
Turistický magazín

ZDARMA

ročník 2, červen 2008

Dívej se, člověče
Královna Českého středohoří
Po stopách Keltů
Výlet s kočkou

www.kampocesku.cz





1

Milí čtenáři,
jedno staré moudro praví, že i kdyby 
trpaslík vylezl na kopec, přesto zůstane 
trpaslíkem. Ostatně moudru, jak víte, 
nešlo o výšku postavy, ale o hloubku 
rozumu. To první je dáno genetickou 
dispozicí a to druhé poznáním. Míra 
poznání je limitována naší leností po-
znávat nové a u někoho je jenom těžko 
léčitelná. Kdežto naší tělesné dispozici, 
v tomto případě výšce, postačí opravdu 
jenom na něco vylézt, a mít tak dobrý rozhled. K tomuto účelu byla 
po celá tisíciletí stavěna zařízení, kterým se říkalo hlásky. Odtud 
strážní hlásili příjezd nepřátel i přátel, vzniklý požár, blížící se povodeň 
nebo třeba špačky. 
V dobách pozdějších byl důvodem ke stavbě podobných věží i kult 
osobnosti. Například jenom Otto von Bismarckovi se postavilo až 
několik set rozhleden po celém světě. Dodnes se jich dochovalo ještě 
něco přes sto, z toho tři v Česku (na Zelené hoře, na Háji u Aše 
a Tanečnice). Ve slově rozhledna dostáváme i nové slovo, odvozené 
od rozhlížení se. Aby toho nebylo málo, máme v češtině ještě jedno 
označení pro široké rozhledy, a tím je slovo vyhlížet, odtud vyhlídka. 
Toto slovo je však hodně povšechné a označuje jakékoli místo na 
zemi, odkud je vidět do kraje. Může to být například horský hotel, 
nějaká skála, kopec, poutní místo a podobně.
To, co ale nezapadá do mé slovní koncepce, jsou stavby, označované 
jako vyhlídkové věže. Ty najdete především ve městech a jedná se 
o věže kostelů, radnic, městského opevnění nebo jakéhokoliv jiného 
stavení. Mohou to být také věže televizní či jiného technického 
významu. Jinak řečeno, za vyhlídkovou věž může člověk ve své pýše 
označit cokoliv, ale přesto přese všechno to bude jenom rozhledna 
nebo vyhlídka.
Pro milovníky rozhleden mám několik užitečných rad. Mnohé jsou 
zpoplatněny a řídí se provozní dobou. To může být například v přípa-
dě té na Poledníku docela problém. Proto doporučuji zjistit si jejich 
provozní doby ještě předtím, než se na nějakou vydáte. Cesta nahoru 
bývá pro mnohé náročná, pro někoho úzká a ve většině případů tu 
nebývá výtah. Intenzivním zážitkem se vám pak může stát okamžik, 
kdy stoupáte věží kostele ve chvíli, kdy začnou zvonit poledne. Také 
jsem zažil případ, kdy s jazykem na vestě vystoupám na městskou 
věž a na dveřích pokladny čtu nápis – „Připravte si drobné“. Naštěstí 
jsem drobné měl, ale nemít je, volal jsem Dr. Chocholouška. I přes 
tato omezení je pohled na krajinu z ptačí perspektivy něčím, co se dá 
jen těžko popsat. Odtud totiž každá, i sebemenší maličkost v krajině 
dostává úplně jiný rozměr. Proto vzhůru k výškám a závratě nechte 
doma.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Na výlet s kočkou
O velké skupině našich kamarádů, tedy psech, jsme už 
psali několikrát. Ale o kočkách zatím ne. A jako je náš ná-
rod rozdělený v zásadních věcech například na straníky 
a nestraníky, fotbalisty a hokejisty nebo na milovníky piva 
a vína, je tomu obdobně i v případě domácích mazlíčků. 

Kočky jsou velkou skupinou domá-
cích kamarádů, kteří by s námi jistě 
také rádi na výlet. Ale ne vždy je to 
možné. Například, zkoušeli jste je 
někdy propašovat na palubu letadla? 
Potom jistě víte, že i když je mistrně 
ukryjete v příručním zavazadle, buď 
neodletí letadlo, nebo vy. Potom si 
ale položme otázku, proč se harcovat 
někam, kam s  námi nemohou. 

Druhou možností je někoho požádat, jestli by se nám o našeho Mourka 
nepostaral. Pokud někoho takového najdeme, máme po problému. 
Zato problém nastane jemu. Kočka domácí je zvyklá přesně na takové 
konzervy, kapsičky a granulky, které papá. Navíc se musí náš dobrák 
naučit čistit kočičí záchůdek, zavírat vše včetně dveří a trpělivě uklízet 
to, co číča během dne rozkramaří. Kočka je totiž osobnost, je svéhlavá, 
a tudíž ráda dělá přesně to, co ji právě napadne. 

Další možností je svěřit ji 
nějakému zvířecímu ho-
telu. Ale představa, jak si 
během vaší nepřítomnosti 
užívá ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu s výhledem na pta-
čí farmu, s čtvrthodinkou 
mazlení s miloučkým ošet-
řovatelem a ve společnosti 
jiných úžasných koček, je 
přehnaná. Zvířecí hotely 

mají svá pravidla, nicméně tu vašim miláčkům chybět nic nebude, 
dokonce ani vy ne. Oni totiž kamarádí právě s tím, kdo je krmí. Ale 
že by na vás zapomněli, toho se bát nemusíte.  

Poslední možností je vzít kočku s sebou. Mnohá ubytovací zařízení 
dnes již na podobné případy pamatují. Takový pobyt vás sice bude stát 
o něco více, ale jste pánem situace. Proto si pamatujte, že vaší kočce 
bude vždycky nejlépe tam, kde jste i vy, to znamená doma, v Čechách, 
na venkově a třeba uprostřed záhonu kvetoucích jahod.

Alois Rula

Tajemství hrobky pánů ze Žerotína
V letech 1588–1636, kdy drželi Žerotínové hrad 
v Brandýse nad Orlicí, byl položen základní ká-
men tohoto příběhu. Vše začalo, když v bývalé 
vsi Loukotí (Lokotě), dnešní Žerotínově ulici, 
dal Jan starší ze Žerotína (1559) zbudovat ro-
dinnou hrobku. O pět let později se mu narodil 
syn, který vstoupil do našich dějin a který v ní 
byl po své smrti pochován. 

Oním synem byl Karel starší ze Žerotína (1564 
Brandýs nad Orlicí – 1636 Přerov), přední moravský 
šlechtic, politik, spisovatel a významná osobnost bě-
lohorské doby. Předtím, než roku 1629 dobrovolně 
odešel do exilu, vymohl si svolení, aby byl po své 
smrti pochován v rodinné hrobce. Většina zdrojů, 

především internetových, však mylně uvádí, že byl pohřben v kryptě 
Žerotínů v Bludově. To ale není pravda! Tato hrobka byla postavena 
až Františkem Josefem ze Žerotína v letech 1837–1838. 

Když Karel starší ze Žerotína ze-
mřel, byl podle svého přání sku-
tečně převezen do Brandýsa, kde se 
s ním přišlo rozloučit velké množ-
ství lidí. Poté byl uložen do mědě-
né rakve a pohřben v již zmíněné 
rodinné hrobce, která byla poté 
údajně zazděna. Postupem času 
hřbitov ztratil svou funkci a stejně 
tak i kostelík. Vše se změnilo jen 
v hromadu travou zarostlých cihel. 
Avšak pověsti o tom, že někde v těchto místech pohřbívali páni ze 
Žerotína v drahocenných rakvích své předky, zůstaly. „Lidé“ pokoušeli 
štěstí a hledali zmizelou hrobku, ale teprve roku 1724 objevil nějaký 
pasák chodbu vedoucí do kruhovité síně, kde bylo třináct rakví. 

Nebyly však ze stříbra, ale dvě z mědi a jedenáct z cínu. Nicméně 
vykradači toužili po jejich obsahu. Úřady ale zakročily a vše zabavily. 
O nález vyvstal vleklý spor mezi dědici Žerotínů na jedné straně 
a církví na straně druhé. Trval celých třiadvacet let a verdikt byl 
vpravdě šalamounský. Klenoty připadly církvi a potomkům Žerotínů 
se dostalo odškodnění pěti set zlatých. Poté, co byly rakve zotvírány 
a mrtví zbaveni všeho cenného, byly jejich ostatky přendány do jediné 
dubové rakve. Ta pak byla vrácena do prázdné hrobky, jejíž stropy se 
časem propadly a rakev pohltila zem. Tak naložila doba s pozůstatky 
slavného rodu. Teprve po více jak sto letech se rozpomněli moravští 
potomci Žerotínů na povinnost ke svým předkům a nechali ostatky 
vykopat a převézt do rodinné hrobky v Bludově.

Josef Grof
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Lapka, nebo vojevůdce? (část čtvrtá)
Jan Sokol jako iniciátor půtek a nesvárů se souse-

dy byl prostě jedinečný. Přitom mu bylo lhostej-
no, zda vyvolává rozmíšky jako žoldák, sám 
za sebe nebo ve jménu krále. Navíc se jako 
zemský hejtman těšil velké vážnosti u rodové 
šlechty i obecného lidu. Byl zván ke dvoru a po-

žíval královy důvěry i přízně.  

Doba byla zlá a voják Sokolova ražení byl žádaným 
artiklem. Byl dobře obeznámen s mocenskými pokusy 
Albrechta v jižních Čechách nebo Zikmunda na 
Moravě. Bylo tu také sousední Polsko. Ale 

vezměme to od Adama, tedy od syna litev-
ského knížete Olgerda a pravoslavné kněžny Juliány, 
od budoucího krále – Jagella. Na knížecí stolec na-
stoupil po smrti svého otce (1377), po kterém zdědil 
mnohé, ale především spor se svým strýcem. Strýce 

i jeho ženu nechal zavraždit, jen jejich synovi 
Vitoldu se podařilo uprchnout a uchýlit se pod 
ochranu řádu teutonských rytířů. Tomu se tak 

dostal do rukou důvod napadnout Žmuď. 

V boji o Žmuď, oblast mezi řekou Němen, Lotyšskem, 
Baltským mořem a Malou Litvou, řád zvítězil. Přinutil 
knížete Jagella tzv. Krewskou smlouvou (1385) uznat 
porážku, přistoupit na katolickou víru, pokřtít Litvu 
a připojit ji k Polské koruně stejně jako dříve ztracené 

území Haliče. Přesto se Jagello nevzdal a vlivu 
řádu se rozhodl čelit. Jako litevský velkokníže 
byl v Krakově pokřtěn (1386), oženil se 

s Hedvikou z Anjou, dcerou krále Ludvíka I. 
Uherského, a přijal jméno Vladislav II. Ale 
ještě nebyl polským králem, jen manželem 

královny. 
Katolizace Litvy vyvolala nepokoje 
a v jejich čele stanul Vitold. Toho na-
konec Vladislav uznal za velkoknížete 

litevského a on se na oplátku podřídil 
Vladislavovi, nyní již jako králi spoje-
ných zemí Polska a Litvy. Vladislav se 
rozhodl bránit Žmuď. Začal sbírat vojsko, 
mimo jiné také ze slovanských zemí. Jan 

Sokol z Lamberka chápal, že 
rozpínavost teutonů bojem 

o Litvu neskončí. Řád také podporoval 
Zikmunda, a to ohrožovalo země Vác-
lava IV. Proto roku 1409 začíná s jeho 
souhlasem Sokol sbírat vojsko na pomoc 
Polsku. Chce tak podpořit suverenitu 
a  stabilitu severní hranice Českého krá-
lovství, bez závislosti na teutonském 
vlivu. Spolu s ním se chystá na tažení 
do Polska i Jan Žižka z Trocnova a dalších 
tři tisíce mužů.

Luděk Sládek 

Pokračování příště.
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Julius Caesar ve svých „Zápiscích o válce galské“, že kněží a soudci 
Keltů, Druidové, „v určitou dobu roční zasedají … na posvátném 
místě …, kterýžto kraj se pokládá za střed Gallie.“ Obří hrad leží na 
rozhraní Plzeňského a Jihočeského kraje, nad údolím říčky Losenice 
nedaleko Popelné. Přístup sem je možný z Nicova po modré a žluté 
značce do Popelné, odkud pokračuje odbočka po červené. Jiná mož-
nost přístupu je po trase červené z Kašperských Hor (asi 7 km) nebo 
z Churáňova (nejprve po modré, od Zlaté Studny po červené – celkem 
asi 10 km). 

Ostatní hradiště a opevnění
Horní hradiště – hradba se zachovaným valem vysokým 
v průměru asi 1 metr. Dobře dostupné z Plasů.
Hradiště Malechovská hůrka – obehnané dvěma dosud 
zachovanými prstenci kamenných valů, dlouhými 250 
a 360 m a vysokými místy až 4 metry, z doby asi 700 let př. 
n. l., výchozím místem je obec Dolany. 
Hradiště Radná (nebo Pustý zámek) – Akropole opevněná hliněným 
valem s dřevěnou konstrukcí a příkopem. Výchozím místem je obec 
Břasná.
Hradiště Holý vrch (Ovčí vrch, Spálený vrch) – opevněná plocha o  roz-
loze cca 4 ha, val je místy vysoký až 4 metry, dostupné je z Chrásti, 
v městské části Zábělá odbočka vlevo, lesní cestou po naučné lesnické 
stezce.

Pátrat po Keltech v našem 
kraji znamená přenést se do 
doby přibližně před dvěma 
a půl tisíci lety. To se tu objevuje kmen Bójů, který postup-
ně proniká do hlubokých hvozdů Gabréta hylé – Šumavy, 
Bavorského a Českého lesa. V keltských jazycích to prý 
znamenalo Les kozorohů nebo také Ovčí hory. Vydejte se 
tedy s námi do míst, která nejsou tolik známá, zato jsou 
o to více tajemná. A začít můžeme například jedním z nej-
výše položených hradišť v Čechách – Sedlem u Sušice. 

Hradiště Sedlo 
Jedno z nejvýše položených hradišť v Čechách (902 m 
n. m.) zaujímá dva nestejně vysoké vrcholy a sedlo mezi 
nimi. Hradiště dosahuje rozlohy bezmála jednoho hektaru. Jeho základ 
tvoří skalní stěny, srázy propojené mohutným kamenným valem, místy 
až 13 metrů širokým a z vnější strany až 10 metrů vysokým. Celková 
délka opevnění přesahuje 900 metrů. Menší archeologické výzkumy 
zjistily, že hradiště bylo vybudováno kolem 10. stol. př. n. l. a nejvíce 
nálezů je z období 2.–1. stol. př. n. l., to je v době osídlení Kelty. 
Výchozím místem na Sedlo může být Sušice, trasa měří 8 km.

Obří hrad
Předpokládá se, že nejde o obvyklé opevnění, ale o ohrazení posvátného 
místa. Tomu nasvědčuje fakt, že z vnitřního areálu kamenných valů 
nepocházejí obvyklé archeologické nálezy střepin nádob, kovových 
či skleněných předmětů a běžných kuchyňských odpadků, například 
kostí. Tato interpretace se opírá i o zprávu, kterou zaznamenal Gaius 

Po stopách Keltů v Plzeňském kraji

Hradiště Sedlo

Obří hrad

Archeoskanzen keltské kultury v Prášilech

Slunečná u Prášil
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Tipy na výlet
Pěší i cyklo: Prášily, Gsenget (historický kámen Marie Terezie), Zlatý Stolec, 
Laka jezero, Bývalá Hůrka (Ábelova kaple), Vysoké Lávky (19 km). 
Hauswaldská kaple: Místo nedaleko Srní je opět přístupné veřejnosti 
včetně vozíčkářů. Cesta sem vede ze Srní po modré značce a dále po 
naučné stezce. 
Modravský menhir: Výchozím bodem je parkoviště na Modravě, odtud 
vpravo k rozcestí a dále po modré značce k Modravskému potoku, po 
silničce dál a asi po hodině volnější chůze (zhruba 4 km) cesta přejde 
po železném mostku na druhou stranu potoka a po zhruba dvě stě 
metrech jste u cíle.
Archeopark Prášily: Mapuje tajemný národ Keltů, žijící na území Čech 
od 6. do 1. stol. př. n. l. To vše se snaží oživit, provést rekonstrukce 
jejich života a ukázat je návštěvníkům akcí nebo přímo v rekonstru-
ované keltské vesničce. Více na www.boiohaemum.cz.

Magické a megalitické památky 
Maxovská svatyně – na trase Česká Kubice – Všeruby je uprostřed 
vesnice Maxov místo dávné druidské svatyně – stávala uprostřed čtyř 
lip, přibližně v místě, kde dnes stojí kříž. 
Vrch Slunečná – severovýchodně od Prášil – výstup je náročný pro velké 
množství velkých balvanů a prohlubní – nedaleko vrcholu je seskupení 
kamenů s energetickým bodem, Keltům dobře známé.
Žihelské kameny – jedná se o přírodní atraktivitu, leč málo známou. 
Dostanete se sem ze Žihle po silnici k rozcestníku, přes železniční 
přejezd po žluté značce vzhůru po silnici kolem útvarů Dědek, Bába. 
Pak odbočíte na 500 m vzdálenou Uhlířskou louku, kde uvidíte 
shluk kamenů. Po 1 km dorazíte k Obětišti, kam dojdete po červené 
značce směrem ke Sklárně. Celková délka výletu je asi 12–14 km, 
3–4 hod. chůze. 

Rýžování zlata
Keltské rýžování dokládá nedávný nález několika střípků keltské ke-
ramiky z jihovýchodního cípu Kašperských Hor. Dokladem keltské 
těžby zlata v horním Pootaví je pak nález zlatých keltských mincí 
u Kašperských Hor a Sušice (tzv. zlatý Statér mušlovitého typu, 
osminka a třetinka, z 2.–1. stol. př. n. l.). V Podmoklech na Ro-
kycansku byly nalezeny také zlaté keltské mince v bronzovém kotli 
(12. června 1771). Na místě nálezu je dnes malý pomníček s rokem 
1771. Poklad obsahoval mince o celkové váze cca 42,5 kg zlata! Valná 
většina pokladu byla přetavena na jiné mince, především tereziánské 
a fürstenberské dukáty.

www.turisturaj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Hauswaldská kaple

Hauswaldská kaple

Německý keltský skanzen Gabreta 

Jaké časové období byla doba latenská? Pokud víte, napište nám do 
23. 6. na adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Tři ze správných 
odpovědí odměníme knížkou věnovanou Plzeňským krajem.
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NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!
Více informací na: www.kudyznudy.cz

www.kampocesku.cz

turistický magazín

Co třeba Chodsko. 

www.kampocesku.cz

turistický magazín Stačí se sbalit a vyrazit do jednoho 
z mnoha penzionů či hotelů.

NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!
Více informací na: www.kudyznudy.cz

Zajímájí vás krajová jídla, krajové obyčeje, úžasně čistý vzduch, dech 
beroucí krajina, výhledy z věží, kopců a rozhleden. A co památky jak 
církevní, tak světské?

Nádvoří zámku v Horšovském Týnu.

Domažlice – pohled ze zámecké vežě

Náměstí v Horšovském Týnu.

Náměstí v Domažlicích – dolní část

Hotel Game Muzeum Šimona Baara v Klenčí pod Čerchovem

Pamětní deska 
gen. Suvorova
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19. června zúčastní 22 českých i zahraničních souborů. Festival 
tak nabídne i ucelenou prezentaci českého loutkového divadla pro 
zvané zahraniční hosty s cílem podpořit „vývoz českého loutkářství 
do světa“. 

www.divadloalfa.cz

Plzeň bude mít své vlastní divadelní léto
28. 6.–12. 7.
Festival Divadelní léto pod plzeňským nebem se divákům poprvé 
představí 28. června premiérou Moliérovy hry Don Juan. Komedii, 
prokládanou úvahami o pokrytectví, přetvářce a lži, zasadil režisér 
Vilém Dubnička do jedinečného prostředí historických městských 
hradeb v Křižíkových sadech v proluce Theatrum Mundi. Po čtrnáct 
letních večerů, od 28. 6. do 12. 7., se publiku představí herci pražských 
divadel Jan Přeučil a Viktor Limr spolu se svými plzeňskými kolegy 
z Divadla J. K. Tyla a Divadla Alfa.

www.divadelnileto.cz

Kdy? V polovině června! 
Ve správný čas na správném místě 
budete, pokud si se svými partnery, 
s rodinou či přáteli dáte v polovi-
ně června dostaveníčko v Plzni. V jednom termínu se tu 
představí hned několik akcí, které na pár dní zcela změní 
obvyklou tvář města. 

Strašidla zvou na Historický víkend                     

13.–15. 6.
Po dvou letech se na plzeňské náměstí vrací největší strašidelný festival 
v České republice – Historický víkend. Letošní mumraj by se dal nazvat 
cechovním – představuje zajímavé plzeňské cechy: kováře, pekaře, 
řezníky, pivovarníky. Kolem nich se také točí páteční a sobotní večerní 
příběh – Rej cechu strašidel, v němž nebude chybět láska a souboj 
dobra se zlem. V sobotu večer opět Plzeň ožije strašidly, vodníky, 
hejkaly, draky a mnohými dalšími pohádkovými bytostmi, které se 
sjedou, slétnou, slezou i sejdou na svém tradičním Vejšlapu. 

www.nadace700.cz/hv/hv.htm

12. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2008
11.–15. 6.

Mezinárodní folklorní festival CIOFF 
v Plzni je od roku 1997 místem setkávání 
milovníků folkloru a  lidového umění, kte-
rého se každým rokem účastní kolem 20 
dospělých i dětských folklorních souborů 
z celé České republiky i ze zahraničí – le-
tos např. ze Slovenska, Moldavska, Sicílie, 
Kanárských ostrovů, Kolumbie a Číny. 
Jednotlivé festivalové pořady probíhají 
v historickém centru města v příjemném 
prostředí Smetanových sadů.

www.mffplzen.eu

Festival loutkového divadla Skupova Plzeň
15.–19. 6.
Festival se poprvé uskutečnil v roce 
1967 jako jubilejní akce k 75. vý-
ročí narození a desátému výročí 
úmrtí Josefa Skupy a jako hold 
významnému českému loutkáři. 
Letošního 27. ročníku národní 
bilanční přehlídky českého profe-
sionálního loutkářství se od 15. do 

Dostaveníčko v Plzni

nám. Republiky 41, 301 16  Plzeň
Tel.: +420 378 035 330 
E-mail: info@icpilsen.cz
www.plzen.eu, www.pilsen.eu

Informační centrum 
města Plzně 
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Pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody 
a chmele, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (etano-
lu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného ex-
traktu. Že nevíte, o čem je řeč? Ale víte, přece o pivu! 
A protože obecně platí, že v otázce piva jsme většinou spíše praktici než te-
oretici, nahlédněme alespoň krátce do historie. Za kolébku piva se všeobec-
ně považuje Mezopotámie. Již v 7. tisíciletí před n. l. se zde pěstovalo obilí 
a Sumerové, Akkadové, Babyloňané a Asyřané z něho připravovali kvašené 
nápoje, což byl jakýsi druh piva Sumery nazývaný kaš, Babyloňany šikarum. 
Archeologické nálezy na území dnešní České republiky pak prokazují, že ani naši 
prapředkové nezůstávali pozadu a připravovali z obilí kvašené nápoje. Prvním 
dokladem souvisejícím přímo s výrobou piva je nadační listina prvního české-
ho krále Vratislava II. pro vyšehradskou kapitulu z roku 1088, ve které mimo 
ostatní dary a privilegia panovník přidělil kapitule desátek chmele na vaření piva.  

I přesto, že sám Karel IV. sešel z cesty a svou víru 
obrátil na víno, český národ se zlomit nenechal 
a dnes není pochyb o tom, že pivo je náš národní 
nápoj. Proto je mu také věnována odpovídající 
pozornost a v desítkách pivovarů se vaří různá 
piva rozličných barev a chutí. 
Využijte příležitosti, že v těchto dnech probíhají 
v mnoha městech pivní slavnosti. Navíc v někte-
rých pivovarech si můžete prohlédnout návštěv-
nická centra, kde vás seznámí s výrobou piva od 
A až do Z. A až potom půjdete do své oblíbené 
hospůdky „na jedno“, budete přesně vědět, jakou 
muselo to každé „jedno“ pivo ujít cestu, aby se 
dostalo právě k vám... 

Jáchym Hruška

Nad ránem 13. května, v jednu hodinu a třicet minut, lehl 
popelem srub v Archeoparku Prášily. Zapálen byl nezná-
mým žhářem. Vznikla tak škoda, která se dá vyjádřit jen 
těžko. Mnoho set hodin práce nadšenců je něčím, co lidem, 
kteří toto místo pokládají téměř za své dítě, nahradit nelze. 

Co bude dál? 
Zatím není rozhodnuto, co bude dál. Jednou z možností je ohořelý 
objekt odstranit a druhou je ponechat ho ve stavu postupného zanikání 
jako experiment. Ale tato eventualita je paradoxně trochu ovlivněna 
zásahem hasičů, kteří oheň uhasili. Proto co bude dál, ukáže čas. Nic-
méně srub musí být postaven znovu, a to je především otázka financí. 
Provozovatelé archeoparku pevně věří, že se jim potřebné prostředky 
podaří sehnat. Potom se mohou pustit znovu do díla. 

Požár zničil repliku keltského srubu

Foto: V. Mach

Bílá pěna...

Tento vandalský skutek vyvolal otázku zabezpečení všech zdejších 
objektů před podobnými činy i případnými dalšími nezvanými hosty. 
Ale i to je především o penězích, 
a těch se podobným zařízení 
opravdu nedostává. Naše re-
dakce věří, že se najdou u nás 
lidé, kterým podobné případy 
nejsou úplně lhostejné, a byť 
i třeba sebemenší částkou, po-
mohou něčemu, co má sloužit 
nám všem. 

redakce

Pro případné dárce uvádíme číslo účtu: 737480379 / 0800. 
Předem děkujeme za pomoc a těšíme se na Vaši návštěvu.
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Čas prohlídek: pro individuální návštěvníky
bez předchozího objednání prohlídky denně:

10.30; 12.30; 14.00 a 16.00

Otevřeno denně: 
8.00–18.00

Pivovar je živým a dynamickým místem, kde se prolíná tradiční výrobní postup piva Pilsner 
Urquell s nejmodernějšími technologiemi pivovarnictví. Od dubna 2008 je v plném provozu 
nová moderní expozice, která poutavým a srozumitelným způsobem zasvěcuje návštěvníky 
do tajemství výroby piva Pilsner Urquell. Dosavadní prohlídková trasa pivovaru je doplněna 
o sál s panoramatickou projekcí a otočným hledištěm, kde je představen unikátní výrobní 
proces plzeňského piva. Se špičkovými českými surovinami, ze kterých se toto pivo vyrábí, 
se návštěvníci seznámí prostřednictvím moderní smyslové expozice. Mimořádným exponátem 
je sama o století, na kterou navazuje současná moderní varna Pilsner Urquell. Neodmyslitelným 
završením prohlídky je návštěva historických pivovarských sklepů, zčásti dodnes využívaných 
ke kvašení a zrání piva v  dubových kádích a sudech – včetně ochutnávky nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell, načepovaného přímo z ležáckých sudů. 

Prohlídka pivovaru v novém

Plzeňský Prazdroj, a. s. 

U Prazdroje 7; 304 97  Plzeň
Tel.: +420 377 062 888
E-mail: visits@pilsner.sabmiller.com
www.prazdroj.cz
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Pivovar Březňák nabízí:
Exkurzi pivovarem spojenou 
s ochutnávkou piv
Živého průvodce v češtině, angličtině a němčině
Písemného průvodce pivovarem v 10 jazycích
Prodej dárkového piva, značkového skla a upomínkových předmětů
Zajištění firemních vzdělávacích a společenských akcí
Parkoviště autobusů

Exkurzní trasa v délce 60 minut nabízí:
Tradiční způsob sladování ječmene
Ukázku klasické technologie vaření českého piva
Hlavní kvašení na spilce v otevřených nádobách
Zrání v pivovarských sklepích
Moderní technologické linky při stáčení do lahví
Expozici historických pivovarských předmětů

www.kr-ustecky.cz

Historie a současnost:
1606 Existence pivovaru doložena kupní smlouvou
1753 Ferdinand Bonaventura hrabě Harrach staví dvůr a pivovar 
1900 Pivovar vaří 18 druhů piva
1907 Prodává 77 000 hl také v USA, Africe, Jižní Americe a Evropě
1910 Dodavatelem britské Sněmovny lordů
1942 Dodává pivo pro Rommelovu Afrika-korps
1945 Konfiskován a dán pod národní správu
1992 Opětovně privatizován
1998 Stává se součástí akciové společnosti Drinks Union
2003  Vaří a prodává kolem 200 000 hl piva výčepního, ležáku 

a speciálu

Pivovar Březňák 
ve Velkém Březně

Pivovarská 116
403 22  Velké Březno
Tel.: +420 475 309 111
E-mail: du@drinksunion.cz
www.drinksunion.cz

Pivovar Velké Březno



11

Chmelařské muzeum v Žatci je největší expozicí svého druhu na světě, které na pološe 4 000 m2 

představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti.  Dozvíte se, proč se nejlepší 
chmel na světě sklízí právě na Žatecku, a během jediné návštěvy Žatce si zapamatujete vůni chmele 

a žízeň uhasíte ve městě, kde je pivo a chmel doma.

Otevřeno:
od května do října
od pondělí do soboty
od 10.00 do 17.00

Vstupné:
dospělí     50 Kč
děti od 6 do 15 let    30 Kč
důchodci     30 Kč
rodinné vstupné      110 Kč

historie – chmel – pivo – atmosféra
• již více než 700 let se v Žatci vaří výborné pivo (ochutnejte 7 druhů piva ŽATEC)
• pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových značek  

(Budweiser Budvar, Pilsner Urquell, Žatec)  
• natáčelo se tu více než 100 českých i zahraničních filmů a reklam  

(Les Misérables, Oliver Twist, Yentl, Edith Piaf ) 
• v centru města najdete 5 náměstí a 500 staveb různých slohů  

(Synagoga, Radnice, Morový sloup)
• navštívíte tajemné historické objekty s ojedinělou atmosférou  

(Pivovar, Chmelařské muzeum, Děkanský chrám)
• chmelařské budovy v Žatci jsou kandidátem 

pro zápis na seznam UNESCO.

ŽATEC

nám. Svobody 1, 438 24  Žatec 
Tel.: +420 415 736 156 
E-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz 
www.mesto-zatec.cz

Městský úřad Žatec

Chmelařské muzeum Žatec

DFK Fotosvět - M. Kavčák

nám. Prokopa Velkého
438 01  Žatec
Tel.: +420 415 710 315
        +420 415 710 062
Mobil: +420 724 431 422
E-mail: muzeum@chmelarstvi.cz
www.muzeum.chmelarstvi.cz

Chmelařské muzeum

Letní lounské vábení 15.–17. srpna 2008

Vítejte v Lounech Město Louny vás zve na 5. ročník městských slavností s názvem Letní 
lounské vábení – ojedinělou slavnost kultury a sportu pro všechny 
věkové kategorie, jejímž vyvrcholením je Oslava řeky Ohře. Připra-
ven pro vás bude bohatý program, díky němuž prožijete v Lounech 
příjemný letní víkend. 
Ochutnávka z programu: Mňága a Žďorp, David Koller, Mig 21, 
The Plastic People of The Universe, show bubeníků z Holandska, 
ohňostroj s doprovodnou hudbou, závody dračích lodí, Oslava řeky 
Ohře. Více informací a přesný harmonogram akce najdete v příštím 
vydání Kam po Česku a na www.lounskevabeni.cz. 

Mírové náměstí 35  
440 23  Louny  
Tel.: +420 415 621 102  
E-mail: info@mulouny.cz
www.mulouny.cz

Městské informační 
středisko
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Jednou z nejbizarnějších postav spojovaných s Hněvínem je magistr 
Edward Kelley, který je české veřejnosti znám hlavně díky filmu Cí-
sařův pekař a Pekařův císař. Dlouho se těšil přízni císaře Rudolfa II., 
nicméně osudným se mu stal souboj s dvorním úředníkem Hunkle-
rem. Souboje byly přísně zakázány, proto byl zatčen a uvězněn na 
Křivoklátě. Po skoro tříletém věznění se rozhodl pro útěk. Z věže se 
spustil po laně, ale to se přetrhlo a on dopadl na skálu. Roztříštěnou 
nohu mu amputovali, nahradili dřevěnou a přesunuli ho do bezpeč-
nějšího vězení, kterým byla cela mosteckého Hněvína. 
I přes své neblahé zkušenosti se znovu rozhodl pro útěk a opět k němu 
použil provaz. Historie se však zopakovala do puntíku, provaz se mu 
opět přetrhl a znovu si zlomil nohu, naneštěstí tu zdravou. Císaři se 
ho nakonec zželelo, udělil mu milost a vrátil statky, nicméně Kelley 
neustále dlel na mosteckém hradě. Nechtěl dožívat život jako mrzák, 
a proto se otrávil neznámou tekutinou. Traduje se, že před svou smrtí 
proklel mostecký hrad a město Most, které mělo za příkoří, jehož se 
mu zde dostalo, zmizet z povrchu zemského. A pravda je, že jeho kletba 
se dočkala svého naplnění. Dnešní Hněvín je replikou původního 
gotického hradu a slouží jako restaurace, rozhledna a hvězdárna. 
Ukázka z knihy Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi

Pokud vás tento příběh zaujal a rádi byste si 
přečetli i další, neváhejte a zakupte si knihu 
Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi. 
Získat ji můžete na www.baset.cz anebo přímo 
v informačním centru v Mostě. 

Knihu můžete také získat, pokud odpovíte na naši soutěžní 
otázku. Který herec ztvárnil postavu Edwarda Kelleyho ve 
známém filmu Císařův pekař a Pekařův císař? Své odpovědi 
zasílejte do 23.    6. na adresu redakce nebo na e-mail: 
kam@baset.cz.

Krajina České republiky je neobyčejně pestrá a různorodá. 
Snad až na malé výjimky se všude najde kopec, nebo ale-
spoň pahorek, na který se dá vylézt a hledět z něj do dáli. 
Snad proto je Česko, co se týče počtu, historie a obliby roz-
hleden, světovou velmocí. Stojí jich u nás na 350. A stále 
se staví nové.
I v dnešní přetechnizované době, kdy se dá skoro kamkoliv dojet 
autem, výtahem nebo pojízdnými schody, vnímá určitá část národa 
jako atraktivní vylézt, považte, pěšky na strmý kopec. A tam, aniž by 

byl přistaven vůz s rychlým občer-
stvením, pokračovat ve zdolávání 
desítek prudkých schodů!!!
Rozhledny byly oblíbeným výlet-
ním místem už na konci 19. století, 
tak proč by tomu dnes mělo být 
jinak. Navíc stavby na vrcholcích 
kopců jsou vždy originální a také 
výhled z každé z nich je nezamě-
nitelný. Z některých dohlédnete 
stovky kilometrů daleko, až za 
hranice naší země, a tak můžete 
třeba zkontrolovat, zda sousedé ne-
kují pikle, jak už tomu v historii 
mnohokrát bylo. Až příště pojede-
te kolem kopce, na jehož vrcholu 
bude z lesa vykukovat špička štíhlé, 
oválné stavby, nechte auto na úpatí 
a zkuste se tam vydat. Uvidíte, že 
nebudete litovat.

Jáchym Hruška

Schody do nebe

Severočeský Most se může právem pyšnit dominantou v po-
době hradu Hněvína, který je nejenom oblíbeným výletním 
cílem, ale také místem opředeným mnoha tajemstvími.

Hněvín, dominanta města Most

Edice KAM po Česku ©

aneb jednou nohou v nebi
KURIOZITY PO ČESKU

Baset_kuriozity2008_obalka_A4.indd   1 8.1.2008   8:49:53

Magistrát města Mostu 
Radniční 1
434 01  Most 
Tel.: +420 476 105 314 
E-mail: info@imostecko.cz
www.imostecko.cz

Centrum rozvoje 
turismu Mostecka

Foto: Iveta Zachariášová

Předností stejnojmenné publikace je, jak ostatně sám au-
tor Jiří Štekl uvádí, že osobně, a dokonce kolmo navštívil 
všechny dostupné rozhledny v ČR. Už to samo o sobě dává 
této publikaci punc fundovaného průvodce, který vychází 
z osobních zkušeností.
Dalším, čím se od jiných, již vydaných průvodců tohoto zaměření liší, 
je, že všechny objekty v ní uváděné jsou kreslené. Zvykli jsme si jaksi 
na barevné, mnohdy počítačově upravené snímky a ejhle – najednou 
tu jsou perokresby. V tomto případě to pokládám za klad, který dává 
všem uvedeným objektům rovné šance prezentovat se čtenáři. Za 
přednost také pokládám mapku s popisem tras, kudy se k jednot-
livým objektům dostat na kole, pěšky či jinak. Samozřejmostí jsou 
piktogramy, které ještě upřesňují opakující se informace. Jediné, co 
trochu autorovi vyčítám, je abecední řazení objektů. Osobně upřed-
nostňuji například uspořádání krajské nebo podle turistických oblastí. 
A ještě jedna drobnost. Tabulka vzadu mohla ještě obsahovat otevírací 

doby, případně kontakty. Nicméně podobná 
publikace na našem trhu chyběla a je vel-

kým přínosem turizmu 
v Čechách. 

Josef Grof

www.cykloknihy.cz

Víte, kolik objektů kniha přináší? Pokud ano, napište nám do 23. 6. na 
adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Tři ze správných odpovědí 
odmění nakladatelství CYKLOKNIHY Plzeň, s. r. o. 

Rájem rozhlednovým...
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Vydáte-li se po hraně labského údolí směrem na Hřensko, můžete se 
kochat rozhledem  z Labské stráže, Sněžnické vyhlídky nebo Růžového 
hřebenu. Obdivovatelé klasických rozhleden si však také přijdou na své. 
Nejznámější je kamenná rozhledna na Děčínském Sněžníku. Neméně 
atraktivní jsou však také rozhledny Dymník, Jedlová, Tanečnice nebo 
třeba Vlčí hora. Všechny tyto 
oblíbené turistické cíle pak mají 
jedno společné. Za jejich zdolání 
vás odmění nádherným výhledem 
do okolní krajiny, a proto nevá-
hejte a přijeďte se přesvědčit na 
vlastní oči. 

Údolí Labe je v okolí Děčína lemováno vysokými 
skalními útesy, které jsou pro milovníky rozhle-
den a vyhlídek jako stvořené. Nechte se pozvat 
na místa, která nabízejí oku lahodící pohledy na 
okolní malebnou krajinu i na samotné město Děčín. 

Asi nejznámější je Pastýř-
ská stěna, strmá pískovcová 
skála, která shlíží na údolí 
Labe z výšky 160 m. Na je-
jím vrcholu stojí kamenná 
restaurace napodobující stře-
dověký hrad s věží a ocho-
zem. K výhledu na město 
Děčín a jeho nejbližší okolí 
pak slouží terasa přímo před 
restaurací.
Krásný výhled na město na-
bízí také Stoliční hora, kte-
rou najdete v severní části 
města. Pískovcová stěna je 
nejjižnějším ostrohem Lab-
ského dolu, který se pod ní 
rozevírá do široké děčínské 
kotliny. Na jejím vrcholu 
byla zřízena promenáda na 
počest 50. výročí svatby 
císaře Františka Josefa I. 
a jeho choti Alžběty. Proto 
se této vyhlídce také často 
říká „Císařský výhled“. 

Děčín jako na dlani

REGIOcentrum, o. p. s.
Zbrojnická 14, Děčín-Podmokly
Tel./Fax: +420 412 540 014
E-mail: decin@ceskosaskesvycarsko.info
www.ceskosaskesvycarsko.info

Informační centrum Děčín

Asi nejkrásnější výhled na město Ústí nad Labem 
a přilehlé okolí je z výletního zámečku Větruše. Mů-
žete se zde rozhlížet z ochozu zámecké věže, občer-
stvit se v restauraci nebo pobavit ve sportovním areálu 
a zrcadlovém bludišti.
Z Větruše můžete podniknout 
také výlet po naučné stezce smě-
rem na Vrkoč, další oblíbenou 
vyhlídku. Na této 4,5km trase 
se vám otevře řada průhledů do 
labského údolí a uvidíte také 
12m Vaňovský vodopád, který 
je nejvyšší v Českém středohoří. 
Skalní útvar Vrkoč je pozoruhod-
ný sloupcovým rozpadem čediče a z jeho vrcholu je pěkný rozhled 
do útrob skaliska a na panorama města, hradů Střekova a Vaňova. 

Cestou vás provede 9 za-
stavení s informačními 
tabulemi a oddechnout 
si můžete na několika 
odpočívadlech. A každo-
pádně – i volnou chůzí se 
tento výlet dá zvládnout 
během 2 až 3 hodin.

Z ochozu Větruše

Hradiště 9, 400 01 Ústí nad Labem
Tel./Fax: +420 475 220 233
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Informační středisko města 
Ústí nad Labem

Milešovka, která je občas nazývána „Hromová hora“, se 
zvedá do úctyhodné výšky 837 m n. m., a zvlněné okolí 
Českého středohoří tak s jistotou převyšuje o celých 350 m. 
Za jasného počasí na ni dohlédnete i z některých pražských 
vyhlídek, a pokud budete mít štěstí, z jejího vrcholu spatříte 
i špičky Krušných hor, Krkonoš a Šumavy.
Milešovka si během let, kdy se provádějí meteorologická měření, 
vysloužila hned několik prvenství, a to ne zrovna přívětivých. Jedná 
se prý o největrnější místo České republiky s nejčastějším výskytem 
bouřek. Po strmém výstupu na vrcholek vám ale lehký větřík přijde 
docela vhod. Jako cíl výletů si lidé z blízkého i dalekého okolí Mi-
lešovku oblíbili už počátkem 19. století. V roce 1825 se Antonín 
Weber, hostinský z Milešova, rozhodl postavit na zalesněném kopci 
boudu z větví a roští, ve které nejen prodával občerstvení, ale unave-
ným pocestným připravil i mechová lůžka. O pětadvacet let později 
už na jejím místě stála 
první zděná budova. 
Dnešní observatoř 
s vyhlídkovou věží 
byla postavena roku 
1904 jako vůbec nej-
starší v Čechách. Po 
2. světové válce se věž 
turistům na dlouhé 
roky uzavřela a znovu 
byla zpřístupněna až 
roku 1998.

www.kr-ustecky.cz

Královna Českého středohoří     
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obohacené o názorné ukázky oděvů z období gotiky až secese. Ná-
vštěvníci, kteří se 5. či 6. července na Hrubý Rohozec vypraví, se tak 
dozví spoustu zajímavostí o tom, jak se oblékali naši předkové. Akce 
s názvem „Vítejte ve starých časech aneb Móda sedmi staletí“ bude 
zpestřena malým tržištěm dobových řemesel v areálu zámku.

Město si můžete prohlédnout dokonce ze 
dvou stran. Rozhlednu Jarník naleznete 
na kopci zvaném Kraví hora východně nad 
městem v Píseckých horách. Byla vystavěna v roce 1997, 
a když zdoláte všech jejích 182 schodů, naskytne se vám 
jedinečný pohled na Písek a okolí, za jasné viditelnosti 
dohlédnete daleko za bránu jižních Čech.
Jarník je volně přístupný po celý rok a dvě protilehlá schodiště zajišťují 
komfort i náročným pozorovatelům. Pokud vás výstup unaví, můžete se 
posilnit v nedaleké turistické chatě (mimochodem, zde se natáčely záběry 
slavné české veselohry Hogo fogo Homolka). Pohled na Písek a okolí ze 
západu nabízí rozhledna „Na Kamýku“. Ta je mezi svými kolegyněmi 
benjamínkem, neboť byla veřejnosti zpřístupněna teprve v roce 2007. 
Najdete ji nad vesnicí Velké Nepodřice, 
několik kilometrů od Písku ve směru 
na Strakonice. Opět je volně přístupná 
a pohled z této rozhledny vás utvrdí 
ve výroku, že krajina okolo Písku, to 
jsou zahrádky. Zdejší lesy navíc v létě 
oplývají hojností lesních plodů. Na obě 
místa si můžete z Písku udělat příjem-
ný pěší nebo cyklistický výlet.

Písek z výšky

Heydukova 97, 397 01  Písek
Tel./Fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz
www.icpisek.cz 
www.pisek.eu

Písek

Státní zámek Hrubý Rohozec – jedna z nejnavštěvovaněj-
ších památek Libereckého kraje – nabízí k prohlídce na 
dvacet místností zařízených v různých uměleckých sty-
lech. Oproti jiným hradům a zámkům však mají návštěv-
níci Hrubého Rohozce možnost spatřit při prohlídce také 
ukázky dobové dámské módy.
V jednom ze salonů jsou vystaveny svatební šaty z první třetiny 19. sto-
letí, v jiné místnosti jsou vycházkové šaty podobné těm, jaké nosila 
Božena Němcová; nechybí však ani ukázky secesních šatů z počátku 
20. století.
Na první červencový víkend připravila správa zámku pro návštěvníky 
Hrubého Rohozce skutečnou lahůdku: prohlídky zámeckých interiérů 

Móda starých časů na Hrubém Rohozci

Hrubý Rohozec 1, 511 01  Turnov
Tel./Fax: +420 481 321 012 
E-mail: hrubyrohozec@liberec.npu.cz
www.hruby-rohozec.cz

Státní zámek Hrubý Rohozec

s Jaroslavem Svěceným, 4.–13. července 2008
Město Klášterec nad Ohří společně s houslo-
vým virtuosem Jaroslavem Svěceným pořádá již 
4. ročník hudebního festivalu s mezinárodními 
houslovými kurzy. Letní festival s řadou koncer-
tů na kláštereckém zámku a v kostele Nejsvětější Trojice 
doprovázejí kurzy pro zájemce o vyučování hry na housle 
vedené samotným mistrem.
Klášterecké hudební prameny potěší 
nejen milovníky vážné hudby. Festival 
nabízí různé žánry ztvárněné různý-
mi hudebními nástroji. Čeká na vás 
Vivaldi v podání houslí, flétny a ko-
morního orchestru Virtuosi Pragenses, 
dále varhany, cembalo, viola, klavír, 
sólistka opery Národního divadla Zdeňka Kloubová, Jablkoň, bývalý 
člen skupiny Lucie, skladatel Michal Dvořák, kytarový mág Radim 
Hladík senior, setkání s mistrem houslařem Janem Pötzlem, galakoncert 

absolventů houslových 
kurzů a Jaroslava Svě-
ceného a další zajímavé 
koncerty a jména.

Klášterecké hudební prameny

nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří 
Tel.: +420 474 376 431
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz

Klášterec nad Ohří

Víte, co se u dámských šatů označovalo slovem „honzík“? a) vycpávka 
sukně na zadní části těla; b) ozdobný knoflík; c) jehlice do klobouku. 
Pokud ano, napište nám do 23. 6. na adresu redakce nebo e-mailem 
a tři z vás dostanou publikaci o zámku Hrubý Rohozec.
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Nově budované roz-
hledny po roce 1990, 
kdy se zase začalo inves-
tovat i do věcí, které tu 
jsou jen tak pro radost 
(Křížová hora, Toulov-
cova rozhledna, Terezka 
a Borůvka v Toulovco-
vých maštalích, Boika 
u Nasavrk, Barborka 
u Heřmanova Městce).
Vyhlídkové plošiny na 
telekomunikačních ko-
vových věžích (Andrlův 
chlum u Ústí nad Orlicí, 
vrch Val u Králík, Koz-
lovský kopec u České 
Třebové, Zuberský ko-
pec u Trhové Kamenice) 
či vodárenských betono-
vých věžích (Suchý vrch 
v Orlických horách).
Kostelní a hradní věže, 
vyhlídková místa (Zelená brána v Pardubicích, věž hradu na Ku-
nětické hoře, Červená věž v Litomyšli, věž hradu Svojanov, Litice, 
Košumberk, vrchol Králického Sněžníku,  kostelní a radniční věže 
v Poličce, Svitavách, Vysokém  Mýtě, vyhlídka Poklona u Střemošic 
na Chrudimsku).
Odměnou za strmý výstup jsou pro návštěvníka neopakovatelné 
zážitky – nádherný výhled na krajinu, barvy a obrazy, které nabízí 
sama příroda. 
Foto: archiv Pardubického kraje

www.vychodni-cechy.info

Využij příležitosti, podívej se na svět z ptačí perspektivy, 
navštiv kostelní nebo zámeckou věž, vyhlídkové místo, 
jednoduchou konstrukci nebo masivní rozhlednu. Tako-
vé zastavení na pěkné vyhlídce, výstup po 154 schodech 
na Zelenou bránu v Pardubicích nebo turistický výšlap na 
Králický Sněžník ti umožní pozorovat krásy kraje z nadhle-
du a snad i trochu s nadhledem. Můžeš zdolávat rozhlednu 
za rozhlednou a věř, že se z  toho stane docela pěkný koní-
ček a z tebe bude sběratel rozhleden a vyhlídkových míst.

Co tedy může očekávat sběratel roz-
hleden a vyhlídek ve východních 
Čechách?
Klasické rozhledny, známé, vyhlá-
šené a oblíbené cíle turistů (Tyršova 
rozhledna u Žamberka zvaná Rozál-
ka, Lázek u Lanškrouna).

Rozhlédni se, člověče!

Rozhledna Barborka, Horní Raškovice

Rozhledna na Suchém vrchu

Rozhledna Terezka, Toulovcovy maštale
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Hrady České republiky
Zámky České republiky

Soutěžní otázky:

1) Jak se jmenuje nejzachovalejší gotický   
 hrad v České republice?

2) Jmenujte největší hradní zříceninu 
 na našem území?

3) Jaké jméno má nejvýznamnější zámek   
 českého empíru

Kartografi e PRAHA, a. s., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446, fax: 221 969 444, e-mail: info@kartografi e.cz www.kartogra� e.cz

Odpovědi zasílejte na adresu: kam@baset.cz.
3 nejrychlejší správné odpovědi obdrží tituly Hrady České republiky a Zámky České republiky

Tituly si můžete objednat telefonicky, e-mailem, poštou či přes náš e-shop.

Hrady České republiky
Zámky České republiky
Mapa vybraných historických staveb na území České republiky, 
s nádhernými ilustracemi a doprovodnými texty. Přední strana 
obsahuje mapu České republiky 1 : 500 000 s barevnými kresbami 
vybraných hradů či zámků, okolo mapy jsou erby nejvýznamněj-
ších šlechtických rodů a detaily objektů zapsaných na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. Na zadní straně jsou pak 
texty popisující jednotlivé hrady nebo zámky vyobrazené v mapě 
a jejich ilustrace.

Formát: 980 x 670 mm (složená 122,5 x 230 mm), 
Měřítko hlavní mapy: 1 : 500 000, 
Cena: 99,- Kč
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Psal se rok 1926, když se v české židov-
ské rodině v Praze narodil Erik Polák. Až 
do okupace Československa nacistickým 
Německem vyrůstal v Libni, která tehdy 
byla spíše jedním z předměstí Prahy, a téměř vůbec si ne-
uvědomoval nějakou odlišnost od většiny vrstevníků. Jen 
židovská škola a občasné „rodinné“ návštěvy synagogy 
o velkých svátcích mu připomínaly příslušnost k židovské 
komunitě. Jak ale později napsal ve svých vzpomínkách, 
neoddělovalo ho to nijak od jeho nežidovských kamará-
dů. Až krutá a zpočátku neuvěřitelná zkušenost z proná-
sledování Židů, rozpoutaného hned po okupaci českých 
zemí nacistickým Německem, ho vedla k intenzivnímu 
pocitu vlastního židovství. 

Jeho dětství, brutálně přerušené okupací, předčasně skončilo 
a následující léta krutě zdecimovala jeho rodinu a jeho samot-
ného vystavila nejtěžším zkouškám. Na počátku bylo znemožnění 
všech dosavadních forem normálního života, uvržení Poláko-
vy rodiny do onoho pověstného „ghetta beze zdí“, které Židy 
oddělovalo od jejich dosavadních spoluobčanů. Potom již násle-
dovala deportace do terezínského ghetta, které se mělo stát za-
stávkou na další cestě do neznáma. Erik Polák měl to štěstí, že 
v ghettu byl umístěn v pověstné „jedničce“, dětském domově 
v objektu L 417. Domov, ve kterém působili pedagogové a vy-
chovatelé vedeni profesorem Valtrem Eisingerem, se stal ne-
formálním centrem života dětí a mládeže v ghettu. Erik Polák 
se aktivně účastnil dění v dětském domově a odnesl si odtud 
i základy získané v tajném vyučování. Netušil tehdy, že o několik 
desetiletí později se do této budovy vrátí, aby se mohl podílet na 
její přeměně v Muzeum ghetta… 
Z Terezína vedla jeho cesta nejprve do pověstné „továrny na 
smrt“, jak byl přezdíván koncentrační tábor Osvětim-Březinka 
(Auschwitz II-Birkenau). Přežil tamní peklo i následující pra-
covní tábory a nakonec byl osvobozen těžce nemocný a k smrti 
vyčerpaný.

Historik Erik Polák

Těžkých životních zkoušek však nebyl ušetřen ani později, když 
v letech tzv. normalizace po dlouhých 20 roků nemohl vykoná-
vat svou profesi historika, a tak pracoval jako pomocný stavební 
dělník a později jako administrativní pracovník.
Po listopadu 1989 se stal jedním ze zakladatelů a nejagilnějších 
členů Terezínské iniciativy, organizace bývalých vězňů terezínské-
ho ghetta. Své úsilí soustředil především na odstraňování mezery, 
která vznikla v předchozích letech ve výzkumu i prezentaci dějin 
terezínského ghetta. Od listopadu 1990 začal pracovat v historic-
kém oddělení Památníku Terezín. Budování Muzea ghetta, roz-
vinutí výzkumu o životě dětí a mládeže v ghettu, příprava rekon-
strukce bývalých Magdeburských kasáren v Terezíně a počáteční 
fáze vzdělávací činnosti Památníku Terezín, to vše zůstane spjato 
s jeho jménem. 

V březnu 1996 PhDr. Erik Polák, CSc., po těžké nemoci náhle 
zemřel. Uzavřela se tak životní dráha člověka, který přinesl velký 
vklad především do úsilí o trvalé uchování památky obětí geno-
cidy Židů za druhé světové války. Jeho nelehká a často strastiplná 
životní dráha trvala bohužel jen 67 let, a proto mohl realizovat 

jen malou část ze svých čet-
ných výzkumných a muzejních 
záměrů. 

Vojtěch Blodig
Více informací o Eriku 
Polákovi najdete v knize 
Tři kapitoly. (Erik Polák: Tři kapitoly, 
Praha: Sdělovací technika 2006)

www.pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín

Erik Polák (druhý zprava) před krematoriem na Židovském hřbitově v Terezíně roku 1991.

Za předsednickým stolem v průběhu semináře pro pracovníky německých památníků v Terezíně 
roku 1993 (Erik Polák první zleva).

V průběhu rozpravy na prvním vzdělávacím semináři ve studovně Muzea ghetta roku 1993.

Při návštěvě Vídně v roce 1993.

Na mezinárodní konferenci o dějinách terezínského ghetta konané v Posádkovém domě 
v Terezíně roku 1995.
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codexgigas
ĎÁBLOVA BIBLE / THE DEVIL’S BIBLE

Tajemství největší knihy světa / The Secrets of the World’s Largest Book
Tajemství největší knihy světa

Slavnostní otevření dne 13. června v 17.00
14. června–31. srpna 2008

út–pá 8.00–11.00, 13.00–15.30,   so–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00
Městské muzeum, Náměstí 1, Chrast–zámek

ĎÁBLOVA BIBLE
Výstavu, kterou Národní knihovna ČR 
připravila v Galerii Klementinum v Praze ve 
spolupráci s Královskou knihovnou ve 
Stockholmu, zhlédlo 61 768 návštěvníků. 
Upravená verze této výstavy pořádané 
společně s Městem Chrast – Městským 
muzeem se představí v kraji, kde byl tento 
světový unikát rukou neznámého umělce 
vytvořen.

Město Chrast – Městské muzeum

Ústí nad Orlicí nabízí svým návštěvníkům bohatou 
nabídku rekreačního vyžití ve městě i okolí. A jaké?  
K dispozici je velký sportovní areál s fotbalovým a atletickým 
stadionem, tenisovými kurty, bowlingovým centrem a aquaparkem. 
Na vaši návštěvu se těší také nově zrekonstruovaný krytý bazén se 
spinningovým centrem. Pro milovníky přírody je v tábořišti Cakle 
připravena cvičná horolezecká stěna a půjčovna kanoí a horských kol. 
V okolí najdete mnoho tras pro cyklistické i pěší výlety, například 
podél kapliček Křížové cesty vedoucí až k vyhlídkové věži na Andr-
lově chlumu, a nové unikátní cyklostezky. Navštivte tradiční městské 
slavnosti, které proběhnou ve dnech 9.–15. června 2008 (bližší program 
v tomto čísle v kulturní příloze). 

Ústí  nad Orl icí  –  turistův sen

Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 514 111
E-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

IC Ústí nad Orlicí

Poutní místo a bývalé lázně Hory jsou dodnes spo-
jovány s pobytem Boženy Němcové. Ta do České 
Třebové přijela na pozvání Františka Matouše Klá-
cela. Dnes stojí na Horách výletní restaurace a kap-
le Panny Marie pomocné.
Svahu nad budovou 
restaurace vévodí 
kaple, kde vyvěrá 
pramen křišťálově 
čisté vody (dříve Pav-
lův). Podle legendy 
je obdařen zázračnou 
léčivou mocí. Nejpr-
ve tu zavěsil na strom 
kdosi obrázek Panny 
Marie a v roce 1744 
místní tesař Mikuláš 
vystavěl dřevěnou 
kapli, do níž byl obrázek přemístěn. Když roku 1787 kaple vyhořela, 
byly zahájeny přípravy k jejímu obnovení (1811). Díky lidské závisti 
a zlobě zůstalo jenom u základů. Teprve po velké epidemii cholery 
v roce 1831 se lidé rozpomněli na zázračné účinky vody Pavlova 
pramene. Dnešní kaple pak byla vysvěcena 7. července 1839.

Vycházkový okruh „Liščí stopou“
Z České Třebové se vydáme po červené parkem Javorka a Šárka. Dále 
pak po společné žluté a červené na Serpentiny a odtud jen po žluté 
k poutnímu místu Hory. Stejnou cestou se vrátíme i zpět do České 
Třebové. Trasa měří celkem 7,5 km. 

Hory u České Třebové 

www.ceska-trebova.cz
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Kelley byl v Anglii souzen za podvody a byl za ně 
potrestán amputací obou uší, proto je možné, že 
autorem manuskriptu je opravdu on sám. Proč ale 
to? Pravděpodobně proto, aby se vetřel do přízně 

seriozního vědce Dee a jako člen 
jeho mise mohl zmizet z Anglie 
do Prahy. Navíc je jisté, že Roger 
Bacon manuskript rozhodně ne-
napsal. Z účesů, oděvů a hradů 
zobrazených na ilustracích rukopisu je totiž patrné, 
že vznikl mezi lety 1450–1520, tedy nejméně 150 
let po smrti Bacona. Nicméně Voynichův ruko-
pis je krásná záhada a pro nás Čechy zajímavá o 
to víc, že souvisí s naším územím. Možná, že se 
v krátkém čase dočkáme nějaké výstavy na tento 
rukopis zaměřené.

Celý článek najdete na www.kampocesku.cz.
-lgs-

Z filmu o Pekařově císaři víme, kdo byl tajemný magistr 
Kelley. Zajímavostí však je, že skutečně žil, navíc v rudol-
fínské Praze, a dokonce zemřel na Hněvíně. Námět příbě-
hu pánů Wericha a Brdečky pod režijním vedením Martina 
Friče nám také již v roce 1951 poodkryl jednu z největších 
záhad světa. Ale nebyl to Golem, jak by se mohlo zdát.  
Vše začalo v roce 1912, kdy polsko-litev-
ský aristokrat, revolucionář a emigrant 
Michał Habdank-Wojnicz (1865–1930) 
objevil záhadný pergamenový manu-
skript v knihovně italské jezuitské koleje 
ve městě Frascati. Jednalo se o bohatě 
ilustrovanou knihu (15 x 23 cm, původ-
ně 272, dnes 240 stran), sepsanou ne-
známým jazykem mezi léty 1450–1520. 
Manuskript byl pojmenován po svém 
„objeviteli“, tehdy již Wilfridu Michaelu 
Voynichovi – Voynichův. Dnes je uložen 
v knihovně americké univerzity v Yale.

Kdo byl autorem tohoto rukopisu? Dohadů je mnoho, ale 
důkaz žádný. Jan Marek Marci (1595–1667), český lékař 
a fyzik, tvrdil, že rukopis se objevil na dvoře Rudolfa II. 
Císař věřil, že jeho autorem je britský teolog Roger Bacon 
(1214–1294, minorita, filozof a vědec). Je pravděpodobné, 
že rukopis přivezl Rudolfovi John Dee (1527–1609), anglický 
alchymista, astrolog, rádce Eduarda VI. a vyslanec Alžběty I. 
Některé zdroje uvádějí, že Dee dostal tuto knihu od Edwarda 
Kelley (1555–1597), anglického alchymisty, který ke dvoru 
císaře Rudolfa přijel s Johnem Dee a tvrdil, že rukopis získal 
od vévody z Northuberlandu. 

Manuskript bez obsahu?

W. M.Voynich

Dr. John Dee

Roger Baco

Edward Kelley
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Cyklotrans 2008
dopravní systém pro pěší a cyklisty

Nejsme na to sami
Dopravní systém Cyklotrans neznamená jen vlastní síť autobuso-
vých linek, ale také provázanost s ostatními dopravci – od podobně 
koncipovaných linek na Šumavě, přes železnici, až po návaznost na 
vodní dopravu na přehradách Lipno a Orlík. Tím se výrazně rozšiřují 
možnosti vašeho cestování.

Zelenou linkou nově až do Znojma
Loňské prodloužení zelené linky do Vranova nad Dyjí se osvědčilo, 
přoč tedy letos nepokračovat až do Znojma? Historické hodnoty, 
vinařská tradice a přívětivé trasy pro cyklistiku jsou pádnými důvody, 
proč strávit na jihu Moravy alespoň víkend.

Novohradské hory jsou dostupnější
Zavedení speciálního autobusu „kloubáku“ je reakcí na rostoucí zá-
jem o Novohradské hory. Zadní prostor za kloubem slouží celý pro 
bezpečné uložení kol, v přední části pak zůstává dostatečný prostor 
i pro samotné cestující.

Linky dopravního systému Cyklotrans
Č. Budějovice – Prachatice – Vimperk – Kvilda
Č. Budějovice – Prachatice – Volary – Kvilda

Č. Budějovice – Český Krumlov – Volary – Kvilda
Č. Budějovice – Český Krumlov – Lipno n. Vlt. – Horní Planá 
Č. Budějovice – J. Hradec – Slavonice – Znojmo 
Č. Budějovice – Písek – Orlík nad Vltavou

Č. Budějovice – Trhové Sviny – Nové Hrady – Hojná Voda

V roce 2006 přepravil dopravní systém Cyklotrans za sezo-
nu více než dvacet tisíc osob, což odpovídá použití zhruba 
sedmi tisíc automobilů a najetí kolem jednoho milionu ki-
lometrů. A v loňském roce se počet přepravených osob více 
než zdvojnásobil. To jednoznačně potvrzuje stoupající zá-
jem o pohodlnou a efektivní přepravu turistů, kteří v letoš-
ním roce mohou využít celkem sedm autobusových linek.

Kola nezapomeňte vzít s sebou
Jízdní kola jsou přepravována na vleku s kapacitou 25 kol. O jejich 
nakládku a vykládku se postará připravený personál. Cena přepravy 
kola je 20 Kč, a pokud se ve stejný nebo následující den vrátíte zpět, 
vaše kolo se poveze zdarma. 

Auto zůstane doma
Systém dopravních linek poskytuje svobodnou volbu cestování všem 
skupinám cestujících. Domů se můžete vrátit „po vlastní ose“, nebo 
relaxovat v přírodě a využít až večerních spojů. V každém případě 
se nemusíte vázat na své automobily. Zajímavou možností je využití 
nabídky výhodného ubytování, díky které můžete strávit na kolech 
příjemný víkend nebo třeba celý týden.

modrá
šedá
červená

vltavská
zelená
žlutá

novohradská

Pekárenská 77
370 21  České Budějovice
Tel.: +420 389 009 389
E-mail: cyklotrans@jihotrans.cz
www.cyklotrans.cz

ČSAD JIHOTRANS, a. s.

České Budějovice - Prachatice - Vimperk - Kvilda

6

číslo linky jezdí ve dnech rozsah provozu
320 028 sobota, neděle a svátek 14.06. - 28.09.2008
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Pomalu, ale jistě se blíží letní horké měsíce, ve kterých ur-
čitě budeme hledat místa, kde se můžeme osvěžit a zchla-
dit. Jižní Morava nabízí spoustu možností, ať už se jedná 
o plovárny, přírodní koupaliště, rybníky nebo přehrady. 
Vodní radovánky ocení nejen vaše dítka, ale určitě i vy. 
Aquapark Vyškov
Venkovní areál má 50m plavecký vyhřívaný bazén s dvoudráhovou 
skluzavkou, brouzdalištěm, tobogánem a divokou řekou. Krytý areál má 
plavecký 25m bazén, tobogány, masážní lavice, vodní chrliče, divoký 
kanál, brouzdaliště a vířivou vanu, finskou a parní saunu.

Aquapark Blansko
Nově vybudovaný aquapark se dvěma tobogány, vodní řekou, masáž-
ními tryskami, masážní lavicí, dětským bazénkem a množstvím dalších 
vodních atrakcí. Areál aquaparku disponuje dvěma restauracemi a je 
propojen se zimním stadionem, čímž nabízí unikátní možnost jít si 
v létě zabruslit v plavkách.

Koupaliště Slavkov u Brna
Areál nabízí 50m bazén pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, 
půjčovnu sportovního vybavení, beach volejbalové kurty, hřiště pro 
plážovou házenou nebo plážový fotbal, hřiště pro nohejbal, basketbal 
a stolní tenis. Nechybí ani občerstvení.

Městská plovárna ve Znojmě
Zde najdete řadu atrakcí. Pro ty sportovně založené je zde hřiště na 
plážový volejbal, streetball, hřiště pro míčové hry, stolní tenis, dětské 
hřiště a restaurace s kuželkářskou dráhou.

Luleč u Vyškova
Před vznikem koupaliště zde byl kamenolom, ze kterého vzniklo přírodní 
koupaliště U Libuše. Jedná se o zatopený lom o celkové ploše 6 400 m2.

Jedovnice – rybník Olšovec
V blízkosti Moravského krasu se můžete ochladit na březích rybníka 
o ploše 42 ha. K dispozici jsou dvě půjčovny loděk a šlapadel, je tu 
možnost rekreačního rybaření, válení se na pláži a nechybí ani nějaké 
to občerstvení. Každé září se zde pořádají mezinárodní závody moto-
rových člunů.

Rybník Suchý – Drahanská vrchovina (obec Suchý)
Vyhledávané rekreační středisko v krásném lesnatém prostředí s ryb-
níkem o rozloze cca 6 ha. V rekreační oblasti se nachází přes 300 sou-
kromých chat a několik penzionů.

Smraďavka u Buchlovic
Rekreační areál s přehradou uprostřed lesů s vodními plochami lze 
využít ke sportovnímu rybaření i vodním sportům.

Níhovský rybník (obec Níhov)
Největší rybník na Tišnovsku s nejčistší vodou v okolí.

Vranovská přehrada (obec Vranov nad Dyjí)
Tradiční rekreační oblast s příjemně teplou vodou a nesčetnými roman-
tickými zákoutími zvaná Moravský Jadran.

Přehrada Křetínka u Letovic
Přírodní koupaliště využíváno nejen pro koupání, ale i pro rybolov 
a vodní sporty.

Novomlýnské nádrže (obec Pavlov, Horní a Dolní Věstonice a Strachotín)
Zde se nabízí přírodní koupání ve dvou lagunách Horní Novomlýnské 
nádrže, naturistická pláž, tobogán, půjčovna šlapadel, člunů s elektric-
kým motorem, škola a půjčovna windsurfingu, půjčovna kol, hřiště na 
plážový volejbal, minigolf, tenisové kurty a restaurace.

Baťův kanál
Historická vodní cesta, v současnosti sloužící výhradně k turistice. Délka 
Baťova kanálu je dnes přibližně 60 km. Některé úseky vedou řekou 
Moravou, část uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Můžete si zde 
zapůjčit lodě, motorové čluny, kanoe, kola nebo se můžete projet na 
velké výletní lodi s kapitánem.

 www.jizni-morava.cz

Prožijte léto u vody

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
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Varianta druhá – počasí, že by ani psa ven nevyhnal 
Moravské zemské muzeum 
Dietrichsteinský palác – Dětské muzeum
Dětské muzeum, součást Moravského zemského muzea, přibližuje nejen 
dětem jednotlivé muzejní obory hravou a zajímavou formou. 

www.mzm.cz

Pavilon Anthropos
V pavilonu Anthropos jsou k vidění expozice o nejstarším osídlení Mo-
ravy a celé Evropy, o evoluci člověka a mnohé další. Pozornost malých 
návštěvníků zaujme především model mamuta s mládětem v životní 
velikosti.

www.anthropos.cz

Technické muzeum v Brně
Ve sbírkách Technického muzea naleznete např. expozice historických 
vozidel a letecké historie. Navštívit můžete uličku řemesel, repliku ře-
meslné uličky počátku 20. století, kterou tvoří dílny hodináře, knihaře, 
zámečníka, krejčího, ševce a holiče doplněné o koloniál s pražírnou kávy, 
zubařskou ordinaci, hospodu či instalaci části pavlačového domu a bytu. 
Největším lákadlem nejen pro děti je experimentárium – technická herna 
umožňující malým i velkým seznamovat se zábavnou formou s různými 
zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní zásadou experi-
mentária je: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte.

www.technicalmuseum.cz

Špilberk
Na kopci nad městem se vypíná původně královský hrad Špilberk (zná-
mý jako žalář národů), který nabízí kromě stálých expozic i vstup do 
kasemat – temných prostor v opevnění hradu sloužících původně jako 
úkryty pro vojáky a zásobovací místnosti, později přeměněných ve vě-
zení. Prohlédnout si zde můžete mučírnu se skřipcem a kobky známých 
věznů – barona Trenka, loupežníka Babinského aj.

www.spilberk.cz

Stálá akvarijní výstava 
V historickém centru města je možné zhlédnout Stálou akvarijní výstavu 
brněnské zoo. V současné době je zde k vidění více než 80 jedinců 32 
druhů mořských ryb a přes 1 000 jedinců 84 druhů ryb sladkovodních. 
Jednou z největších atrakcí je nádrž s korály.

www.zoobrno.cz

www.brno.cz

Cestování s dětmi je zábavné, ale v případě městské turis-
tiky náročné. Vymyslet program vyhovující těm nejmen-
ším bývá ve městech složitější než při výletech do přírody. 
Město Brno nabízí mnoho atrakcí, které zaujmou i ty nej-
mladší cestovatele a turisty. 
Přinášíme tipy, kam s dětmi zamířit při návštěvě jihomoravské metropole, 
a to jak za  krásného dne, tak i případě deště.
Varianta první – počasí, kdy je škoda nevyrazit ven
Brněnská zoologická zahrada
Vezměte svá dítka do zoo. Uvidí zde více jak 800 zvířat (téměř 200 dru-
hů) z šesti kontinentů. Na jaře a počátkem léta jsou největším lákadlem 
především mláďata. Brněnská zoo se může pochlubit úspěšným odchovem 
ledních medvíďat, která se mají čile k světu.

Plavba parníkem spojená s návštěvou hradu Veveří
Opustit město, vydat se do přírody a navíc netradičním dopravním 
prostředkem můžete při plavbě parníkem po Brněnské přehradě. Výlet 
lze zpestřit výstupem na hrad Veveří, jeden z nejrozsáhlejších hradních 
areálů u nás.

www.dpmb.cz, www.veveri.cz

Výstup na věž Staré radnice 
I ti nejmenší zajisté ocení neopakovatelný výhled z věže Staré radnice, 
nacházející se v samém středu města. Naskytne se odtud pohled na celé 
historické centrum a za dobré viditelnosti i do okolí. 

www.ticbrno.cz

Brno dětem

Foto: Židlický, Kolařík, Archiv Zoo Brno

Turistické informační 
centrum města Brna
IC Radnická 8 (Stará radnice)
Tel.: +420 542 211 090
E-mail: info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

www.zoobrno.cz
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31. 7.
17.00 – Country s.r.o.
19.00 – Nezmaři
14. 8.
18.00 – Jiří Schmitzer
21. 8.
20.00 – Pražský výběr
27. 8. 
Divadlo nebylo vždy kamenné
28. 8. 
20.00 – David Kraus
29. 8.
19.00 – Talitha Kum, Portugalsko
30. 8. 
Revivalový den
17.00 – Robbie Williams Revival
18.30 – Abba Revival
20.00 – AC/DC Revival

(Změna programu vyhrazena.)

Vyberte si z této bohaté a pestré nabídky. 
Příjemné prázdninové zážitky a nashledanou v Opavě.

Letní slunovrat sice připadá na 21. 6., ale 
v Opavě začne léto již o dva dny dříve 
– tedy alespoň to Opavské kulturní. V prů-
běhu června a během letních prázdnin nuda 
v Opavě rozhodně nehrozí.
Středověký jarmark, folkové legendy, koncertní virtuos i odpoledne 
plná zábavy. Již třetí ročník Opavského kulturního léta začíná a s ním 
i bohatý kulturní program, který bude probíhat většinou v samotném 
srdci historického města – na Dolním náměstí.

19. 6.
19.00 – zahájení OKL v kostele sv. Václava – koncertní virtuos Lu-
bomír Brabec
20.–22. 6.
Středověký jarmark
26. 6. 
19.00 – O5 & Radeček
3. 7.
19.00 – Pavel Dobeš
10. 7.
19.00 – Miroslav Paleček
17. 7. 
17.00 – Michal Nesvadba
18.30 – Alibaba
20.00 – BORIS (bubenický orchestr Ivo Samiece)
24. 7.
20.30 – Prozatímní orchestr Vladimíra Figara

Léto v Opavě začíná již 19. 6.!

Horní náměstí 67, 746 26  Opava
Tel.: +420 553 756 143
E-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz

Městské informační 
centrum Opava
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Věřte, že každá dušička si tady 
najde to své… 

Kopřivnice patří mezi města mladá, její vzezře-
ní je moderní a dá se říct, že slovo průmyslové 
ji vystihuje nejlépe. Naproti tomu ovšem stojí 
příroda. Najdeme ji v malebném podhůří Bes-
kyd v místech zvaných Lašská brána, v malém údolí mezi 
kopci Červený kámen a Bílá hora.
Téměř vše podstatné propojuje trasa Lašské naučné stezky. Lesy schová-
vají milá zákoutí i pěkné výhledy: Raškovu vyhlídku, Pískovnu, Janíkovo 
sedlo, Jasníkovu studánku, Váňův kámen a mezi nimi také rozhlednu 
na Bílé hoře. Z jejího vrcholu uvidíme, kudy naše kroky vedly, nebo 

Ochutnávka města Kopřivnice naopak, co zajímavého nás 
ještě čeká. Sestoupíme-li 
z kopřivnických kopečků 
do údolí, navštívíme jako 
první Muzeum Fojtství. 
Tudy protéká pomyslná 
„řeka času“ kopřivnickou 
minulostí, životy a zvyky 
našich předků a zastavuje 
se u výroby kočárů – zrodu 
světově proslulé automo-
bilky Tatra. Naše cesta za 
poznáním směřuje dál a při-
vádí nás do Technického 
muzea. Expozice uchovává 
to nejpozoruhodnější z produktů značky Tatra, od vůbec prvního 
automobilu vyrobeného v tehdejším Rakousko-Uhersku Präsidenta, 
po úžasné a originální vynálezy, které zahýbaly celosvětovým vývojem. 
Neopomenutelnou součástí muzea je také nekonvenční expozice 
olympionika a zdejšího rodáka Emila Zátopka a jeho ženy Dany. 
Naše putování končí v Lašském muzeu. Tady se nás zmocní pravěký 
svět obrazů dalšího kopřivnického rodáka, Zdeňka Buriana. Zláká nás 
i půvab kopřivnické keramiky a kachlových kamen vyráběných kdysi 
v továrně na hliněné zboží. Ale možná zde naše cesta končit nemusí. 
Vydejme se po celé turistické oblasti Lašská brána Beskyd a poznejme 
další zajímavosti, muzejní expozice, hrady 
i jejich zříceniny, přírodu... 

Tel.: +420 556 821 600
E-mail: ic@kdk.cz
www.lasska-brana.cz 

Informační centrum 
Kopřivnice

Kopřivnice slaví 
Kopřivnice oslaví 60. výročí povýšení na město. 
Více na www.koprivnice.cz/oslavy.

Pokud nepatříte mezi ty, kteří vyhledávají rušná tu-
ristická centra plná lidí a ruchu, pak vám nabízíme 
kouzlo beskydské přírody. Beskydy i jejich podhůří 
jsou protkány turistickými cestami plnými výhledů i cykloturis-
tických tras různé náročnosti a je zde mnoho zajímavých výlet-
ních míst pro rodiny s dětmi.

Čeká na vás pravěk, historie i současná zábava ve Štramberku, putování 
s Liškou Bystrouškou na hrad i za Leošem Janáčkem na Hukvaldech 
nebo se můžete vydat protáhnout tělo do lanového parku Tarzanie. 
Pokud si vyjedete lanovkou na Pustevny, čeká vás pěkná procházka, 
která vás dovede až k soše boha Radegasta. Beskydská krajina je hezká 
i z koňského sedla. Milovníci automobilů se určitě rádi zastaví v Kop-
řivnici, kde mohou obdivovat auta značky TATRA. Znalci architektury 
zase ocení náměstí v Novém Jičíně.

Beskydská lákadla

www.beskydy-valassko.cz
www.toulkynovojicinskem.cz
www.frenstatpr.cz
www.stramberk.cz
www.ihukvaldy.eu



26

KAM na výlet

Nedaleko středu města se můžete vykoupat v moderním areálu 
s krytým i venkovním bazénem a toboganem. Vedle mnoha mož-
ností sportovního vyžití ve městě najdete sauny, solária i relax centra 
s bohatou nabídkou masáží.  Odpočinek v přírodě vám poskytnou 
Smetanovy a Janáčkovy sady či okolí vodní nádrže Čerťák, kde lze 
kromě  koupání i sportovně rybařit. V Novém Jičíně se tedy určitě 
nudit nebudete!

Malebné město Nový Jičín leží na jižním okraji 
Moravské brány na úpatí Beskyd.  Jeho chloubou 
je především náměstí, které bývá právem pova-
žováno za jedno z nejkrásnějších v České repub-
lice. Spolu s Žerotínským zámkem, který je sídlem Muzea 
Novojičínska, tvoří městskou památkovou rezervaci, jež 
zde byla vyhlášena již v roce 1967.

V muzeu si můžete mimo jiné 
prohlédnout především stálou 
expozici klobouků, které se 
vyrábějí v Novém Jičíně již od 
roku 1799. Město je i dějištěm 
mnoha kulturních, sportovních 
a společenských akcí. Mezi nej-
významnější z nich patří No-
vojičínské léto, které se koná 
v průběhu června až srpna a vr-
cholí na počátku září tradiční 
Městskou slavností s historicky 
laděným programem. Nový Ji-
čín je ideálním výchozím bodem 
pro výlety do okolí. Celou ob-
last protkávají značené turistické 
trasy, cyklotrasy i naučné stezky. 
Novinkou pro nadcházející se-
zonu je 1,65 km dlouhá cyklo- 
stezka, která je díky asfaltovému 
povrchu vhodná i pro bruslaře 
a v zimě ji mohou využít také 
běžkaři. 

Nový Jičín – město klobouků

Každý kout naší vlasti je bezesporu krásný a má 
co nabídnout. Oblast Moravského Kravařska se 
rozprostírá podél řeky Odry. Pokud sem zavítáte, 
čeká tu na vás spousta možností, naučné stezky, 
pěší a cyklistické trasy, kulturní a historické pa-
mátky a v neposlední řadě krásná příroda.

Pestrost Moravského Kravařska

Bartošovický sad

Úzká 27, 741 01 Nový Jičín
Tel./Fax: +420 556 711 888
E-mail: icentrum@novy-jicin.cz
www.novy-jicin.cz, 
www.novyjicin.mic.cz

Informační centrum 
Nový Jičín

Odry-koupaliště

Rodný dům-J. G.Mendela

742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
Tel.: +420 556 720 490
E-mail: region@regionpoodri.cz
www.moravskekravarsko.cz

Informační centrum 
Regionu Poodří



Milé děti,
pan spisovatel Josef Čapek pro vás napsal Povídání o pejskovi 
a kočičce – tedy o nás dvou – doplněná tuze pěknými obrázky, 
která vycházejí na pokračování. Pokud je nám zatím známo, 
v jednotlivých knížkách se dozvíte, jak jsme myli podlahu, jak 
jsme dělali dort, jak jsme psali psaní, jak si pejsek roztrhl kalhoty 
a o panence, která tence plakala. A protože slavíte svůj svátek, 
rozhodli jsme se, že deseti vylosovaným dětem pošleme dárek.
A jak se můžete stát jedním z vylosovaných? Inu, to je jednoduché. 
Přečtěte si ukázky z jednotlivých příběhů otištěných na této 
stránce a přiřaďte k nim název knížky. Když poprosíte maminku 
nebo tatínka, určitě vaši odpověď pošlou na adresu: 
Kam po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3, případně na 
e-mail: kam@baset.cz
Už se moc těšíme na vaše odpovědi a posíláme krásné přání 
k vašemu svátku.

Vaše KOČIČKA a PEJSEK

„Jakpak nebere,“ řekla kočička, „malé děti nás za něj berou!“ 

„A trochu cibule a čokolády,“ a přidali do toho cibuli a čokoládu. Pejsek se na zajíce rozzlobil a rozběhl se za ním do křoví. Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč.
„Ono v tom křoví bylo moc trní,“ řekl pejsek, „ale kdybych byl chtěl, byl bych ho dohonil.“

„Ty jsi ale hloupý,“ zlobila se kočička. „Vždyť to bylo mýdlo! A mýdlo 
je přece k mytí a ne k jídlu.“

Nakladatelství Baset
Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Telefon / fax: 244 402 706
baset@ok.cz
www.baset.cz

ukázka č.1 ukázka č. 2

ukázka č. 3 ukázka č. 4
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1. června
Znojmo-Hatě – Den dětí

Tento víkend se opravdu nudit nebu-
deme. Sotva skončí akce v Botanické 
zahradě v Praze Troji, už budeme balit 
a vyrazíme na dlouhou cestu. Náš cíl je 
ve Znojmě-Hatích, kde budeme spolu 
s dětmi slavit jejich svátek. Program na 
jakoukoliv akci pro děti je potřeba připravit 
zvlášť pečlivě. A tak jsme připravili nové 
soutěže, například uhodnout podle 
krátké ukázky název pohádky či filmu. 
Drobných cen musíme vzít mnohem 
víc. Umíte si totiž představit dětský 
obličej, na nějž se nějaká ta pozornost 
nedostane? To bychom opravdu neradi... 

6. června
Zlín – 48. Mezinárodní festival filmů 
pro děti a mládež

Další ročník Mezinárodního filmového 
festivalu pro děti a mládež ve Zlíně je tady 

a s ním i pozvání strávit společně několik 
výjimečných dní, které naplní nejen hlediš-
tě kinosálů, ale také očekávání diváků. Je 
se na co těšit – bezmála týdenní filmový 
svátek zůstává věrný festivalové tradici 
minulých ročníků, postavené na kvalitním 
programu jak pro filmové profesionály, tak 
i pro nejširší veřejnost.  
Pro návštěvníky bude připraven 
výběr toho nejlepšího ze současné 
filmové tvorby pro mladé publikum, 
setkání s domácími i zahraničními 
tvůrci a bohatý doprovodný program. 
V pátek vás navíc čeká Den s Českým 
rozhlasem, kde najdete také prezentační 
stan Českého rozhlasu 2 – Praha. 

7. a 8. června
Brno – BVV – Autotec 2008

Letošní rok je na brněnském výstavišti 
nejen ve znamení jeho 80. výročí, ale 
také se zde již podvanácté uskuteční 
Mezinárodní veletrh užitkových vozidel, 

Letos Výlety odstartovaly pátou sezonu. 
Jakou urazí trasu? „Rok od roku je složitější 
vybrat akci, na kterou pojedeme. Pozvání 
z regionů dostáváme stále víc.  A věřte, 
že se odmítá velmi těžce,“ popisuje hlavní 
„výletník“ i organizátor Pavel Kudrna. Zda 
se rozhlas nechystá letos také k vám, zjistíte 
na webových stránkách  projektu: 
www.rozhlas.cz/vylety. 
Pravidelné živé vstupy z Výletů můžete sly-
šet v den konání akce v 10.25 hodin na všech 
frekvencích Českého rozhlasu 2 – Praha, 
případně v mimořádných časech.
S Výlety se také budete setkávat na stránkách 
turistického magazínu Kam po Česku.

Výlety
Českého rozhlasu 2 – Praha
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let. Není tudíž překvapením, že po roce 
1990 pronikl i k nám (i když již před rokem 
1990 existovalo několik hudebních skupin 
a interpretů, kteří se hudebně inspirovali 
právě v keltských oblastech). Rozmach 
však začal až v polovině 90. let 20. století, 
kdy vzniklo hned několik hudebních 

skupin. S mnohými z nich budete mít 
možnost se setkat i na 6. ročníku dobro-
činného festivalu Keltování, který se koná 
28. června 2008 ve sportovním areálu Na 
Mlatě v malebné obci Lužná u Rakovníka.

Fotografie z akcí pořídil náš zvukař Josef Šmejkal.

Navštívíte-li některý z červnových Výletů 
Českého rozhlasu 2 – Praha, napište nám, 
jak se vám akce líbila. Vaše hodnocení 
očekáváme na adrese Kam po Česku, 
Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3, případně 
na e-mailové adrese kampocesku@baset.
cz. Tři vylosovaní dostanou hodnotný 
dárek od naklada-
telství Baset a od 
Českého rozhlasu.

dílů a servisní techniky AUTOTEC 2008. 
Jeden z nejprestižnějších evropských 
veletrhů nabídne to nejlepší, co se 
v současné době v oboru nachází.

14. června
Kolín – 45. Kmochův Kolín

Jako trvalou vzpomínku a hold zaklada-
teli Kmochovy hudby Kolín vznikla v roce 
1961 myšlenka uspořádat festival decho-
vých hudeb. U zrodu pořádat festival stál 
skladatel a velký propagátor dechovky 
K. K. Chvalovský. Nápad se okamžitě ujal 
a hned v následujícím roce 1962 byl uspo-
řádán 1. ročník Kmochova Kolína. Jeho cíl 
byl od počátku jasný – prezentovat českou 
dechovou hudbu a prostřednictvím 
festivalu srovnat i úroveň dechových 
orchestrů, v pozdější době i s orchestry 
zahraničními. Když organizátoři připravo-
vali další ročníky, netušili, jakých rozměrů 
a jakého věhlasu festival dosáhne.

21. června
Varnsdorf – Oslavy 140. 
výročí povýšení na město

Severočeské město Varnsdorf ležící 
na česko-německé hranici bude letos 
slavit 140 let povýšení na město. Při této 
příležitosti se po celý rok koná řada akcí, 
jejichž vyvrcholení je plánováno na sobotu 
21. června, tedy na den, kdy na oslavách 
bude i výletní tým Českého rozhlasu 
2 – Praha, který bude informovat poslu-
chače opět v přímých vstupech. Oslavami 
ožije celé centrum města i jeho okolí.

28. června
Lužná – 6. ročník charitativního 
festivalu keltské hudby a tance

Keltská hudba je fenomén, který je ve 
světě v popředí zájmu již nejméně čtyřicet 

Foto: Městský úřad Kolín
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EDICE KRAJINA A LIDÉ
Nakladatelství Baset do svého plánu za-
řadilo ediční projekt Krajina a lidé, jehož 
tématem jsou české, moravské, slezské 
a slovenské hory, pohoří a další krajinné 
útvary.
Na vzniku každého svazku se podílí řada 
odborníků ze všech vědních oborů (geo-
logové, geografové, meteorologové, 
zoologové, botanikové, ekologové, etno-
grafové, historikové, historikové umění, 
památkáři, historikové techniky, socio-
logové atd.), většinou přímo z daného 
regionu. Nakladatelství spolupracuje 
s vedením jednotlivých národních parků, 
chráněných krajinných oblastí, muzeí 
a archivů – jak při využití autorského zá-
zemí, tak formou odborných konzultací.
Každá publikace je členěna podle 
jednotlivých oborů a poskytuje detailní 
a přesný obraz regionů téměř ze všech 
stran. Text je doprovázen řadou ba-
revných ilustrací, dobových fotografií, 
mapek, grafů a plánků. 
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Krajina je zachycena, popsána a vyobra-
zena ve všech svých podobách od geo- 
logické minulosti, flóry, fauny, historie, 
umění, kultury a specifických odvětví 
řemesel a průmyslu až po život a zvyky 
obyvatel a situaci ochrany přírody.
Jednotlivé svazky ediční řady Krajina 
a lidé dostaly řadu ocenění a získáva-
jí renomé mezi odborníky i u laické 
veřejnosti. 

Již vyšlé svazky:
Šumava – příroda, historie, život 
800 stran, přes 2 200 barevných a historických čer-
nobílých fotografií, více jak 300 map, plánů, tabulek, 
kreseb a grafů.
1. místo: Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo  
(JTP – Slovník roku, 2004) 
1. místo: Cena pro nejlepší publikace o cestovním ruchu (ATchJET, 2004) 
Cena poroty (Tourfilm / Tourmap, 2004) 
Nominace: Litera za nakladatelský čin (Magnesia Litera, 2004)

Český les – příroda, historie, život 
880 stran, přes 2 600 barevných a historických čer-
nobílých fotografií, více jak 250 map, plánů, tabulek, 
kreseb a grafů.
Výroční cena: Kategorie vědecká a odborná literatura  
(Nadace Český literární fond, 2006) 
1. místo: Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo  
(JTP – Slovník roku, 2006) 
3. místo: Hlavní cena – Slovník roku (JTP – Slovník roku, 2006)

Novohradské hory a Novohradské podhůří 
– příroda, historie, život 
848 stran, přes 2 400 barevných a historických čer-
nobílých fotografií, více jak 250 map, plánů, tabulek, 
kreseb a grafů.
Hlavní cena: Slovník roku 2008 (JTP – Slovník roku, 2008)

Krkonoše – příroda, historie, život 
864 stran, přes 2 400 barevných a historických čer-
nobílých fotografií, více jak 250 map, plánů, tabulek, 
kreseb a grafů.
1. místo: Cena pro nejlepší publikace o cestovním ruchu (ATchJET, 2008) 
Hlavní cena: Slovník roku 2008 (JTP – Slovník roku, 2008) 
1. místo: Kategorie reprezentační publikace (Tourpropag 2008)

Svazky připravované na rok 2008
Plzeňsko – příroda, historie, život 
Tatry – příroda, historie, život  (1. díl)

Nakladatelství Baset
Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Telefon / fax: 244 402 706
baset@ok.cz
www.baset.cz
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KAM pro bystré hlavy

Křížovka s Basetem o ceny
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Sudoku o ceny

Své odpovědi nám posílejte do 23. 6. na adresu redakce nebo na e-mail. 
Pět šťastlivců od nás dostane hezké knížky, věnované vydavatelstvím Baset.

Správné odpovědi a výherci soutěží:
Soutěže květen 2008 
(Celkem došlo 1 509 odpovědí)

Kartografie
Otázky: Na kterém místě se nachází známé naleziště polodraho-
kamů Votrubcův lom?
Správná odpověď: Kozákov
Na jaké mapě se nachází největší jeskynní systém v Čechách 
s tzv. Chalcedonovými růžicemi? Správná odpověď: Koněpruské 
jeskyně, mapa TM24
Jak se jmenuje a kde se nachází umělá jeskyně s vytesanými reli-
éfy zvířat inspirovanými bajkou Ferina Lišák? Správná odpověď: 
Klácelka
Celkem soutěžilo: 35; Správně odpověděli: 8; Špatně odpověděli: 27
Výherci: Anna Pokorná, Liberec; Jaroslav Bizoň, Štěpánov; Rosti-
slav Vondra, Heřmanův Měštec; Ladislav Vysloužil, Hořice; Květa 
Synková, Slatinice
Se školou do Afriky
Otázka: Víte, jaké jméno dali pracovnice muzea vycpanému lvu, o 
kterém byla v článku řeč?
Správná odpověď: Karel
Celkem soutěžilo: 4; Správně odpověděli: 2; Špatně odpověděli: 2
Výherci: Patrika Lexová, Brandýs nad Labem; Olga Viková, 
Jaroměř
Turistické noviny Českého ráje
Otázka: Znáte alespoň tři postavy z českorajských pověstí z turis-
tické hry „Za pověstmi Českého ráje“?
Správná odpověď: Černý rytíř Vojmil, obr Dráb, vodník Čeperka, 
skřítek Pelíšek, postilion, Eliška a Petřík, Vojtěch a bílá paní Vero-
nika, na Troskách baba Maria a panna Karolína, loupežníci Kleofáš 
a Ondráš a Kristýnka, chudý Vašek, bohatá Madlenka a čert, král 
skřítků Granát, Víla Jizerína…
Celkem soutěžilo: 132; Správně odpověděli: 131; Špatně odpo-
věděli: 1
Výherci: Míla Gebauerová, Bílovec; Pavla Vystrčilová, Praha 4; 
Jitka Vondráková, Strakonice
Bezděz jako klášter
Otázka: Víte, kolika let se letos Bezděz dožívá?
Správná odpověď: 744 let
Celkem soutěžilo: 173; Správně odpověděli: 69; Špatně odpověděli: 104
Výherci: Markéta Cvejnová, Solnice; Petr Hejda, Česká Lípa; Jana 
Malá, Valašské Meziříčí
Děčín
Otázka: Jak dlouhá je přístupová cesta k děčínskému zámku, tzv. 
Dlouhá jízda? 
Správná odpověď: 292 m
Celkem soutěžilo: 152; Správně odpověděli: 135; 
Špatně odpověděli: 17
Výherci: Jan Slezák, Karlovy Vary; Helena Kabátová, Brno; Ing. 
Petra Jílková, České Budějovice
Teplice a okolí
Otázka: Ve kterém roce se v Teplicích poprvé potkali Johann 
Wolfgang Goethe a Ludwig van Beethoven? 
Správná odpověď: v roce 1812 
Celkem soutěžilo: 179; Správně odpověděli: 174; Špatně odpo-
věděli: 5
Výherci: Olga Kostkanová, Praha 98; Miloslava Lasáková, Havířov; 
Jana Kolorosová, Janovice nad Úhlavou
Jedině s kolem Author
Otázka: Kolikátý ročník Nova Author Cupu se letos pojede?
Správná odpověď: 13. ročník
Celkem soutěžilo: 276; Správně odpověděli: 275; Špatně odpo-
věděli: 1
Výherci: Kolo – Pavel Duben, Týniště nad Orlicí; batoh – Jan 
Synek, Slatinice; přilba -  Kateřina Marušová, Tábor
Se Shocartem po Česku 
Otázka: Jak se jmenuje kopec u Prášil na Šumavě, na němž stojí 
37 metrů vysoká rozhledna, která až do roku 1989 byla součástí 
armádního centra protivzdušné obrany? 
Správná odpověď: Poledník 
Celkem soutěžilo: 127; Správně odpověděli: 127; 
Špatně odpověděli: 0
Výherci: Jitka Hoglová, Holešov; Radmila Vlčíková, Přerov; Věra 
Czipczirschová, Teplice; Šárka Jakubová, Tuchlovice; Břetislav 
Chlup, Nový Bor; Irena Michalová, Strmilov; Andrea Trnková, Velký 
Beranov; Tomáš Dvořák, Střelice; Božena Divíšková, Plzeň; Zdeňka 
Pádivá, Třešť
Školní výlet do Litomyšle
Otázka: Víte, za čí vlády zemřel Vavřinec Toulovec?
Správná odpověď: za vlády Václava IV.
Celkem soutěžilo: 157; Správně odpověděli: 153; 
Špatně odpověděli: 4
Výherci: Jiří Nový, Kaplice; Jiří Otlík, Kravaře u Hlučína; Vladimír 
Vejmelka, Okříšky
Křížovka
Tajenka: … chrámové okno … poslední soud
Celkem soutěžilo: 274; Správně odpověděli: 274; Špatně odpo-
věděli: 0
Výherci: Milan Štěrba, Blansko; Karla Švecová, Poděbrady; Zdeňka 
Kouřímová, Náchod–Bělovec; Petra Dederová, Mratín; 
Jeník Burda, Ostrava Muglinov; 
Celkem soutěžilo: 306
Správně odpověděli: 303; špatně odpověděli: 3
Vyhráli: Marie Havlíčková, Ivančice; Jiří Nový, Kaplice; Taťána Sei-
dlerová, Lubojaty; Jarka Bílková, Mělník; Jaroslav Mareš, Sokolov

Všem výhercům blahopřejeme.

Redakce magazínu Kam po Česku: Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz.
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Ruský 
spisovatel Největší ... postihlo naše země v roce 1947, 

kdy bylo vegetační období ... 
29. 7. v témže roce, byla v Teplicích naměře-

na nejvyšší teplota ve stínu 38.6 °C.Nanášet 
omítku

Číslice z tajenky nám posílejte do 23. 6. na 
adresu redakce nebo na kam@baset.cz
Pět šťastlivců od nás dostane hezké 
knížky, věnované vydavatelstvím Baset.
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Vemte děti na výlet

www.kampocesku.cz



Milí čtenáři,
oteplování (nemyslím 
globální, ale to každo-
roční jarní) způsobuje 
celou řadu významných 
změn v našem organiz-
mu. Kromě hormonální 
poruchy přezdívané „lás-
ka“ – tou jsme se zabývali 
v minulém čísle – one-
mocní mnozí lidé nešva-
rem obecně nazývaným 

„žízeň“. Narozdíl od lásky je však žízeň velmi 
dobře léčitelná:
My Češi jsme proslulí lékem nad jiné dobrým, 
totiž lahodným českým pivem. V červnovém 
čísle magazínu se pokoušíme vzdát hold drob-
ným i velkým výrobcům tohoto výtečného 
moku a ani kulturní příloha nemůže zůstat 
pozadu. Už od dávných dob musely být spo-
lečenské události ve středoevropské kotlině, 
zvláště pak ty lidové, dostatečně zásobovány 
pivem. Na tom se dodnes nic nezměnilo a je 
to tak asi dobře.
Pivo hýbalo i dějinami. Historikové vám rádi 
potvrdí, kolik selských povstání bylo způsobeno 
tím, že lidé museli nakupovat pivo ve vrch-
nostenském pivovaru, byť jim třeba chutnalo 
z varny sládka jiného.
Až na svých cestách usednete v nějaké útulné 
hospůdce, vychutnejte si obsah orosené sklenice 
nejen chutí, ale i srdcem, vždyť pivo nás provází 
od nepaměti, a je tedy naší součástí.

Je-li vám více než osmnáct let – Na zdraví!
Michael Švec

Otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
Vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 150 Kč; 
každou první středu v měsíci 13.00–17.00 vstup volný.
Bezbariérový vstup.
14. června – Pražská muzejní noc v NZM Praha 
(19.00–1.00) + BRAMBOROVÉ HODY!
VOLNÝ VSTUP!

STÁLÉ EXPOZICE:
Vývoj výroby potravin v 19. a 20. století – staré řemeslné 
nářadí a dílenská zařízení. (Velký sál v 1. patře)
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM Praha 
– unikátní historické traktory a stroje. (Velký sál ve sníže-
ném přízemí)
Malá muzejní farma – 1. část živočišná, která nabí-
zí ukázky chovu domácích zvířat – živé králíky, slepice 
a ovce valašky; 2. část rostlinná, na malém sousedním po-
líčku – různé zemědělské plodiny a další rostliny udržova-
né od jara do podzimu ve stavu vegetace. (Muzejní dvůr, 
vchod přes hlavní vestibul nebo z Letohradské ul.)

VÝSTAVY:
Brambory – skrytý poklad
Rok 2008 byl organizací OSN pro výživu a zemědělství 
(FAO) vyhlášen Mezinárodním rokem brambor. NZM 
Praha se připojuje k oslavě této plodiny výstavou, která 
se věnuje původu a historii brambor, jejich zavedení na 
evropský kontinent a do Čech, botanickým vlastnostem 
a chemickému složení, pěstování, sklizni, skladování 
a také jejich využití. (Výstavní sál v 1. patře, 18. 4.–3. 8.) 

Globální klimatické změny
Hlavním podtextem výstavy je hledání odpovědí na zá-
kladní otázky typu: Je změna klimatu globální výzvou, 
která vyžaduje globální odezvu?
(Sál ve zvýšeném přízemí, 6. 6.–31. 8.)

Kouzlo zemědělské techniky
II. výstava kreseb posluchačů 2. ročníku studijního pro-
gramu „Architektura a stavitelství“ katedry architektury 
Stavební fakulty ČVUT v Praze. Studenti-autoři zde 
představují své práce, které vznikly přímo v expozicích 
a na výstavách Národního zemědělského muzea Praha.
(1. patro, 24. 4.–15. 6.)
MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM PRAHA
NZM – Zámek Kačina u Kutné Hory, Muzeum českého venkova, 
284 01  Kutná Hora; Tel.: +420 327 571 170
NZM – Čáslav, Muzeum zemědělské techniky, U Drobovic 1762,  
286 01  Čáslav; Tel.: +420 327 311 146; Mobil: +420 604 236 611
NZM – Lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, Muzeum 
lesnictví, myslivosti a rybářství, U Bezdreva 17, 373 41  Hluboká 
nad Vltavou; Tel.: +420 387 965 340
NZM – Valtice, Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí, 
nám. Svobody 8, 691 42  Valtice; Tel.: +420 519 352 144

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, Praha 7

Tel.: +420 220 308 200 
E-mail: nzm.praha@nzm.cz

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum Praha



BZ je v květnu otevřena denně 9.00–19.00, 
skleník Fata Morgana zůstává v pondělí uzavřen. 
Nenechte si ujít v červnu:
1.–29. 6. Květy a květiny. 
Výstava obrazů Zuzany Cilkové ve výstavním sále
1. 6. 15.00 Hudební procházky – Antonín Rejcha kvintet
7.–22. 6. Mezinárodní výstava kaktusů

8. 6. 17.00 Hudební procházky – Pražské dechové kvinteto
9.–16. 6. Madagaskarský týden
12. 6.–10. 7. Pastva v chráněných územích BZ
12. 6. Severoamerické skalničky a trvalky 
Provázení – sraz v 16.00 u pokladny Areálu Sever
14. 6. Jak nás vidíš ty? 
Výtvarníci od 10.00 do 16.00 tvoří v BZ a v Trojském zámku
15. 6. 17.00 Hudební procházky – Gran Duetto Concertante 
19. 6. Léčivé a magické rostliny 
Provázení – sraz v 16.00 u pokladny Areálu Jih
22. 6. 17.00 Hudební procházky – Trio Iuventa
24. 6. Svatojánská noc
26. 6. Lilie. Provázení – sraz v 16.00 u pokladny Areálu Jih
27. 6.–13. 7. Lilie, denivky a kaly 
Výstavní sál i venkovní expozice v plném květu...
29. 6. 17.00 Hudební procházky – Ventova dechová harmonie

Botanická zahrada hl. města Prahy
Nádvorní 134, 171 00  Praha 7-Troja 

Tel.: +420 234 148 111
E-mail: info@botanicka.cz

 www.botanicka.cz

Vchod – Karlova 1 nebo Mariánské náměstí 5, Praha 1
Tel.: +420 222 220 879, 733 129 257
Otevřeno denně 10.00–19.00
PROHLÍDKY / TOURS 
(220,- dospělí / 140,- studenti, důchodci)

- ZRCADLOVÁ KAPLE / MIRROR CHAPEL
- MERIDIÁNOVÝ SÁL / MERIDIAN HALL
- BAROKNÍ KNIHOVNA / BAROQUE LIBRARY 

HALL
- ASTRONOMICKÁ VĚŽ / ASTRONOMICAL 

TOWER
KONCERTY / CONCERTS       (500,-/600,-/700,-)

www.klementinum.com

Klementinum

Kutná Hora

8.–13. 6. / Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2008
První ročník mezinárodního hudebního festivalu vážné 
hudby konaný v historických objektech Kutné Hory. Akce 
se koná pod záštitou paní Livie Klausové a hejtmana Stře-
dočeského kraje Petra Bendla. 

19.–28. 6. / Operní týden
Dvanáctý ročník hudebního festivalu, který se odehrává 
v historickém jádru Kutné Hory za přítomnosti předních 
českých i zahraničních interpretů.
19. 6. Tylovo divadlo
19.00 Slavnostní zahájení 
20.00 Hello Broadway!
22. 6. Chrám sv. Barbory
20.00 Stabat Mater
26. 6. Nádvoří Vlašského dvora
20.30 Romeo a Julie
28. 6. Kostel sv. Jakuba, nádvoří Vlašského dvora 
21.00 Tosca

21.–22. 6. / Královské stříbření Kutné Hory
XVII. ročník, který se koná v parku pod Vlašským dvorem. 
Velkolepá gotická slavnost, při které město ožívá fiktivním 
příběhem příjezdu krále Václava IV.

http://guide.kh.cz
www.kutnahora.cz

Botanická zahrada hl. města Prahy



Oslavy 165. výročí vynálezu kostkového cukru
28. 6. od 13.00 do 24.00 u městského koupaliště
Odpolední zábavní program tvoří hudební vystoupení, 
soutěže pro děti a další atrakce. Na návštěvníky čekají 
sladké odměny, malý jarmark a bohaté občerstvení. Ve 
večerních hodinách program pokračuje taneční zábavou 
pod širým nebem, chybět nebude ani ohňostroj.
Akce je součástí projektu Kulinářské zážitky v jižních Če-
chách a v celém Pohádkovém království 2008. 

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1 

380 13  Dačice
Tel.: +420 384 401 265
E-mail: info@dacice.cz

www.dacice.cz

zve k návštěvě stálých expozic čes-
kých i zahraničních loutek, celoroč-
ních výstav Drak 50 let (Divadlo 
Drak Hradec Králové), Hana Ci-
gánová – portrét výtvarnice a Z no-
vých přírůstků muzejních sbírek, 
krátkodobých výstav v galerii muzea 
a herny s loutkami, v níž si mohou 
návštěvníci sami vyzkoušet, jak se 
hraje loutkové divadlo. Otevřeno 
denně kromě pondělí.

www.puppets.cz

Dačické cukrování

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Jindřichův Hradec

akce v roce 2008
Červen
14. 6. Den města aneb slavnosti s vůní střelného 
prachu – městské slavnosti (Státní hrad a zámek)
16.–20. 6. Jihočeský festival Concertino Praga 
– koncert vítězů (Státní hrad a zámek)
26. 6. Hurá na prázdniny – hry a soutěže pro děti 
každého věku (Městský park)
Červenec
4.–5. 7. představení Jindřichohradecké činohry (Státní 
hrad a zámek)
10.–12. 7. Folková růže (Státní hrad a zámek)
18. 7. Léto u vody – zábavný pořad pro děti a dospělé 
(Aquapark)
Srpen
30. 8. Město dětem aneb Tři mušketýři – veselé 
rozloučení s prázdninami (Městský park)
30. 8. G. Verdi: Rigoletto (Státní hrad a zámek)
Září
29.–30. 9. Szene bunte wähne Herbstfestival 
– mezinárodní divadelní a taneční festival pro mladé 
(KD Střelnice)
Říjen
11. 10. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký 
pedál – vyjížďka na kolech s doprovodným programem
Prosinec
Adventní koncerty
(kaple sv. Maří Magdaleny, KD Střelnice, kostel 
Nanebevzetí Pany Marie)



SVÁTKY DŘEVA – 8. ročník
Téma: Od kočáru k automobilu
práce kolářů, kočárníků, výrobců saní a karoserií

20.–22. června 2008 v areálu žamberského zámku,  
na Masarykově nám. a ve výstavním sále muzea
- výstavy regionálních dřevozpracujících firem
- výtvarné výstavy
- soutěž
- předvádění řemesel
- bohatý kulturní program – www.svatky-dreva.webzdarma.cz

  tel.: +420 465 611 678

Informační středisko Žamberk
Kostelní 446; 564 01  Žamberk; Tel.: +420 465 612 946

E-mail: info@orlicko.cz, www.zamberk.cz

Žamberk

XIV. Jablonský Medvídek

Folk a country festival, pátek 6. 6. a sobota 7. 6.
Vystoupí: Marien, Petra Šany Štanclová, 
AG Flek, Epy de Mye, Bokomara, Vlasta Redl 
a další. V sobotu přes den soutěže, výtvarné díl-
ny, ukázka dravých ptáků, jízda na koni. 
Více informací na www.medvidek.inu.cz.

MIG 21 
Pátek 15. 8. ve 21.00 koncert populární skupiny v areálu 
u koupaliště.

JABLONSKÁ POUŤ
23.–24. 8.

IC Jablonné nad Orlicí 
nám. 5. května; 561 64  Jablonné nad Orlicí

Tel.: +420 465 641 371
E-mail: infojab@orlicko.cz

www.jablonneno.cz

7. 6. Velkolepý pochod z Chrudimi do Slatiňan – akce 
pro rodiče s dětmi
7. 6. Muchův jarmark 
24. 6.–27. 6. Sochařské sympozium
29. 6.–4. 7. Loutkářská Chrudim – národní přehlídka 
amatérského loutkářství
Dne 21. 6. 2008 v 15.00 bude otevřena nová rozhledna 
Bára na Čertově skalce na Podhůře. Všichni návštěvníci 
jsou vítáni.

Informační centrum města Chrudim
Resselovo nám.1; 537 01  Chrudim

Tel./Fax: +420 469 645 821 
E-mail: info@chrudim-city.cz

www.navstevnik.cz

Chrudim



9.–15. června
Již podeváté se uskuteční týdenní městské slavnosti v Ústí 
nad Orlicí. Od pondělí do neděle je pro návštěvníky při-
praven na Mírovém náměstí bohatý program. Během 
sedmi dnů se zde představí amatérské hudební a taneční 
soubory, partnerská města, běžecké a plavecké štafety, 
hasičský sport a další.

Výběr z programu:
Pondělí 9. 6.
17.30–19.00 BRATŘI EBENOVÉ
19.30–20.30 Pavel J. RYBA – TOPLESS
21.00–22.30 KUČEROVCI & Milena SOUKUPOVÁ
Úterý 10. 6.
17.45–18.30 PONNY EXPRES
19.00–20.30 CIMBAL CLASSIC
21.00–22.30 PACIFIK
Středa 11. 6.
20.30–21.30 EWaVE & Gabriela VERMELHO
21.00–22.30 Jazzování s Františkem UHLÍŘEM
Čtvrtek 12. 6.
18.15–19.45 Michal PROKOP & FRAMUS FIVE
20.30–22.00 Lenka DUSILOVÁ s kapelou
Pátek 13. 6.
21.00–22.30 ŽLUTÝ PES
23.00–00.30 PRAŽSKÝ VÝBĚR
Sobota 14. 6.
20.30–22.00 Naďa URBÁNKOVÁ & BOKOMARA
23.00 Ohňostroj
Neděle 15. 6.
14.00–15.00 BLACK BAND + LADISLAV KERNDL
16.30–17.30 BLUE BROTHERS
18.00–19.30 SON CALIENTE, LOS REPILADOS (Kuba)
20.00–21.30 Milan DROBNÝ & FACES

Ústí nad Orlicí
Město v pohybu 2008 – Týden dobré pohody

Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

Informační centrum města Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí

Tel.: +420 465 514 111 
E-mail: ic@muuo.cz

www.ustinadorlici.cz



Informační centrum 
B. Smetany 92, 566 32  Vysoké Mýto

Tel.: +420 465 466 112/113
E-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz

www.vysoke-myto.cz

Evropský svátek hudby
20. června
Počátky zapojení Vysokého Mýta do tohoto celoevrop-
ského projektu spadají do roku 1986. V devadesátých 
letech 20. století se Evropský svátek hudby ve Vysokém 
Mýtě ustálil do podoby malého hudebního festivalu. 

Po celý den koncertují na pódiu na náměstí Přemysla 
Otakara II. hudební a pěvecké soubory a kapely z Vyso-
kého Mýta i celého regionu. Během hudebního maratonu 
se vystřídají nejrůznější žánry. I věkové složení účinkují-
cích je rozmanité. Potkáte zde malé zpěváčky a tanečnice 
i zkušené muzikanty, kteří se hudbě věnují dlouhá léta. 
Závěrečné večerní vystoupení vždy patří známějším hu-
debníkům a zpěvákům. Letos se můžete těšit na kapelu 
Krausberry. 
Pořadatelé Evropského svátku hudby ve Vysokém Mýtě 
určitě namíchají příjemný koktejl hudby, který stojí za 
to ochutnat.

Vysoké Mýto

Foto: Lucie Šedová a Aleš Felgr
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Přílohu KAM za kulturou najdete také 
na našich webových stránkách

www.kampocesku.cz

Ve dnech 26.–29. června se ve Strážnici uskuteční již 
63. ročník mezinárodního folklorního festivalu. Diváky 
letos jistě zaujmou pořady věnované dětskému folkloru 
nebo Kraji beze stínů – Hanáckému Slovácku. Vystoupí 
i zahraniční soubory, z nichž některé představí tvorbu, 
která patří mezi Mistrovská díla ústního a nemateriál-
ního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Festivalový 
průvod bude poprvé zakončen prezentací strážnických 
folklorních souborů.
Podoba letošního festivalu je navíc ovlivněna stodvacátým 
výročím narození profesora Vladimíra Úlehly, který spo-
luzakládal moderní českou i slovenskou vědu a stál v čele 
příprav prvních dvou ročníků Národopisných slavností 
ve Strážnici, z nichž vyrostl tento jedinečný mezinárodní 
folklorní festival.

Pro každého je tu přichystáno něco, přijďte si vybrat, 
rádi vás přivítáme!

Mezinárodní folklorní festival „Strážnice 2008“

Více informací zjistíte na následujících kontaktech:

Národní ústav lidové kultury
696 62  Strážnice

Tel.: +420 518 306 611, +420 518 306 631
E-mail: info@nulk.cz

www.nulk.cz



Unikátní encyklopedie popisuje 
na 740 stranách v podrobných abecedních 
heslech 660 vodních toků naší vlasti, 
od těch největších až po pouhé potoky. 
Součástí popisu je seznam turisticky 
atraktivních míst v jejich dosahu, doprovázený 
stručným přehledem nejvýznamnějších 
historických památek a přírodních 
pozoruhodností. Nechybí vytipovaná 
místa vhodná ke koupání a k provozování 
vodních sportů. Dozvíte se, kde řeka, říčka 
či potok pramení, kolika pohořími a kraji 
se prodere, než dospěje k místům, kde 
právě odpočíváte, a jak ji v průběhu věků 
poznamenala ruka člověka.

Nakladatelství Baset
Sokolská 66, 120 00 Praha 2
baset@ok.cz
www.baset.cz






