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věděli jste, že majitelé kapitálu stimulují proletariát 
ke koupi stále většího množství a stále dražšího zbo-
ží? K tomu využívají půjček, které sami poskytují. Zvrat 
nastane ve  chvíli, kdy se tyto půjčky stanou nespla-
titelnými. Nesplacené půjčky nutí banky k  půjčkám 
u státních institucí. Rozhodující role státu v půjčkách 
soukromým fi rmám bude prvním znakem nástupu 
nové éry – éry komunismu, a  to celosvětově. (Karel 
Marx, Kapitál 1867). Apríl! Nebo snad ne? Nevím. Lépe 
to nechat NERVu, protože už kolem toho bylo nervů 
dost. Proto se raději věnujme, KAM v  dubnu. Máme 
pro vás plnou nůši aprílových tipů na výlet, užitečných 
rad i varování. Ale musíme postupně.

Předně se v dubnu otevírají brány památek. Věřím, že 
ceny prohlídek budou v  našich fi nančních možnos-
tech a především rodin s dětmi. V opačném případě by 
se pak mohlo stát, že dojdeme na nádvoří, nakoukne-
me do pokladny, uděláme pár fotek a hurá jinam. Dou-
fejme jen, že ti, kdo stanoví rozpočty pro jednotlivé 
památky a potažmo tak i výši vstupného, si uvědomují 
jeden fakt. Pokud nepřijedou turisté domácí, budou 
na  ty zahraniční čekat možná marně. Mimochodem, 
víte na kolik přijde rodinu s dětmi prohlídka Pražského 
hradu (Velký okruh, výstava Příběh Pražského hradu, 
Obrazárna Pražského hradu a  Prašná věž)? Přibližně 
na 1 010 Kč.

Apríl je ale také měsícem zahájení lázeňské nebo turis-
tické sezony, která se již tradičně nese v duchu pořádání 
mnoha doprovodných akcí. Od kostýmovaných průvodů, 
veselic, dětských her až po nejrůznější hudební a divadel-
ní vystoupení. Proto, pokud vám můžu doporučit, využij-
te některé z našich nabídek a o zážitky mít nouzi nebu-
dete. Nezapomeňte také na tradiční „čarodějnice“. Tento 
pohanský svátek, mírně přelepený katolickou nálepkou, 
v  sobě dodnes ukrývá nebývalé kouzlo. Minimálně dá 
zapomenout nevšedním způsobem všedním starostem.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Vážená redakce, 
…vzala jsem si dnes magazín Kam 
po  Česku v  infocentru v  Židlochovicích 
a příležitostně nakoupila i nové zajímavé 
pohledy. Naše Infocentrum oproti mé po-
slední návštěvě mnohonásobně vzkvétá.

Iva Musilová, Židlochovice

Vážená paní Musilová,
jsme opravdu moc rádi, že magazín KAM 
po Česku je dalším z důvodů, proč navští-
vit některé z  informačních center v  Če-
chách, na Moravě i ve Slezsku. Ještě více 
nás pak těší, jak moc pěkně hodnotíte 
snahu vašeho infocentra být stále zajíma-
vějším místem a to nejen pro turisty. 

O  vašem magazínu jsem nevěděl, ob-
jevil jsem ho v  polovině loňského roku 
v našem turistickém informačním centru. 
Od  té doby se po  něm sháním a  vždy si 
v něm pěkně počtu o zajímavých místech 
v  naší republice. Takové materiály mám 
velmi rád, často se k nim vracím a propa-
guji je i mezi známými. Dávám ho i do naší 
turistické klubovny. Díky!

Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou

Je nám ctí, že nás pokládáte za magazín, 
který dokáže oslovit. A  věřte mi, že pře-
devším ohlasy čtenářů jsou pro nás tou 
největší motivací. Soudě podle věty, že 
dáváte KAM do  vaší turistické klubovny, 
jste nejspíš také aktivním turistou. Proto 
pokud budete chtít, můžete nám poslat 
do redakce nějaký zajímavý znalostní test 
či fotosoutěž pro naše čtenáře z okolí Lip-
níku nad Bečvou. Budeme se těšit… 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Nebudete tomu věřit, ale na pražské Kampě se 
v dubnu objevila cedule zakazující krmení vod-
níků. Kolemjdoucí jen nechápavě kroutili hla-
vou a městští strážníci pod palbou dotazů navíc 
ještě lomili rukama. Také jsme se pídili po příči-

nách, ale marně. Proto nám nezbylo než se obrátit 
na našeho kamaráda – vodníka z Čertovky.

Nejprve nechtěl 
o povídání s  lidmi ani sly-
šet. Jak je ale v našich ze-

měpisných šířkách dob-
rým zvykem, nakonec 
se nám ho podařilo pře-

svědčit. Stačilo 5 kapříků českých na  stole 
a  bylo. Zdálo se nám však, že mu je celá 
záležitost krajně nepříjemná. Vodník nám 
to vysvětlil. Vše začalo, když se magistrát 
rozhodl vyčistit dno Čertovky a uzavřel pro-
tipovodňová vrata. Navíc protipovodňoví 
odborníci začali prohledávat dno Čertovky 
a  objevili, že tu žijí vodníci. Vrata necha-
li zavřená, a  tak zůstali vodníci odříznuti 
od okolního světa i obchodů s potravinami.   
Naštěstí Pražané dobře vědí, že na  Čer-
tovce žijí vodníci a jejich pomoc na sebe 

nenechala dlouho čekat. Začali nosit 
vodníkům jídlo, to se ale nelíbilo něko-
mu „tam nahoře“. A  tak „někdo“ nechal 
umístit na  Čertovku ceduli s  nápisem 
„Nekrmte vodníky“. Důvodem prý byla 
obava z  jejich přemnožení. To pobouři-
lo vodníky natolik, že se rozhodli zahájit 
stávkovou pohotovost. Jak to celé do-
padne, zatím nevíme, ale případ pečlivě 
monitorujeme. 

Josef Grof
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Josef Grof

Pohotovost vodníků

I ty, Ťapko?
Nejspíš jste si všimli psí slečny na titulní straně, která se jakoby otáčí 
za něčím hlasem. Máte pravdu. Otáčí se za hlasem psího kluka Alí-
ka. Nebudete tomu věřit, ale tihle angličtí „Broken Haired Scotch or 
Yorkshire terrier“, česky jokšír, mají zajímavé vlastnosti. Krom toho, že 
jsou temperamentní, k cizím nedůvěřiví, zvědaví i kurážní, rádi hod-
ně štěkají. Ale jejich největší zálibou je záliba v převlékání.

Jak je z  našich snímků patrné, klidně se 
převléknou za  klokaní mládě a  šup mam-
ce do  kapsy. Jindy se převléknou za  dcérku 
a synka v kyjovském kroji a hurá na pomláz-
ku. Možná je to proto, že v oblečku Jorkšíra, 
to je v  jejich vlastním kožíšku, by si je mohl 
někdo v  lese splést třeba se šiškou, ale k  lé-
tání nejsou zatím vybaveni. Zálibu v převle-

cích mají nejspíš všichni Angličané vrozenou. 
Jmenujme například takové mistry převleků, 
jako Sherlock Holmes, Mr. Been a další méně 
známí. Proto pokud můžeme doporučit, jak-
mile bude chtít váš jorkšír do butiku, vezmě-
te ho tam. Něco mu kupte a  uvidíte, bude 
šťastný jako (jeho) blecha.  

Antonín Fridrich

„Jorkšír – klokaní mládě“ „Jorkšír – chasa veselá“ „Jorkšír – jako šiška“
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Plzeňští aviatici
V 80. letech minulého století vznikla po sanaci tří domů v Křižíkových 
sadech v Plzni tzv. Proluka. Protože pokusy o její dostavbu selhaly, mů-
žete tu dnes vidět malbu Theatrum mundi, která zachycuje známé 
osobnosti plzeňské historie.
Je na ní také zachycen letoun Blériot, který 
se zdá být spíše malířovou uměleckou licen-
cí než dobovou reálií. Ale opak je pravdou. 
Připomíná významný podíl Plzně na rozvoji 
aviatiky u nás. V době, kterou freska zachy-
cuje, tu již existovala pobočka pražského 
Českého aviatického družstva, mezi jehož 
členy patřil také syn někdejšího purkmistra 
Plzně Emil Peták. Možná právě proto mohlo 
vzniknout letiště na  opuštěném závodišti 
jezdeckého klubu v Malešicích. Říká se, že se 
jednalo o první stálé letiště s aviatickou ško-

lou na úze-
mí Čech. A  právě 
pro tuto školu byl za-
koupen již zmíněný Bléri-
ot XVII bis. 
Členy družstva byli také Ing.  Oldřich Hal-
ler a Rudolf Polanecký, kteří jsou spojováni 
s  konstrukcí prvního letounu českosloven-
ské výroby. Jednalo se o dvoumístný dvou-
plošník s  řadovým čtyřválcovým motorem 
o výkonu 32 koní. Letos v dubnu tomu bude 
přesně 90 let, co z  borského letiště vzlétla 
první Bohemia B5. Stalo se tak 27. dubna 
1919 a  jejím pilotem nebyl nikdo jiný než 
Rudolf Polanecký. 

Alois RulaFoto: www.dolin.estranky.cz

Vítejte na  druhém ročníku Českého 
pivního festivalu! Po  dobu deseti dní 
(od 22. 5. do 31. 5.) pro vás bude připra-
vena nabídka toho nejlepšího z českých 
pivovarů, od  českých kuchařů, řezníků 
a pekařů. Budete mít možnost ochutnat 
více než 50 značek českého piva ve špič-
kové kvalitě a skleněných džbáncích. Ob-
sluhovat vás bude 300 děvčat a chlapců 
v národních krojích.
Festival je ideálním místem pro fi remní 
a  teambuildingové akce, společenské 
večírky či setkání bývalých spolužáků. 
Přijďte se pobavit, najíst, napít nebo se-
známit.
Zažijete neopakovatelnou atmosfé-
ru v  jednom z  osmi velkoprostorových 
stanů s celkovou kapacitou 10 000 míst 
k sezení.
Každý stan má své vlastní podium s pest-
rým zábavním programem.
Na  festivalu se platí speciální měnou, 
takzvaným pivním tolarem. Ten urychlu-
je způsob placení a tím i vaši obsluhu.
Přijďte na pivo!

Folkové zaměření Asonance přímo vybí-
zí k  tomu, zeptat se Hanky na  její vztah 
k toulání a přírodě vůbec. „Každoročně ab-
solvujete s Asonancí dlouhé šňůry koncertů 
po celé ČR. Zbývá Vám také čas na sebe i ně-
jaké ty výlety?“ 
„Já mám ráda celou Českou republiku. 
Je tu spousta zázračných míst, která stojí 
za navštívení. Nedá se říct, kam nejraději 
jezdím, protože potom možná přiznám, 
že na chalupu k Orlíku. 
„Přesto se Vás zeptám, máte pro naše čte-
náře nějaký tip na výlet?“
„Výletní typ je spíš můj manžel. Já mám 
ráda zahradu a  práci na  ní. Pokud mám 
někam vyjet, určitě si užiju jihomorav-
skou Pálavu a  okolí. Dá se tam báječně 
a v klídku jezdit na kole. Pokud tohle mís-
to někdo neznáte, stojí za navštívení. 
„Děkuji za rozhovor…“ 

Luděk Sládek

Pro vás, naše čtenáře, mám na ochutnání 
ještě malý kousek Asonance...  
Pojď se na chvíli podívat tam, kde život je sen,
do  kopců, když v  nich vychází slunce a  noc 
mění v den.
Když se modravé paprsky řek zatřpytí v údolích,
náhle cítíš, že starosti tvé se utápí v nich.

Víte, jaké další činnosti se věnuje 
Hanka krom zpívání a divadla? 
Pokud ano, napište nám do 20. 4. 
na adresu redakce nebo 
na info@kampocesku.cz. Pro tři 
ze správných odpovědí máme 
připravené CD Asonance s pod-
pisem Hanky Horké. 

Kam 
na výlet 
s Hankou 
Horkou

Pro toho, kdo by snad neznal hu-
dební uskupení Asonance, které 
vzniklo již v roce 1976, mám malou 
nápovědu – Harfa, Dva Havrani 
nebo alba Má pravá láska, Alison 
Gross, Vzdálené ostrovy. Hanka 
přichází do Asonance v roce 1985 
jako čerstvá absolventka pražské 
konzervatoře a je jejím hlavním 
vokálním trumfem dodnes. 
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Majestátní dominantou Jizerských hor je 
státní hrad a zámek Frýdlant, který byl zalo-
žen v polovině 13. století. Svou slávu si získal 
díky dalším majitelům – Albrechtu z  Vald-
štejna a  rodu Clam-Gallasů. V  roce 1801 
byl hrad zpřístupněn a  stal se tak prvním 
hradním muzeem ve  střední Evropě. Vlast-
ní bohaté sbírky zbraní, uměleckých před-
mětů a unikátní sbírku dýmek. Návštěvníci 
si můžou historii přiblížit i  díky tradičním 
Valdštejnským slavnostem, které se konají 
3. víkend v květnu.
Pokud se vydáte po  stopách Albrechta 
z Valdštejna, zjistíte, že mu patřila i další pan-
ství v  regionu – např. hrad Valdštejn, který 
byl vybudován na  mohutných skalních pís-
kovcových blocích. Hrad se stal v 18. století 
poutním místem, v  současné době láká ná-
vštěvníky vedle prohlídek i  na  řadu kultur-
ních akcí v  podobě koncertů, divadelních 
představení a  výstav. Český ráj nabízí ale 
daleko více hradních či zámeckých památek. 

Nejznámějším zámkem je bezesporu Sych-
rov, který získal svou novogotickou podobu 
za vlády rodu Rohanů. V interiérech překvapí 
nádherné řezbářské práce Petra Buška a nej-
rozsáhlejší středoevropská sbírka francouz-
ského portrétního umění – tzv. „rohanská ga-
lerie“. Zámek je vyhledáván i pro staročeské 
jarmarky, slavnosti či noční prohlídky. Pokud 
se zajímáte o expozice dobového odívání, ur-
čitě byste neměli vynechat návštěvu zámku 
Hrubý Rohozec v Turnově. Jestli dáváte na-
opak přednost rozhledům do  kraje, vystou-

pejte na nejznámější symbol tohoto regionu 
– hrad Trosky, který se rozkládá mezi čedičo-
vými věžemi nazvanými „Panna a Baba“.
Vydáte-li se objevovat Českolipsko a Máchův 
kraj, měli byste se zastavit na hradě Lemberk, 
na  kterém žila Zdislava z  Lemberka, jediná 
česká světice nekrálovského původu. Zámek 
byl upraven v barokním slohu, pod zámkem 
se nachází i Zdislavina studánka, kterou pod-
le legendy používala Zdislava k léčení očních 

nemocí. Neméně zajímavý je i  státní hrad 
a zámek Grabštejn, který má 2 části – Horní 
hrad a Dolní zámek. Během sezony hrad hos-
tí řadu významných kulturních akcí, jako je 
např. festival etnické, alternativní hudby a di-
vadla či benefi ční koncert Luďka Veleho. Vel-
mi pozoruhodnou památkou je skalní hrad 
Sloup, který byl vytesán do pískovcové skály. 
Je spojován především s obydlím poustevní-

ků, kteří zde vytvořili klášter s kostelíkem. Po-
kud byste se chtěli projít po  barokních kas-
kádových terasách či navštívit místo svatby 
rakouského následníka trůnu Františka Fer-
dinanda d’Este s hraběnkou Žofi í Chotkovou, 
vydejte se na zámek Zákupy.
Co by to bylo za putování po Máchově kraji, 
kdybyste nevystoupali na jeden z nejvýznam-
nějších raně gotických hradů v Čechách, kte-
rý založil Přemysl Otakar II., na Bezděz. V 19. 
století se stal opuštěný a  zpustlý hrad sym-
bolem romantiky i pro básníka K. H. Máchu. 
Bezděz ale nebyl jediným hradem Přemysla 
Otakara II. – v oblasti Kokořínska se můžete 
zastavit na  tajuplném hradě Houska, o  kte-
rém se tvrdí, že je vstupní bránou do pekel.
Přeneste se s  námi do  doby králů, šlechticů 
a  kejklířů a  vydejte se po  stopách historie. 
Více informací o jednotlivých hradech a zám-
cích a  jejich kulturních akcích naleznete 
na www.liberecky-kraj.cz.

Otevíráme zámecké 
a hradní brány…
Liberecký kraj je protkán řadou historických památek, které lákají 
od nepaměti k návštěvě. Je jedno, zda-li se vydáte do Českého ráje, 
Jizerských hor či na Českolipsko, všude lze vystoupat po zámeckých 
či hradních schodech a rázem se ocitnout v jiném světě. Prvního 
dubna se jako po zimním spánku otevřou pohádkové brány hradů 
a zámků, které si pro své návštěvníky připravily řadu zajímavých 
akcí. Nechejte se zlákat k návštěvě a vydejte se po stopách bohaté 
historie králů, knížat a zámeckých paní.

4 KAM do regionu

Bezděz

Sychrov

Hrubý Rohozec

Frýdlant

Grabštejn

www.kampocesku.cz
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Němý strážce města Liberce
Dějiny současné stavby na vrcholu hory se začaly psát roku 
1966, tři roky poté, co první ještědský hotel vyhořel. Zadání ar-
chitektonické soutěže původně požadovalo budovy dvě: „te-
levizní věž a restauraci s hotýlkem“. Proto je úsměvné, že z ní 

vyšel vítězně právě architekt Karel Hubáček, který návrhem 
jediné stavby vlastně podmínky porušil.

Jeho projekt ovšem dotvářel siluetu hory 
naprosto jedinečným způsobem, a tak byl 
jednomyslně schválen. Základní kámen 
byl slavnostně položen 30. 7. 1966, ovšem 
neobvyklá stavba si žádala také neobvyklé 
stavební postupy. Některé z nich přitom 
byly v praxi vyzkoušeny vůbec poprvé. 
Kvůli umístění antén uvnitř budovy 
bylo nutné vyvinout speciální lami-
nátový plášť. Několik metrů dlouhé 
umělohmotné tyče byla ochotna 
vyrobit jen továrna na  rybářské 
pruty, a to ještě kvůli tomu mu-
sela prorazit díru do  fabriky, 
která byla příliš malá. Ne 
nadarmo však platí pří-
sloví: „Kde je vůle, 
tam je i cesta“. 
Stavitelé se srd-
natě vypo-

řádali se všemi problémy, které se v  prů-
běhu stavby záludně vynořovaly, ovšem 
vyhráno ještě zdaleka nebylo. Dramatické 
chvíle totiž nastaly i po dokončení budovy. 
Stavba se často vlivem větru tak rozkmita-

la, že hrozila destrukce samotné věže. 
Svízelnou situaci vyřešili konstruktéři 
dodatečným umístěním 600 kg vážící-

ho závaží a tlumiči kmitů. S takovým 
nákladem se věru už jen těžko po-

skakuje, a  tak Ještěd bez úhony 
přečkal do dnešních dní. 

Budova hotelu Ještěd se stala 
symbolem nejen Liberce, 

ale celého Liberec-
kého kraje. Ať jste 

kdekoli ve  městě, 
sleduje vás do-

slova na  kaž-
dém kroku 

a svým charakteristickým tvarem je neza-
měnitelná i ze značné vzdálenosti. To pra-
vé kouzlo tajuplnosti však získává, teprve 
když celý kraj zahalí tma. V  tu dobu totiž 
září ještědská silueta do  noci jako pra-
zvláštní vesmírná loď, nehybně zavěšená 
uprostřed oblohy. 

Děj
196
ch
le

v

Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
Tel.: +420 485 101 709
www.infolbc.cz

Jak vypadají Velikonoce v  Pojizeří, se 
můžete podívat 11. dubna na  Dlaskově 
statku v  Dolánkách u  Turnova. Na  ná-
vštěvníky čeká kromě ukázky zdobení 
velikonočních kraslic, pletení pomlázky 
a zdobení perníčků také vynášení smrtky, 
vystoupení folklorních souborů a  veliko-
noční občerstvení. Zároveň bude otevře-
na nová expozice „Pod oknama roste bej-
lí“, věnovaná čarovným bylinkám a koření. 
Jen o  kousek dál v  Českém ráji můžete 
vystoupat na  skalní hrad Rotštejn a  již 
na Zelený čtvrtek a Velký pátek zhlédnout 
výstavu s  názvem „Velikonoce nejen v  li-
dové tvorbě“. O víkendu 11.–13. dubna tu 
pak zažijete nefalšované hradní Velikono-
ce s  rytíři, hudebníky, ohněplivači a  po-
hádkou pro nejmenší. Jen musíte věřit, že 
bude přát počasí, v případě hustého sně-
žení či deště se akce nekoná. 

Pokud si chcete připomenout křesťanskou 
tradici velikonočních svátků, vydejte se 
do České Lípy na Vodní hrad Lipý, kde se kaž-
doročně o  velikonočním víkendu s  velkým 
úspěchem konají Pašijové hry. Ty vypovída-
jí o  utrpení Ježíše Krista a  podle  církevních 
zvyklostí jsou předčítány a zpívány při obřa-
dech o velikonočním (pašijovém) týdnu. 
Pokud si letos o Velikonocích raději odpo-
činete a zároveň nechcete přijít o zdobení 
velikonočních kraslic a  další ukázku veli-
konočních řemesel, zamluvte si víkendový 
pobyt v  Lázních Libverda. O  velikonoční 
neděli 12. dubna se zde koná akce Veliko-
noce – vítání jara – velikonoční jarmark. 
www.liberecky-kraj.cz

Pomlázka se čepejří…
Velikonoční kraslice, pomlázka a řehtačky, jidáše a velikonoční beránek. 
To vše a ještě více na vás čeká v Libereckém kraji, který v dubnu ožije 
velikonočními jarmarky, slavnostmi, lidovými tradicemi a výstavami. 



Zámek Nový Hrad 
v Jimlíně
Nový Hrad, postavený na mírném návrší nad obcí Jimlín–Zeměchy 
nedaleko Loun, tvoří v mírně zvlněné zemědělské krajině mezi poho-
řím Džbánu a Českým středohořím výraznou krajinnou dominantu. 

Vývoj architektury bezprostředně navázal 
na  novou tvrz pánů z  Jimlína, postave-
nou ve 14. stol. Původní obytná věž tvrze 
byla později zakomponovaná do  areálu 
hradu, postaveného v  letech 1465–1474 
Albrechtem Bezdružickým z Kolovrat. Ješ-
tě za  Kolovratů a  následně za  Vřesovců 
a  pánů z  Liběchova probíhala postupná 
přestavba hradu, chráněného příkopy 
a valy, na zámek. K výraznějšímu doplnění 
zástavby došlo po smrti Jana z Aldringenu 
roku 1634, který v závěti odkázal panství 
Strahovskému klášteru. V  době moru se 
premonstráti uchýlili na Nový Hrad, a pro-
tože původní hradní kaple byla pro jejich 
potřeby příliš malá, položili jižně od palá-
ce základy nové barokní kaple a současně 
k severní hradbě nechali postavit obytné 
severní křídlo, které z této strany uzavřelo 
areál třetího nádvoří. 
Dnešní podobu získal zámek Nový Hrad 
za  Gustava Adolfa z  Warensbachu mezi 
lety 1670–1690. Poslední šlechtou, trva-
le obývající Nový Hrad, byli Löweneggo-
vé. Po smrti Leopolda z Löweneggu bylo 
v  roce 1767 panství prodáno knížeti Jo-
sefu Schwarzenbergovi. Jeho potřebám 

zámek nepostačoval a hlavní sídlo pro se-
verozápadní Čechy si vybudoval v Posto-
loprtech. Na Novém Hradě ponechal hos-
podářskou správu a  zajížděl sem pouze 
sporadicky. Schwarzenbergové vlastnili 
Nový Hrad do pozemkové reformy v roce 
1924, kdy přešel na stát a později ho uží-
valo zemědělské družstvo v  Jimlíně. Bě-
hem tohoto krátkého období zmizelo ze 
zámku vše, co bylo možné nějakým způ-
sobem zužitkovat. Se záchranou památky 
se začalo v roce 1974 a s různými peripeti-
emi probíhá dodnes.
Areál Nového Hradu je mimořádně hod-
notným dokladem vývoje venkovské 
šlechtické architektury se zachovanou řa-
dou pozoruhodných sta-
v e b n í c h 
i  výzdob-
ných de-
tailů. K ději-
nám zámku 
se zachova-
lo množství 
pramenného 
materiálu, vel-
mi zajímavě 

dokreslujícího život venkovské šlechty 
v celé jeho pestré škále vazeb a událostí. 
V současnosti je vlastníkem Nového Hra-
du Ústecký kraj, který prostřednictvím 
svého úřadu zajišťuje celkovou rekon-
strukci tak, aby mohl sloužit veřejnosti 
jako zajímavý cíl rodinných výletů, ale 
i  kulturní centrum širokého spádového 
území.

lí Z ě h

Krajský úřad Ústeckého kraje
 Velká Hradební 3118/48
  400 02  Ústí nad Labem
   Tel.: +420 475 657 111
    E-mail: tourist@kr-ustecky.cz
     www.kr-ustecky.cz

architektury se zachovanou řa
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-
uu
a-
tví 
ho 
vel-
avavavěě ě 

Krajský 
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Historický trh májový (Děčínský zámek)
Jednou z hlavních součástí celých slavnos-
tí je Historický trh májový, který proběhne 
o víkendu 23. a 24. května na zámku. Ten 
bude pro veřejnost otevřen od  9 hodin, 
samotný trh bude slavnostně zahájen 
v 10 hodin a o 30 minut později zde mů-
žete přivítat hraběte Maxmiliána Thuna 
s chotí a početným doprovodem. Během 
víkendu na  hlavním nádvoří zhlédnete 
vystoupení halapartníků, mušketýrů, zá-
mecké gardy, fakírů a orientálních taneč-
nic. V růžové zahradě pak řadu tanečních 
a  hudebních vystoupení, koncertů a  po-
hádek pro děti. Na  sobotní 22 hodinu je 
připravena velkolepá ohňová podívaná 
a celou akci v neděli v 16.30 uzavře závě-
rečná přehlídka jednotek na  počest hra-
běte Maxmiliána. 
www.zamekdecin.cz

Adrenalin Challenge Děčín
Jubilejní 10. ročník Adrenalin Challenge 
Děčín proběhne 16. až 17. května a jedná se 

o vůbec největší akci tohoto typu v celé ČR. 
V  sobotu si můžete vyzkoušet přelanění 
kaňonu Labe či slaňování ze zámku, neděle 
je určena tříčlenným týmům, kdy všichni 
účastníci budou tradičně absolvovat šest 
adrenalinových disciplín. Po oba dny bude 
na nábřeží pod zámkem probíhat hudební 
festival Labe a další doprovodný program. 
Dějištěm Adrenalin Challenge je krásná 
scenérie samotného centra města Děčína, 
Děčínský zámek, prostor pod zámkem, Tyr-
šův most, řeka Labe a Pastýřská stěna. 
www.adrenalinchallenge.cz 

Děčínská kotva (Děčínský zámek)
V rámci oslav proběhne už 38. ročník Mi-
strovství fl oristů České republiky, pod ná-
zvem Děčínský kotva. Soutěž proběhne 
20. a 21. května a 22. až 24. května na ni 
naváže výstava prací. Součástí akce je 
také soutěž v přízdobě a aranžování osob,  
jejíž téma bude „Na  svatbu v  klobouku“ 
a připravena je na 21. května od 9 hodin. 
www.zamekdecin.cz

Divadelní Děčín 2009 (Divadlo)
Během dvou prodloužených víkendů se 
na XVIII. ročníku celostátní přehlídky ama-
térského činoherního a  hudebního diva-
dla představí dvacítka nejlepších inscena-
cí uplynulé sezony. Odborná porota z nich 
vybere postupující na Jiráskův Hronov. 
www.divadlodecin.cz 

Hudební festival Labe (Smetanovo 
nábřeží Děčín)
Vyznavači populární české hudby by si 
v  sobotu 16. května neměli nechat ujít 
Hudební festival Labe, na  kterém kromě 
místních kapel vystoupí také Ewa Farná, 
Kryštof, Hana Zagorová + Petr Rezek, Pe-
ter Nagy, Chinaski a David Koller. 

Konkrétní informace o  programu včet-
ně časového harmonogramu získáte 
na  stránkách www.mmdecin.cz nebo 
na níže uvedených kontaktech.

Májové slavnosti 
v Děčíně
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Informační centrum Děčín
REGIOcentrum, o.p.s.
Zbrojnická 14, Děčín VI
Tel.: +420 412 540 014
E-mail: decin@ceskosaskesvycarsko.info
www.ceskosaskesvycarsko.info

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38  Děčín IV
Tel.: +420 412 593 111
E-mail: urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz

V polovině května už tradičně centrum Děčína ožije u přiležitosti měst-
ských slavností, které si oblíbili jak jeho obyvatelé, tak i návštěvníci. V le-
tošním roce se program akce rozrostl do té míry, že už jej nebylo možné 
vtěsnat do jednoho prodlouženého víkendu, a proto se na sever Čech 
můžete vypravit kdykoliv v termínu od 14. do 24. května. Už 15. května, 
tedy v pátek večer, se totiž můžete zúčastnit lampiónového průvodu, 
zhlédnout slavnostní ohňostroj a navštívit koncert Vladimíra Hrona.

E-mail: urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz

Foto: Zdeněk Čvančara
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Klášterecké Lázně Evženie jsou nováč-
kem na české lázeňské scéně, provoz byl 
zahájen v loňském roce. Specializací mo-
derního lázeňského areálu jsou nemoci 
pohybového aparátu, cévního ústrojí, 
močových cest a nemoci spojené s poru-
chami metabolizmu cukrů a tuků. Nabízí 
také celou řadu stále více vyhledávaných 
wellness procedur.

Léčebné procedury: vstupní, kontrolní 
a  závěrečná lékařská prohlídka, konzul-
tace a  konziliární vyšetření, parafínový 
zábal, rašelinový obklad, elektroterapie, 
magnetoterapie, ultrazvuk, lymfatická 
drenáž, refl exní masáž, klasická masáž, 
podvodní masáž, měkká a  mobilizační 
technika, skupinové a individuální cvičení 
v tělocvičně a v bazénu, inhalace, oxyge-
noterapie, plynové injekce, hydromasážní 
a uhličitá koupel.
Wellness procedury: hydromasážní kou-
pel, perličková koupel, přísadová koupel, 
zábal z mořských řas, anticelulitidní zábal, 
podvodní masáž, klasická masáž, regene-
rační masáž, aroma masáž, indická masáž 
hlavy, refl exní terapie dlaně a plosky nohy, 
amma masáž, anticelulitidní masáž, masáž 

lávovými kameny, thajská masáž, lymfa-
tická drenáž, Dornova metoda, baňková-
ní, oxygenoterapie, nordic walking, aqua 
- tonic, aqua - relax, ball - tonic a všeobec-
ná konzultace. Lázně nabízí také několik 
wellness balíčků a tematických pobytů.

Bližší popis všech procedur včetně ceníku na-
leznete na turistickém webu www.goklasterec.
cz a  na  stránkách Lázní Evženie www.laznee-
vzenie.cz. 

Průvod uzavírá kočár se zámeckým pá-
nem a  jeho rodinou. Také litvínovští rad-
ní a zastupitelé se vrátí o pár století zpět 
a v dobových kostýmech vítají přijíždějící 
panstvo a další účastníky průvodu. 

pátek 1. května
• 9.00–18.00  Dobový jarmark, Dobové 

hry pro děti, Výstava dravců – zámecký 
park

• 9.00–10.00  Průvod městem – od Cita-
dely, ul. PKH, Valdštejnskou, Mosteckou 
do zámeckého parku

• 10.00  Vítání knížecí rodiny – zámecký 
park, pódium a plocha pod pódiem

• 11.00  Praporečníci a bubeníci, rekruti 
z období 30leté války, sokolník – zá-
mecký park, plocha pod pódiem

• 12.00  Rytíři z Krušných hor na koních, 
praporečníci a bubeníci, Briganti – 
období gotiky, sokolník – zámecký 
park, plocha pod pódiem

• 13.00–17.00  Fotografování v  dobo-
vých kostýmech – zámek Valdštejnů

• 13.00  Cramps dance – taneční vy-
stoupení, Skořápky – koncert orches-
tru ZUŠ Litvínov – zámecký park, pódi-
um

• 14.00  Tři mušketýři – hudební kome-
die DVD – nádvoří zámku

• 15.00  Bratři Ebenové – koncert – zá-
mecký park, pódium

• 16.00  Vítr ve  vlasech – koncert litví-
novské folkové kapely – nádvoří zámku

• 16.30  B. A. R. – mezibořský rockový 
revival – zámecký park, pódium

• 18.00  DEAF MOUSE – koncert pop-
punkové kapely zámecký park, pódium

Valdštejnské 
slavnosti v Litvínově
Tradiční prvomájovou slavností si občané i návštěvníci města připomí-
nají období, kdy litvínovské panství patřilo rodu Valdštejnů. V průvodu, 
procházejícím městem, nechybí mažoretky, skupiny historického šermu 
nebo divadlo na chůdách.

Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 43601 Litvínov 1
Tel.: +420 476 767 600
E-mail: info@mulitvinov.cz
www.litvinov.cz

Informační turistická služba INTUS
Tel.: +420 476 111 790
www.volny.cz/intus

Turistické informační centrum
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 
zahajuje lázeňskou sezonu
Slavnostní zahájení lázeňské sezony se v letošním roce uskuteční 
v sobotu 16. května od 13.00 do 16.30 hodin. Přijeďte do areálu Lázní 
Evženie v historické části města Klášterec nad Ohří a prožijte příjem-
né kulturní odpoledne. Těšit se můžete na hudební či divadelní vy-
stoupení, oslavující objevení pramene Evženie.
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V  tomto roce se všichni Chomutováci 
i přespolní přenesou do zlatých časů po-
čátků první republiky. Její vznik se musí 
pořádně oslavit, tedy jíst, pít, zpívat a ba-
vit se. K jídlu něco masa, klobás, koláčků, 
placek a  můžete si nabídnout i  z  typic-
kých pokrmů našich předků, připrave-
ných přesně podle zachovalých receptů. 
Strava je to skromnější, ale o to chutnější 
a zdravější. Na pouti vás čeká na šest tuctů 
dobových stánků, řemeslníků a prodejců. 
Připravte se ale i na to, že vás můžou ob-
těžovat podomní prodejci a  obchodníci 
a nabízet vám prakticky cokoliv. Od bez-
cenných tretek, až po zázračné léčivé bal-
zámy a masti. 
Děti budou i  letos soutěžit o  další titul 
„nejšikovnější Chomutovák“ v  disciplí-
nách, kterými se bavila mládež už na za-
čátku minulého století. A  pokud jste 
na  soutěžení ještě moc malí, můžete se 

podívat na dobytčí trh, kde budou „k pro-
deji nabízeny“ různé druhy domácích 
zvířat z  chomutovského Podkrušnohor-
ského zooparku. Dejte si ale pozor, kupu-
jící a prodávající se často dohadují o ceně 
dost bouřlivě, takže se občas něco strhne. 
Ale nebojte, četník bude jistě nedaleko 
a horké hlavy rychle zkrotí. 
Za  zmínku určitě stojí i  velkolepý cirkus 
Berto, jeho manéž však budete hledat 
marně, protože žádnou nemá. Ale cestou 
potkáte třeba medvědáře Edu s jeho dvě-
ma medvědy. Nebojte se, jsou hodní, urči-

tě nemají hlad a Edu poslouchají na slovo. 
Když nestihnete cirkus, nevadí, možná ne-
minete tanečnice a  jejich cikánské tance 
nebo si poslechnete kramářské písně, což 
vlastně byly takové zpívané noviny. 
A to už se blížíme k podiu, kde na vás čeká 
zlatý hřeb zlatých časů. Pouťový kabaret 
s nepřetržitým, více než hodinovým pro-
gramem vás pobaví určitě stejně dobře 
jako vaše prababičky a  pradědy. Pod ve-
dením pana konferenciéra vystoupí kou-
zelník, tanečnice s hady, silák, muzikanti, 
harmonikáři a  samozřejmě nebude chy-
bět ani kankán, prostě máte se na co těšit.

Chomutovské slavnosti 
25. dubna až 1. května
25.–26. 4. 10.00 CHOMUTOVSKÉ 
SLAVNOSTI – náměstí 1. máje 
 „Zlaté časy pod buřinkou“
 – jarmareční trh z období první republiky 

(doboví  prodejci, pouliční umělci, pouťo-
vý kabaret)

 – netradiční prohlídky městské věže 
26. 4. 14.30 Pokus o  rekord „Co nejvíc lidí 

v buřince na jednom místě“

25. 4. 10.00 Folklorní dopoledne 
 (Krušnohor, Jirkovák) - Atrium SKKS
25. 4. 15.00 Rockové odpoledne 
 – April Open Air 2009 (Whispering of 

soul, Quite Quiet, CZ-menu (Eržika a Míra 
Vorlíček), Mean on eye, Noční klid, Spath) 
– Atrium SKKS 

25. 4. 11.00 Sraz historických vozidel
 parkoviště Severočeských dolů
29. 4. 9.00 Malujeme pro radost 
 – malování dětí MŠ v městském parku
1. 5. 10.00 Přehlídka mažoretko-

vých skupin – náměstí 1. Máje
1. 5. 13.00 Chomutovský Dragon Cup 

2009  – O pohár primátorky Chomutova – 
závod dračích lodí – Kamencové jezero

Chomutov v čase 
první republiky
Chomutovské slavnosti, které proběhnou od 25. dubna 
do 1. května, se tentokrát ponesou v duchu období počát-
ku první republiky pod názvem „Zlaté časy pod buřinkou“.

Městské informační centrum
Chelčického 99
430 28  Chomutov
Tel.: +420 474 637 460
infocentrum@chomutov-mesto.cz 
www.chomutov-mesto.cz
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Nebojte se křiklounů
Když se řekne jméno Marta Kottová, mnohým se vybaví šedo-
vlasá charizmatická laureátka medaile Za zásluhy II. stupně, 
dekorovaná 28. října 2008 prezidentem republiky. Ocenění zís-
kala za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

Marta se naro-
dila 24. února 
1929 v  Černo-
vicích u  Tábora 
Robertu a Gab-
riele Lašovým. 
Spolu s  brat-
rem Viktorem, 

který byl o šest let 
starší, prožila v ro-
dině obchodníka 
s  textilem krásné 
dětství. To ale netrvalo dlouho. S pří-
chodem nacistů a  zavedením jejich 
protižidovských „pořádků“ končí 
„první život“ Marty a  začíná krutá 
mezihra o  nechtěném předčasném 
dospívání. Její bratr byl deportován 
do  Terezína 1. prosince 1941, kde 
se stejně jako ostatní stal pouhým 
číslem (303). O  půl roku později, 
v  červnu 1942, je transportována 
také Marta s  rodiči. I  oni se mění 
na  pouhá čísla (otec 503, matka 504 
a  Marta na  číslo 505). Jak málo stačilo 
k tomu, aby se z člověka stalo jen číslo, bez 
práva na cokoliv, včetně práva na život.
V terezínském ghettu žije nějaký čas spo-
lu s maminkou, ale nakonec končí v dívčí 
cele L 410, v cele podobných osudů-čísel. 
Transport Lašových z Terezína do  nezná-
ma v září 1944 končí ve vyhlazovacím tá-
boře Osvětim. Dnes Marta vzpomíná, jak 
tu po příjezdu zvolna postupuje v pětistu-
pu, ruku v ruce s maminkou, vstříc „Andělu 
smrti“, doktoru fi lozofi e a medicíny Josefu 
Mengelemu. Tento samozvaný vládce nad 
životem a  smrtí rozděluje pětistup čísel 
na ty, co budou ještě žít, a na ty, co půjdou 
rovnou do  plynu. Marta i  její bratr Viktor 
štěstí měli. Jejich rodiče však ne.
V  necelých šestnácti letech nastupuje 
Marta předlouhou cestu ke  svobodě. Ta 
vede  z  Osvětimi přes tábor Gross-Ros-

sen do  továrny v  Mahrensdorfu, kde čeká 
na konec svůj, nebo konec války. Nakonec 
se dočkala „druhého“ života. Jen o  vlásek 
unikla pochodu smrti a  vidí, jak 7. května 
1945 esesačky prchají na  kolech z  lágru, 
který tak ponechávají svému osudu. Tak 
se to alespoň Martě zdálo. Pravda však 
byla jiná. Dozorkyně před svým odjezdem 
stačily tábor podminovat. Nebýt ruských, 

francouzských a bel-
gických válečných 
zajatců z  nedaleké-
ho tábora, kdo ví, jak 

by to se sto Češkami, 
dvě stě Polkami a  stov-
kou Maďarek dopadlo.
Získaná svoboda dala 
Martě křídla a spolu s dal-
šími pěti se vydává na ces-
tu domů. Jak dnes Marta 
s hořkým úsměvem vzpomíná, cestou neby-
la nouze o zážitky, jako ten, když požádaly 
sovětské vojáky o chleba a oni jim dali krá-
vu, protože chleba neměli. Nebo jak je bez 
mapy bloudící Sověti, ve snaze pomoci jim 
a odvézt je z Landeshotu do Svatoňovic, do-
vezli tam, odkud vyjeli. Ale nakonec se jich 
všech šest dostalo 12. května 1945 šťastně 
do  Prahy. Cestou se seznámily s  italskými 
partyzány, mezi kterými byl i Čech, kterému 
říká Franta z Letné. Ten vezl z italských bojišť 
do vlasti válečnou kořist, na kterou byl ná-
ramně pyšný – vůz a dva koně.

V  Praze šla se sestrami Roubíčkovými, 
s nimiž šla už z lágru Mahrensdorf, k jejich 
rodině na  Žižkov. Jaké překvapení zažila 
Marta, když jí u  Roubíčků otevřel dveře 
její bratr Viktor, si asi umíte představit. 
Ten uprchl z transportu smrti, tajně došel 
do  Prahy a  od  dubna se do  květnového 
povstání ukrýval u  Roubíčků. Marta zů-
stala žít v Praze. Dvakrát se vdala, má syna 
i vnuka Daniela a vnučku Katku, která má 
syna Honzíka. Posledních dvanáct let žije 
Marta v  Liberci. Je předsedkyní historic-
ké skupiny Osvětim, přednáší na školách 

a stále je plná života.
Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
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který byl o šest let Luděk Sládek

Epilog 
Existují lidé, kteří se netají 
antisemitismem, veřejně 
procházejí ulicemi měst a už 
nečmárají jenom po zdech. 
Většina z nás nad nimi jen ne-
chápavě kroutí hlavou. Marta 
však říká „Nebojte se těch křik-
lounů, bude-li národ jednotný, 
extremisté nemají šanci“.

é, kteří se netají

Marta s rodiči a bratrem

Malá Marta Lašová

Marta před nástupem do Terezína (1942)

S vnoučaty Katkou a Danem

Pravnuk Honzík

Marta Lašová-Kottová
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Ďáblova lest
Mistrně napsaná próza 
známého autora knih, 
fi lmů a  dokumentárních 
cyklů Arnošta Vašíčka 
o  nadpřirozených jevech, 
nevysvětlitelných záha-
dách a  legendách umně 
propojuje napínavý příběh 
plný dramatických zvratů 
s odhalováním tajemství jed-
né z  nejzáhadnějších knih 
světa, pro svou velikost zvané 
také Kodex gigas.
Studentka archeologie jen ná-
hodou unikne podivné smrti 
a  je nalezena v  posttrauma-
tickém šoku. Zakrvácený oděv 
a tajemné magické symboly, kte-
ré jí kdosi namaloval na tělo krví, 
nasvědčují, že nepůjde o obvyklý 
kriminální případ. O  pomoc při 
vyšetřování je proto požádán zna-
lec satanských sekt a specialista na okul-
tismus doktor Runa. Pátrání ho přivádí 
do  bývalého benediktinského kláštera 
v  Podlažicích, kde dívka spolu s  dalšími 
studenty a pedagogy pracovala na arche-
ologických vykopávkách. Zatímco policie 
objevuje další oběti s neznámými symbo-
ly na těle, Runa zjišťuje, že stejné magické 
znaky se nacházely i  na  nedávno odkry-

tých hrobech uprostřed kláštera. 
Hroby navíc neobsahovaly pouze ostatky 
řeholníků, nýbrž i žen a dětí. Jak závažný 
musel být důvod, aby byly porušeny přís-
né předpisy řádu? Šlo rovněž o oběti zlo-
činů? Souvisí jejich smrt před sedmi sty 
lety se současnou sérií rituálních vražd? 
Jakou roli při tom hraje kniha, která vznik-
la za  více než zvláštních okolností právě 
v podlažickém klášteře – Ďáblova bible? 

Na vrcholky hor 
s Vladimírem Čechem
Úspěšný televizní doku-
mentární cyklus o  útul-
nách, chatách a  boudách 
na  českých, moravských 
a slezských horách Na vrcholky hor s Vla-
dimírem Čechem nyní vyšel i v knižní po-
době. Zasvěceným průvodcem vám opět 
bude scénárista Marek Hýža a své postře-
hy a zkušenosti připojí i moderátor pořa-
du Vladimír Čech. Oba zdatní a  na  slovo 
vzatí turisté a milovníci hor vás v několika 
zastaveních provedou známými i  méně 
známými místy horstev naší země. Za-
čněte třeba na  jesenické Švýcárně a  po-
kračujte na  Šerák, kde můžete ochutnat 
keprnickou hořkou. Zamiřte na  hranice 
se Slovenskem a rozhlédněte se na valaš-
ském Portáši. Naši autoři nevynechali ani 
Beskydy, Krkonoše, Šumavu a její slavnou 
„Turnerku“ a  Klostermannovu chatu. Vy-
dejte se s nimi na cestu a užijte si i ta milá 
spočinutí po namáhavém výstupu. 

S muzikantskou 
úctou
Literární zpracování 
cyklu České televize 
Za  vesnickými muzi-
kanty nabídne repor-
tážní portréty třiceti 
skladatelů, textařů, 
zpěváků a  muzikantů 
české melodické hud-
by 20. století, která je 
dodnes jedním z  cha-
rakteristických proje-

vů české kultury. Mnozí z  těchto umělců 
dosáhli uznání a věhlasu nejen doma, ale 
i  daleko za  hranicemi naší země – např. 
Jaromír Vejvoda, Karel Vacek, František 
Kmoch, Václav Vačkář, Josef Stelibský, Ka-
rel Valdauf, Jan Slabák a další.

Jarní čtení 
od České televize
Každé vydání vám přinášíme knižní novinky, které pro vás pravidel-
ně vydává Edice České televize. Ani v tomto čísle tomu nebude ji-
nak. Myslím, že tituly, které právě teď vyšly, budou to pravé čtení pro 
jarní chvilky strávené na lavičce v parku. Načerpat nápady na vý-
lety můžete s Vladimírem Čechem nebo se ponořit do nevysvět-
lených záhad s doktorem Runou. Výběr je jen na vás.

www.edicect.cz

Víte, co se nachází na místě 
původního podlažického klášte-
ra? Své odpovědi nám posílejte 
na adresu redakce nebo na e-
mail info@kampocesku.cz 
do 20. 4. Pět ze správných od-
povědí získají některou z těchto 
pěkných publikací.

Jakou lest nastražil ďábel 
na ty, kteří mu uvěřili?
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Státní zámek Červená Lhota – nejna-
vštěvovanější zámek jižních Čech, zasaze-
ný do krajinářsky zajímavého parku s ryb-
níkem, který díky půjčovně lodiček skýtá 
ze své hladiny netušené pohledy na  zá-
meckou budovu a okolní přírodu. 
www.zamek-cervenalhota.eu

Státní hrad a  zámek Český Krumlov 
– památka UNESCO, je významným tu-
ristickým cílem. Exteriérová prohlídka 
areálu zámku seznamuje návštěvníky 
s  působivou architekturou dvorské rezi-
dence 16.–18. století. Deset hektarů za-
hrad francouzského a  anglického typu 
s kaskádovou fontánou a jezírkem je ob-
líbeným místem vhodným k procházkám 
i odpočinku. V průběhu sezony ožívá zá-
mek bohatým kulturním, společenským 
a konferenčním životem. 
www.zamek-ceskykrumlov.eu

Státní zámek Dačice – byl postaven 
koncem 16.  století v  renesančním slohu. 
Prohlídkovou trasu tvoří reprezentační 
sály s  portrétní galerií, velké empírové 
schodiště, obytné místnosti s empírovým 
zařízením a  dva sály knihovny. K  zámku 
přiléhá také zámecký anglický park. 
www.zamek-dacice.eu

Státní zámek Hluboká – se svým soubo-
rem staveb a  citlivě komponovanou kra-
jinou řadí mezi nejvýznamnější zámecké 
areály období romantismu střední Evropy. 
Návštěvníci můžou zhlédnout reprezen-
tační apartmány, soukromé apartmány 
rodu Schwarzenbergů, zámecké zázemí 
s unikátní kuchyní nebo 52 m vysokou věž. 
www.zamek-hluboka.eu

Stání hrad a  zámek Jindřichův Hradec 
– tento monumentální soubor budov, 
prohlášený v  roce 1996  národní kulturní 
památkou, patří k nejrozsáhlejším památ-
kovým komplexům České republiky. Pro-
story hradu a  zámku ožívají divadelními 
představeními, koncerty a dalšími akcemi, 
které z něj vytvářejí i pro současnost vý-
znamné kulturně společenské centrum. 
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Státní zámek Kratochvíle – představuje 
renesanční letohrádek vystavěný pro Vilé-
ma z Rožmberka v letech 1583–1589 pod-
le vzoru italských vil architektem Baldas-
sarem Maggim z  Arogna. Celý areál je 
obklopen okrasným vodním příkopem. 
www.zamek-kratochvile.eu

Státní hrad Landštejn je jednou z nejza-
chovalejších ukázek středověkého fortifi -
kačního systému. Nejstarší románská část 
hradu s  palácem vestavěným mezi dvě 
obranné věže je v Čechách ojedinělá. V sou-
časné době se připravuje nová expozice ar-
cheologie. 
www.hrad-landstejn.eu

Státní hrad Nové hrady – gotický hrad 
s  mohutnou fortifi kací nabízí prohlídku 
9 místností první prohlídkové trasy při-
pomínající historii rodu Buquoyů, výro-
bu hyalitového skla a rodovou knihovnu. 
Druhý okruh vás zavede do  domácnosti 
hradního správce na počátku 20. století. 
www.hrad-novehrady.eu

Státní hrad a  zámek Rožmberk – z  polo-
viny 13. století patří mezi nejstarší hrady 
jižních Čech. Současná prohlídková trasa 
seznámí návštěvníky v Křižácké galerii s nej-

staršími členy buquoyského rodu a  slavný-
mi postavami křížových výprav. Připomenu-
ti jsou i poslední Rožmberkové a Bílá paní. 
www.hrad-rozmberk.eu

Státní zámek Třeboň – renesanční zá-
mek Rožmberků, Švamberků a  Schwar-
zenbergů, situovaný kolem čtvercového 
nádvoří, obklopený anglickým parkem, 
se svou rozlohou řadí mezi největší jiho-
české zámecké areály.
www.zamek-trebon.eu

Schwarzenberská hrobka Domanín – je 
dvoupodlažní okrouhlá novogotická sak-
rální stavba ve  tvaru pravidelného šesti-
úhelníku, obklopená anglickým parkem. 
V  hrobce jsou uloženy ostatky 27  členů 
rodu Schwarzenbergů. 

Klášter Zlatá Koruna – patří k nejlépe za-
chovalým gotickým klášterům v Čechách. 
www.klaster-zlatakoruna.eu

Státní hrad Zvíkov – původně královský 
hrad, vypínající se nad hladinou Orlické 
přehrady, patří mezi klenoty české raně 
gotické architektury. 
www.hrad-zvikov.eu

Dovolená bez hranic
Jižní Čechy patří k regionům s největším počtem památek. Rožmber-
kové, Schwarzenbergové a další slavné šlechtické rody zde zanecha-
li obrovské dědictví, jehož krása zušlechťuje a dramatická historie učí 
moudrosti. Navštivte během jedné dovolené tři regiony – jižní Čechy, 
Horní Rakousko i Waldviertel.

Více informací o jižních Če-
chách naleznete na 
www.jiznicechy.cz. Informace 
o zajímavostech v dolnora-
kouském Waldviertelu najdete 
na adrese www.waldviertel.at, 
turistické informace k dovolené 
v Horním Rakousku pak na ad-
rese www.hornirakousko.cz.
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Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
skou unií z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj (ERDF) v  rámci programu Evrop-
ské územní spolupráce Rakousko – Česká 
republika 2007–2013 a Jihočeským krajem.
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24. 4. / 15.30 Aprílové bruslení městem
(Sportovní areál Na Sídlišti)
• pokus o rekord – nejpočetnější živý in-line řetěz 
• pyrotechnická show a světelné efekty 
• jízda na in-line bruslích pro malé i velké 

ve třech věkových kategoriích 
Přilby a ochranné pomůcky pro účastníky 
do 15 let povinné, u ostatních doporučené.

25. 4. / Strakonické vítání léta 
(strakonický hrad)
• 13.00 / Slavnostní zahájení
• hravé odpoledne pro malé i velké
• Pochod kapra Jakuba – netradiční pozná-

vací cesta městem 
• Český klub velocipedistů Praha – ukázka 

jízdy na historických kolech
• 14.00 / Inka Rybářová a klaun Rybička 

program pro nejmenší + autogramiáda
• 16.00 / Ukázky tanců – disco, break, coun-

try, step 
• 17.00 / Hudební program 
• 18.00 / Promítání krátkého fi lmu o historii 

strakonické cyklistiky
 Přednáška Šumava z ptačí perspektivy

Doprovodné akce:
• cyklistický výlet do jižní části Strako-

nicka se zastavením ve vodním mlýně 
v Hoslovicích. Registrace od 8.30 hod. (pro 
trasy 38, 52, 62 km) a 12.30 (pro trasu 12 km). 

• prohlídka síně tradic v ČZ, a. s., – historie 
výroby motocyklů (v 10.00 a v 11.00 hod.)

• III. ročník čištění řeky Otavy – dobrovolníci 
pro čištění úseku Střelské Hoštice – Sudo-
měř se mohou hlásit v informačním centru.

Strakonické vítání léta

Městské informační centrum
Velké náměstí 2
386 21  Strakonice
Tel.: +420 383 700 700, 701
E-mail: infocentrum@strakonice.net
www.strakonice.net

Opět se nezadržitelně blíží letní turistická sezona. Doba, kdy 
se otevřou brány hradů a zámků, zpřístupní se muzea a města 
zaplní turisté. Také ve Strakonicích se na ně pečlivě připravují 
a tradiční zahájení sezony proběhne poslední dubnový víkend 

(24.–25. 4.). Po oba dva dny je připraven bo-
hatý program pro velké i malé, místní i přespol-

ní. Proto neváhejte a přijďte přivítat léto do Strakonic.

Náplavka řeky Otavy vedle nejstaršího 
dochovaného mostu v  Čechách bude 
od poloviny května opět vyzdobena obří-
mi sochami z písku (www.cipiskoviste.cz). 
Památková zóna historického centra měs-
ta nabízí návštěvu památníku Adolfa Hey-
duka v básníkově domě z počátku 20. sto-
letí či Prácheňského muzea v dochovaném 
křídle bývalého královského hradu (www.
prachenskemuzeum.cz). V sousedství mu-
zea najdete novinku: zrekonstruovaný ob-

jekt Sladovny s nepřetržitou řadou výstav 
včetně připravovaných stálých ex-
pozic dětské ilustrace a animované-
ho fi lmu (www.sladovna.cz). Písečtí 
také zrekonstruovali nábřeží mezi 
Kamenným mostem a  dopo-
sud funkční Křižíkovou vodní 
elektrárnou s muzeem osvět-
lování (www.elektrarna.info). 
Zanedlouho bude zpřístupně-
no také prostranství Bakalářů 

s  moderními prvky připomí-
najícími zde kdysi stojící ško-
lu, ale také s nově objevený-
mi nálezy z  doby bronzové 
a ze středověku. 
Zdejší zajímavosti můžete 
projít se zvukovým průvod-
cem, který vám zdarma za-

půjčíme v  Infocentru. 
Inspirujte se na  inter-
netových stránkách 

www.icpisek.cz, které 
obsahují podrobnou da-

tabázi zajímavostí, map, 
služeb i  tipů na výlety 

v  píseckém regionu. 
Pro školní skupiny 
jsou zde připravené 

pracovní listy k  po-
znávání Písku pro různé 
věkové skupiny (sekce 
Turistické produkty).

Těšíme se na vaši návštěvu!

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

Udělejte radost svým 
žákům i sobě. Přijeďte 
na výlet do Písku! 
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Buď fi t, člověče!
Zveme vás na zahájení turistické a vodácké sezony do Veselí nad 
Lužnicí. V sobotu 25. 4. se tu uskuteční dvě nebývalé akce. Pokud si 
chcete ověřit, jak vysoko je laťka vašich pomyslných možností, tady 
to zjistíte. Pěšky, na kole nebo na lodi si tu můžete prověřit své ego 
sportovce i turisty a zároveň být fi t.

33. ročník dálkového pochodu 
a cyklojízdy „Krajem rybníků“
Za symbolické startovné získá každý účast-
ník popis trasy, mapu a startovní číslo. V cíli 
pak diplom na jméno s počtem ujetých km, 
malou pozornost, bude i  tombola a pose-
zení s country hudbou. Akce se koná kaž-
doročně, vždy poslední víkend v dubnu.

Důležité:
Prezence: od 6 do 10 hod. – u restaurace 
Hokejka
Startovné: 20 Kč
Pěší trasy: 50, 35, 20 a 10 km
Cyklotrasy: 30–130 km
Cíl: pro všechny trasy do  18 hod. opět 
u restaurace Hokejka
Mapy: Táborsko (1 : 100  000), Třeboňsko 
a Horní Lužnice (KČT 1 : 50 000) 

Akci pořádá oddíl turistiky při TJ  ve Veselí 
nad Lužnicí (hakmira@volny.cz).

20. ročník „Veselský 
vodácký maraton“ 
Již dvacáté pokračování tradiční veselské 
akce se koná také 25. 4., a stejně jako u pře-
dešlé akce se jedná o  oblíbené vodácké 
setkání, navazující na  závod „Po  třech ře-
kách“ (Lužnici, Nové řece a Nežárce). 

Důležité:
Start: 8.30–9.00 hod. na vodáckém tábo-
řišti v Suchdole nad Lužnicí
Trať: 55 km (Lužnice, Nová řeka, Nežárka)
Cíl: Veselí u loděnice, Foglarovo náb.
Kategorie: K1-muži, K1-ženy, C1, C2, C2-
mix a P5
Přihlášky zasílejte do 22. 4. na adresu: Miroslav 
Pech, Štěpnice 735, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
nebo na e-mail: miroslav.pech@email.cz
Pořadatel: Vodácký oddíl Kotva při Domu 
dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí

Doporučené ubytování: www.HotelLucia.cz

Pokud víte, z kterého roku je 
první písemná zmínka o Veselí, 
napište nám do 20. 4. na adresu 
redakce nebo na info@kampo-
cesku.cz. Pro pět ze správných 
odpovědí máme připravené za-
jímavé ceny věnované infocent-
rem Veselí nad Lužnicí.

Infocentrum Veselí nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 26
391 81  Veselí nad Lužnicí
Tel.: +420 381 548 180
E-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz
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Včelařská farma 
Medkaliste.com 
Každoročně pořádáme pro 
veřejnost MEDOBRANÍ v květnu 
a MEDOVÝ DEN DĚTÍ na konci 
června za přispění Jihočeského 
kraje a Magistrátu Města České 
Budějovice. Mimoto spolupracu-
jeme s místními MŠ a ZŠ, pro kte-
ré pořádáme na farmě besedy, 
přednášky a příjemná setkání.

Víte, že?
• význam včely je z 89,9 % 

v opylování rostlin a jen z 9,9 % 
v získávání produktů?

• v jednom úlu je 50 000 dělnic, 
15 000 létavek, jedna matka 
(královna) a trubci (podle roč-
ního období a síly včelstva)

• 1 výlet včely z úlu trvá 7–80 
min. a za den zvládne 7–16 
výletů

• 1 výlet včely z úlu – návštěva 
50 květů – za den navštíví 450 
květů

• matka (královna) klade až 
2 500 vajíček denně

Každý by měl mít 
svého včelaře
Včela medonosná (Apis Mellifera) – jeden z nejpilněj-
ších tvorů světa, který svou podobu nezměnil více než 21 
mil. let. Jde o strukturou velice propracovaný systém jedinců, kteří 
mají navzájem svou roli předem danou: Matka (královna) – klade 
vajíčka, létavky – přináší nektar do úlu, dělnice – starají se o matku, 
zpracovávají med a pyl, trubci – kvalitní genový přenos na matku.

Jaký známe med? Pod-
le původu místa a doby 
sběru známe med kvě-
tový a  medovicový. 
Květový med je směsí 
nektaru různých rost-
lin, ale může být i  jed-
nodruhový (řepkový, 
akátový, jetelový, lipo-
vý, slunečnicový atd.). 
Medovicový med (označovaný často jako 
lesní) pochází z medovice lesních stromů.
Znamená krystalizace medu jeho niž-
ší kvalitu? Ne. Krystalizace je přirozená 
vlastnost medu. Zkrystalizovaný produkt 
si uchovává všechny svoje vlastnosti 
a cenné látky. Známka kvalitního medu.

Jak nakupovat? Med by 
každý zákazník měl naku-
povat přímo od včelaře a ne 
ze supermarketu ku příkla-
du s  označením EU, který 
z  hlediska regionálně spe-
cifi ckých živin, minerálních 
látek, enzymů, vitaminů 
a dalších látek je pro tuzem-
ského spotřebitele zcela ne-

vhodný, protože neobsahuje to, co v okolí 
zákazníka přirozeně kvete a roste.

Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem 
jen čtyři roky života. Albert Einstein 

www.medkaliste.com

Jak se nazývá nejvyšší hora 
Blanského lesa?

1. Kleť
2. Vítkův Kámen
3. Vysoká Běta

Turistické a cykloturistické mapy

■ Značené turistické trasy
■ Cyklotrasy rozlišené podle povrchu
■ Kilometráž tras
■ Popis nejvýznamnějších turistických atraktivit regionu
■ Ubytovací a stravovací zařízení
■ Městské památkové rezervace a lidová architektura
■ Místa s dalekým výhledem

Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

?

Navštivte s Kartografií PRAHA   JIŽNÍ ČECHY

Foto: Aarchiv medkaliste.com



Kletba lomeného kříže
Letos si připomeneme už 64 let od konce druhé svě-
tové války, nejničivější války, jakou kdy člověk roz-
poutal. Přestože se s jejími následky lidstvo vyrovnává 
dodnes, ne všichni se z tohoto konfl iktu poučili.

Na  počátku všeho byl pouhý symbol. 
Kříž s ohnutými rameny do pravého úhlu 
ve  směru nebo proti směru hodinových 
ručiček. Vznikl nejspíš nezávisle na  sobě 
ve více částech světa a za jeho předchůd-
ce je pokládán tzv. sluneční kříž (kříž 
v kruhu). V různých modifi kacích ho mů-
žeme najít kontinuálně od neolitu. Obje-
vuje se v různých náboženstvích a kultu-
rách, například u Chetitů, Řeků, Trójanů, 
Peršanů nebo germánských či dokonce 
slovanských kmenů. Až se nakonec po-
čátkem 20. stol. stane symbolem štěstí 
a  je používán v  emblémech civilních 
organizací, ale i  vojen-
ských jednotek. Ano, 
řeč je o  svastice – há-
kovém kříži, který na-

cisté přijali za svůj již 
v roce 1920. Věřili, že se jedná o starý árij-
ský symbol. 
Ve  jménu tohoto kříže byly během druhé 
světové války spáchány ty nejmasovější 
vyhlazovací akce a  nejtěžší zločiny pro-
ti lidskosti. Odhadovaný počet mrtvých 

za  druhé světové války se liší 
(60–80 milionů). Největší ztrá-
ty utrpěl tehdejší Sovětský svaz, 
Čína a  procentuálně vzato pak Polsko. 
Většina civilních obětí podlehla nemocem, 
hladu, masakrům nebo genocidě. V  na-
cistických koncentračních táborech zahy-
nulo 12 milionů civilistů, další 1,5 milionu 
zemřelo v  důsledku bombardování a  ko-
lem 14,5 milionu z dalších příčin. V  lednu 
1942 nacistické špičky ve  Wannsee roz-
hodly o konečném řešení židovské otázky 
prostřednictvím systému koncentračních 
a  vyhlazovacích táborů, v  nichž bylo za-
vražděno okolo 6 milionů Židů. General-

plan Ost chystal také likvidaci Slova-
nů, čímž měl být pro německý národ 

zajištěn životní 
prostor na východě. 
Dokladem všeho jsou děsivá čísla. Napří-
klad příslušníků slovanských národů ze-
mřelo bezmála 31 milionů. Naproti tomu 
signatáři Mnichovské dohody (Angličani, 
Italové a  Francouzi) ztratili necelého 1,5 
milionu. Čechoslováků zemřelo 365  000, 
z toho bylo 277 000 Židů. 
V západní kultuře je dnes používání svastiky 
v mnoha zemích trestné. Bohužel se však do-
mnívám, že čím více je tento symbol tabui-
zován, tím více jako zakázané ovoce chutná. 
Je až s  podivem, kolik mladých lidí i  u  nás 
bezmezně obdivuje nacistickou ideologii 
a symboliku. Možná si ale jen neuvědomují, 
že dokončit nacisté Generalplan Ost, pak by 
tu nejspíš nikdo z nich dnes nebyl. Pokud by 
se tak ale nějakým zázrakem stalo, určitě by 
neměli na rukou vytetované jen dvě osmič-
ky. Těch čísel na předloktí by bylo mnohem 
víc. Věřím, že si naši příznivci nacizmu jed-
nou uvědomí, že etnicky jsou Slované. Pří-
slušníci národa, který obývá Evropu po celá 
dlouhá staletí, pokládá ji za svůj domov a nic 
na  tom nezmění žádný lomený kříž! Nebo 
nám snad chystáte jiný osud? 
Celý článek najdete na www.kampocesku.cz

Josef Grof
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Lidské ztráty za druhé světové války

Kontinent Civilní oběti Padlí vojáci Mrtví celkem

Asie 24,203,300 6,093,100 30,296,400

Evropa 23,302,800 18,653,600 41,956,400

Afrika 95,000 16,900 111,900

Oceánie 57,700 52,400 110,100

Amerika 3,000 464,100 467,100

CELKEM 47,661,800 25,280,100 72,941,900
Zdroj: Wikipedie
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Slavnosti svobody 2009
Město Plzeň letos již po devatenácté připravilo na první květnové 
dny oslavy osvobození Plzně americkou armádou. „Slavnosti svobo-
dy“ potrvají od soboty 2. do středy 6. května. Američtí i belgičtí veterá-
ni přijedou v první dny oslav a setkat se s nimi budete moci v pondělí 
navečer v Americkém centru.

Víkendový program pro veřejnost se letos 
odehraje na  třech místech. Na  nám. Re-
publiky, u Pekla a v prostoru za obchodním 
centrem Plaza. Nasát atmosféru historic-
kých okamžiků května 1945 mohou ná-
vštěvníci v historických kempech a při sérii 
bitev, které už tradičně připravily plzeňské 
military cluby. Jak postupovala americ-
ká armáda při osvobozování města, vám 
přiblíží expozice muzea Patton Memorial 
Pilsen. Pro zájemce jsou připraveny také 
poznávací vyjížďky s průvodcem do okolí 
města, na místa spojená s událostmi kon-
ce 2. světové války. Armáda ČR a Policie ČR 
představí svůj program v areálu za Plazou.
„Convoy of Liberty“ letos obohatí součas-
ná americká obrněná vozidla ze základny 
v Německu. K vidění budou mimo jiné také 
terénní vozidla Hummer, a  to nejen jako 
součást kolony, ale také jako volně přístup-
né exponáty. Avšak letošním ročníkem 
tato spolupráce nekončí. Americká techni-
ka se objeví v  Plzni i  příští rok, kdy bude 
výročí osvobození kulaté a  Američané by 
měli předvést mnohem více ze svého arze-
nálu. Na přehlídkovou jízdu se konvoj vydá 
v neděli v 11.00 hod. z náměstí Míru. 
Hudební scény, ukázky jízdy vozů Jeep 
Wrangler clubu přes překážky, výstavy, 
možnost svézt se v jeepu a celá řada do-

provodných akcí dotvoří atraktivní 
program letošních slavností. Součás-
tí oslav je také hra pro školy „Osvoboď 
Plzeň“. Účastníci v ní změří síly hned 
v několika etapách. Kompletní pro-
gram Slavností svobody 2009 a ak-
tuální informace najdete na www.
slavnostisvobody.cz nebo v příloze 
– KAM za kulturou.

17KAM na výlet

Informační centrum města Plzně
nám. Republiky 41, 301 16  Plzeň
Tel.: +420 378 035 330
E-mail: info@icpilsen.cz
www.icpilsen.cz; www.plzen.eu
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www.kampocesku.cz

Vlašský dvůr – bývalá královská mincov-
na, která sloužila dočasně také jako sídlo 
českých panovníků, byla svědkem hned 
několika významných historických udá-
lostí. Dnes můžete její prostory navštívit 
s  průvodcem a  být svědky ražby Praž-
ských grošů.

Kostel sv. Jana
Nepomuckého

– tato pozdně 
barokní stavba 

navržená F. M. Kaňkou nabízí ke zhlédnutí 
smělou nástropní malbu znázorňující le-
gendu o sv. Janu Nepomuckém. Návštěv-
nický provoz tu začíná v  dubnu a  končí 
31. října. 

Kaple Božího těla – nedostavěná gotic-
ká stavba z přelomu 14. a 15. století, kte-
rá měla původně sloužit jako kostnice. 
Dnes je unikátní ukázkou vrcholné gotiky 
v Kutné Hoře a navíc se vám z její te-
rasy naskytne jedinečný 
výhled na město.

Věděli jste, že je tomu letos přesně 600 let, co byl 
vydán Dekret kutnohorský? Přijměte proto naše 
pozvání do někdejšího královského sídelního 
města, kde můžete navštívit nejen autentické pro-
story, ve kterých došlo roku 1409 k této 
historické události.

Stříbrná historie 
kutnohorská
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Průvodcovská služba 
Kutná Hora – Vlašský dvůr
Havlíčkovo náměstí 552
284 01  Kutná Hora
Tel./Fax: +420 327 512 873
E-mail: vlasskydvur@kh.cz
http://guide.kh.cz

Informační centrum
Palackého náměstí 377
284 01  Kutná Hora
Tel./Fax: +420 327 512 378
E-mail: infocentrum@kh.cz 
http://infocentrum.kh.cz
www.kutnahora.cz; www.kh.cz 
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Knížecí 
Velikonoce na Křivoklátě
Ve dnech 11.–13. 4. pořádá Národní památkový ústav, správa státní-
ho hradu Křivoklátu tradiční slavnost vítání jara. Velikonoční brána 
hradu se otvírá od desíti hodin a zavře se o páté hodině odpolední. 
K vidění bude například velikonočně vyzdobená hradní kaple.

Každý den se koná na  ná-
dvoří a ve vnitřních prosto-
rách dolního hradu velký 
řemeslnický jarmark, kde 
uvidíte zručné řemeslníky 
při práci. Hudbou i slovem 
vás bude po  všechny dny 
provázet skupina Krless 
nebo Český rozhlas 2 a jeho stan Výletů. Více 
o programu najdete na www.krivoklat.cz. 

Ze stanice Praha-Braník 
bude na Křivoklát vypra-
ven historický vlak, ta-
žený parní lokomotivou 
Albatros. Při zakoupení 
zpáteční jízdenky máte 
nárok na  slevu 50 % ze 
vstupného na  prohlíd-

kovém okruhu hradu. Jízdenky jsou již 
v předprodeji.
Hlavním partnerem akce je agentura 
CzechTourism a  dále pak Rakovnicko 
o. p. s., Lesy ČR, Královský pivovar Krušovi-
ce, České dráhy jakož i mediální partneři: 
Český rozhlas 2, Radio Relax, Mladá fronta 
Dnes, Kam po Česku a Raport.

Rakovnicko
Kde nebudete vědět kam dřív
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www.krivoklat.cz
www.rakovnicko.info

Kutnohorské
léto

2009
1. 7. – 30. 8.

www.kutnohorskeleto.cz

Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
Informační centrum

Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora

Tel./fax: +420 327 512 378

E-mail: infocentrum@kh.cz

http://infocentrum.kh.cz

www.kutnohorskeleto.czh k l

Jeden den nestačí!

18 KAM do regionu

Ha
28
Tel
E-m
hhhtthh

reggggigigigigiiiiiiooonoo u



19KAM do regionu

Věk, nebo Hek?
Co vám říká jméno František Vladislav Hek? Že nic? Ale F. L. Věk, to 
je jiná, určitě už se vám vybavuje příjemná tvář Radoslava Brzobo-
hatého ze stejnojmenného Filipova fi lmu. Ne každý ovšem ví, že Alois 
Jirásek se při psaní svého několikasvazkového románu inspiroval ži-
votem skutečně existující osoby.

Když se řekne Dobruška
Není to jen rodiště českého buditele, ale také druhé nej-
větší město bývalého okresu RK. Historické jádro bylo 
v roce 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Z po-
hledu turisty se jedná o ideální výchozí místo pro výle-
ty pěší i cyklistické malebným podhůřím Orlických hor 
i do hor samých. 

K  největším zajímavostem 
města patří renesanční rad-
nice s  věží z  druhé poloviny 
16. století a  děkanský kostel 
sv. Václava nebo kostel sv. 
Ducha za  městem. Zapome-
nout nesmíme také na měst-
ské muzeum s  unikátní ži-
dovskou očistnou lázní nebo 

rodný domek Františka 
Vladislava Heka. 
Pokud se budete chtít 
dozvědět víc o  tomto 
krásném městě a ne vždy 
máte možnost sem zaví-
tat, je tu řešení. Město vy-
dalo výpravnou publikaci 
pod názvem Dobruška, 
jejímž autorem je Jiří Mach 
a kolektiv. Publikaci si mů-
žete zakoupit například 
v městském infocentru.

Pokud víte, kým a čím byl 
pro Dobrušku Alois Beer 
(1833–1897), napište nám 
do 20. 4. na adresu redakce nebo 
na info@kampocesku.cz. Pro 
pět správných odpovědí máme 
připravenou publikaci Dobruška, 
věnovanou infocentrem města.
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ce neneebbobobo 
Informační centrum Dobruška
nám. F. L. Věka 32, 518 01  Dobruška
Tel.: +420 494 629 581
E-mail: ic@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz

Vlastivědné muzeum Dobruška
Šubertovo nám. 45, 518 01  Dobruška
Tel.: +420 494 629 667 
E-mail: muzeum@mestodobruska.cz 
www.mestodobruska.cz/muzeum

V domě č. II  (dnes 646) upravili krátce nato 
synagogu a v domě č. I  (dnes 45 – budo-
va muzea) byla zřízena mikve pro celou 
dobrušskou obec. Dům č. I byl největší ze 
všech židovských domů. Bydlel v něm pa-
trně představený obce a rabín nebo kantor 
a  sloužil zřejmě jako centrum celé obce. 
Velké klenuté místnosti v  přízemí mohly 
být užívány jako modlitebna nebo škola. 
Tomuto určení a  poloze vedle synagogy 
zcela odpovídá také zřízení mikve, která 
měla význam duchovní očisty (ponoření 
do vody, z něhož vychází také obřad křes-
ťanského křtu), a v tomto smyslu byla vždy 
zřizována v blízkosti synagogy. Prostor, kde 
byla mikve zřízena – podélná, valeně kle-
nutá místnost – patří patrně k  nejstarším 
částem stavby před rokem 1721. 
Dobrušská mikve plnila svůj účel do 19. sto-
letí, posléze byl dům prodán a zřízena v něm 
pošta. V roce 1985 získalo objekt do užívání 
městské muzeum, které zde otevřelo stá-
lou expozici „Židé v  dějinách Dobrušky“. 
Expozice je přístupná denně kromě pon-
dělí od května do září (květen, červen a září 
8–15  hod.; červenec a  srpen 9–17 hod.). 
Součástí prohlídky je i promítání videofi lmu 
o historii dobrušské židovské obce (v české, 
anglické nebo německé verzi).

Jiří Mach

Víte, že?
První židovští obyvatelé 
se v Dob-rušce objevují 
již v 16. století. Jejich po-
čet postupně narůstal, až mohli 
ustavit vlastní náboženskou obec. 
V roce 1721 vzniklo dobrušské 
židovské ghetto, tvořené sedmi 
domy v prostorách dnešního Šu-
bertova náměstí. Dobrušští Židé 
měli domy v dědičném nájmu.

é 
jí
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F. Vl. Hek pocházel z  Dobrušky, 
narodil se roku 1769 v  rodině 
kupce. Stejně jako jeho lite-
rární dvojník Věk absolvoval 
v Praze piaristické gymnázium 
a  navázal zde kontakty s  čes-
kými vlastenci. Později se vrátil 
do  Dobrušky, aby převzal otcův kupecký 
podnik. Kromě prodeje zboží se však věno-
val šíření obrozeneckých myšlenek. Jeho 
hlavní přínos ovšem spočíval v  hudební 
a zejména literární tvorbě, především sati-
rického žánru. K jeho nejznámějším dílům 
patří Velký pátek, břitká kritika dobruš-
ských maloměstských poměrů.
Zemřel roku 1847 v Kyšperku (dnešním Le-
tohradě) u své dcery Ludmily. Hekův hrob 
nenajdete na  zdejším hřbitově, u  věže 
farního kostela ale stojí jeho pomník. Ani 
Dobruška na svého literárně proslaveného 

rodáka nezapomněla – až bude-
te mít cestu kolem, nezapo-

meňte navštívit jeho rodný 
domek, kde je zpřístupněna 

expozice o jeho životě a době, 
včetně interiéru kupeckého 

krámku. Právě letošní 11. duben je 
k takové návštěvě jako stvořený. Od Heko-
va narození totiž uplyne přesně 240 let.

Dáša Winklerová
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Krkonoše a Podkrkonoší 
Cyklobusy celý den zdarma 
aneb „Do pedálů v Krkonoších“ 
V sobotu 30. května se na vrchlabském ná-
městí uskuteční zahájení turistické a cyk-
loturistické sezony. Jsou zváni všichni, 
děti, rodiče, babičky i dědečkové. Chceme 
vám představit jarní, letní a podzimní Kr-

konoše. Když k  nám přijedete, přijďte se 
zaregistrovat do  Regionálního informač-
ního centra Krkonoše ve Vrchlabí. Na ná-
městí bude odstartován cyklistický výlet 
do čtyř světových stran. Do kopce nemu-
síte šlapat, využijte sedačkových lanovek 
nebo síť linek krkonošských cyklobusů. 
Budou pro vás tento den jezdit zdarma. 
Pro malé cyklisty bude na  vrchlabském 
náměstí připravena jízda zručnosti, v při-
lehlém zámeckém parku pak výtvarná 
soutěž o nejhezčího cyklistu. 
www.krkonose.eu

Slavnostní otevírání turistické 
sezony v Podzvičinsku
V pátek 8. května od 11 hodin jsme na vr-
chu Zvičina připravili řadu soutěží pro děti. 
To vše za doprovodu hudebních vystoupe-
ní. Do  programu se zapojí i  představitelé 
měst a obcí. Budete překvapeni řadou no-
vinek. Přijďte s  námi zahájit sezonu 2009 
na nejvyšší bod Podzvičinska – Zvičinu! 
www.podzvicinsko.cz

Český ráj 
Den věnovaný dětem aneb 
„Za pověstmi Českého ráje“
V sobotu 25. dubna je pro vás v Boreckých 
skalách v rámci zahájení turistické sezony 

připraven 6. ročník společensko-pohád-
kového setkání „Za  pověstmi Českého 
ráje“. Soutěžní putování s postavami z po-
věstí je organizováno pro děti i  s  rodiči. 
V cíli – v areálu Šťastná země v Radváno-
vicích u  Turnova – bude bohatý kulturní 
program. Připraven k jízdě bude historický 
parní vlak. Využijte příležitosti a svezte se. 
www.cesky-raj.info

Velikonoční jarmark na Bělosti
Ve  dnech 3.–5. 4. se uskuteční před nej-
krásnější stavbou lidové architektury v Že-
lezném Brodě velikonoční jarmark, který 
nabídne ukázky řemesel, prodej keramiky, 
dřevěných hraček a dekorativních výrobků. 
www.zeleznybrod.cz

Královéhradecký kraj

Jaro na Sněžce

Jaro se přiblížilo mílovými kroky a klepe na dveře i Královéhradecké-
ho kraje. Dny volna o Velikonocích jsou tradičním důvodem k cestová-
ní, a nejen za příbuznými, ale jsou i vítaným zpestřením aktivit každé-
ho turisty. Duben a aprílové počasí dělá tradičně radost zahradníkům, 
ale je to také období, kdy se z dlouhého zimního spánku probouzejí 
naše památky. Poslední den v měsíci pak můžete mysticky prožít o fi li-
pojakubské noci při pálení čarodějnic. Přijeďte s námi zahájit turistic-
kou a cykloturistickou sezonu v kraji, kde o zážitky není nouze.

Hrad Frýdštejn

Výletní okruh v Železném Brodě

www.kampocesku.cz
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Velikonoční trhy
V krásném prostředí Čestného dvora Stát-
ního zámku Sychrov se ve dnech  4.–5. 4. 
uskuteční dobové trhy s ukázkami řeme-
sel a prodejem tradičního zboží. Návštěv-
níci se můžou těšit také na  kulturní pro-
gram uměleckého sdružení Bohém. 
www.zamek-sychrov.cz

Velikonoce na Dlaskově statku
V sobotu 11. dubna se na Dlaskově statku 
v  Dolánkách u Turnova uskuteční tradiční 
Velikonoce s přehlídkou folklorních soubo-
rů a s tvůrčí dílnou velikonočních dekorací. 
www.muzeum-turnov.cz

Orlické hory a Podorlicko 

Šlitrovo jaro
Ve  dnech 24.–26. dubna se v  Rychno-
vě nad Kněžnou uskuteční již XV. ročník 
festivalu Šlitrovo jaro, určený příznivcům 
skladatele, hudebníka a  všeuměla Jiřího 
Šlitra. Celý víkend se ponese ve znamení 
koncertních vystoupení swingových or-
chestrů, hostujících herců divadla Sema-
for (mimo jiné i Jiřího Suchého a Jitky Mo-
lavcové) nebo projekcí fi lmů, doplněných 
výstavou Šlitrových kreseb včetně unikát-
ní kresby Rychnova. V budově Gymnázia 
F. M. Pelcla pak bude slavnostně odhalena 
pamětní deska Jiřího Šlitra. 
www.rychnovskypruvodce.info

IV. ročník otvírání cyklosezony
V sobotu 25. dubna již tradičně otvíráme cyk-
listickou sezonu v Podorlicku. Letošní ročník, 
opět pod taktovkou Dobrovolného svazku 
obcí Orlice, bude zaměřen na  cyklotrasy 
vedoucí nádhernou venkovskou přírodou. 

Přijďte na Palackého náměstí v Kostelci nad 
Orlicí do  nového pojízdného infobusu, kde 
se zaregistrujete. Vy, kteří budete rychlí, 
získáte upomínkový dárek. V  závěru dne je 
připraveno hudební vystoupení, zábava pro 
děti a pro úspěšné soutěžící i spousta cen. 
www.orlickehory-cz.info

Hradecko 
Vítání jara
Ve  středu 1. dubna Ing.  Otakar Divíšek, 
primátor města Hradec Králové, odemkne 
zdejší dominantu, Bílou věž – rozhlednu, 
ze  které se můžete podívat do  všech kou-
tů Hradecka na  to, co se chystá do  nové 
turistické sezony. Zároveň bude slavnost-
ně otevřen nový hradecký turistický okruh 
nazvaný „Pevnostní“ a připravena řada pře-
kvapení. A  že na  Bílé věži ve  dne i  v  noci 
straší, se můžete sami přesvědčit od  30. 
dubna až do  31. května. Zveme vás také 
o  víkendech na  návštěvu zámků Hrádek 
u Nechanic a Karlova Koruna v Chlumci nad 
Cidlinou nebo na rozhlednu na Chlumu. 
www.hradecko-info.cz, www.bilavez.cz

Kladské pomezí
V  sobotu 18. dubna ožije renesanční 
náměstí a  zámek v  Novém Městě nad 
Metují. Přijďte si užít slavnostní otevře-
ní turistické sezony doprovázené řadou 
hudebních a tanečních vystoupení, atrak-
cemi pro děti, trhy uměleckých řemesel 

a  večerními prohlídkami zámku. Zažijete 
spoustu pěkných okamžiků. Okolím Čes-
ké Skalice se můžete vydat po  stopách 
Boženy Němcové. Přivítá vás Maloskalický 
muzejní areál, Mlýn, Staré bělidlo a Mandl 
v  Babiččině údolí, zámek Ratibořice. No-
vinkou je zpřístupnění hradu Vízmburk 
u  Červeného Kostelce, který své brány 
poprvé otevře1. května. Nenechte si jeho 
návštěvu ujít. 
www.kladskepomezi.cz

Velikonoční prohlídky 
zámku J. Bartoně 
Prohlídka zámku v Novém Městě n. Metu-
jí se uskuteční v sobotu 11. dubna. 
www.novemestonm.cz

Brány města dokořán 
V sobotu 18. dubna se koná tradiční akce 
ofi ciálně zahajující začátek turistické se-
zony v  renesančním městě Nové Město 
nad Metují. 
www.novemestonm.cz

Mezinárodní den památek a sídel
V sobotu 18. dubna v rámci Mezinárodního 
dne památek bude mimořádně zpřístupněn 
areál Panského dvora v Ratibořicích. Otevře-
no bude od 10 do 16 hodin. Vstup z parko-
viště. Prohlídka každou celou hodinu. 
www.zamekratiborice.cz

www.hradeckraloveregion.eu

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti



SONE+ pro víkendové „tripy“
Rádi podnikáte výlety o  víkendu? Pak 
se vám vyplatí síťová jízdenka Českých 
drah s názvem SONE+. Proč je výhodná? 
Na  jednu jízdenku SONE+ může po  celý 
den v  sobotu nebo neděli cestovat vla-
kem až pět cestujících, z nichž dva můžou 
být starší 15 let. Hodí se tedy zejména pro 
rodinné výlety. Zakoupit si lze jízdenku 
SONE+ za  150 Kč pro cestování v  osob-
ních a  spěšných vlacích, nebo variantu 
této jízdenky za 450 Kč, která platí i v rych-
lících, expresech a vlacích kategorie Euro-
City, InterCity a SuperCity (do vlaků SC je 
ale nutné dokoupit místenky). 

Křížem krážem po kraji 
s REGIONetem
Výletníkům, kteří plánují za  jeden den na-
vštívit více míst v  rámci regionu, můžeme 
doporučit síťovou jízdenku Českých drah 
s  názvem REGIONet. Slouží pro neome-
zené cestování po  kolejích po  vybraném 
kraji ve všech osobních a spěšných vlacích 
Českých drah. S jízdenkou REGIONet Stře-
dočeský se můžete vydat po kolejích třeba 
na  Karlštejn, odtud se přesunout do  his-
torického města Beroun a pokračovat pak 
vlakem ještě na hrad Křivoklát. Kolik jízden-

ka REGIONet stojí? Varianta pro jednoho 
cestujícího 150 Kč, jízdenku REGIONet, se 
kterou může cestovat vlakem až pět cestu-
jících bez ohledu na věk, pořídíte za 300 Kč. 

Když více znamená méně…
Pokud pojedete na výlet s přáteli, pak si jíz-
denku na vlak kupte společně. České drá-
hy pro společnou jízdu 2 až 30 cestujících 
totiž poskytují slevu pro skupiny. První 
a druhý cestující ze skupiny zaplatí zákaz-
nické jízdné, každý další ze skupiny pak – 
bez ohledu na věk – cestuje za zákaznické 
jízdné pro dítě, tedy přibližně za polovinu. 
Koupíte-li si zároveň jízdenku pro cestu 
zpět (s  návratem do  konce následujícího 
dne), získáte navíc i zpáteční slevu. Napří-
klad skupina čtyř přátel zaplatí za společ-
nou jízdenku na vlak z Prahy hl. n. do Tep-
lic v Čechách a zpět při uplatnění slevy pro 
skupinu a zpáteční slevy jen 710 Kč (jeden 
cestující v jednom směru asi 89 Kč).

Tip na výlet
Krása stříbrného města 
a jeho okolí
Víte, odkud je nejhezčí pohled 
na historické panoráma Kutné Hory? 
Z okna vlaku. Na kutnohorském 
hlavním nádraží nasedněte do moto-
ráčku směr Zruč nad Sázavou a mezi 
nádražím Kutná Hora město a zastáv-
kou Kutná Hora předměstí se z okna 
vlaku dobře dívejte, nebudete litovat. 
Naskytne se vám působivý pohled 
na nejvýznamnější památky Kutné 
Hory. Ještě od následující železniční 
zastávky Poličany je možné zahléd-
nout v dálce chrám sv. Barbory a věž 
kostela sv. Jakuba. Po dalších třech 
kilometrech vás vlak doveze na ná-
draží v Malešově. Pokud se od nádra-
ží vydáte po silnici směrem z obce 
po modré turistické značce, dojdete 
asi po třech a půl kilometrech k Sio-
nu – zřícenině hradu Jana Roháče 
z Dubé, který ho zde nechal postavit 
v letech 1426–1427, aby se sem po po-
rážce v bitvě u Lipan se svými věr-
nými ukryl. Po cestě projdete kolem 
rybníka Prosík, v jehož okolí se roku 
1424 odehrála jedna z významných 
bitev husitského období.

Za historickými skvosty 
Česka se rozjeďte vlakem
Proč se vyplatí dát přednost železnici před autobusem či vlastním 
vozem? V pohodlí vlaku můžete bez zbytečného stresu z nebezpeč-
ných silnic sledovat ubíhající krajinu, relaxovat nebo si třeba zajít 
do restauračního vozu pro něco dobrého. S výhodnými nabídkami 
Českých drah může být cestování příjemné i fi nančně. Které to jsou?

S výběrem nejvýhodnější jíz-
denky i nejlepšího vlakového 
spojení vám pomůžou pracovníci 
Kontaktního centra Českých drah 
na telefonním čísle 840 112 113 
nebo na e-mailu info@cd.cz.

ý
vlastním

www.kampocesku.czKAM dopravou22
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Vyrážíme na puťák
Kdo by je neměl rád. Člověk se ulil ze školy a užil si jeden, dva 
nebo i tři dny zábavy a nabyl různá moudra z návštěv našich 

měst, hradů a zámků.
Doba plánování školních 
výletů a  pobytů je v  plném 
proudu. Plánují jak střed-
ní, základní, tak i  mateřské 
školy. Typy výletů se sa-
mozřejmě odvíjejí od  věku 
školáků. Těžko uspokojíte 
šestnáctiletého pubescenta 
návštěvou zoo nebo hradu 
či zámku. Naopak takové 
pětileté dítě bude mít z ná-
vštěvy zoo jisto jistě zážitek. 
Je dobré, že se v  mnoha 
případech ustoupilo od  tra-
dičních návštěv památek 
a  školy vyrážejí na  cyklistic-
ké výlety, pěší túry, kempují 
nebo sjíždějí vodu. Dokonce 
se začalo jezdit i  do  zahra-
ničí. Ovšem musíme si uvě-
domit, že podobný školní 
výlet, ať už jde o pobyt u nás 

nebo v cizině, něco stojí. Dříve, když jsem 
jezdívala já, tak se ceny výletu pohybovaly 
v řádu stovek, dnes je to bohužel v řádech 
tisíců. Ne každý tedy může své ratolesti do-
přát školní výlet. V poslední době se mi ale 
zdá, že naše mládež vidí školní výlety hlav-
ně ve  znamení alkoholových pitek a  kou-
řových signálů. Řídí se heslem „Jdu někam, 
kde mě nalejóóó“. Nebyli jsme určitě jiní, 
ale nedělali jsme to v  takové míře jako 
dnešní dospívající děti. Ale ať už vyrazíte 
kamkoli, rozhodně si to tam užijte!

Štěpánka Martínková

Spousta z vás má jistě na školní 
výlety hezké vzpomínky. Napište 
nám do 20. 4. na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz, 
jaký byl váš nejvydařenější výlet, 
na který rádi vzpomínáte. Tři nej-
zajímavější příspěvky odměníme 
hezkou publikací.

Předpokládáme, že pojedete z  Prahy 
nebo z Benešova. Jestli vás pojede méně, 
třeba jen vaše parta, a nemáte zamluvený 
svůj autobus, dojedete vlakem do Strán-
čic a  hned u  vlaku čeká autobus č. 461. 
Tím dojedete do  Olešovic a  vystoupíte 
u naší školy. Ale protože jste z jedné ško-
ly na chvíli „utekli“, asi vás ani naše škola 
nebude příliš zajímat. Vydejte se odtud 
po  zelené značce do  Kamenice. Tato tra-
sa se jmenuje pro „pohodové výletníky“. 
V Kamenici uvidíte zámek Kamenice, pů-
vodně barokní stavbu, která je přestavěna 
na reprezentační sídlo ve stylu novoang-
lické gotiky, s překrásnou kaplí. 
Od  r. 1860 byl zámek ve  vlastnictví 
F. Ringhoff era. Dojděte se podívat k Ring-
hoff erově hrobce, která je na  Zaječím 
vrchu u  Kamenice. Je to architektonicky 
cenná památka se sochou Ukřižovaného 

od J. Myslbeka. Rodina Ringhoff erů v 19. 
století významně ovlivnila hospodářský 
rozvoj oblasti. Proto je zde speciálně vy-
značená naučná stezka „Krajinou barona 
Ringhoff era“. Jistě už máte pocit, že jste 
unaveni a  bez občerstvení že už to dál 
nepůjde. V  Kamenici objevíte cukrárnu, 
samoobsluhu, kdo nefandí příliš zdravé 
výživě, může si zde koupit třeba i  párek 
v  rohlíku. Jistě si zde koupíte i  pohled, 
abyste ho mohli z  tohoto „velkého“ vý-
letu svým známým zaslat. A  pokračujte 
do  Kostelce u  Křížku. V  této hezké vsi je 
kostel sv. Martina, jehož součástí je ro-
mánská rotunda, jejíž vznik je podle le-
gendy připisován sv. Vojtěchu. Naleznete 
zde cenné fresky a významné malby. 
Kdyby vás zase až tolik nezajímaly pa-
mátky tohoto druhu, můžete se vydat 
po  žluté značce za  Mikešem do  Hrusic. 

Tato krajina je každému známá z  Lado-
vých obrázků. V  Památníku Josefa Lady 
je stálá expozice díla Josefa Lady a  jeho 
dcery Aleny Ladové. Hrusická hospoda-
-Cukrárna u  Sejků uspokojí i  ty největší 
mlsouny i školou povinné. Ještě vás čeká 
kousek po žluté na hvězdárnu. O víkendu 
je tam průvodce, jinak se musíte objed-
nat. A tady by mohl výlet skončit. Možná 
jsme trochu zapomněli na vaše spolužač-
ky, jistě příznivkyně nakupování, ať nám 
napíší, a my jim poradíme, kde se u nás dá 
nakupovat. Mějte se zatím moc hezky. 

Žáci ZŠ Olešovice, Ringhoff erova 436

Celý článek najdete na www.kampocesku.cz

Kam na školní výlet?
Jste školou povinní? Považujete školní výlety za to nejhezčí, co školáka 
ve škole potkává? Chcete na školní výlet a nechce se vám většinu 
dne prosedět v autobusu? Pak se rozhodněte pro školní výlet do Olešo-
vic v okrese Praha-východ. Tento výlet vám doporučujeme my, žáci ze 
ZŠ Olešovice, a protože jsme tady i na internátě, dobře to tady známe.
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Naučná stezka Lužní les
Začátek: Břeclav – Kančí obora (za břec-
lavským zámkem)
Konec: Janův hrad
Délka: 6,1 km
Počet zastávek: 15
Zaměření: lesnictví, ekologie, botanika, 
zoologie, historie
Typ stezky: pro pěší i cyklisty (pro cyklis-
ty vhodnější)
Náročnost: velmi lehká trasa po  rovině 
a dobré cestě
Čas pro prohlídku: pro pěší 1,5–2 hodiny
Značení: turistické značky (zelená), znač-
ky pro cyklotrasy, panely
Mapa: Břeclavsko, Pálava (64), jižní Mora-
va (39), Lednicko-valtický areál

Naučná stezka Mohelenská 
hadcová step
Začátek: Mohelno, parkoviště (samostat-
né parkoviště, není u silnice)

Konec: totožný se začátkem – okruh
Délka: jarní okruh 3,3 km, podzimní 3 km
Počet zastávek: jarní okruh 6, podzimní 5
Zaměření: ekologie, ochrana přírody, bo-
tanika, zoologie
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: středně těžký terén (převýšení)
Čas pro prohlídku: jarní okruh 2,5, pod-
zimní 2 hodiny
Značení: tabule s  mapou a  výkladem, 
značky naučné stezky
Mapa: Třebíčsko

Naučná stezka žabky 
Kuňkalky – Stonáč
Začátek: most přes Stonáč na  sv. okraji 
města Kroměříže
Konec: rybníčky u Bílan
Délka: 1,5 km
Počet zastávek: 10
Zaměření: přírodní podmínky města Kro-
měříže – zaměření na menší děti

Typ stezky: pro pěší
Náročnost: lehká
Čas pro prohlídku: 1 hodina
Značení: informační tabule na  jednotli-
vých zastávkách
Mapa: Kroměřížsko

Více tipů na pěší výlety na 
www.kampocesku.cz

www.stezka.cz

Naučné šlapání
Počasí venku se nám pomalu začíná ukázňovat, a tak proč nevyrazit 
na nějaký ten výlet, ať už po svých nebo s kolem. Regiony jsou protká-
ny nejrůznějšími stezkami, na kterých se dozvíte, co třeba ještě nevíte.

Studium některých předmětů na nové fa-
kultě VKU budete moci zahájit začátkem 
června. Pokud „předmět“ úspěšně absol-
vujete, získáte zápočet. Získáním zápoč-
tů se budete moci dobrat až ke  zkoušce 
a k titulu!!! 
A co to tedy ta „Zážitková univerzita a ško-
la“ vlastně je? Snad vtipný a  zajímavý 

prostředek k  poznávání nejen Valašského 
království. Prostřednictvím ZU a  ZŠ každý 
z vás může zajímavěji obje-
vovat nejen své oblí-
bené aktivity a místa, 
sám sebe, ale také se 
přitom pobavit, zasou-
těžit a vzdělat se! 

Jak studium 
probíhá? 
Vyberete si aktivitu/
studijní předmět a  jako 
„studenti“ či „žáci“ navští-
víte „studijní místo“ nebo 
„kampus“ a splněním akti-
vity/předmětu nebo úkolu 
získáte zápočet. Studium 
může probíhat individuál-
ně nebo organizovaně. Při 

získání 10 zápočtů můžete získat první 
z našich „akademických titulů“. 

Ceny, odměny, bonusy a slevy
Co vás „studenty a  žáky“ 
bude motivovat k  tomu, 
abyste studovali? Bude to 
zejména soutěž – sbírání 
zápočtů. Zároveň po zís-
kání určitého množství 
zápočtů bude motivací 
získání „akademického 
titulu“, který vám bude 
zaslán s  drobnou ce-
nou. Čím vyšší „aka-
demický titul“, tím 
hodnotnější cena. 
Zároveň budete za-
řazeni do  slosování 
o  ceny ještě hod-
notnější.

Zážitková univerzita 
Valašského království
Přemýšlíte, na které univerzitě studovat? Máte rádi dobrodružství, 
adrenalin, zážitky? Tak právě pro vás se brzy otevře Zážitková univer-
zita a Zážitková škola ve Valašském království!

www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita

ctvívím ZUU a a  ZŠ kkakažddý
obbje-

-

tu//
akko 
všští-
eebo 
akti-

úkolu 
udiumm 
viduáál-
ně. PřPřP i 

CooCo vváás „
bubudded  mm
aababystee 
zzejméén
zápooččt
káánní u
zázáppooč
zzízísskská
titululu
zaaasslsláá
noon uu
ddeem
hhoho
ZZá
řaa
oo
n

wwwwwwwwwwwwwww vava.vallaslasske-kralovs

INDEX
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Informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2
698 01  Veselí nad Moravou
Tel/fax: +420 518 325 330
E-mail: abk@batacanal.cz
www.batacanal.cz 

V současné době měří 53 km a vede z Otro-
kovic až do  Skalice částečně korytem řeky 
Moravy a  částečně postranním kanálem 
přes 13 plavebních komor. Na  Baťův ka-
nál se může s  vlastními motorovými čluny 

s  ponorem maximálně 80 cm, šířkou 4 m 
a  s  pevnou nástavbou do  výše 2,40 m nad 
hladinou. Pro plavbu slouží i  samostatné 
říční úseky Kroměříž – Otrokovice a Rohatec 
– Hodonín. Připravují se záměry napojení 

těchto úseků na Baťův kanál vybudováním 
plavebních komor na  jezu Bělov u  Otroko-
vic a vybudování plavební komory Sudomě-
řice na místě dnešního tabulového stavidla. 
Tak jak je již dlouholetou tradicí, bude pla-
vební sezona slavnostně zahájena Odemy-
káním, které bude probíhat 30. dubna v Na-
pajedlech, kde bude současně otevřeno 
nové přístaviště. Druhý den 1. května bude 
odemčena plavební sezona ve  Veselí nad 
Moravou. V  tento den bude plavební se-
zona slavnostně zahájena i  v  Otrokovicích, 
Spytihněvi, Skalici či Hodoníně. Všechny 
tyto akce jsou určeny pro širokou veřejnost 
a jsou vzájemně propojeny.

Lázně se starají o nezapomenutelné zážitky 
nejen v podobě aplikací jednotlivých tera-
pií, ale také pořádáním tradičních folklor-
ních a tanečních večerů a toulkami po zná-
mých i méně známých místech regionu. 

Blíží se čas Velikonoc a „Pomlázkový dub-
nový týden“. Atmosféra v lázních se pone-

se v  duchu moravské „šlahačky“ a  hosté 
budou obdarováni i  nějakou tou výsluž-
kou. Vychutnat si můžete osvěžující veli-
konoční koupele a jarní masáže. Vyrobit si 
můžete i vlastní velikonoční kraslici a up-
lést pomlázku třeba i z papíru. To vše pod 
vedením zručných „maléreček“, které bu-
dou předvádět zdobení kraslic halůzkovou 
či batikovou technikou. Nebudou chybět 
ani ukázky pletení velikonočních košíčků, 
věnečků a pomlázek.

Lázním od  svého vzniku letos uplyne ce-
lých 30. let! Proto vás 27. 6. srdečně zveme 
na oslavu našich 30. narozenin!

Pohodové lázně rodinného typu

Plavební sezona 
na Baťově kanále
Historická vodní cesta vybudovaná ve 30. letech 20. století za účelem 
závlah, které měly odstranit negativní důsledky regulace Moravy. 
Během plánování výstavby napadlo Zlínského velkopodnikatele 
Baťu využít tohoto rozsáhlého závlahového díla pro dopravu lignitu 
z dolů do jeho tepláren. Od roku 1995 z iniciativy obcí je Baťův ka-
nál postupně rekonstruován a využíván pouze pro turistickou plavbu 
s neustále se rozvíjející infrastrukturou.

Lázně Hodonín
Měšťanská 140, 695 04 Hodonín
Tel.: +420 518 395 511 (500,501)
E-mail: recepceb@laznehodonin.cz 
www.laznehodonin.cz

Informační centrum města Hodonína
Národní třída 36, 695 35  Hodonín
Tel/fax: +420 518 352 577
Tel.: +420 518 351 437
E-mail: info@muhodonin.cz
www.hodonin.eu

Lázně Hodonín 
– zdraví uprostřed 
vinohradů
Pokud se po dlouhé zimě necítíte úplně ve formě, určitě uvítáte relax 
a odpočinek v moravských lázních, Lázních Hodonín. Lázně nabízejí 
všechny typy péče, od rehabilitace přes relaxaci až po rekondici. Po-
starají se zde nejen o vaše tělo, ale i o vaši duši.
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Podobně jako mnoho jiných křesťanských 
svátků, tak i Velikonoce se přenesly mimo 
církev. Připadá mi, že v dnešní době jsou 
spíše symbolem obchodníků, kteří rýžují 
z prodeje například velikonočních pohle-
dů, čokoládových vajíček, zajíčků, berán-
ků a dalšího velikonočního cukroví.
Na Velikonoce je tradicí hodování a u nás 
i  tolik oblíbená pomlázka. Ráno na  Veli-
konoční pondělí se všichni muži, malí i  ti 
velcí seberou a  jdou většinou po  svých 
známých a  šlehají opačné pohlaví ručně 
vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka bývá spletena až z dvaceti čtyř 
proutků a je obvykle od půl do dvou me-
trů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí 
a barevnými pentlemi. Mezi námi děvčaty, 
občas se mezi chlapy najdou i  pěkní su-
rovci, kteří místo toho, aby nás jen lehce 
a symbolicky vymrskaly, tak do nás mlátí 
jak do staré stodole. Ale i takto surově vy-
šupaná žena dá nakonec chlapci barevné 
vajíčko jako symbol jejích díků a prominu-
tí. Pověst praví, že dívky mají být na Veli-
konoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok 
zdravé a uchovaly si plodnost. No řekněte 
sami, nestojí to za těch pár šupanců?

Štěpánka Martínková

Hody, hody 
do provody…
…dejte vejce malovaný, nedá-
te-li malovaný, dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný, tam 
v komoře v koutku na zeleném 
proutku, proutek se ohýbá, va-
jíčko se kolíbá... Tak to je jedna 
z nejznámějších velikonočních 
koled, které zpívají mládenci při 
velikonočním koledování. 

K rodinným výletům je třeba si vybírat pře-
devším taková místa, která budou v přimě-
řené vzdálenosti od rodinného krbu a stej-
ně tak i v možnostech vašich dětí. Je také 
dobré plánovat výlety tak, aby bylo možné 
cestou pohodlně zastavit, nechat děti pro-
běhnout, najíst se a sehnat vhodné sociální 
zařízení. Další z celé řady nástrah je dostup-
nost daných míst s  kočárkem. Pokud ne-
zvolíte správný druh přepravy dětí, odpoví-
dající také náročnosti trasy,  máte zaděláno 
na potíže. Pro hůře schůdné trasy můžeme 
doporučit spíše než kočárek model „indián-
ská babička“, tedy pokud to váha vaší rato-
lesti a stejně tak i vaše fyzička dovolí. K této 
variantě ale budete potřebovat také šerpu 

s batohem plným nezbytností. Ideálním je 
tatínek či jiná osoba mužského pohlaví. 
Pamatujte také, že ne všechno, co uvádí 
k  vytržení nás dospělé, se bude zamlou-
vat i našim dětem. To potom můžete lehce 
zjistit, že se vám potomci kvalitně nudí. Pro 
tento případ je vždy dobré vybírat taková 
místa, kde je dětem vyhrazen určitý prostor 
a  v  lepším případě školený pedagogický 
dozor. Není od věci už při výběru místa vý-
letu myslet na  nějaké občerstvení. Dopo-
ručujeme kombinaci cenově i  vzdáleností 
od  místa výletu dostupného a  pro děti 
vhodného zařízení s  alespoň základním 
servisem pro maminky s dětmi. 

Dáša Winklerová & Nina Kročilová

Strasti rodiny vlasti
Přes veškeré vymoženosti dnešní doby stále čekají na rodiny s dětmi 
při jejich výpravách za kulturou i krásami přírody nejrůznější pas-
tičky a pasti. Jak si tedy naplánovat takovou cestu a na co při tom 
nezapomenout?

Krásné zvyklosti
Jaro je odpradávna symbolem plodnosti a nových začátků. V dneš-
ní uspěchané době ho téměř nevnímáme, ačkoli pro naše předky 
bylo časem velkých příprav. Po dlouhé zimě se země otvírala a člo-
věk, pokud chtěl zasít a následně i sklidit, musel být u toho. Předtím 
ale bylo třeba náležitě poprosit bohy i matku přírodu o pomoc.

Otvírání studánek
Studánky byly v  minulosti přirozeným 
zdrojem pitné vody, ta v nich byla po zimě 
zkalená a zanesená listím. Bylo tedy třeba 
studánky vyčistit a vůbec je uvést do po-
řádku. Vlastní obřad se konal na  Svato-
dušní pondělí a  jeho nositelkami byly 
panny (dnes mladé dívky). Do  vyčištěné 
studánky pak byla ponořena jedna z nich, 
jako symbol očisty pramene.

Stavění máje
Májka, symbol jara, se staví o fi lipojakub-
ské noci na návsi nebo u stavení, kde mají 
děvče na vdávání. Mládenci v lese vybrali 
nejvhodnější strom, ten opracovali tak, že 
očistili větve až po samou korunu, na kte-
rou pak navazovali věnce z chvojí ozdobe-
né barevnými stužkami a vajíčky. Největ-

ší zábavou, kterou si mládenci opravdu 
užívali a  užívají dodnes, je pak hlídání 
a případné kradení májek ze sousedních 
vesnic.

Nina Kročilová

Foto: Ladislav Indra
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Sezona na památkách vypukla, a tak si vás chceme vyzkoušet, jestli 
jste přes zimu náhodou něco nezapomněli. Napište nám názvy všech 
památek a město nebo kraj, ve kterém se nachází. 

Své odpovědi nám posílejte do 20. 4. na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi odměníme zajímavou publikací.

SSSSeSeSeSezzona na památkách vypukla, a taka tak

Opavská radnice 
známá i neznámá
Budova opavské radnice zvaná Hláska, bez které si 
Opavané své město jen ztěží dovedou představit, je 
pomyslným centrem města Opavy. Její 60 metrů vyso-
ká štíhlá věž se hrdě tyčí na Horním náměstí.

Hláska je symbol, s nímž je 
nerozlučně spjata historie 
města. Věž, ze které stráž-
ní vyhlíželi nejobávanější 
nepřátele v podobě cizích 
vojsk nebo hrozících po-
žárů, sloužila jako městský 
orloj, ale také k ohlašová-
ní důležitých událostí. 
Současnou podobu zís-
kala Hláska po  poslední 
komplexní přestavbě v le-
tech 1902–1903. Architekt 
Rudolf Srnetz dokonale 

skloubil zdánlivě neslučitelné historické 
styly do  jednoho harmonického celku. 
V  nové Hlásce tehdy našly své prostory 
elegantní kavárna i Městské muzeum. Při 
poslední rekonstrukci v roce 2006 dosta-
la budova svou původní podobu právě 
z počátku 20. století.  Městská věž Hláska 
je v  průběhu roku zpřístupněna i  veřej-
nosti. Informace o  výstupech vám rádo 
poskytne Městské informační centrum 
Opava. Výstup si můžete také zpříjemnit 
prohlídkou stálé expozice o historii budo-
vy přímo v interiéru věže.

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

www.kampocesku.cz
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Jarní poznávačka 
našich památek
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže březen 2009
(Celkem došlo 2 923 odpovědí)

Kde se pivo pije?
Otázka: Kde se konal loňský pivní festival? Jakou měnou se bude na 
festivalu platit.
Správné odpovědi: Výstaviště Praha-Holešovice, pivní tolar
Celkem soutěžilo: 564; Správně odpověděli: 369; Špatně odpověděli: 195
Výherci: Petr Fejfar, Praha 6; Blanka Katrnošková, Pečky; Jan Dvořák, Par-
dubice; Milan Januš, Vsetín; Venuše Bicanová, Teplice

Informace v novém
Otázka: Víte, kdy bylo v Jindřichově Hradci prvně otevřeno informační 
středisko?
Správná odpověď: 1. 8. 1995
Celkem soutěžilo: 252; Správně odpověděli: 247; Špatně odpověděli: 5
Výherci: Jan Snášel, Šumperk; Marie Havlíčková, Ivančice; Alena Vacko-
vá, Vysoké Mýto

Všude dobře, v íčku nejlíp
Celkem odpovědělo: 23
Výherci: Jiří Tomáš, Zlín; Jana Gerhartová, Pardubice; Pavla Jaklová, 
Hořice

Plzeňsko – příroda, historie, život
Otázka: Víte, na kolika stránkách a v jakém formátu byla publikace vydána?
Správná odpověď: 880 stran, formát 225x315
Celkem soutěžilo: 348; Správně odpověděli: 343; Špatně odpověděli: 5
Výherci: Marie Měrková, Němčice nad Hanou; Zuzana Tulisová, Kyjov; 
Marek Dlouhý, Třebíč 

Na vodu s Českou televizí
Otázka: Víte, v kterém roce a jakou cenu získal fi lm Vánoční příběh na 
festivalu dětských fi lmů v Ostrově?
Správná odpověď: v roce 2007, cena Oty Hofmana za nejlepší fi lm
Celkem soutěžilo: 284; Správně odpověděli: 271; Špatně odpověděli: 13
Výherci: Jana Hrušková, Rataje; Jiří Květoň, Úlice; Ludmila Janečková, 
Chvalčov; Ondřej Jupa, Praha 5; Josef Pych, Světlá nad Sázavou

Konečně se neztratíme
Otázka: Víte, kolik stránek má tento atlas?
Správná odpověď: 288 stran
Celkem soutěžilo: 331; Správně odpověděli: 307;  Špatně odpověděli: 24
Výherci: Jan Osladil, Bohutín; Kamila Blahůšková, Hodonín; Vojtěch Ště-
pán, Střížovice

Kartografi e Praha
Otázka: Jak se jmenuje naše nejstarší chráněná geologická lokalita, kte-
rá je vzorovou ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče?
Správná odpověď: Panská skála
Celkem soutěžilo: 227; Správně odpověděli: 226;  Špatně odpověděli: 1
Výherci: Zdeněk Kouba, Nová Paka; Ivana Křenová, Březolupy; Miloslava 
Lasáková, Havířov

Kam za kulturou
Otázka: Co je to líto?
Správná odpověď: Líto znamená léto, ale také symbolizovalo příchod jara
Celkem soutěžilo: 96; Správně odpověděli: 91; Špatně odpověděli: 5
Výherci: Jana Kapustová, Vodňany; Jindra Holá, Zábřeh; Josef Hadaš, 
Valašské Meziříčí

Mlčenliví strážci času
Otázka: Víte, na kolik přišel stříbrný náhrobek Jana Nepomuckého 
v chrámu svatého Víta?
Správná odpověď: 115 000 zlatých
Celkem soutěžilo: 24; Správně odpověděli: 7;  Špatně odpověděli: 17
Výherci: Lucie Mošnerová, Hlinsko v Čechách; Patrika Lexová, Brandýs 
nad Labem; Květoslava Synková, Slatinice

Křížovka
Správná odpověď: Meruňková roláda, meruňkobraní
Celkem soutěžilo: 576; Správně odpověděli: 564; Špatně odpověděli: 12
Výherci: Anna Malečková, Ústí nad Labem; Ivan Švub, Jeseník; Zdeňka 
Holatová, Turnov; Pavel Ryška, Načeradec; Ladislav Zemánek, Sokolov

Sudoku
Správná odpověď: 941256378
Celkem soutěžilo: 218;  Správně odpověděli: 191; Špatně odpověděli: 27
Výherci: Jan Rezek, Strakonice; Zdeněk Punčochář, Ostrava; Andrea 
Raddová, Břeclav; Božetěch Brumovský, Kostice; Jana Kramperová, 
Hlinsko

Všem výhercům blahopřejeme.

Křížovka od Baseta

Sudoku

Tajenku a řešení sudoku nám 
zasílejte do 20. 4. na adresu 
redakce nebo na info@kampo-
cesku.cz. Deset šťastlivců od nás 
dostane mapy.Redakce magazínu Kam po Česku: Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3; 

E-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

28 KAM pro bystré hlavy



NA VÝCHOD 
DO RÁJE

Máte rádi památky, stejně jako historii nebo tajemné příběhy? 
Potom jste na správné adrese. Kraj Smetany a Martinů, Slavníkovců 
a Pernštejnů, tajemných Keltů či neméně záhadných autorů 
Ďáblovy bible čeká právě na Vás! Vydejte se s námi na cestu časem 
až tam, kam jen vám to vaše fantazie dovolí.

ZA PAMÁTKAMI 
PARDUBICKÉHO 
KRAJE

www.vychodni-cechy.info
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