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Milí čtenáři,
v tomto vydání 

vám chceme před-
stavit mimo jiné také 
nejrůznější památky, 
které jsou méně či 
více známé, ale zce-
la jistě stojí za vaši 
pozornost. Díky svým 
originálním expozi-

cím, jedinečné architektuře nebo třeba proto, 
že mají v našich dějinách své nezadatelné místo. 
Památky jsou vůbec zajímavé téma. Na jedné 
straně jsou památkáři, kteří neradi vidí čilý turis-
tický ruch na památkách a domnívají se mnoh-
dy správně, že čeho je moc, to škodí – v tomto 
případě památkám. Na druhé straně je prázdná 
státní kasa, která v mnoha případech nemá ani 
na nejnutnější opravy či údržby. To vede správ-
ce objektů k pořádání nejrůznějších akcí, které 
nemohou na opravy vydělat, ale umí jinak neo-
sobní objekt zatraktivnit pro návštěvníky. Je to 
však gordický uzel, který snad někdo rozmotá.

Dalším zajímavým tématem tohoto vydání 
jsou již tradičně nejrůznější pozvánky do našich 
lázní, tentokrát nejenom pro nemocné a rekon-
valescenty, ale také pro rodiny s dětmi, což mi 
dělá obzvláštní radost. Jinak řečeno, jsem tomu 
opravdu moc rád, že naše lázně mají nabídky 
pro každého, jak pro unavené, zdravé, tak pro 
malé i hravé. 

Jedním z mých nejoblíbenějších témat jsou 
však pohanské svátky. V dubnu se jedná o noc 
z 30. dubna na 1. května, kterou různé národy 
nazývají různě. Například Beltine – noc ohňů, 
Valpuržina noc, noc Filipojakubská, dnes čaroděj-
nice. Ale pozor, čarodějnický sabat je v povědomí 
lidí označení nočního orgiastického shromáždě-
ní čarodějnic vedených ďáblem. Takže pozor, ať 
z toho nejsou nakonec malí čertíci.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Reportér, který byl vždy „při tom“
Egon Erwin Kisch toužil být vždy u všeho, co se děje. Díky tomu 
také jeho přezdívka „zuřivý reportér“. Tento pražský německy 
píšící autor fejetonů, reportáží, povídek, divadelních her 
a románů, zakladatel moderní literární reportáže 20. století, 
se narodil přesně před 125 lety – 29. dubna 1885. 

� Dopisy čtenářů
Vážení, v poslední době jsem zjišťoval, proč 

není v informačním centru v Ostravě na Nádražní 
k dispozici váš magazín. Jen mi krátce odpovězte. 
Děkuji.  Jaroslav Domes, Ostrava.

Zmíněné infocentrum odhlásilo dodávání KAM 
po Česku. 

Dobrý den, vážená redakční rado. Je nám 
s manželkou dohromady již 160 let (80 + 80), máme 
asi štěstí, že i v tak vyšším věku jsme samostatní, 
můžeme se pohybovat a celkem zdraví slouží přimě-
řeně věku díky lékařům a práškům a v mezích normy.
A tak velice rádi čteme Váš časopis a je nám jen 
líto, že tak krásné krajiny, města a zajímavosti pří-
rody již nemůžeme navštěvovat jako dříve. Já jsem 
skaut od roku 1937 a přírodu miluji a vždy s napě-
tím očekáváme nové číslo KAM po Česku a celé je 
přečteme. Naše zem je krásná, ale i celá zeměkoule 
je zázrak, který se asi jen tak nenajde někde ve ves-
míru. A nevážíme si toho, co nám příroda nabízí. 
Díky infostředisku ve Slaném a jeho personálu mně 
časopis vždy schovají, a tak nemáme žádný pro-
blém si v klidu celý přečíst a informovat i přátele 
o obsahu Vašeho měsíčníku. Děkujeme Vám a celé-
mu kolektivu redakce za tak pěkný a mnoha dopro-
vodnými fotkami ilustrovaný časopis. Přejeme Vám 
mnoho čtenářů a hodně úspěchů v tak záslužné 
práci se seznamováním krás naší země. 

Manželé Bosákovi, Slaný
Jménem redakce děkuji a přeji Vám oběma pev-

né zdraví.

Přeji celé redakci i dalším spolupracovníkům, 
podílejícím se na tvorbě magazínu, hodně úspě-
chů a zajímavých nápadů, příjemné nastupující 
jaro a všem čtenářům hodně užitečných poznatků 
na cestách inspirovaných obsahem KAM po Česku. 
Nikdy nikdo nevíme dost. 

Jan Slezák, Karlovy Vary
Děkujeme a zdravíme do Karlových Varů…

výňatek z dopisu: P.S. Konstatoval jsem, že toto 
číslo (březnové – poznámka redakce) bylo nějaké 
ještě lepší něž dřívější, a to jak obsahem, tak i úpra-
vou. Sám si z Vašeho magazínu různé tipy a foto-
grafi e vystřihávám, a to jak pro svou potřebu, tak 
i pro potřebu turistického oddílu. Ovšem dříve 
jsem fotografi e v mnoha případech nemohl k pro-
pagaci použít, neboť jednak nebyly uveřejňovány 
vodorovně a hlavně zasahovaly jedna do druhé, 
totéž platilo i o jednotlivých článcích a tipech na 
výlet, což v tomto čísle už není, za což posílám vřelý 
dík. 

Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou 
Snažíme se vyjít vstříc všem našim čtenářům 

a  jsme rádi, že se nám to daří.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Ale jak už to tak v našich dějinách bývá, všech-
no je jinak. Jenský kodex, z kterého byla použita 
tato předloha, skutečně obsahuje stranu, kde kráčí 
kněz, který drží monstranci v levých rukách. Nabíze-
jí se různá vysvětlení, jako například to, že je kodex 
husitským komixem, prvním pro leváky, o čemž 
svědčí fakt, že vznikl v Čechách (1490–1510), je 
psán česky (i latinsky) a obsahuje 122 iluminací 
na 120 stranách. Nebo že jeho autor nebyl zrovna 
velkým příznivcem husitské revoluce a rozhodl se 

Komix pro leváky?
Matně si vzpomínám na starou 
dvacetikorunu s Žižkou a husity, na 
které bylo díky nejrůznějšímu přehýbání 
k vidění všelicos. Protože ale tato 
bankovka vyšla po roce 1968, přičítal 
jsem to k jakémusi druhu odboje tvůrců 
bankovky. Co mi ale nešlo na rozum, 
bylo, že si nikdo nevšiml kněze, který 
nese monstranci v levých rukách. 

ji takto zesměšnit. Je také možné, že bylo autorů 
víc a právě na této iluminaci pracoval nespokojený 
šibal, kterému představený málo platil, a tak se mu 
chtěl pomstít. Ale co když v době, kdy v první polo-
vině 16. století opustil kodex Čechy a ležel v univer-
zitní knihovně v německé Jeně (odtud jeho jméno) 
a domů se vrátil až po více než 400 letech (1951) 
jako státní dar prezidenta NDR Klementu Gottwal-
dovi, někdo z kodexu komix udělal? Apríl… 

Josef Grof

Žil zajímavým životem, pohyboval se jak v nej-
vyšší společnosti, tak v pražských šantánech. V pře-
vleku za muslima podnikl pouť do arabské Mekky, 
v Dánsku se učil klaunem, pracoval i jako potápěč. 

Přesvědčením byl komunis-
tou, ale ve svých reportážích 
se držel kréda: „Reportér 
nemá tendence, nemá co 
ospravedlňovat a nemá sta-
noviska.“ Před 1. světovou 
válkou přispíval do někte-
rých pražských novin. Za 
války sloužil v Srbsku, Rusku, 
Uhrách a Vídni. Z Vídně do 
Prahy se vrátil až v roce 1920 
a nadále se věnoval tvůrčí čin-
nosti – žurnalistice a divadel-
ní avantgardě. V roce 1922 se 
odstěhoval do Berlína, odkud 
psal pro Lidové noviny a další 
tiskoviny, ale především ces-

toval. V prosinci 1939 musel kvůli svému židovské-
mu původu uprchnout z Evropy do USA a poté do 
Mexika. V březnu 1946 se těžce nemocný vrátil do 
Prahy, kde o dva roky později zemřel. -jol-

E. E. Kisch, Sydney 1934

Egon Ervin Kisch
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sv. Václava. Známým se stal v roce 
1891, kdy obeslal pražskou Jubi-
lejní výstavu sochou Zavržený. 
Ocenění druhou cenou získal 
v roce 1893, kdy pro pražská jat-
ka vytvořil soutěžní model Muž 
s býkem. V roce 1900 získal čest-
né uznání na světové výstavě 
v Paříži za Krista na poušti. Vytvo-
řil i další známé sochy, ale také 
busty i reliéfy slavných osob-
ností – A. Wagnera, B. Němcové, 

Ž. Podlipské, S. Čecha, E. Krásnohorské, J. Maláta, 
F. Palackého a pro Pantheon Národního muzea 
i Božetěcha a Theodorika. Čeněk Vosmík zemřel 
11. 4. 1944 v Praze.

-kris-

KAM na výlet s:
Pavlem Pavlem
Vzpomínám si, když jsem jako 
náctiletý doslova hltal každou 
informaci o Velikonočním 
ostrově (Rapa Nui), o zdejších 
sochách Moai i kráteru Rano 
Raraku, kde byly Moai vytesány. 
Světu však ostrov představil 
mnohem dříve (1947) svou odvážnou 
plavbou norský antropolog Thor Heyerdahl na 
balzovém voru Kon Tiki. Jaké bylo mé překvapení, 
když právě Heyerdahl pozval na Rapa Nui 
neznámého českého inženýra ze Strakonic, aby 
„naučil chodit“ zdejší Moai. Ano, na dnešní výlet 
se vydáme s panem Pavlem Pavlem.   

Narodil jsem se ve Strakonicích – městě dudáků, 
motorek a fezů. Žiji zde dodnes a posledních 12 let 
působím ve funkci místostarosty. Před 30 lety mne oča-
rovala záhada stěhování soch Moai na Velikonočním 
ostrově. Cesta tam, ve společnosti Thora Heyerdahla 
(1986), byla mým prvním výletem „ven z obory“ do 
kapitalistického světa. Od té doby jsem toho zcestoval 
hodně a na samotný Velikonoční ostrov jsem se vrátil 
ještě pětkrát, naposledy letos v únoru. Když mám čas, 
vyrážím s rodinou za rodiči do ráje šumanského, jak ho 
popsal spisovatel Karel Klostermann, a to na Horskou 
Kvildu. Zázemí rodiny a nádherná, i když drsná příro-
da je pro mě celoroční nabídka i příležitost k relaxaci. 
Množství turistických tras a jedinečných výhledů je 
snad nevyčerpatelné a dá se zpestřit sednutím na kolo 
pro dosažení i vzdálenějších lokalit, jako je rozhledna 
Poledník, Prášilské jezero či prameny Vltavy. V zimě to 
máme pět kilometrů na lyžařský vlek na Kvildě nebo 
deset do lyžařského areálu na Zadově. Kouzlo zimních 
běžeckých výletů po upravených tratích Zadova, Kvil-
dy, Filipovy Huti a Modravska je lepší zažít než sáho-
dlouze popisovat. Odměnou za sportovní výkon mi 
je poleženíčko na vyhřáté peci i maminčiny dobrůtky. 
Můj otec je sice původně inženýr elektro, ale jeho celo-
životní láskou je vyřezávání ze dřeva. Misky a podnosy 
už desítky let staré používá naše rodina dodnes, ale 
tatínek dovede potěšit i cizí. Kolem chalupy totiž roze-
stavil například hlavy Moai Kava kava, sochu pověstné-
ho šumavského siláka, dvoumetrového Ranklovského 
Sepa, fi guru Charlieho Chaplina v životní velikosti či 
lyžařku ve stylu roku 1900. V současné době tatínek 
tvoří další fi gury v životních velikostech – strakonické-
ho dudáka a dobrého vojáka Švejka. Všichni mu fan-
díme a zvědavost, jak mu jde práce od ruky, je dalším 
dobrým důvodem k výletům na Horskou Kvildu. 

Luděk Sládek

V letech 1888–1891 byl zaměstnán u A. Wag-
nera a pomáhal mu se sochami pro Národní muze-
um. U J. V. Myslbeka pracoval od roku 1892. Pro-
váděl jeho sousoší Záboje a Slavoje pro Palackého 
most a pomáhal mu modelovat koně pro pomník 

Čeněk Vosmík, sochař
Jeho tvorba vyniká klidem, harmonií a vyvážeností. 
Obsahuje lyrické náboženské náměty, prostoupené 
smutkem a melancholií konce století, i témata 
zabarvená sociálně. Narodil se 5. 4. 1860 a letos 
oslavíme výročí 150 let od jeho narození.

Josef Richard Vilímek starší 

 Verneovka z vydavatelství JR Vilímek

 Josef Richard Vilímek 

Proč starší? Protože řeč bude o východočeském 
rodáku, který se narodil před 175 lety, přesně 
na apríla roku 1835 ve Vamberku. Byl českým 
vydavatelem a zakladatelem známého pražského 
nakladatelství. Ale byl i otcem Josefa Richarda 
Vilímka (1860–1938), také vydavatele, proto starší, 
ať si to nepleteme. 

Josef vystudoval v Praze na Německé technické univerzitě a už 
během studií jevil zájem o literaturu a psal pod pseudonymem Jan 
Velešovský. Po studiích pracoval jako žurnalista pro různé pražské 
noviny, ale roku 1856 byl z politických důvodů vypovězen z Pra-
hy. Snad možná díky tomu založil (1858) s Josefem Svátkem poli-
ticko-satirický časopis Humoristické listy a téhož roku s Josefem 
Novákem i Slovanské knihkupectví. Velké obliby se mu dostalo 
při vydávání kalendářů, almanachů a her od Matěje Kopeckého. 
Tato popularita ho také nejspíš usadila (1868) do křesla Českého 
sněmu. 

Posléze otevřel svou vlastní tiskárnu (1872) a založil vyda-
vatelství (1884) Josef Richard Vilímek, známé spíše jako JR Vilí-
mek. Společně s vydavatelstvími Jana Otta a Františka Topiče se 
vydavatelství JR Vilímek stalo jedním z nejslavnějších přelomu 
19. a 20. století. V létě roku 1885 předal vydavatelství synovi, ale 
zůstal jako editor a ředitel Humoristických listů až do roku 1906. 
Vilímek ještě vydal (1908) své paměti Ze zašlých dob a o necelé tři 
roky později, 27. prosince 1911, umírá v Praze ve věku 76 let.

-lgs-

Pomník obětem 1. světové války ve Výprachticích, okres Ústí nad Orlicí
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Ať chutnají regiony
Fyziologické potřeby turistů uspokojují 
také restaurace. Nezbytně se tak 
potkáváme s naší nabízenou kuchyní, 
s našimi nabízenými nápoji. Ano, 
nabízenými. Lze považovat coca-colu, 
tonik a fantu za české nápoje?

 Alespoň že na Třebíčsku 
můžeme pít Zonku, na Šumper-
sku Monádu. Naštěstí tradičně 
u piva a v poslední době stále 
častěji i u vína je domácí znač-
ka k dispozici. U jídel by 
bylo „cool“, kdyby desítky 
univerzálních jídel byly 
nahrazeny těmi, která se 
v daném regionu vždy vaři-
la, a to především proto, že 
se využívala tamější fl óra 
a fauna. A tak na Kravařsku 
patří na menu hovězí, na 
Třeboňsku kapr, na Tábor-
sku něco z husitského 
stolu. Ale pozor. Táborská 
bašta nemá nic společného 
s městem Tábor, ale s tím, že někde na dětském 
táboře zůstalo pár zbytků různých mas, a pro „uta-
jení obsahu“ použil šikovný kuchař zajímavý mar-
ketingový název vytvořeného pokrmu. Snad již 
začíná doba, kdy si budeme moci sdělovat, jak nám 
chutnaly u Nováků zelníky, a příští týden půjdeme 

k Janatům, protože jsou vyhlášeni škvarkovými 
plackami. Provokujme a ptejme se v restauracích: 
„Co nám nabídnete k ochutnání z vašeho regionu?“ 
Snad díky tomu nepoznáme hlad, ale přesvědčíme 
se, že nám regiony opravdu chutnají.

Petr Kratochvíl

Jednalo se o herce 
s velmi výrazným a neopa-
kovatelným hlasovým pro-
jevem, který je dodnes vděč-
ným objektem pro různé 
imitátory. Od roku 1919 do 
roku 1925 byl členem Diva-
dla na Vinohradech, od 
roku 1925 až do roku 1959, 
kdy odešel do důchodu, 
působil v činoherním sou-
boru Národního diva-
dla v Praze.

Mimo svoji standard-
ní hereckou kariéru také 

značně proslul svým 
pověstným vypravěčským 
stylem při vyprávění anek-
dot, které prý velice často 
zkazil, tzv. zvojtil. Zahrál si 
v několika desítkách čes-
kých fi lmů, většinou šlo 
o rázovité, zemité a bodré 
muže z lidu. Snad nejzná-
mější fi lmovou rolí Jaro-
slava Vojty se stala dodnes 
populární postava strašli-
vého loupežníka Sarky-Far-
ky z fi lmu Hrátky s čertem.

 -Kris-

Jaroslav Vojta 
– 40 let od výročí úmrtí
Byl to významný český herec. Narodil se roku 1888 
v Kutné Hoře. Pocházel ze starého a rozsáhlého 
českého hereckého rodu. Oba jeho rodiče (Alois 
Vojta-Jurný a Amálie Vojtová), jakož i jeho sourozenci 
(Hermína Vojtová a Adolf Vojta-Jurný) byli čeští herci. 
Z hereckého prostředí pocházela jak jeho nevlastní 
matka Hana Jelínková, tak i její tři sestry – Otýlie 
Beníšková, Terezie Brzková a Marie Spurná.

Společně s Karlem byl autorem několika 
prozaických děl, sám vydal sedm knih a tři dra-
mata. Pro děti napsal úžasné Povídání o pejskovi 
a kočičce a O tlustém pradědečkovi a loupežní-
cích. Byl autorem eseje Kulhavý poutník, zápisků 
Psáno do mraků a Básní z koncentračního tábora. 
Za svou protifašistickou činnost byl v září 1939 
zatčen a do roku 1945 vězněn v nacistických 
koncentrácích. Letos v dubnu uplynulo 65 let 
od doby, kdy v táboře Bergen-Belsen roku 1945 
zemřel. 

Za návštěvu jistě stojí Muzeum bratří Čapků, 
založené v roce 1946 v Malých Svatoňovicích. V prv-
ním patře najdete expozici Karla věnovanou jeho 
publikační činnosti, korespondenci, rodinné foto-
grafi i a dobovým dokumentům. Ve druhém patře je 

umístěna expozice Josefa, kterou tvoří reprezentač-
ní soubor dvaceti unikátních olejomaleb. 

-lgs-

Druhý z bratří Čapků
Josef se narodil 23. března 1887 v Hronově. Začínal 

jako redaktor, posléze pracoval jako výtvarný kritik 
a karikaturista. Byl spoluzakladatelem Skupiny 
výtvarných umělců, členem Spolku výtvarných 
umělců Mánes a působil ve skupině Tvrdošíjných. 
Jako jevištní výtvarník spolupracoval s Národním 
divadlem v Praze, Státním divadlem v Brně 

a s Městským divadlem na Vinohradech. 
Je autorem slova „robot“.

Kutná Hora r. 1888
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Co ukrývala zima?
Jako kapr jsem se 

nemohl dočkat jara. 
Po sněhu se mi špatně 
„ploutvuje“, měl jsem 
problémy s parkováním 
a vůbec už jsem měl zimy 
dost. Představa sněhu 
a leduprostých chodní-
ků jiné barvy než ohavně 
šedé a především teplej-
šího období mi dodávala 
potřebného optimismu 
v době, kdy zima uzavřela 
město ledovým krunýřem. 

Bohužel s příchodem mimořádné nadílky 
sněhu lidé zapomněli, k čemu slouží popelnice 
a odpadkové koše. Dojedli, dopili, dokouřili – a co 
ne, s tím šup na zem! Tam se toho vejde. A taky že 
vešlo. Konečně nastala dlouho očekávaná doba 
tání. Jenže co to mé bystré oko vidí? Brr, chodníky, 
silnice i trávníky jsou plné štěrku, odpadků, nedo-
palků a kdoví čeho ještě. To ale nebylo nic proti 
stravě, přesněji co po ní zbylo poté, co prošla zaží-
vacím traktem lidských čtyřnohých miláčků. Co na 
to ochránci pořádku? Těch, kolem jejichž služebny 
chodím do redakce, jsem se raději ani neptal. Vrstva 
nedopalků, přesně kopírující tvar roztáté hromady 
sněhu před jejich služebnou, hovořila za vše. Tak si 
říkám, nesložíme se jim na popelník? 

Dobře, řekl jsem si, to jsme moc nezvládli, 
přestože já osobně koš používám vždy, i když mě 
nikdo nevidí, psa nemám a na ulici nekouřím ani 
nejím. Ale co dál? Navrhuji, že kdo si co nadrobil, 
ať si také sní, a v tomto případě mu moc nezávi-
dím. Jak ale chytit dotyčné „čuně“ za ruku, když ho 
nechytí ani městští strážníci ve svých Hummerech? 
Protože nikdo nikoho nechytí, nemusí ani nikdo 
sníst to, co si nadrobil. Ale co my ostatní, kteří se 
v tom hnusu musíme brodit? Jedinou nadějí nám 
jsou pak komunální služby města, jen doufejme, že 
to stihnou dříve, než přijedou turisti. 

příležitost k získání fi lmo-
vých a televizních rolí. Hrál 
především menší role asi ve 
čtyřech desítkách fi lmů, při-
čemž nejznámější je zřejmě 
ta z fi lmu Zítra vstanu a opa-
řím se čajem. Do evropského 
a částečně i do světového fi l-
mového povědomí vstoupila 
jeho postava pana Taua ve 
stejnojmenném koprodukč-
ním seriálu režiséra Jindřicha 
Poláka a scenáristy Oty Hof-
mana. Pantomimu také vyu-
čoval na Pražské konzervato-
ři a DAMU, kde mezi jeho žáky 
patřil, mimo jiné, i herec Petr 
Čepek.

 Kristina Leštinová

Na divadelních prknech ztvárnil celou řadu velkých rolí. Pro diváky 
nezapomenutelnou zůstává postava klauna Jeana Debureaua v dra-
matizaci Kožíkova románu Největší z pierotů, kde mohl plně uplatnit 
svou lásku k pantomimě. Hraní v pražském divadle také znamenalo 

děl však málokdo věděl. Veřejnost 
je spatřila až řadu let po jeho 

smrti. Na sklonku svého života 
byl stižen mrtvicí a nemohl 
malovat. Zemřel 21. dubna 
1865 – podobně jako mno-
ho jiných talentovaných 
umělců v ústraní a chudobě. 
Navrátil inspiroval fotografa 
Josefa Sudka, který se jeho 

zátišími nechal ovlivnit při 
zaznamenávání kolínské kraji-

ny a v roce 1954 vytvořil cyklus 
Zátiší podle Navrátila.

Jolana Uhlířová

Malíř nejen pokojů
Josef Matěj Navrátil se narodil 
17. února 1798 a u otce se vyučil 
malířem pokojů. Jeho nesporný talent 
však daleko předčil štětku a kbelík 
s barvou, snad také proto vystudoval 
uměleckou akademii v Praze. 

Ústřední náplní jeho tvorby se staly nástěn-
né malby měšťanských domů i šlechtických sídel. 
Malby z tohoto raného období zdobí růz-
né objekty v Praze (včetně Pražského 
hradu) nebo zámky v Liběchově, 
Zákupech, Jirnech i jinde. Navrá-
til hodně cestoval a studoval 
malbu také v zahraničí. Na 
svých cestách výhradně ski-
coval a defi nitivně tvořil až 
v ateliéru. Zemí jeho snů 
bylo Švýcarsko, ale navštívil 
také Německo, Francii a Bel-
gii. K předním evropským 
umělcům jej zařadily zátiší 
a fi gurální malby nebo jejich 
skici (např. Hrušky, Sen noci 
svatojánské, Společnost u stolu, 
Podobizna herečky). O významu jeho 
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J. M. Navrátil: Horská krajina u Vyššího Brodu

 J. M. Navrátil na obraze J. Čermáka

Třešť náměstí 1936 

Otto Šimánek – pan Tau
Jestliže je někdo v historii českého 
fi lmu a televize zcela neodmyslitelně 
spjat se svou životní rolí, která zcela 
zastiňuje všechny jeho další aktivity, 
není lepší příklad než Otto Šimánek 
(narozen v Třešti 28. 4. 1925) a pan Tau. 
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knížete Otu II. Olomouckého, Svatoplukova bratra. 
Česká šlechta však trvala na předchozí dohodě, 
a tak Ota ustoupil. Jakmile se však Vladislav I. vydal 
na cestu do Říše, kde měl přijmout Čechy jako léno, 
obsadil Bořivoj II. Prahu. Vladislav nelenil a „získal 
podporu“ císaře Jindřicha V. (za 500 hřiven stříbra) 
a v lednu 1110 opět převzal vládu a tvrdě se vypo-
řádal s odpůrci. 

V lednu 1114 zastával Vladislav I. na svatbě 
Jindřicha V. s Matyldou Anglickou v Mohuči úřad 

nejvyššího číšníka, což v praxi znamenalo, že češ-
tí panovníci začali náležet mezi kurfi řty a směli 
volit německého císaře. Koncem roku 1117 předal 
z nejasných příčin vládu nad zemí Bořivojovi II., ale 
už roku 1120 se ujal vlády Vladislav I. a Bořivoj II. 
uprchl do Uher. Nedlouho před svou smrtí určil 
Vladislav pod nátlakem královny vdovy Svatavy 
a biskupa Oty Bamberského příštím knížetem 
Soběslava I. Vladislav I. byl pohřben v kladrubském 
klášteře, který sám roku 1115 založil.

Josef Grof

Co se s určitostí ví o mládí většiny Přemyslovců, 
je, že se nic neví, a stejné je to i v případě Vladisla-
va I. V dobách mocenských bojů jeho bratra Boři-
voje II. a Svatopluka Olomouckého stál nejprve na 
straně Bořivojově, nakonec se ale přidal na stranu 
bratrance Svatopluka. Možná také proto druhý 
pokus o převzetí vlády v roce 1107 Svatoplukovi 
vyšel. Stal se knížetem a jeho nástupcem měl být 
Vladislav. Když však Svatopluk během výpravy do 
Polska (1109) zemřel, moravské vojsko si zvolilo za 

Bratr bratru sokem
Vladislav I. byl druhorozeným synem Vratislava II. a Svatavy 
Polské a třetím z Vratislavových synů, kteří se vystřídali na 
českém trůně. Bratry mu byli Bořivoj II., Soběslav I. a nevlastní 
Břetislav II. Kdy se Vladislav I. narodil, nevíme. Víme jen, že 
byl českým knížetem (od října 1109 do prosince 1117 a od 
16. srpna 1120 do své smrti) a zemřel 12. dubna 1125. 

demonstrovala odhodlanost být k službám nové-
mu císaři. Následoval velkolepý vstup Karlův do 

města i uvedení do chrámu. Po nezbytném 
požehnání a obvyklých církevních ritu-

álech byl při veleslavné mši poma-
zán a korunován na císaře, spolu se 
svou manželkou Annou Svídnickou. 
Následovala velká sláva, všichni 
volali Kyrie eleison a zpívali Tě Boha 
chválíme. Tak se Karel VI., král čes-

ký, stal nejmocnějším mužem tehdy 
známého světa. Antonín Fridrich

Nebyl by to Karel, aby se v přestrojení za oby-
čejného člověka nevydal ještě před velkolepým 
vstupem do Říma na malou prohlídku měs-
ta inkognito. Ta mu nakonec zabrala celé 
tři dny. Teprve na Boží hod velikonoční, 
časně z rána, vyjel Karel na pole před 
městem, kam mu přišli v ústrety 
Římané a také velké množství jiných 
lidí ze všech končin světa. Všichni 
na koních, v zářivé zbroji a přilbách 
s chocholy. Jeden by si myslil, že se 
hotoví k boji, ale ne, takto se tehdy 

Karel, do Říma zajel!
Počátkem roku 1355 se Karel vydává do Říma, ale jak bývalo jeho dobrým zvykem, 
ne vždy cesta přímá vedla jeho kroky k cíli. Vzal to přes Pisu, kde se ještě před 
vlastní korunovací setkal s tehdejšími vlivnými hodnostáři. Teprve v dubnu stanul 
spolu s téměř čtyřmi tisíci rytíři před branami Říma. 

před snahami katolické opozice přepadl roku 1448 
Prahu a naopak roku 1452 dobyl Tábor, a zlikvidoval 
tak tábority jako politickou skupinu. Po korunovaci 
Ladislava Pohrobka (28. října 1453) se stal zemským 
správcem. V roce 1457 však Ladislav umírá na leuké-
mii a českým zemím hrozí panovnická krize. Tu zažeh-
nal 2. března 1458 český sněm, který na Staroměstské 
radnici zvolil Jiřího z Poděbrad českým králem. 

Díky skvělé diplomatické obratnosti byl Jiří 
úspěšným panovníkem, který vzbuzoval respekt 
doma i za hranicemi království. Stal se iniciátorem 
„Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu“, kde 

měli žít všichni v míru s ohledem na národní svrcho-
vanost. Řešení sporů měl převzít mezinárodní soud-
ní tribunál. Protože však jeho myšlenka zcela opo-
míjela vliv Vatikánu, papežské intriky zničily jeho 
snahy. Pokusem o zvrat mělo být Jiříkovo poselstvo 
„Z Čech až na konec světa“, které už ale nemělo 
naději na úspěch. Pius II. (1464) dokonce povolal 
Jiřího před koncil a stejně tak i papež Pavel II. o rok 
později. Roku 1466 uvrhl papež husitského krále do 
klatby a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Toho 
zneužil uherský král Matyáš Korvín a postavil se do 
jejího čela. Nedaleko Vilémova byl však Jiřím zajat 
a propuštěn pod slibem, že od dalšího boje upus-
tí. Po svém propuštění se ale nechal Matyáš zvolit 
katolickou šlechtou v Olomouci (1469) za české-
ho krále. Jiří pochopil, že se mu nepodaří vytvořit 
vládnoucí dynastii Poděbradů, proto nabídl českou 
korunu polským Jagelloncům a zakrátko nato neče-
kaně umírá.  Alois Rula

Od mládí stranil 
kališníkům a pravdě-
podobně se také roku 
1434 jako čtrnáctiletý 
zúčastnil bitvy u Lipan. 
Zastával funkci hejtma-
na mladoboleslavské-
ho a po smrti Hynka 
Ptáčka z Pirkenštejna 
převzal vedení panské-
ho seskupení. V obavě 

Husitský král
Jiří z Kunštátu a Poděbrad se narodil před 590 lety, 23. dubna 
1420. Roku 1458 byl korunován na českého krále, vládl až do 
své smrti 22. března 1471 a pochován je v katedrále sv. Víta. Je 
jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické 
dynastie. 

Římský císař, český, lombardský a arelatský král, hrabě lucemburský, 
markrabě moravský – Karel IV.

Český král Jiří z Poděbrad

 Vladislav I. na medailonu 
z 19. století 

Vladislavův sen – malba v kladrubském klášteře

Pečeť Jiřího z Poděbrad
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Prohlídka plná zážitků vede autentickými mís-
ty, kde se pivo Pilsner Urquell od roku 1842 vyrábí. 
Navštívíte mimo jiné unikátní expozici surovin, his-
torickou i současnou varnu Pilsner Urquell, moder-
ní stáčírnu s kapacitou 120 000 lahví za hodinu. 
Neodmyslitelným završením prohlídky je návštěva 
historických pivovarských sklepů a ochutnávka 
nefi ltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner 
Urquell čepovaného přímo z dubových ležáckých 
sudů (pouze pro starší 18 let). 

Prohlídku pivovaru můžete navštívit zcela zdar-
ma dne 17. 4. 2010 od 14:00 do 17:00, kdy se na 
nádvoří pivovaru koná Běh pro Paraple s Pavlem 
Novým a účastníky zimní olympiády a paralym-
piády ve Vancouveru. Hlavním programem jsou 
závody dvojic dospělých i dětí v běhu na krátkou 
vzdálenost. Běžci závodí o symbolicky vsazenou 

fi nanční částku, kterou poražený na místě věnuje na 
Konto Paraple. Každý soutěžící dostane dárek a bude 
moci zdarma navštívit prohlídku pivovaru.

Pivovarské muzeum
Chcete se dozvědět ještě více o historii piva? 

Potom nesmíte v Plzni minout Pivovarské muzeum. 
Původní právovárečný dům z 15. století, ve kterém 
se muzeum nachází, dýchá atmosférou středověku 
a odhaluje tajemství výroby a způsobu podávání 
a pití piva od starověku do současnosti. 

Kromě více než patnácti tisíc exponátů si v rám-
ci naučné a zábavné výstavy prohlédnete prosto-
ry, které v historii sloužily k výrobě piva – pozdně 
gotickou sladovnu, hvozd, lednici, valečku, spilku či 
ležácké sklepy. I v Pivovarském muzeu se návštěvní-
ci starší 18 let mohou těšit na ochutnávku piva.

Pozvánka k návštěvě města bude patřit tento-
kráte milovníkům in-lineového bruslení a v sobotu 
pod vedením instruktorů cyklistům, pro které jsou 
připraveny cyklotrasy do jihozápadní části města, 
a příznivcům nordic walkingu, kteří vyrazí na Nauč-
nou stezku Švandy dudáka. Celé odpoledne bude 
nádvoří hradu věnováno dětem, pohádkám, melo-
dickým písničkám a soutěžím. 

Navštívit budete moci expozice Muzea střed-
ního Pootaví s největší kolekcí hudebních nástrojů 
– dud, které jsou typické pro oblast Strakonicka. 
Jejich zvuk si vychutnáte i při letošním srpnovém 
19. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu. 

Zajímavé je i srovnání nynější tváře strakonického 
hradu s jeho modelem z počátku 20. století, který od 
loňského roku najdete rovněž v prostorách muzea. 

Malí cestovatelé mohou nakrmit společenské 
zakrslé kozičky, ovečky a poníky v Hradním safari 
za západní bránou. Projít se můžete také po nové 
visuté lávce nad řekou šumavských hvozdů  – Ota-
vou. Čím byla řeka pro zdejší obyvatele, se dozvíte 
na Naučné stezce Podskalí, která začíná na pravém 
břehu nedaleko lávky. 

Poznačte si tyto akce: 
23.–24. 4. Aprílové bruslení městem a Strakonické 
vítání léta
28.–29. 5. Jamboree – bluegrassová přehlídka 
5.–6. 6. Národní šampionát mažoretek ČR 
– mistrovství ČR
9.–10. 6. Strakonický dudáček 
– dětská přehlídka dudáckých muzik a souborů
11.–13. 6. Dálkový etapový pochod 
Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka 
19. 6. Dance show – celorepubliková taneční soutěž
26. 6. Pivovarská pouť – zábavné odpoledne

Strakonice – dudáků nejvíce 
V pátek 23. a v sobotu 24. dubna zahájí jihočeské město nadcházející turistickou 
sezonu slavnostním Strakonickým vítáním léta. Brány otevře svým návštěvníkům 
také strakonický hrad nad řekou Otavou, založený ve 13. století rodem Bavorů. 

Prohlídky pivovaru Plzeňský Prazdroj 
U Prazdroje 7, Plzeň
Otevřeno denně 8:30–18:00

Pivovarské muzeum
Veleslavínova 6, Plzeň
Otevřeno denně 10:00–18:00

tel.: 377 062 888, email: visits@pilsner.sabmiller.com
www.prazdroj.cz

�

Městské informační centrum Strakonice 
Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice
tel.: +420 383 700 700-1
e-mail: infocentrum@strakonice.net
www.strakonice.net

MěKS Strakonice
tel.: +420 383 311 535
www.kultura.strakonice.cz

�

�

Zveme vás na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj, rodiště nejslavnějšího piva na 
světě, Pilsner Urquell! 

Do Plzně za historií i současností piva

www.kampocesku.cz 7
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8. května 2010

termíny noční vycházky: 

infocentrum_nocni_vychazka_75_8x280mm.indd 1 5.3.2010 11:43:01

DOBÍLÉHO
AUJEZDCE

Klub českých turistů SLANÝ
Vás zve na 29. ročník
turistického pochodu

START: 7–9 HOD.  V INFOCENTRU
MASARYKOVO NÁM., SLANÝ
TRASY: 7, 15, 25 A 35 KM PRO PĚŠÍ 
A 40 KM PRO CYKLO
POPIS TRAS NA STARTU

17.dubna

ZaHavlí�kem

STARTOVNÉ
15 Kč PRO ČLENY KČT, DĚTI A DŮCHODCE
25 Kč OSTATNÍ
MOŽNO PLNIT ZÁZNAMNÍKY
KLADENSKO A VANDROVNÍ KNÍŽKU SLÁNSKA.
Každý účastník obdrží v cíli pamětní list 
a malé překvapení.
Pochod se koná za každého počasí, 
účast je na vlastní nebezpečí.

INFORMACE
INFOCENTRUM
SLANÝ
www.infoslany.cz
kctslany@centrum.cz

. . .  aby to bylo hezké

P
O

C
H

O
D

Slánský Boží hrob
Napodobeninu jeruzalémské hlavní 
části baziliky Božího hrobu najdete na 
okraji Slaného. Kaple byla postavena 
v roce 1665 a je pokládána za nejstarší 
dochovanou památku svého druhu v ČR.

Kapli dal zbudovat Bernard Ignác z Martinic, 
horlivý katolík, který nechal vztyčit také trojici křížů 
na Slánské hoře. Boží hrob spravovali zdejší františ-
káni a konávaly se tu i bohoslužby. Zajímavostí je, 
že poblíž stávala poustevna, která byla později pře-
stavěna na myslivnu a nakonec zbořena. „Božák“ je 
dodnes oblíbeným místem mnoha výletníků. -lgs-

www.kampocesku.cz 8
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z 15. století. Odtud se vydejte po modré značce 
do vesničky Šitboř, s unikátní návsí plnou moru-
ší nebo zajímavou zříceninou barokního kostela 
svatého Mikuláše. Ze Šitboře je to nenáročnou 
cestou po modré a zelené asi 7,5 km do Pivoně 
– malé vísky na úpatí Lysé hory v Čerchovském 
lese. První písemná zmínka o vsi Pivoňka (Stockau) 
pochází snad z roku 1225 – podle pověsti tu kníže 
Břetislav I. založil po vítězné bitvě nad německými 
vojsky roku 1040 kapli, prý v místech, kde z paře-
zu německý král a římský císař Jindřich III. sledoval 
průběh bitvy u Brůdku. Pozdější klášter byl vybu-
dován skutečně v místech bývalé poustevny, ale 

údaje o jeho založení se různí. Někdy se uvádí rok 
1147, první písemná zmínka však pochází až z roku 
1379. To, co víme s jistotou, je, že klášter vybudovali 
mniši augustiniáni, kteří sem přišli po založení řádu 
v roce 1260. Klášter prošel pohnutou historií (1420 
zpustošen husity, 1641 a 1648 vypleněn Švédy, 
1773 zrušen a přestavěn na zámek). Dnes prochází 
zchátralé barokní budovy rozsáhlou rekonstrukcí 
za přispění Plzeňského kraje.

Výlet do okolí Srní 
Nenáročný výlet po zážitkové stezce Okolo 

kostelního vrchu, překrásnou částí centrální Šuma-
vy, je vhodný jak pro pěší, tak i pro milovníky cyklo-
turistiky či pro vozíčkáře. Cesta začíná v Srní, vede 
po zpevněných cestách a lemuje ji množství lavi-
ček. První zastavení je v nadmořské výšce 930 m, 
kde na vás čeká místo přezdívané Šumavské Lurdy. 
V minulosti tu byly postaveny u pramene postupně 
tři kaple (1820, 1860, 1902) a díky četným zázrakům 
a uzdravením byly zasvěceny Panně Marii Lurdské. 
Zajímavostí je, že když byla třetí Hauswaldská kaple 
vyhozena do povětří (1957), jako zázrakem přečka-
la soška právě Panny Marie Lurdské, kterou dnes 
můžete vidět v srnském kostele. Poutní místo bylo 
zničeno, ale díky občanské iniciativě a za přispění 
Plzeňského kraje bylo znovu přivedeno k životu 
(2006). Energeticky nejsilnější místo zde najdete 
snadno. Je označeno kamínky poutníků a nalézá 
se uprostřed dochovaných základů jedné z kaplí. 
Od Hauswaldské kaple můžete pokračovat kolem 
Vchynicko-tetovského kanálu do Mechova. Odtud 
okolo této unikátní technické památky k přečerpá-
vací nádrži, k hotelu Vydra a zpět do Srní. 

? Víte, kde je na území Plzeňského kraje k vidění snad 
nejstarší dochovaná architektonická památka na 
českém území? Pokud ano, napište nám do 15. 4. 
na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz, 

a pět ze správných odpovědí získá zajímavé ceny věnované 
Krajským úřadem Plzeňského kraje. 

www.plzenskykraj.cz
www.turisturaj.cz 

�

Krajem Plzeňským,
krajem tajemným

Kaple svatých Andělů Strážných
Tato římskokatolická kaple (též sv. Anděla 

Strážce) nad Sušicí zdomácněla v lidové mluvě 
jako Andělíček. Vystoupat k ní musíte na vrch Stráž 
do výšky 85 m nad městem a 551 m nad mořem. 
Založil ji představený sušického kapucínského kláš-
tera Ladislav z Bíliny (1682) za fi nančního přispění 
sušických měšťanek Alžběty Meřkové a Polyxeny 
Weissenregnerové. V roce 1735 byla okolo kap-
le vystavěna křížová chodba v délce 25 m, která 
objekt zcela obklopuje. Součástí chodby jsou čtyři 
kapličky v rozích a tři brány vždy ve středu jedné ze 
stran. Turisticky nejatraktivnější je brána západní 
s výhledem na město. Zajímavostí je 
pověst, která se váže k založení kaple, 
podle níž se tu malému dítěti obtočil 
okolo nohy had, poté se však zjevil 
anděl a had zmizel. Kaple je otevřena 
při bohoslužbách jednou týdně od 
června do srpna (čtvrtek 18.30 hod.) 
a při Sušické pouti v září. 

Klášter augustiniánů 
v Pivoni

Výlet do Pivoně můžete začít 
například v Poběžovicích, kde na 
nevysokém návrší stojí zámek v mís-
tech původního gotického hradu 

© foto Petra Polanková

Přijměte naše pozvání na místa, která vám poodhalí svá tajemství a dají poznat 
duch místa, který je po celá staletí chrání. Již v dobách Keltů a Markomanů 
procházela naším krajem stezka, v jejímž okolí najdete nejedno tajemné zákoutí. 
V prvním z našich putování vás zavede do okolí Sušice, Pivoně a Srní. 

KAM do regionu
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Inspirace Kutnohorská
Vlašský dvůr (http://guide.kh.cz)
Kaple Božího těla (http://guide.kh.cz)
Chrám sv. Barbory (http://chramsvatebarbory.cz)
Kostnice (Sedlec) (www.kostnice.cz)
10. 4. Probouzení Kutné Hory (slavnostní zahájení 
turistické sezóny s bohatým programem v histo-
rických objektech i pod širým nebem) 
5.–12. 6. Mezinárodní hudební festival (v historic-
kých objektech města)
17. – 26. 6. Operní týden (hudební festival)
19. – 20. 6. Královské stříbření Kutné Hory (histo-
rická slavnost s návratem do středověku)
1. 7. – 12. 9. Kutnohorské léto (celoprázdninový 
kulturně zábavný festival)
25. 9. Svatováclavské slavnosti

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

�

Česká inspirace
– inspirace nejen pro rodinné výlety

Hradec Králové
Město „českých královen“ připomíná historické 

centrum s gotickými, renesančními a barokními 
budovami (G. Santini, C. Lurago). Jeho novodobá 
podoba v duchu secese a funkcionalismu je dílem 
světově proslulých architektů Jana Kotěry a Josefa 
Gočára. Dodnes se ke jménu města váže přívlastek 
„salon republiky“.

Královéhradecká inspirace
Muzeum východních Čech (www.muzeumhk.cz)
Obří akvárium – Envi dům (www.obriakvarium.cz) 
21. –30. 6. Divadlo evropských regionů a Open Air 
Program
3. –6. 7. Rock for People 
3. –4. 9. Slavnosti královny Elišky

www.hradeckralove.org 

Kutná Hora
Architektonicky nesmírně bohaté město 

vzniklo v raném středověku uprostřed rozsáhlého 
naleziště stříbrné rudy. Nejen díky obrovskému 
množství architektonických památek, ale také pro 
jejich zachovalost, bylo v roce 1995 zapsáno do 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědic-
tví UNESCO.

�

Litomyšl
Dominantou města je renesanční zámek z let 

1568–1581, jehož areál vyniká nejen ušlechtilou 
architekturou, ale také se zapsal do historie jako 
rodiště hudebního skladatele Bedřicha Smetany. 
V prosinci 1999 byl zapsán na Seznam UNESCO. 
Kulturní tradice města výrazně přesahují regionál-
ní i národní rámec. 

Litomyšlská inspirace
Zámecký areál Litomyšl s rodným bytem Bedřicha 
Smetany 
Klášterní zahrady 
Portmoneum – Muzeum J. Váchala
4.–6. 5. Majáles – studentské slavnosti
11. 6. – 5. 7. 52. ročník Mezinárodního operního 
festivalu Smetanova Litomyšl 
2. 7. – 27. 8. Toulovcovy prázdninové pátky
25. 7. – 8. 8. Mezinárodní smyčcové kurzy

www.litomysl.cz�

Polička
Polička leží na okraji Českomoravské vrchoviny 

a je východní bránou do Žďárských vrchů. Mezi sta-
vebně architektonické pamětihodnosti města patří 
především unikátně dochované městské hradby. 
Kulturní punc městu vtisklo jméno světově pro-
slulého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, 
který se narodil ve věži kostela sv. Jakuba.

Inspirace Poličská
Ochoz městských hradeb (www.cbmpolicka.cz)
Rodná světnička B. Martinů (www.cbmpolicka.cz)
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 
(www.cbmpolicka.cz)
15.–18.4. Polička Jazz
14.–23. 5. Martinů Fest
18.–19. 6. Colour meeting 
20.–22. 8. Polička 555 

www.policka.org�

www.kampocesku.cz 10
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30. 7. – 15. 8. Prázdniny v Telči (koncerty, divadla, 
výstavy, nocturna)
13.–14. 8. Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna aneb Dominium pánů 
z Růže (tradiční kulturně společenská akce města 
s lidově historickou tematikou šermířské, hudební, 
taneční a divadelní produkce doplněné dobovými 
atrakcemi a dobovým jarmarkem) 

www.telc.eu�

Telč
Město je významným kulturně-hospodářským 

střediskem a přirozeným centrem jižní části Česko-
moravské vrchoviny. Bylo založeno na křižovatce 
frekventovaných obchodních cest a je nazýváno 
„bílou perlou „ i „pokladnicí stavebních slohů“. Pro 
jedinečnost dochovaného náměstí byla v roce 
1992 zapsána do Seznamu UNESCO.

Inspirace Telčská
Muzeum Vysočiny
Městská galerie Hasičský Dům
22. 5. Folklor v máji
2. 6. Pohádkový den
1.–11. 7. Francouzsko-česká hudební akademie 
(kurzy vážné hudby studentů hudebních škol 
z celé Evropy)
22.–25. 7. Balóny nad Telčí (létání horkovzdušných 
balónů)

Jindřichův Hradec
Na jihozápadním okraji Českomoravské vrcho-

viny, na břehu rybníka Vajgar, leží jedno z nejkrás-
nějších jihočeských měst. Jindřich I. tu na místě 
někdejšího hradiska vystavěl gotický hrad a v jeho 
předhradí vyrostlo město, které dnes nese jeho 
jméno. Historické jádro města bylo vyhlášeno 
městskou památkovou rezervací.

Jindřichohradecká inspirace
Státní hrad a zámek
Muzeum Jindřichohradecka – Krýzovy jesličky
červen: Jihočeský festival Concertino Praga; Den 
města
červenec: Folková růže; Léto u vody; Slavnosti 
Adama Michny z Otradovic
srpen: Město dětem
říjen: Jindřichohradecký hudební podzim 

www.jh.cz�

Inspirace Třeboňská
Expozice Třeboňsko – krajina a lidé (Dům přírody 
Třeboňsko)
Státní zámek Třeboň
Vyhlídková věž Staré radnice
20. 3. Pohádková Třeboň (setkání a průvod pohád-
kových bytostí v čele s pohádkovým králem)
28. 4. – 2. 5. Mezinárodní festival animovaných 
fi lmů (letos s promítáním nad hladinou Světa) 
25.– 27. 6. Okolo Třeboně (multižánrový hudební 
festival – zámecké nádvoří, Divadlo J. K. Tyla) 
16. – 18. 7. Historické slavnosti Jakuba Krčína 
(město plné šermířských a tanečních skupin, 
jarmark, rytířská utkání, noční ohňostroj)

www.itrebon.cz

Cheb
Město je vstupní branou do lázeňského trojú-

helníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy 
Lázně, stejně jako místem s řadou příležitostí pro 
prožití nádherné dovolené. Do povědomí se zapsa-
lo smrtí vévody Albrechta z Valdštejna i každoroč-
ně pořádanými Valdštejnskými slavnostmi.

Inspirace Chebská
Chebský hrad (www.chebskyhrad.cz)
Krajské muzeum Cheb (www.muzeumcheb.cz)
Špalíček – soubor 11 domů ze 13. století
10. 4. Otevírání hradu
22. 5. Zahájení turistické sezony 
9. – 12. 6. Chebské dvorky
19. 6. Turistický den u Bismarckovy rozhledny
1. – 4. 7. FIJO Mezinárodní festival dechových 
orchestrů mladých
27. – 28. 8. Valdštejnské slavnosti

www.cheb.eu

? Víte, jaké je motto České inspirace? Pokud 
ano, napište nám do 15. 4. na adresu 
redakce nebo na info@kampocesku.cz 

a pro 8 ze správných odpovědí máme připraveny 
zajímavé ceny věnované městy České inspirace. 

Více na… www.ceska-inspirace.cz

�

�

�

Třeboň
Město leží v Třeboňské pánvi, která díky své-

mu charakteru zaujímá v jižních Čechách zvláštní 
místo. Největšího rozmachu dosáhlo v 16. a počát-
kem 17. století, zejména pak za vlády Viléma a Pet-
ra Voka z Rožmberka. Třeboň je centrem CHKOT 
a Biosférické rezervace UNESCO. Je vyhledávaným 
lázeňským městem a kulturním centrem.
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Kromě klasických lázeňských léčebných poby-
tů na tři nebo čtyři týdny zaměřených na léčení 
nemocí srdce, krevního oběhu, onemocnění pohy-
bového ústrojí, gynekologických nemocí včetně 
neplodnosti a následné onkologické péče nabízí-
me také širokou škálu stále oblíbenějších wellness 
pobytů. Kromě léčení a wellness pobytů je zde také 
mnoho dalších možností. Bohatou kulturní nabíd-
ku jako koncerty, přednášky, módní přehlídky, 
taneční večery s živou hudbou, výlety, vernisáže 
a zajímavé výstavy uvítá jistě každý host. Sportovní 
vyžití zajistí minigolf, tenisové kurty, nordic-wal-
king, fotbalové hřiště, golfové 18jamkové hřiště 

Lázně Luhačovice
– přírodní léčivé prameny
Minerální prameny, jako přírodní 
léčivý zdroj, využívali lidé od pradávna 
k léčení nemocí a k posílení zdraví. 

Luhačovické minerální vody jsou považovány 
za jedny z nejúčinnějších v Evropě nejen pro vyso-
ký obsah minerálních látek, ale také pro vynikající 
proplynění volným oxidem uhličitým. K pitné kúře, 
inhalačním procedurám a k minerálním koupe-
lím se využívá 8 pramenů. Nejznámějšími léčivými 
prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen 
Dr. Šťastného, které jsou volně přístupné veřejnos-
ti. Vincentka je také základním inhalačním médiem 
ve většině inhalatorií v České republice, avšak její 
účinek přímo z pramene je nenahraditelný.

-kris-

a zejména nejvyhlášenější dominanta společ-
nosti – Aquaforum (svět vody a relaxace) a Fitfo-
rum (fi tness a wellness centrum). Samozřejmostí 
jsou kavárny, restaurace, cukrárny a další potěchy 
pro tělo i ducha. Společnost Lázně Františkovy Láz-
ně a.s. vás proto srdečně zve do Františkových Láz-
ní! Přijeďte, odpočiňte si a nechte se u nás hýčkat, 
těšíme se na vaši návštěvu!

 Lázně Františkovy Lázně a.s.
Jiráskova 3, 351 01  Františkovy Lázně
tel.:  +420 354 201 104
web: franzensbad@franzensbad.cz

�

V lázeňském městě Jáchymov se otevřelo zce-
la nové Aquacentrum. Plavecké dráhy, tobogán, 
sauna s parním boxem, Kneippův chodník, dět-
ský bazének s vodopádem a další vodní atrakce 
i lázeňské služby jsou tak k dispozici v kterémkoliv 
ročním období.

Abyste si mohli vodních radovánek užít co nej-
více a s celou rodinou, připravili jsme pro vás rela-
xační program Aqua Vital. S ním si můžete vychut-
nat vodní radovánky přímo v srdci Krušných hor 
po celý týden! V programu je zahrnut každodenní 
vstup do Aquacentra včetně sauny, tři podvod-

ní masáže, tři vstupy do solné jeskyně i návštěva 
kina. Kromě Aquacentra můžete využít také další 
služby pod jednou střechou. Například čokoládo-
vé masáže, kryokabinu nebo kavárnu s lahodnými 
moučníky. 
Voda je život – ožijte v Jáchymově!

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s. 
– první radonové lázně světa
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
tel.: 353 833 333, fax: 353 834 567
e-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

�

Františkovy Lázně
Jsou největší soukromou lázeňskou společností v České republice. Hosté mají 
k dispozici cca 2 000 lůžek v 8 nádherně zrekonstruovaných lázeňských domech 
v kategoriích tří a čtyř hvězd.

Vezměte celou rodinu
– Jáchymov má lázně s AQUACENTREM

www.kampocesku.cz   12
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Zámecký areál je tvořen i rozsáhlým zámec-
kým parkem – francouzskou zahradou a anglic-
kým parkem podél řeky Ohře na místě původní-
ho lužního lesa. Zámek je rodištěm významného 
českého vědce Jana Evangelisty Purkyně.

Přijeďte k nám strávit 
příjemné chvíle.

Návštěvní sezona trvá od 1. dubna do 31. října.
-kris-

Využít můžete nejen aktivity spojené s kou-
páním, ale také řadu doplňkových sportovních 
a relaxačních aktivit. S prázdnými žaludky můžete 
navštívit místní mokrý bar či restauraci v areálu.

Nabízíme k využití
,  25metrový plavecký bazén s dětským brouzda-

lištěm a skluzavkou
,   Kruhový relaxační bazén s tobogánem
,    Sauny a parní lázeň, infrakabinu, venkovní 

ochlaz. bazén

,   Venkovní slunění, minigolf, dětské hřiště
,   Squashové kurty, wallyball

Provozní dobu a ceník našich služeb naleznete 
na webových stránkách.

Aquacentrum – bazén – sauna – squash
A. Jiráska 3149, 415 01 Teplice
tel.: +420 417 577 164
e-mail: aquacentrum@razdva.cz
www.aquacentrum-teplice.cz

�

Zámek Libochovice
Zámek se nachází v malebné krajině dolního Poohří, která je lemována 
romantickými kopci Českého středohoří. Zámek leží uprostřed města 
Libochovice a patří ke skvostům raně barokní architektury severozápadních Čech.

Aquacentrum v Teplicích
Vyzkoušejte plavecký a rekreační bazén s termální vodou v Aquacentru Teplice.

Miloš Kratochvíl,
Lucie Dvořáková (ilustrace) 
Fanfárie

Pojďte se skřítkem Františkem a jeho kamarád-
kou Majdou z Kouzelné školky do kouzelné země 
Fanfárie! Příběhy v této pohádkové knížce volně 
navazují na úspěšnou Františkovu velkou knihu 
pohádek. Tentokrát se s vaším oblíbeným skřítkem 
a jeho kamarádkou Majdou vydáte na poznávací, 
poučnou a především zábavnou cestu do čarovné 
země Fanfárie. 
Pevná vazba, 120 stran s barevnými obrázky, 
299 Kč

? Víte, jak se jmenuje další pohádková 
postavička, která se velmi podobá 
Františkovi a setkáváte se s ní v Kouzelné 

školce? Pokud ano, napište nám do 15. 4. na adresu 
redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři 
ze správných odpovědí má Edice ČT připraveny 
zajímavé publikace.

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 
síti nebo v internetovém knihkupectví České 
televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

www.kampocesku.cz   13
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 Opět se zde totiž 
uskuteční Chomutov-
ské slavnosti, které 
tentokrát budou odka-
zovat hned ke dvěma 
výročím. To první se váže k roku 1605, kdy Chomu-
tovští využili toho, že majitel města upadl u císaře 
Rudolfa II. v nemilost, a vykoupili se z poddanství. 
Město tak obdrželo status královského města se 
všemi svobodami z toho plynoucími. Druhé datum 
přímo souvisí se slavnostmi, které se letos budou 
konat už po patnácté. Ze skromných začátků se 
Chomutovské slavnosti vypracovaly na akci regio-
nálního významu, jejíž návštěvnost se v posledních 
letech podle počasí pohybuje mezi 15 až 25 tisíci 
návštěvníky za oba dny.

Organizátoři věří, že i tentokrát si na slavnosti 
najde cestu podobný počet lidí nejen ze samotné-
ho Chomutova, ale i širšího okolí. Připraven pro ně 
bude pestrý program s podtitulem Tajemství cho-
mutovských hodin. Budou svědky příjezdu družiny 
s poselstvím od císaře v čele s Adamem Hrzánem 
z Harasova, který v onom památném roce chomu-

Kamenný most přes Ploučnici
Kamenný most přes řeku Ploučnici pochází ze 

16. století. Je na něm sousoší sv. Jana Nepomucké-
ho, Václava a Víta od J. Brokff a z roku 1714.

Ovčí most
Tento neobvykle strmý a vysoko klenutý 

mostek pochází z doby kolem roku 1620. Vrch-
nost můstek takto navrhla poté, co místní sedláci 
odmítli na stavbu nového mostu přispět. Proto byl 

Chomutovské slavnosti 
přenesou město do historie
Poslední dubnový víkend se náměstí 1. máje v centru 
Chomutova přenese proti proudu času do historie.

Děčínské mosty
V Děčíně se nachází několik zajímavých mostů přes řeky Ploučnici a Labe.

tovským měšťanům vykoupení města z poddan-
ství zprostředkoval. Také mohou fandit Čechům 
pod vedením radních města Chomutova v tradiční 
dovednostní soutěži. Sami se pak mohou zúčast-
nit karnevalového průvodu a pokusu o překonání 
rekordu v počtu lidí v karnevalové masce na jed-
nom místě. Děti pak budou soutěžit o titul Stráž-
ce města Chomutova a se svými rodiči se mohou 
zapojit do pátrání po pokladu bezhlavého mnicha. 
Jsou přichystány prohlídky starobylé radnice ve 
stylu živých obrazů, představí se i různé hudební 
skupiny, kejklíři, cirkus Berto, medvědář, tanečnice, 
herci s divadélkem pro děti a podobně. Potřeby 
diváků pak uspokojí prodejci v kostýmech s dobo-
vými specialitami a několika druhy piv.

Bližší informace podá:
Městské informační centrum
e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

�

vymyšlen tak, aby po lávce přešly panské ovce, ale 
selské povozy aby tudy neprojely.

Řetězová lávka
Vznikla v letech 1829–31 v rámci úprav zámec-

kého parku. Tato zajímavá technická památka leží 
pod Děčínským zámkem na říčce Ploučnici při je-
jím ústí do řeky Labe.

Kristina Leštinová
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kedluben, pampelišek 
a podobně. Ani tady si 
tatínek nesměl nechat 
nic z toho, co vypěsto-
val, jinak by následoval 
tvrdý trest. Vzpomínám 
si, jak před návštěvou 
červeného kříže v Terezí-
ně musel tatínek upravit 
park a zasázet v něm 
celé záhony různobarev-
ných květin, aby ghetto 
působilo na delegaci 
veseleji, než jak tomu ve 
skutečnosti bylo. 

V Terezíně jsme zůstali až do října 1944. Potom 
jsme byli v listopadu společně odesláni transpor-
tem do koncentračního tábora v Osvětimi, bra-
tr tam odjel již dříve. Po příjezdu tam byl tatínek 
od nás odloučen a poslán do plynové komory. 
Maminka, sestra a já jsme byly vybrané na práci, 
a dočkaly se tak konce války. Ten nás zastihl v tábo-
ře Bergen-Belsen, kde maminka týden po osvobo-
zení také zemřela. Bergen-Belsen, tento německý 
koncentrační tábor, ve kterém mezi lety 1943 až 
1945 zemřelo na 100 000 zajatců, byl osvobozen 
15. dubna 1945. Britská armáda tu našla 60 000 
těžce nemocných zajatců, ze kterých bezmála 
14 000 zemřelo krátce po osvobození. Moje sest-
ra a já jsme měly více štěstí a dnes žijeme s našimi 
rodinami v Izraeli. Můj bratr Gideon se dočkal také 
konce války.

Text Judith Rosenzweig, pro KAM po Česku upravil Luděk Sládek
Foto Judith Rosenzweig a Wikipedie

www.pamatnik-terezin.cz�

Do Terezína přijela celá naše rodina z Brna 
v březnu roku 1942. Samozřejmě nás hned oddě-
lili od mužů, a tak jsme byly s mou sestrou Ester 
a maminkou Scharlote za svobodna Leitersdorf 
ubytované v Drážďanských kasárnách. Muži, tedy 
můj tatínek a bratr Gideon,  byli v jiných kasárnách. 
Hned po příjezdu se můj tatínek seznámil s Juden-
rat (správně Ältestenrat, česky rada starších). 
Domnívám se, že to byl tenkrát pan Epstein, se kte-
rým se tatínek domluvil, že by se mohlo v ghettu 
otevřít zahradnictví, kde by mohly pracovat přede-
vším děti. 

První zahradu tatínek otevřel v roce 1942 v pří-
kopech, kde pěstoval zeleninu, kterou však musel 
beze zbytku odevzdávat SS. V zahradě pracova-
li mladí od 14 do 16 let, a mohli tak být zároveň 
i v přírodě. A o to mému tatínkovi šlo především. 
Sám bydlel na zahradě, kde měl postavený stan 
z hadrů a několika prken. Jednou, když jsem byla 
nemocná, měla jsem žloutenku, jsem dokon-
ce několik dní na „jeho“ zahradě bydlela a on se 
o mne staral.

Asi nemusím říkat, že tatínek měl zahradnictví 
hodně rád. Před odjezdem do Terezína jsme měli 
velký ovocný sad v Brně, kde rostlo snad všechno. 
Tatínek nebyl sice zahradník v pravém slova smys-
lu, ale uměl to. Vzpomínám si, že Němci dostali prv-
ní cenu za kedlubnu, která vyrostla v jeho zahradě 
v Terezíně. Byla veliká a šťavnatá, na rozdíl od vel-
kých kedluben, které bývají často dřevnaté.

Později, když byl otevřen dětský domov v domě 
L410, měl tatínek „svou“ zahradu právě za tímto 
domem. V zahradě stál malý domek na nářadí, kde 
tatínek bydlel i s maminkou a pracoval a také zde 
pracoval s mládeží. V malém domečku pro nářadí 
postavil dvoupatrový kavalec, v koutku byla malá 
železná kamna a na nich maminka vařila špenát 
z kopřiv nebo zeleninu z odpadových listů zelí, 

Zahrady terezínského ghetta 
S Judith Rosenzweig jsem se setkal ve Špindlerově Mlýně, kam každoročně přijíždí 
až z Izraele na setkání se svými kamarádkami z terezínského ghetta. Vyprávěla mi 
příběh svého tatínka, Julia Schwarzbarta, narozeného v květnu 1889 v Jemnicích. 
Je to příběh více než barvitě popsaný očima dítěte, které poodhaluje roušku 
tajemství vzniku zahrad v terezínském ghettu. 

Judith Rosenzweig dnes

Judith v roce 1946

� Nechvalně proslulé nádraží v Terezíně
Po osvobození tábora Bergen-Belsen v dubnu 1945 � Obelisk v Bergen-Belsenu

maminka Scharlote

tatínek Julius Schwarzbart

Judith se sestrou Ester a bratrem Gideonem, 
vpředu Otto a Petr, dva bratranci, kteří nezůstali naživu

Judith pracovala jako sestra 
v nemocnici 35 let, foto z roku 1962

KAM do regionu
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Každoročně se s nadcházející turistickou sezonou objeví jako falešná pětka jeden 
starý, dovolím si dokonce říci vousatý překlad amerického turistického průvodce. 
Málokdo už ale ví, že překlad měl na svědomí můj kamarád Dean. Díky internetu si 
pak jeho překlad přivlastnil kdekdo. Ale posuďte sami, jak o nás smýšlejí za velkou 
louží.

se Česko považuje za bezpečnou zemi. Návštěvníci 
si ale musí být vědomi toho, že čas od času Česko 
někdo přepadne nebo obsadí (Němci nebo Ruso-
vé). Češi tradičně kapitulují bez průtahů. Nikdy si 
tam nesmíte přestat dávat pozor na své peníze. 
Původ Čechů je nejasný. Někteří se považují za Slo-
vany, jiní za potomky Keltů. Pak tam je skupina lidí, 
kteří mluví úplně jiným jazykem, ale tvrdí o sobě, 

že jsou Češi. Země také mnohokrát změnila své 
státní zřízení a jméno. Dnešní Česko si lidé pletou 
s Čečnou, ale ta je více na východě. Nejznámější-
mi Čechy byli internacionál DubCzech, Koudysh 
(tenis), Hashek (hokej) a Hejvl (prezident).

Co dodat? Snad jen to, že…
Spojené státy nejsou Amerika, pouze část té 

severní. Tvrdí o sobě, že jsou světovou velmocí 
(v ekonomice, politice, kultuře i vojenské síle), 
a asi to tak bude. Tedy pokud zrovna neodstar-
tují další světovou krizi nebo jejich zahraniční 
politika nevyvolá takové emoce jako jejich mise. 
Představa Američanů o kultuře bude podobná té 
o historii. Americký archeolog najde sto let starou 
plechovku od Caca-Coly a je šťastný stejně, jako by 
ten náš našel ostruhu sv. Václava. Američané věří, 
že by celý svět měl mluvit jako oni anglicky, ale 
anglicky mluví Angličané. Američané mluví jinak. 
Pokud někdo nemluví jako oni, je pro ně Kana-
ďan, Francouz nebo z Kazachstánu. Otroctví bylo 
v USA zrušeno před 145 lety, tedy 20 let poté, co 
se Evropa vypořádala s feudalismem. Spojené stá-
ty jsou také bezpečnou destinací, tedy pokud se 
zrovna nepohybujete v oblasti 51 nebo se nesta-
nete svědky blízkého setkání. A původ Američanů, 
ten je v porovnání s tím naším zcela nejasný. To, že 
o nás Američané vědí tak málo, je jejich ostuda, ale 
hluboce smekám před T. G. M., který musel „vybo-
jovat“ naši samostatnost v zemi, která toho o nás 
„tolik ví“. A když už je ten duben, dovolte mi podělit 
se s vámi o vtip závěrem, který jako reakce na ame-
rického průvodce postačí. Ptá se bohatý Američan 
anglického lorda, jak to dělá, že má takový trávník. 
Lord mu odpoví, že trávník musí dvakrát týdně 
stříhat, sypat dřevným popelem a válcovat. Ameri-
čan kroutí hlavou, protože to dělá, ale jeho trávník 
není takový. Lord se zamyslí a zeptá se Američana. 
A děláte to už 300 let? 

Alois Rula

Nebuďme malicherní

Toto je doslovný překlad zmíněného americké-
ho turistického průvodce…

Česko je nepatrná země ležící na kontinentu 
Evropa. Nachází se v prostoru mezi Německem 
a Ruskem. Kdysi bylo zhruba dvakrát větší, ale 
v minulém století z něho začaly od východu jed-
notlivé kusy odpadávat. Je to významný člen svě-
tového společenství, i když ne tak významný, jak 
si myslí. Hraničí s Německem, Rakouskem a pak 
ještě s jinými sáty, které nejsou důležité a kde se 
špatně nakupuje. Historie – Česko je velmi stará 
země s mnoha poklady, jako je Karlův most, Kar-
lovo náměstí, Karlovy Vary a Karlštejn. Na západní 
civilizaci se podílí pivem a hokejem. I když si o sobě 
Češi myslí, že jsou moderní národ, téměř nepouží-
vají klimatizaci a Američan tam těžko narazí na 
slušnou mexickou kuchyni. K neustálému roztrp-
čení mluví místní obyvatelé česky, i když je tam 
mnoho lidí, kteří promluví anglicky, jestliže z toho 
budou něco mít. Lidé – Česko má jen tolik obyvatel 
jako 3 obvody New Yorku: City, Harlem a Brooklyn. 
Přesto je strašlivě přelidněné, minimálně každých 
7 mil tam potkáte vesnici. Z deseti milionů lidí jich 
9,5 milionu pije nebo kouří. Všichni Češi řídí auta 
jako šílenci, jsou posedlí sexem a nemají ponětí 
o disciplíně. Většina věřících Čechů jsou křesťané, 
i když byste to podle jejich chování neřekli. V Čes-
ku je mnoho komunistů. Bezpečnost – všeobecně 

Tady bydlí americký prezident

Tady bydlí náš prezident
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Jan Marek Marci z Kronlandu (1593–1667), rodák z Lanškrouna, nejprve studoval 
fi lozofi i a teologii v Jindřichově Hradci, potom v Olomouci, ale nakonec se 
rozhodl stát lékařem na pražské univerzitě. Důvodů měl hned několik. Třeba 
chatrné zdraví nebo těžkou oční vadu. Po studiích se usadil (1635) na Starém 
Městě pražském, kde vlastnil dům ve Svatohavelské čtvrti č. p. 472 U Svinů (též 
U Zlaté svině), dnes U Zelené lípy v Melantrichově ulici. 

Marci byl jako zemský lékař český také profeso-
rem a několikanásobně i děkanem lékařské fakul-
ty Univerzity Karlovy. Pracoval jako řadový lékař 
v době vpádu Švédů do Prahy (1648) a po uzavření 
vestfálského míru byl (1649) jmenován císařským 
radou. Jako osobnímu lékaři Ferdinanda III. se mu 
dostalo povýšení (1654) do českého vladyckého 
stavu. Po vytvoření Karlo-Ferdinandovy univer-
zity (1654) se stal protektorem světských fakult 
a byl zvolen rektorem (1662). Svými experimenty 
v oblasti spektroskopie a fyzikální optiky předběhl 
nejen svou dobu, ale také Newtona, Grimaldiho či 
Boylea. 

Avšak krátce po svém „odchodu na odpočinek“ 
vstoupil do jezuitského řádu, což bylo více než 
podivné. „Znám své pappenheimské dobře,“ řekl 
si nejspíš Marci a podle staré pravdy „lépe s vlky 
výt, než jim trnem v oku být“ se stal jezuitou. Proč 
ale jezuitou? Přitom odpověď nám ležela doslova 
celá léta přímo před očima. Tou odpovědí by mohl 
být tzv. Voynichův manuskript. Jedná se o dosud 
nerozluštěný rukopis z přelomu 15. a 16 století, 
který pravděpodobně koupil Rudolf II. od vědce 
a alchymisty Johna Dee nebo jeho kolegy Edwarda 
Kelleyho. V 17. století získal rukopis za záhadných 
okolností pražský alchymista Georg Baresch a po 
jeho smrti nám již dobře známý Jan Marek Marci. 

Marci rukopis pečlivě a dlouze studoval. Pokud 
připustíme možnost, že našel odpověď, kterou 
mohlo být svědectví autora rukopisu o tom, že 
objevil bránu a vstoupil do paralelního světa 
(o podobných místech na našem území koluje 
nejedna legenda), potom Marciho vstup do řádu je 
logickým rozhodnutím. Traduje se totiž, že všichni, 
kdo prošli zmíněnou branou, utrpěli vážná poraně-

ní mysli, a právě jezuité, jako ochránci víry a vojáci 
církve, byli od svého vstupu do semináře podrobo-
vání tvrdým duševním cvičením. Co když se Marci 
na sklonku života pokusil najít a projít onou branou 
poznání do jiného světa? To už se asi nedozvíme, 
protože Marci zemřel v zapomnění. Budiž mu ale 
útěchou to, že jeho jménem jsme alespoň pojme-
novali jeden z měsíčních kráterů.

Josef Grof

Marci – lékař i jezuita 
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Pokud k nám 
přijedete v tomto 
období, můžete ji spat-
řit po celých Orlických horách. Bohaté porosty 
uvidíte při procházkách obcemi Deštné v Orl. 
horách, Olešnice v Orl. horách, Sedloňov, 
Zdobnice, Říčky v Orl. horách, Rokytnice v Orl. 
horách, Bartošovice v Orl. horách, Neratov 
a také na dalších příhodných místech.

Ale pozor! Bledule je chráněná rostlina. 
Nemůžete si ji utrhnout do kytice ani vyrýp-
nout a přesadit do zahrádky. To ani v přípa-
dě, že roste na vašem soukromém pozemku. 
Pokochejte se pouze její krásou a květy nech-
te včelkám k prvním sběrům pylu. Bledule se 
od letošního roku stala také symbolem CHKO 
Orlické hory. Po čtyřiceti letech se změnil znak 
CHKO a jeho hlavním symbolem je právě ble-
dule. Snad nám vydrží alespoň tak dlouho 
jako starý znak.

Josef Kučera, CHKO Orlické hory

Historie hraček sahá k samým počátkům věků 
a od stejné doby jsou hračky také nejoblíbenější 
zábavou všech dětí, ale i dospělých. Na jejich výro-
bu byly použity snad všechny dostupné materiály, 
počínaje hlínou, přes dřevo, sklo, porcelán, celu-
loid, kov, plast a kdoví co ještě. A co ještě? Na to 
vám odpoví expozice v budově bývalé radnice, kde 
najdete hračky z let 1880–1960. Muzeum vzniklo 
díky nadšení několika sběratelů, kteří zde soustře-
dili své sbírky. Jejich snahou bylo přiblížit vám život 
našich dětí, proto zde najdete zastoupeny přede-
vším hračky tovární, domácí i reklamní z české pro-

Bledule – posel jara v Orlických horách
Orlické hory jsou známy svým bohatým výskytem bledule 
jarní. Je to rostlina, která se objevuje po odtání sněhu na 
mokrých místech, prameništích a v okolí potoků. Kvete 
bílým květem vyrůstajícím na bezlistém stvolu z cibulky 
společně s několika tuhými zelenými listy. 

Rychnovské muzeum hraček
Až se příště vydáte do Orlických hor, pravděpodobně do nich vstoupíte 
branou, kterou je Rychnov nad Kněžnou. Nic vám nemůže zabránit 
zastavit se tu a trochu se porozhlédnout. Dobrým tipem pro rodinu 
s malými dětmi je Muzeum hraček. 

dukce. Milovníci starých časů a dobré kávy mohou 
stylovou tečku za návštěvou muzea udělat v kavár-
ně Cafe Sultan, kde na ně čeká noblesa třicátých let 
minulého století. (www.muzeumhracek.wz.cz)

? Víte, co je chloubou této expozice z roku 
1900? Pokud ano, napište nám své odpovědi 
do 15. 4. na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz, pro tři ze správných odpovědí 
máme připravené ceny věnované městem 
Rychnov nad Kněžnou. 

Kříž u cesty
Téměř nepovšimnut stojí vlevo při silnici z Hoři-

ček do Brzic v kopci Chrby kamenný kříž. Tento 
kříž je postaven na věčnou paměť události, kterou 
popsala v pověsti Silný Ctibor také Božena Němco-
vá. Na kamenném kříži, který je součástí pověsti, 
můžete vidět loukoť kola. Proč právě loukoť? To se 
dozvíte na www.kampocesku.cz. 

Leoš Poláček

Městské informační centrum
Svatohavelská 105, 516 01  Rychnov n. Kněžnou
tel./fax: +420 494 539 027
e-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz, www.rychnovsko.cz

�
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Foto: Karel Jíra

V sezoně 2010 jsme pro vás připravili:
29.–30. 5. Dětské prohlídky: každou celou hodinu 
vstup vyhrazen rodinám s dětmi, pro něž bude výklad 
upraven. Průvodkyně v kostýmu. Soutěž o vstupenky 
na Putování šternberskou historií.
29. 5. – 29. 8. Výstava Babiččiny kočárky: výsta-
va historických kočárků pro děti a panenky z let 
1860–1960. Kromě kočárků si návštěvníci budou moci 
prohlédnout i dobové miminkovské oblečení, zavino-
vačky, polštářky, ukázky dětských pokojíčků, nádobí 
pro panenky.

12. 9. EHD: v rámci Dnů evropského dědictví 
bude mimořádně zpřístupněna jižní terasa 
hradu a kaple sv. Jiří.
23.–24. 10. Putování šternberskou his-
torií: oživená historie, netradiční prohlídky. 
Účinkující oblečení v dobových kostýmech 
formou scénky představí děje, události, osu-
dy, o kterých se návštěvníci při běžných pro-
hlídkách dozvídají z vyprávění průvodkyně. 
Doprovodný program na nádvoří a u hlado-
morny.

Druhé patro zámku sloužilo k ubytování hraběcích 
synů, kteří se mohli nerušeně věnovat studiu pod 
přísným dohledem guvernantky. Hřejivou atmo-
sféru umocňuje množství rodinných památek 
a dalších drobností v podobě rodinných fotogra-
fi í, podobizen, korespondence i dobových účtů 
a faktur, jež svým provedením dokládají smysl pro 
estetiku i v tak běžných úředních záležitostech. 
Díky dochovanému souboru historických foto-
grafi í se podařilo navrátit většinu předmětů na 
jejich původní místo. Prohlídka více jak dvacítky 
obytných místností je rozdělena do dvou samo-
statných okruhů, během nichž turisté zavítají také 
do nejstarších prostor ve sklepení.

www.hruby-rohozec.eu
tel.: + 420 481 321 012
e-mail: hrubyrohozec@liberec.npu.cz

�

Renesanční skvost v předhůří brdských hvoz-
dů s nejstarší zámeckou knihovnou s původ-
ním interiérem v Čechách z roku 1558, raně 
barokní kaplí od Carla Luraga, bohatými 
interiéry reprezentujícími jednotlivá slohová 
období od renesance po empír, pestrou his-
torií odrážející významné dějinné události 
Českého království a s velkoryse založeným 
anglickým parkem v jeho okolí.
Tajemné bytosti brdských lesů: výstava 
v zámeckém sklepení (1. 4. – 31. 10.).

Oživlé památky: mimořád-
né prohlídky – s kastelánem 
do sklepa a na půdu (22. 5. 
a 29. 5. v 11 a 15 hod.).
Oživlé památky: beseda 
s prof. Václavem Větvičkou na 
téma zámecké parky a zahra-
dy (18. 6.).
Živá legenda: vzpomínka na 
Filipínu Welserovou – oživené 
prohlídky (8. a 20. 8.).

www.zamek-breznice.cz�

V dubnu se pro veřejnost poprvé otevřou interiéry 
zámku Hrubý Rohozec v novém kabátě. Po dvou 
letech příprav, zahrnujících archivní průzkum, 
restaurování nábytku i nové výmalby, si ná-
vštěvníci naplno vychutnají atmosféru šlechtické 
domácnosti z období mezi dvěma světovými vál-
kami. Vedle parádních pokojů (knihovna s rodo-
vou galerií, jídelna v podobě rytířského sálu) se 
příchozí mohou těšit především na prostory ryze 
soukromé. První patro představí apartmá teh-
dejších vlastníků zámku rozdělené na pánskou 
a dámskou část. Pozornost upoutá nejen pracov-
na hraběte v bývalé věži s dobovým trezorem, 
ale také lovecký pokoj či chodba s originálními 
střeleckými terči, odrážejícími největší zálibu 
mužských členů urozené domácnosti. Dámské 
pokoje kladou důraz na veškeré pohodlí moder-
ní prvorepublikové dámy. Není proto divu, že se 
v jejich blízkosti nachází také splachovací toaleta. 

Zámecké interiéry, prohlídky reprezentačních 
prostor zámku s apartmánem posledních šlech-
tických majitelů.
Hry a hračky malých aristokratů: výstava hra-
ček šlechtických dětí z depozitářů středočeských 
hradů a zámků.
Hudba bez hudebníků: výstava hracích strojků 
ze sbírek Národního muzea.
Nadpřirozené bytosti: výstava strašidel 
v zámeckém sklepení.

www.zamek-horovice.cz�

Zámek Hořovice

Zámek Kynžvart
Kynžvart leží nedaleko Mariánských Lázní. Rakouský stát-
ní kancléř Metternich na zámek soustředil umělecká díla, 
knihovnu a unikátní kolekci autentických památek na 
přední osobnosti a události evropské historie a kultury.
V  kabinetu kuriozit jsou stovky osobních předmětů 
známých historických osobností, antické archeologické 
nálezy i staroegyptské památky, které kancléř dostal od 
místokrále Egypta. Hodnotu mnoha předmětů tvoří jejich 
spojení s konkrétní historickou událostí.
Zámek je zapsán v seznamu Evropského dědictví.

www.kynzvart.cz�

Zámek Březnice

Zámek Hrubý Rohozec
otevírá novou prohlídkovou trasu

Správa hradu

Český Šternberk vás zve k návštěvě
Gotický hrad, založen roku 1241.
15 místností bohatě zařízených mobiliářem.
Prohlídka s výkladem podle věku návštěvníků.
Hrad Český Šternberk je otevřen po celý rok.
(V zimní sezoně nutná rezervace.)

Zdeněk Sternberg
257 27 Český Šternberk 1
tel.: +420 317 855 101, fax: +420 317 855 118
e-mail: info@hradceskysternberk.cz 
www.hradceskysternberk.cz 

�

Duben je měsíc, kdy se otevírají brány většiny našich 
památek. A na co se můžete v letošní návštěvnické 
sezoně těšit? V mnoha případech se jedná o nové 
expozice zaměřené tak, aby ještě lépe vykreslo-
valy návštěvníkům duši objektu, dobu posledních 
majitelů či doby svého provozu. Jsou to tematicky 

laděné, dlouhodobé či krátkodobé expozice, které 
se věnují buď významným dějinným událostem, 
slavným výročím, případně osobnostem spojeným 
s daným objektem. Zaznamenali jsme také zvýšený 
počet kostýmovaných nebo netradičních a zážitko-
vých prohlídek pro malé i velké, stejně jako nejrůz-
nějších klání, divadelních vystoupení či dobových 
tržišť a jarmarků.
Není tajemstvím, že nadcházející sezona bude 
poznamenána sníženými rozpočty nejenom na 
provoz vlastních objektů, ale také na pořádání 
těchto akcí. A právě proto bychom měli takové akce 
podpořit svou přítomností. Nebudeme jistě litovat, 
ostatně stejně jako v minulých letech, kdy kulturně-
-společenské akce byly naší další – opakovanou 
návštěvou některého z podobných objektů. Přijmě-
te proto ještě jednou naše pozvání na hrady a zámky 
za památkami technickými, církevními, ale také do 
skanzenů, archeoparků, městských památkových 
rezervací, zkrátka za všemi památkami, které Česká 
republika nabízí. Minimálně proto, že jsou jedineč-
nou ukázkou umu našich předků. -red-    

KAM za památkami
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LEGO – hračka i hobby: 21. 3.–25. 6.
Co slušelo prababičkám – lidové kroje středních Čech: 2. 4.–18. 7.
Loutky ze sbírky Jiřího Vorla: 11. 6.–21. 11.
Otevřeno: út–ne od 10 do 18 hod.
Ateliér Zdenky Braunerové: duben–říjen od 10 do 18 hod.
Vstupné 50/20 Kč

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek 1, 252 63 Roztoky u Prahy
tel.: +420 233 029 011
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz

�

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Nabízí 60 expozic v Příbrami a pobočkách v Památní-
ku Vojna Lešetice, Skanzenu Vysoký Chlumec, Muzeu 
zlata Nový Knín a v Muzeu Špýchar Prostřední Lhota. 
Hornický skanzen Březové Hory umožňuje jízdu hor-
nickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky 
několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po 
skluzavce do dolu Drkolnov k obrovskému vodnímu 
kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji, 
rozsáhlou mineralogickou sbírkou, havířským folk-
lorem a s množstvím dalších zajímavostí.

www.muzeum-pribram.cz�

Hornické muzeum Příbram
Nedaleko hradu Potštejna u vesnice Lhoty necha-
la hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, rozená ze 
Žďáru, zbudovat v letech 1692–1696 raně barok-

ní kostel Panny Marie Bolestné. Kostel byl navržen 
jako prostá jednolodní stavba se štítovým průče-
lím, natočeným netypicky severním směrem, aby 
dominoval okolní volné krajině. Kostel roku 1864 
zcela vyhořel a obnoven byl v průběhu 19. století. 
Postupně zde vznikl poutní areál se dvěma kaple-
mi a schodištěm. Přístupové schodiště s balustro-
vým zábradlím na svahu návrší Homole je ojedi-
nělou uměleckohistorickou a stavební památkou 
v rámci střední Evropy. 

www.homolskeschody.cz�

Poutní místo Homole

Pět mohutných objektů z let 1936–1938, pro-
pojených v podzemí téměř 1 800 metry chodeb 
a sálů, se nachází severně od Králík směrem na 
Hanušovice. V rozsáhlém podzemním komplexu 
můžete vidět expozici týkající se výbavy našich 
předválečných opevnění, vozíky úzkorozchodné 
železnice a lokomotivu, která rozvážela materiál 
do jednotlivých skladů. Zachovala se zde i ori-
ginální posuvná pancéřová vrata. Parkování je 
možné před objektem.

www.boudamuseum.com�

Dělostřelecká tvrz Hůrka
Tajemný národ žijící na území Čech od 6. do 
1. st. př. n. l. nám zanechal velké množství pozů-
statků od keltských měst přes vesnice či osady po 
kultovní místa. Občanské sdružení Keltoi nabízí 
mnohé z toho k vidění v rekonstrukci keltské ves-
ničky v Prášilech na Šumavě. 
Provozní doba: 
červenec–srpen: denně od 9 do 18 hod. 
jinak na objednávku: + 420 602 340 991
 

www.archeoparkprasily.cz�

KELTOVÉ – Archeopark Prášily

Pět povrchových objektů je v podzemí propo-
jeno téměř 1 500 metry chodeb a sálů. Tvrz 
se nachází v Pardubickém kraji a je přístup-
ná pouze pěšky. Jedná se o nejzachovalejší 
stavbu svého druhu v ČR. Uvidíte zde původní 
svážnicový vozík, pevnostní kanon vz. 44/59 
používaný v našem opevnění po válce na jižní 
Moravě, pancéřový zvon a řadu dalších uniká-
tů z našeho opevnění. 

www.boudamuseum.com�

Oživení zapomenutých tradičních technik, lidové-
ho umění a obyčejů, rekonstrukce společenského 
života, obchodu i zábavy našich předků.

Dřevěné městečko – prezentuje způsob života ve 
městě, víkendové folklorní a řemeslné programy 
Mlýnská dolina – funkční technické stavby pře-
vážně na vodní pohon
Valašská dědina – v krajině umístěné hospodář-
ské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna 

www.vmp.cz�

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Prohlídkový okruh půdou: 
Co vše ukrývá zámecká půda? (od června 2010)  
Kočárek v proměnách času: 
Nová expozice historických kočárků (17. 4. – 28. 12.)
Výstava Arabela: Kostýmy a rekvizity z oblíbených 
pohádkových seriálů Arabela a Arabela se vrací 
(3. 8. – 28. 9. v Galerii Pod Žebrovkou a ve Švédské síni)

tel.: +420 491 470 523
e-mail: zamek@zameknm.cz
www.zameknm.cz

�

Zámek Nové Město nad Metují
Zrekonstruovaná budova starého mlýna, vybave-
ná původními dochovanými nástroji, byla zapsá-
na do státního seznamu památek. Muzeum bude 
otevřeno 2. 5. od 14 do 18 hod. v rámci Dolněm-
čanských hodů. Můžete se těšit i na pečení chleba 
dne 12. 6. a vaření trnek s lidovým jarmarkem dne 
4. 9. V jiných termínech lze prohlídku muzea pře-
dem objednat na obecním úřadě.

tel.: +420 572 648 721
www.dolni-nemci.cz
www.dolnemcan.webgarden.cz

�

Muzeum Na Mlýně Dolní Němčí

Dělostřelecká tvrz Bouda 

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

www.kartografie.cz

Na výlety s Kartografií PRAHA

?
Na jakém zámku se natáčela 
pohádka Zlatovláska?

a) Telč
b) Červená Lhota
c) Hluboká nad Vltavou

• zahrnuje turisticky nejzajímavější 
 oblasti
• významná města, plánky měst
• památky UNESCO
• praktické informace
• tipy na zajímavé akce

Obsahuje textovou část, která 
popisuje jednotlivé památky, pří-
rodní krásy, turisticky zajímavé cíle 
a mapovou část, která zobrazuje 
všechna tato místa.

Atlas výletních cílů je určen všem, 
kteří rádi cestují po krásách naší 
vlasti a mají zájem svůj volný čas 
využít co nejefektivněji.

Atlas výletních cílů

Vaše odpovědi zasílejte do 15. dubna na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a. s.
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Ať máte děti malé či již odrostlejší, každé z nich si 
tu najde něco, co ho zaujme. 

Pokud se rádi bojíte, tak rozhodně navštivte 
Muzeum strašidel, které se nachází ve středově-
kém sklepení domu čp. 17 Masarykově náměstí. 
Naleznete zde unikátní naučnou expozici strašidel 
vyskytujících se v minulosti i současnosti na Vyso-
čině. Exponáty jsou převážně z vosku a ve skutečné 
velikosti.

www.pelhrimovsko.cz/strasidla

Do světa dětí rozhodně patří i nezapomenu-
telné fi lmy bratrů Oldřicha a Lubomíra Lipských. 
Oba bratři se zasloužili o obohacení českého fon-
du kinematografi e fi lmy jako Ať žijí duchové!, Tři 
veteráni, Šest medvědů s Cibulkou a další. V Síni 
Lipských aneb Prvním českém MÚZYu můžete 
i posedět v „Biografu Lipských“ a podívat se s dět-
mi na ukázky z fi lmů a pohádek. 

www.pelhrimovsko.cz/sinlipskych 

Kozy rekordmanky Róza a Réza se moc rády 
nosí. A tak budou jistě nadšené, když je budete 
chtít vzít s sebou na ochoz vyhlídkové věže kos-
tela sv. Bartoloměje. Nahoru vede celkem 135 
schodů a odměnou za jejich zdolání vám bude 
překrásný výhled do okolí. A proč s kozami na věž? 
Přijďte a my Vám to povíme. 
www.pelhrimovsko.cz 

V Děkanské zahradě, která se nachází 5 minut 
chůze z centra města, se uprostřed stromů a zeleně 
ukrývá velké dětské hřiště s pirátskou lodí, houpač-
kami, kolotočem a pískovištěm. Nedaleko na sebe 
pokřikují papoušci ve voliérách, a když budete mít 
štěstí, některý z nich na vás i promluví. 

Pokud byste chtěli ještě na chvíli do kouzel-
ného světa fi lmu, rozhodně navštivte naše kino 
Vesmír – nejmodernější jednosálové kino na 
Vysočině. Sál kina s bezbariérovým přístupem dis-
ponuje 219 pohodlnými sedačkami. Kino je vyba-
veno ozvučením Dolby Digital a nejmodernější 
digitální projekcí s možností sledování fi lmů ve 
formátu 3D s aktivními brýlemi XPand. 
www.pelhrimovsko.cz 

Co rozhodně stojí za to navštívit
�  Muzeum rekordů a kuriozit + expozici Zlaté 

české ručičky www.dobryden.cz 
�  Muzeum Vysočiny s expozicí Městské šatlavy 

www.muzeumpe.cz  
�  Galerii M – malou, ale útulnou výstavní galerii 
�  Kostel sv. Víta – slouží jako výstavní a koncertní síň

Co se děje v Pelhřimově? 
Přijďte a sami uvidíte… 
21. 5. Muzejní noc – jedinečná možnost, jak nav-
štívit muzeum a další turistické cíle zdarma ve 
večerních hodinách. Připravený doprovodný pro-
gram je letos ve stylu staročeského jarmarku. 
22. 5. POUTNÍKfest – při poslechu rockové hud-
by si můžete pochutnat na některém ze speciálů 
našeho pivovaru, dát si něco na zub nebo se poba-
vit s přáteli.
11.–12. 6. 20. ročník Mezinárodního festivalu 
Pelhřimov – město rekordů má pro vás nachys-
táno lecjaké překvapení (laser show, ohňostroj, 
atrakce pro děti i dospělé). 
Črevenec–srpen Pelhřimovské kulturní léto je 
plné koncertů různých hudebních žánrů a předsta-
vení pro děti. 
21. 8. Mraufest, přehlídka trampské, folkové, 
country a bluegrassové hudby v Čakovicích u Pel-
hřimova 
28. – 29. 8. Pelhřimovská pouť plná kolotočů 
a zábavy hlavně pro děti. Společně proběhne 
i 10. ročník Festivalu hasičských dechových 
hudeb a Dnů záchranářů, kde si můžete poslech-
nout nejen kvalitní dechovou hudbu, ale také 
zhlédnout ukázky práce integrovaného záchran-
ného systému.

Více na: www.pelhrimovsko.cz �

U nás, co jinde 
nenajdete
Malebné město Pelhřimov se právem nazývá „Bránou Vysočiny“. Rozkládá se 
v západní části Českomoravské vrchoviny, v oblasti, kterou vymezují tři vrchy 
– Křemešník, Svidník a Stražiště a kde půvabná krajina nabízí příjemné procházky. 
Avšak my bychom Vás rádi pozvali k návštěvě našeho města. 
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Když ale slovo agroturistika zaměníme za 
„dovolenou na statku“ nebo „pobyt na selském 
dvoře“, obrázek se změní – máme tu originální 
a stylovou dovolenou v uvolněném tempu. Nabí-
zí se nám požitek z prostého venkovského života, 
vůně rozkvetlých luk a domácího chleba, čerstvé 
mléko, víno či právě natrhané ovoce. V noci je ticho 
a na nebi září hvězdy. 

Jak nejlépe poznat navštívenou zemi v její 
autentické podobě? Cestováním po venkově, kde 
se pořád ještě nabízejí krajová jídla z místních 
surovin a žijí zde dávné zvyky, jež návštěvník vidí 
nejenom u příležitosti lidových veselic a výročních 
svátků. 

Agroturistika je také příležitostí pro aktivní 
cestovatele – koně, horská kola, pěší turistika, 
cyklistika, rybolov. Někde se mohou hosté podílet 
s rodinou farmáře na hospodářských pracích, jako 
je krmení a ošetřování zvířat, jež tolik milují děti. 

Kde je agroturistika nejlepší? Některé destina-
ce jsou svými statky vyhlášené, například Rakous-
ko. Mnoho z nich leží přímo ve skvělých lyžařských 
střediscích. Ale věděli jste, že agroturistika také 
„frčí“ v Itálii? Vyhledávané je především Toskánsko.

Ale dobré podmínky jsou i doma v Česku. 
Mnoho farem přešlo před lety do rukou rodiny 
původních majitelů a ubytování se nabízí v histo-
rických dvorech, mlýnech nebo chalupách, které 

Je agroturistika dobrodružství? 
Ne každý má s agroturistikou osobní zkušenost a někdo si dokonce představuje, 
že agroturistika rovná se pracovní povinnost na statku. 

dýchají duchem minulého století a vytváří kouzlo 
útulnosti a příjemného pobytu. Část domů prošla 
rekonstrukcí nezbytnou pro modernizaci posky-
tovaných služeb, přičemž dům je citlivě zařízen 
v souladu s historií a stářím budovy (často starožit-
ným nábytkem). Tak se i u nás dají najít statky, kam 
citlivá rekonstrukce přinesla potřebný standard 
ubytování. Vybavená kuchyň, koupelna a WC jsou 
samozřejmostí. 

Mnohé farmy se vydaly cestou ekologické-
ho hospodaření, kdy nepoužívají umělá hnojiva, 
chemické postřiky, zvířata jsou chována volně bez 
stresů. Bioprodukty jsou proto vyhledávány pro 
svou kvalitu a chuť. A zatímco my se potýkáme 
s hektickým tempem života v přetechnizovaném 
prostředí, na farmě se žije stále v souladu s rytmem 
přírody. Navštivte je s námi na www.nafarmu.cz.

www.nafarmu.cz�

Ve sklepních prostorách této 
památkově chráněné budovy se 
nachází expozice Čarodějnické 
procesy. Délka prohlídky trvá cca 
40 minut. Každý účastník obdrží po 
zaplacení vstupenky průvodcovský 
systém GuidePort, ze kterého se 
dozví zajímavosti o čarodějnických 
procesech z 2. poloviny 17. století 
i o samotné expozici. Sklepení je 
vybudováno tak, aby se zde náv-
štěvníci mohli pohybovat sami a aby 
mohli přecházet z jednotlivých pro-
stor do druhých bez doprovodu prů-
vodce. 
Více informací na www.sumperk.cz

Evropský dům setkávání, 
tzv. Geschaderův dům
Kladská 1, 787 01 Šumperk
tel.: +420 583 213 721, 583 388 610
e-mail: miroslav.huf@musumperk.cz
www.sumperk.cz

�

Expozice 
Čarodějnické procesy v Šumperku
K nejvýznamnějším památkám města patří Evropský dům setkávání, 
tzv. Geschaderův dům, ve kterém se v době neblaze proslulých čarodějnických 
procesů odehrály příběhy a osobní tragédie konkrétních šumperských obětí. 

Chřestové slavnostiChřestové slavnosti
Ivančice, 21. a 22. května 2010

Prodej čerstvého chřestu
Chřestová restaurace
Chřestová menu
Chřestové speciality na náměstí
Degustační zóna
Kulturní program
Tradiční trhy

www.kic.ivancice.cz�
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Ostravská operace
Jedna z největších operací na území 
Československa, která začala 10. března 
a skončila 5. května 1945, přinesla 
svobodu celkem šestnácti městům 
a více jak šesti stům obcí. Jednalo se 
o útok Rudé armády a jednotek 1. čs. 
armádního sboru v prostoru severní 
Moravy, který měl zajistit průnik 
jednotek na území Československa.

Hlavní cíl – Ostrava. Pro Němce to byla jed-
na z posledních průmyslových a surovinových 
základen. Její udržení pro ně bylo otázkou životní 
důležitosti. Hlavní část operace začala 15. 4. a již 
22. 4. byla osvobozena Opava, což umožnilo sovět-
ským a československým vojskům rozvinutí útoku 
směrem na Ostravu. Rozhodující boj o město pro-
běhl 30. 4. a Ostrava byla ještě téhož dne osvobo-
zena, čímž hlavní část operace skončila. Dne 3. 5. 
byl osvobozen Těšín, Karviná, Třinec a Místek. Voj-
ska pokračovala dále směrem na střední a severo-
západní Moravu a Slezsko. 

V místech nejtvrdších bojů ostravské operace 
byl otevřen Památník II. světové války v Hrabyni. 
Areál je tvořen hlavním objektem s expozicemi 
a výstavami, symbolickým hřbitovem se jmény 
padlých československých a sovětských vojáků 
a občanů severní Moravy a Slezska, kteří padli na 
všech frontách války, skanzenem bojové techniky 
a nástupní plochou.

Slezské zemské muzeum
Památník II. světové války, 747 63 Hrabyně 192
tel.: +420 553 775 091
www.szmo.cz

�

Obecní dům je novobarokní budovou postave-
nou podle projektu vídeňského architekta Rudolfa 
Eislera v roce 1915. Rozsáhlá rekonstrukce budovy 
proběhla v roce 2009. Exteriér budovy byl opraven 
v souladu s původním projektem z počátku 20. sto-
letí. Pod dohledem odborníků na památkovou 
péči byl v interiéru restaurován zejména historický 
vstupní vestibul a monumentální schodišťová hala.

Návštěvníci Obecního domu mohou využít 
služby recepce, navštívit společenské akce pořá-
dané v Sále purkmistrů či v moderním multižánro-
vém Klubu Art, prohlédnout si výstavu v galerii 
nebo se občerstvit v příjemném prostředí Obecní 
kavárny. Pro pořádání školení, menších spole-

čenských setkání, besed i komorních kulturních 
akcí (oslava narozenin, fi remní večírky apod.) je 
určen Schösslerův salonek. Místnost je vyzdo-
bena replikami historických pohlednic, které 
dokumentují proměny Opavy v době působe-
ní purkmistra Schösslera. Z terasy, která volně 
navazuje na prostor salonku, se otevírá zajíma-
vý výhled na střechy domů opavského centra.

Opavská kulturní organizace
Obecní dům
Ostrožná 46, 746 01 Opava
tel.: +420 553 791 947
e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz
www.oko-opava.cz

�

Obecní dům v Opavě
V budově bývalé banky v horní části Ostrožné ulice v Opavě bylo otevřeno nové 
kulturní a společenské centrum. Vznikl zde společenský sál, galerie a muzejní 
expozice, kavárna a klubová scéna.

Jedete na výlet do Beskyd a přemýšlíte, co si odtud přivézt 
domů? Chcete-li něco opravdu originálního a tradičního 
z tohoto krásného kraje, pak hledejte výrobky s logem značky 
Vyrobeno v BESKYDECH®.

Do Beskyd
za trdelníkem, kolovrátkem 
nebo třeba medem

Logo vychází z motivů tradiční lidové tvorby, která je svázána s dlouhole-
tou tradicí, lidskou zručností a osobním přístupem při výrobě. Značka garantu-
je jedinečnost výrobků ve vztahu k Beskydům, jejich kvalitu a šetrnost k život-
nímu prostředí. Výrobky s touto značkou jsou často z tradičních materiálů, jako 
je ovčí vlna, dřevo, keramika, včelí vosk nebo kůže. Ocenění získaly například 
valašské škrábané kraslice, pohlednice, kolovrátek, fotografi e s beskydskou 
tematikou, tkané koberečky a tašky, oděvy z háčkované krajky, hračky z mod-
rotisku či přikrývky z ovčí vlny. Pochutnat si můžete i na několika místních 
dobrotách. Mezi ně patří poctivý trdelník, štramberské uši, tradiční frgály nebo 
příborská freudovka a šifl e.

Naším tipem pro návštěvu je dílna paní Horecké ve Štramberku s oprav-
du širokou nabídkou keramických výrobků nebo producent výborného medu 
pan Řádek, který chová svá včelstva ve zdravém okolí Liptálu.

V Beskydech je však mnohem více zajímavých produktů, proto doporu-
čujeme navštívit naše stránky www.domaci-vyrobky.cz, kde můžete rovnou 
nalézt inspiraci pro cíl vašeho výletu. A to nejen v Beskydech, vždyť podobnou 
značku má u nás už deset dalších regionů! 

www.domaci-vyrobky.cz�

Tank u mostu Miloše Sýkory v Ostravě © Foto: Wikipedie

Foto: archiv SZMFo
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1. Vodník chytá do hrnečku:
a) dušičky
b) lampičky 
c) kočičky

2. Kam láká bludička pocestné?
a) do pekla 
b) do bažin 
c) do nebe

3. Polednice se zjevuje:
a) ráno 
b) v létě v šest hodin
c) v poledne

4. Kdo unášel děti po setmění?
a) klokanice 
b) klekánice 
c) loupežnice

5. Hejkal se vyznačuje tím, že:
a) píská 
b) hopsá 
c) hejká

6. Kdo má špičaté uši?
a) elfové 
b)  ten, kdo tajně poslouchá cizí 

rozhovory 
c) hudebníci

7. Kdo přichází na svět z vejce?
a) prase 
b) hroznýš královský 
c) rarach

8. Co umí rusalka?
a) plést svetry 
b) tančit a zpívat 
c) mluvit jazykem zvířat

9. Kdo straší na hradě?
a) bílá paní 
b) bílý pán 
c) černá paní

10. Saň je:
a) dopravní prostředek 
b) drak 
c) ohnivý pes

11.  Bezhlavého rytíře poznáte, 
protože:

a)  se bezhlavě zamiloval do krásné 
princezny 

b) stále zapomíná 
c) nemá hlavu

12. Co nesmí chybět ježibabě?
a) černá kočka 
b) zuby 
c) hudební sluch

13.  Jak se jmenuje čarodějnice 
ze známého fi lmu?

a) Roxana 
b) Saxana 
c) Hexana

14. Kolik váží duch?
a) 60–120 kg 
b) podle toho, co měl k obědu 
c) je nehmotný, neváží nic

15. Bojíte se strašidel?
a) ano 
b) ne 
c) jen trochu

www.kampocesku.cz 26

KAM pro děti

Milé děti,
bojíte se strašidel
s křídly i těch bez křídel?
Tak vám povím, nebojte se,
hodná strašidla vám nesem,
některá i veselá,

žádné z nich nic nedělá,
jen vám dají malý test,
jistě nedáte se splést.
Odpovědi nám pošlete,
pište, pište a kreslete!
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Hodná 
strašidla 
existují

Už jako malá holčička kreslila obrázky prince-
zen, víl, draků a jiných pohádkových bytostí. Když 
přišel čas volby povolání, vybrala si proti přání rodi-
čů Střední uměleckou školu bižuterní v Jablonci nad 
Nisou a poté vystudovala Vysokou školu umělec-
koprůmyslovou v Praze. Nejvíce obrázků nakreslila 
pro děti – do knih, které sama napsala, i do knih 
jiných spisovatelů. Také vytvořila omalovánky, lepo-
rela, pexeso, puzzle, dokonce i stolní hru. Pro potě-
šení dětí zhotovuje loutky a hračky, pomalovává 
v pohádkovém stylu truhly a jiný nábytek, oživuje 
kresbami kameny i vaječné skořápky.

Strašidel Vítězslavy Klimtové se bát opravdu 
nemusíte. Jsou to bytosti s lidskými vlastnostmi. 
Někdy jsou milá, jindy protivná. A co je na nich 
zvláštního? Než aby sama strašila, jsou někdy spíš 
ustrašená. Proto se pozorně dívejte, kam šlapete, 
jak říká paní Klimtová, abyste žádnému z nich neu-
blížili.

Chtěli byste vidět taková ustrašená strašidla na 
vlastní oči? Zajeďte se s rodiči podívat do Pohád-
kového domu v Pičíně s magickou zahradou, který 
je od sklepa až po půdu plný skřítků, vodníků, víl 
a samozřejmě strašidel.  Jolana Uhlířová

Víte, kdo objevil pohádkovou zemi a věří ve víly, rusalky, skřítky a čarodějnice? 
Přece Vítězslava Klimtová, která o nich píše knihy a umí je i krásně namalovat. 
I zhotovit. Oblíbené jsou například její lexikony o strašidýlkách. 
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KAM za kulturou

Černovice
Čarodějnice
30. 4.
Od 17 hodin se v obci Černovice koná pálení 
čarodějnic s tradičním i netradičním programem. 
K tomu tradičnímu patří soutěž o nejlepší čaro-
dějnickou masku, zapálení vatry, opékání vuřtů, 
upálení čarodějnice pro rok 2010. Netradičně zde 
uvidíte výstavu vojenské techniky, jízdu vojenské 
kolové a pásové techniky a ukázku plaveb obrněné 
techniky. Občerstvit se můžete v místním hostinci.

http://vojenskatechnikacernovice.webnode.cz

�

�

Havlíčkův Brod
Zahrada Havlíčkův Brod
23.–25. 4.
Nejen zahrádkářská výstava v kulturním domě Ost-
rov a na přilehlých pozemcích, pořádaná tradičně 
poslední dubnový víkend. Setkáte se tu i s řadou 
kulturních představení, od vystoupení hudebních 
skupin až po večerní ohňostroj s hudbou. Zabaví 
se i děti, třeba loutkovým představením. Program 
doplňují soutěže pro děti i dospělé.

www.zlatyceskyrucicky.cz

�

�

Jablonec nad Nisou
Lampionový průvod s ohňostrojem
30. 4. 
V blízkosti vodní nádrže Mšeno nedaleko centra 
města se koná čarodějnický slet s lampionovým 
průvodem. Můžete se těšit na ohňostroj, který se 
bude konat ve 21 hodin. Ohňostroj bude umoc-
něn nevšedními světelnými efekty vytvořenými 
odrazem jeho světel na vodní hladině jablonecké 
přehrady. 

www.eurocentrumjablonec.cz

�

�

Polička
Radnice známá, ale nepoznaná
24. 4.
Můžete odhalit tajemství barokní radnice. Při této 
jedinečné příležitosti od 14 do 22 hodin v poličské 
galerii každou celou hodinu ožijí umělci z obrazů, 
a vy se můžete podívat do časů dávno minulých. 
Setkáte se s šlechtici, ocitnete se v dílně sochaře 
nebo rytce. Prohlédnout si můžete hodinový stroj 
v radniční věži nebo nahlédnout do jindy nepří-
stupné komory nad gotickou kaplí.

 
www.cbmpolicka.cz

�

�

Chomutov
Čarodějnice
30. 4.
Od chomutovského divadla vyjde v 18 hodin lam-
pionový průvod směrem do letního kina. Můžete 
se těšit na vystoupení skupiny Album, pro malé je 
připraveno promítání pohádek. Čeká vás vyhláše-
ní nejhezčí čarodějnice, která dostane nazdobené 
čarodějnické koště. Nebudou chybět stánky plné 
dobrot ani opékání vuřtů na otevřeném ohni (vuř-
ty s sebou).

www.skz-chomutov.cz

�

�

Písek – KAM po Česku doporučuje

Chcete prožít kouzelný čarodějnický víkend ve 
společnosti víly Amálky, Hejkala nebo staré dobré 
baby Jagy? Nocovat můžete na slamníku vycpa-
ném žabincem, budoucnost z tarotových karet 
vám vyloží pán kouzelné hůlky Harry Potter, výklad 
runových kamenů přečte z lexikonu Saxana. Na 
povzbuzení nálady dostanete uvítací lektvar 
a k večeři dlabanec z mexického kotlíku. Také si 
můžete pochutnat na libovoučkém kousku z neřá-
da inkvizitora nebo fl ákotě z ropušky hnědé. Nevá-
hejte, nebudete litovat. 

www.zlatybyk.cz

�

�

Cheb
Čtyři roky prázdnin
2.–28. 4
Výstava pěti fotografek: Pavly Kocourkové, Barbory 
Gerny-Vojtěchové, Michaely Zeinerové Brachtlové, 
Anny Lara Feldekové a Lucie Škvorové, absolven-
tek pražské FAMU. Autorky jsou v současnosti na 
mateřské dovolené. Tyto ženy balancují na úzké 
hranici mezi chutí k profesní seberealizaci a staros-
tí o základní zajištění rodiny. Řada fotografi í odráží 
právě tuto situaci.

www.galerie4.cz

�

�

Ostrava
Tarot jako rádce na cestě životem
10.–11. 4.
Když už máme v dubnu čarodějnice, můžeme se 
naučit věštit. Seminář uvede zájemce do práce 
s tarotem, představí systém tarotu nejen jako věš-
teckou metodu, inspiruje k využívání tarotu v běž-
ném životě při řešení problémů. Poradí, jak správně 
klást otázky a volit typy výkladů. Skládá se z teo-
retické a praktické části. Součástí je psychologický 
výklad karet k aktuálním tématům účastníků. Je 
určený pro začátečníky a mírně pokročilé. 

http://terapie-tarot.cz

�

�

Horní Planá
Slet čarodějnic
30. 4.
Zábavný program pro malé čarodějnice a čaroděje 
s maskami. Všechna strašidla světa jsou pozvána 
na čarodějnické rejdy a hrátky. Hopsa-hejsa, hula-
skok na čarotéku! Nezapomeňte na kostým, řádné 
vybavení a svítilny. Slavnost ve znamení příchozí-
ho jara se stavěním májek se koná v podvečer na 
náměstí v Horní Plané. Přijďte na velký slet čaroděj-
nic s bohatým programem a posezením u ohně.

www.horniplana.cz

�

�

Opava
Svět šišek
do 30. 11.
Výstavu tvoří především sbírka šišek, což jsou sami-
čí květenství nahosemenných rostlin. Návštěvní-
ci zde najdou odpovědi na řadu otázek ze života 
jehličin. Pro bystřejší pozorovatele a obdivovatele 
přírody výstava nabízí mnoho informací ze života 
dřevin a jejich světového rozšíření. Najdete zde 
šišky ze všech pěti světadílů. Výstava je připravena 
z cca 500 ks sbírkových předmětů. 

www.szmo.cz

�

�

Vážení čtenáři,
když se řekne duben, vytane většině na mysli aprí-
lové žertování. Původ tohoto zvyku je nejasný, 
ale možná za něj může Julius Caesar, který v roce 
46 př. n. l. přesunul začátek roku na duben. Lidé se 
veselili podobně jako na silvestra. I když od středově-
ku začíná nový rok v lednu, 1. dubnu již tato zvyklost 
zůstala. Další tradicí tohoto měsíce jsou nepochyb-
ně čarodějnice. Pálení čarodějnic (Filipojakubská 
noc, Valpuržina noc nebo Beltine) je starý a dodnes 
živý lidový svátek. O magické noci z 30. dubna na 
1. května se otvíraly jeskyně, v nichž bylo možno 
nalézt poklad. Hlavně se však slétaly čarodějnice na 
svůj sabat a na ochranu před nimi se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Postupem času se z toho-
to zvyku stalo pálení čarodějnic. 
Já mám s dubnem spojenou kytici tulipánů. Ty roz-
jasní svět veselými barvami, i když nás trápí třeba 
aprílové počasí. Kupte si tedy tulipány, pokud je 
od někoho nedostanete, a s dobrou náladou se 
vydejte třeba za kulturou. Ale i čarodějnice budou 
dobrou volbou. 

Jolana Uhlířová, redaktorka
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Praha
Majáles
30. 4.
6. ročník akce, na kterou se nezapomíná, je tady! 
Největší setkání mladých lidí, oslava jara, hudba, 
recese... Je toho hodně, nač se těšit. Zažijete vol-
bu nového krále majáles, volbu nejkrásnější čaro-
dějnice, jarmark studentských organizací, bitvu 
o Stromovku, pálení čarodějnic, doprovodné sou-
těže a samozřejmě pořádnou porci dobré hudby. 
Vystoupí mimo jiné Kryštof, Vypsaná fi xa, Mig 21, 
Sto zvířat a další. Přijďte si užít!

www.majales.cz

�

�

Švihov
Čarodějnice aneb z pohádky do pohádky
30. 4. 
Chcete zažít odpoledne plné soutěží pro děti, 
večerní program s tanečním vystoupením a ohňo-
vou show na hradě Švihov?
Čeká vás odpoledne plné soutěží pro děti před-
školního a školního věku, volba Miss čarodějnice 
s magickými disciplínami pro děti v maskách, večer-
ní program s tanečním vystoupením, ohňová show, 
soutěže pro dospělé, živá hudba, opékání špekáčků. 
Akce se koná v zahradě hradu od 15 hodin.

www.renegati.eu

�

�

Vrchlabí
Kdo jsi, Krakonoši? 
do 31. 5.
Výstava je určená především dětem, ale bude jis-
tě zajímavá i pro dospělé. Bájná postava Krkonoš 
se návštěvníkům představí v různých podobách 
a situacích. Výstava nabídne i několik verzí vzniku 
legend o Krakonošovi. Děti si budou moci přímo 
na výstavě namalovat svého Krakonoše, vyluštit 
Krakonošovu tajenku a nebo se přihlásit do výtvar-
né a literární soutěže na téma „Kdo jsi, Krakonoši?“.

www.krnap.cz

�

�

Praha 
Divadla pro Helppes
14. 4. a 29. 4. 
Společný projekt pražských divadel, která jím pod-
porují neziskovou organizaci Helppes – Centrum 
výcviku psů pro postižené o.s. Přijďte se podívat na 
představení a pomozte handicapovanému člově-
ku získat psího asistenta, který mu výrazně ulehčí 
život. Ptáte se jak? To se dozvíte před představe-
ním. Dne 14. 4. uvádí Divadelní spolek Kašpar hru 
Vertigo a 29. 4. uvidíte v Divadle Semafor hru Šlitr 
s námi (a zlý pryč).

www.helppes.cz

�

�

Různá města ČR
Projekt 100
do 31. 5.
V necelé stovce českých kin probíhá 16. ročník 
putovní fi lmové přehlídky Projekt 100. Přehlídka 
představuje kolekci fi lmů věnovaných tradičnímu 
žánru světové kinematografi e, fi lmu noir. Kolébkou 
fi lmu noir se staly Spojené státy americké po 2. svě-
tové válce, jeho obliba se poté rozšířila velkou měrou 
i do Evropy. Tento žánr reprezentují fi lmy Hluboký 
spánek, Smlouva s vrahem a Muž z Londýna. Kromě 
nich uvidíte řadu dalších zajímavých fi lmů.

www.projekt100.cz

�

�

Ústí nad Labem
Semináře v květinovém ráji
do 31. 12.
Máte rádi květiny? Stačí tak málo, aby se z květin 
stalo malé umělecké dílo. Přijďte do květinového 
ráje na seminář, jehož téma je každý měsíc jiné. 
Téma na měsíc duben je jarní kytička s broučkem 
z přírodnin. Součástí každého semináře je ukázka 
aranžmá pro inspiraci. Semináře se konají v sobotu 
od 14 do 17 hodin a vede je profesionální fl oristka 
– návrhářka květin. Je nutné se přihlásit předem.

www.fl oradoris.cz

�

�

Praha 
Čarodějnice na Ladronce
30. 4.
V prostoru rozlehlého parku Ladronka na vás čeká 
třeba salon čarokrásy pro ty, kteří se nenamas-
kovali doma, vyhlášení soutěže Čarodějnice na 
bruslích, čarodějná divadelní pohádka, volba Miss 
čarodějnice, zapálení hranice, výroba největšího 
kouzelnického koštěte, hudební koncert, oheň, 
vuřty, kytary, spousta soutěží nejen v magii a vaře-
ní lektvarů a mnoho dalšího. Akce se koná od 15 
do 20 hodin.

www.carodejnicenaladronce.cz

�

�

Praha
Výuka tradičních řemesel
do 13. 6.
Chcete si uplést ošatku z orobince? Vyřezat vlastní 
dřevěnou fi gurku? Nebo vyzkoušet některou jinou 
z tradičních rukodělných technik? Přijďte se do 
Národopisného muzea naučit rukodělné dovednos-
ti našich předků. Dílny probíhají každý druhý víkend 
v měsíci. Ve dnech 10. a 11. dubna od 9 do 17 hodin 
se konají dva jednodenní kurzy – pletení z orobince. 
Seznámíte se s materiálem, vytvoříte si orobincové 
podložky, ošatky a dekorativní doplňky.

www.nm.cz

�

�

Třeboň
Mezinárodní festival animovaných fi lmů 
28. 4. – 2. 5. 
Cílem mezinárodního festivalu animovaných fi lmů 
je představit každoročně to nejnovější a zároveň 
nejdiskutovanější z české i světové animované 
tvorby a zároveň upozornit na nově vznikající díla 
české fi lmové animace. Festival uvede význam-
né současné animované snímky a přiváží i výběr 
snímků, které se účastnily největších světových 
fi lmových přehlídek a jsou českému publiku jinak 
těžko dostupné. 

www.anifi lm.cz

�

�

Praha
Beltine 2010
30. 4. – 1. 5.
16. ročník mezinárodního festivalu Svátek keltské 
kultury Beltine 2010 se koná od pátku od 20 hodin 
do soboty do 12 hodin ve středověkém skanzenu 
Řepora. Hlavním hostem Beltine 2010 bude ital-
ská kapela Folkstone hrající středověký folk-metal. 
O další hudební program se postarají např. skupiny 
Beltaine, 1st Czech Pipes and Drums, Asonance. 
Dočkáte se i tanečního vystoupení a výuky skot-
ských tanců a ukázek řemesel. 

www.beltine.cz

�

�

Praha
Sperm festival 2010
23.–25. 4.
Svátek aktuálního umění, hudby a vizuální kultury. 
Prostory smíchovské MeetFactory nabídnou něko-
lik desítek hudebních vystoupení, audiovizuálních 
představení, projekcí a workshopů. Vystoupí např. 
Dan Deacon se svojí zábavnou one man show, troji-
ce Vladimír 518, Ondřej Anděra a David Vrbík nebo 
experimentální duo High Places. Festival nabídne 
kromě hudby a projekcí také výstavu audiovizuál-
ních instalací. 

www.sperm.cz

�

�

Trutnov
Jazzinec
do 23. 4.
Máte rádi jazz? Přijďte se podívat (a hlavně poslou-
chat) na 12. ročník mezinárodního hudebního 
festivalu Jazzinec. A nezaváhejte, protože minulý 
ročník měl rekordní návštěvnost, naprostá většina 
koncertů byla vyprodána. Koho si můžete poslech-
nout? V dubnu je na programu: Jiří Moravčík, Jan 
Budař Trio, František havlíček & Vladimír Charito-
nov & Swing Sextet Emerich Drtiny, Javier Girotto 
& Pigeon Quartet a Steve Clarke Trio.

www.jazzinec.cz

�

�
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Správné odpovědi a výherci   
Soutěže březen 2010
Celkem došlo 1 878 odpovědí, 
z toho 1 766 e-mailů a 112 dopisů.

Kartografi e Praha
Otázka: Jak se jmenuje hlavní město Madagaskaru?
Správná odpověď: b) Antananarivo
Celkem soutěžilo: 298 čtenářů, správné odpovědi: 298, špatné odpovědi: 0
Výherci: Eva Kovaříková, Velké Pavlovice; Stanislav Abraham, Veselí nad Luž-
nicí; Dušan Zabloudil, Jihlava

Bylo nás pět, jako školní výlet
Otázka: Víte, kdy a kde zemřel Karel Poláček?
Správná odpověď: 21. 1. 1945 v koncentračním táboře Gleiwitz
Celkem soutěžilo: 281 čtenářů, správné odpovědi: 185, špatné odpovědi: 96
Výherci: Šárka Čermáková, Praha 9; Jiřina Mertová, Ruda nad Moravou; 
Martina Vavrušková, Vodňany; Sylva Votíková, Spomyšl; Otto Nevěčný, Hradec 
Králové

KAM na výlet v Ústeckém kraji?
Otázka: Víte, kolik mostů přes Labe je na Labské stezce?
Správná odpověď: 111 mostů
Celkem soutěžilo: 191 čtenářů, správné odpovědi: 179, špatné odpovědi: 12
Výherci: Štěpánka Fišerová, Strakonice; Helena Šnáblová, Velké Přítočno 
– Unhošť; Josef Kubánek, Nová Paka

Kutná Hora – tip na školní výlet
Otázka: Víte, jak se jmenuje dům v Kutné Hoře, jenž je spojován s černou 
magií a alchymií?
Odpověď: Sankturinovský dům 
Celkem soutěžilo: 222 čtenářů, správné odpovědi: 176, špatné odpovědi: 46
Výherci: Miloslava Gebauerová, Bílovec; Jitka Hoglová, Holešov; Alena 
 Vaškových, Uherské Hradiště; Jaromír Čech, Ostrava-Poruba; Jiří Mlejnský, 
Týnec nad Sázavou

Test z českých dějin, který zvládnou děti i dospělí
Správné odpovědi našeho testu: 1b; 2b; 3a; 4c; 5a; 6b; 7c; 8a; 9a; 10a; 11a; 
12c; 13b; 14b; 15a; 16b; 17c; 18b; 19b; 20b; 21a; 22b.
Celkem soutěžilo: 164 čtenářů, správné odpovědi: 160, špatné odpovědi: 4
Výherci: Světlana Dubnová s rodinou, Týniště nad Orlicí; Jarmila Lopourová, 
Svitavy; Adélka Pokorná s maminkou Martinou, Liberec; František Homolka, 
Pelhřimov; Milan Zachrdla mladší, Valašské Meziříčí

Z Edice ČT – Vladimír Zábrodský – skutečný příběh hokejové legendy
Otázka: Víte, kdo z týmu Vladimíra Zábrodského hrál nejčastěji v útoku 
po jeho boku?
Správná odpověď: Stanislav Konopásek
Celkem soutěžilo: 158 čtenářů, správné odpovědi: 147, špatné odpovědi: 11
Výherci: Jan Kašpar, Praha 4; Pavel Navrátil, Uherské Hradiště; Ladislav 
Vysloužil, Hořice v Podkrkonoší

Křížovka
Tajenka: Největší valašku u nás vyrobil pan Miroslav Hrabal z Rožnova 
pod Radhoštěm. Celková délka výrobku je 414 cm.
Celkem soutěžilo: 358 čtenářů, správné odpovědi: 339, špatné odpovědi: 19
Výherci: Alena Vodehnalová, Slavětín nad Metují; Jaroslav Borůvka, Zbraslav 
u Brna; Pavel Včelák, Kladno

Se školou na výlet do Pardubického kraje
Otázka: Víte, ve které obci Pardubického kraje najdete pomník obětem 
1. světové války od Čeňka Vosmíka?
Správná odpověď: obec Výprachtice
Celkem soutěžilo: 206 čtenářů, správné odpovědi: 199, špatné odpovědi: 7
Výherci: Valerie Dolečková, Žatec; Ludmila Kurešová, Praha 3; Jaroslava Neu-
mannová, Liberec; Kristina Uhlířová, Praha 2; Radek Pytel, Velká Polom

Všem výhercům srdečně blahopřejeme!

Tajenku křížovky nám zasílejte 
do 15. dubna 2010 
na adresu redakce 

nebo na 
info@kampocesku.cz. 

Tři výherci od nás dostanou mapy.

Křížovka
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Milí čtenáři,
ráda bych vám představila 

již druhé pokračování naší sko-
ro nové rubriky Kam za rohem, 
ve které vás budeme pravidelně 
informovat o zajímavých tipech 
jak na krátké výlety, tak na pro-
dloužené víkendy či dovolenou, 
kterou můžete strávit u našich 

sousedů nebo v destinacích našinci oblíbených. 
Přesto, nebo možná právě proto, že KAM po Česku 
podporuje zejména domácí cestovní ruch, chce-
me zaměřit pozornost našich čtenářů i jinam, kde 
je také krásně a odkud se budou zase rádi vracet 
domů. 

Kristina Leštinová

Za jasného počasí se vám naskytne fascinu-
jící výhled na Česko-saské Švýcarsko, městečko 
Königstein, výběžek Krušných hor či města Pirna 
a Drážďany. Pevnost je pro zahraniční návštěvní-
ky dobře vybavena. Čechům zde s oblibou zapůj-
čí audioguide v českém jazyce. Návštěvníci pak 
mohou ve sluchátkách ve své mateřštině vyslech-
nout více než 50 zajímavých okruhů s informace-
mi o historii pevnosti. Na prohlídku celé pevnosti 
je třeba si vyhradit nejméně 2 hodiny. V češtině je 
možné obdržet také orientační plánek, informační 
leták a další materiály. 

Otevírací doba:
Otevřeno je každý den kromě Štědrého dne. 
Duben–září  9–20 hod.
Říjen 9–18 hod.
Listopad–březen 9–17 hod.
Cena vstupenek: (včetně použití výtahu a návštěvy všech výstav)

Dospělí 6,00 €
Rodinná vstupenka (2 dospělí a max. 4 děti do 16 let) 15,00 €
Rodinná vstupenka mini (1 dospělý a max. 2 děti do 16 let) 9,00 €

Festung Königstein, info@festung-koenigstein.de
www.festung-koenigstein.de (i česky) 

�

řemeslnické cechy a městu bylo propůjčeno právo 
soudní. Komenský byl v Lešně zvolen biskupem 
a písařem, brzy se stal i zástupcem rektora gymná-
zia, což vedlo k jeho zájmu o pedagogiku. 

Prohlídku Lešna můžete začít například ná-
vštěvou stálé expozice věnované Komenskému 
a Českým bratřím, která je instalována ve zdejším 
regionálním muzeu. Jedná se o jedinečnou ukázku 

Za Komenským do Lešna
Jak asi víte, Komenský odešel do exilu do polského Lešna 
(polsky Leszno, něm. Lissa), dnes součást Velkopolského 
vojvodství. První zmínky o Lešně pochází z roku 1393, v roce 
1516 sem přichází první Čeští bratři, kteří zde zakládají roku 
1573 svou školu, a v roce 1628 přichází také Komenský. 

Jan Ámos Komenský (1592–1671)

unikátní dřevěný kostelík

sestavenou z předmětů vážících se ke Komenské-
mu i Jednotě bratrské. 

 Alois Rula

Muzeum Okręgowe w Lesznie 
pl. J. Metziga 17, 64-100 Leszno
e-mail: muzeum@muzeum.leszno.pl
www.muzeum@muzeum.leszno.pl

�

radnice

Dnes je Lešno 
výstavné a průmyslové 
město, ale ještě počát-
kem 16. století bylo spí-
še větší vesnicí. A právě 
v době povýšení na 
město přijalo a ochra-
ňovalo české exulanty. 
Byla zde postavena 
škola, byly zavedeny 

Pevnost  Königstein
Jen pár kilometrů od českých hranic nad městečkem Königstein se ve výšce 
361 metrů majestátně tyčí na jedné ze stolových hor Saského Švýcarska 
stejnojmenná pevnost. Každoročně tato nejzajímavější památka v Sasku 
přitahuje tisíce návštěvníků. 

Památník na Dukle 
Památník a hřbitov příslušníků 
1. československého armádního sboru 
je národní kulturní památkou.

 Na hřbitově jsou hroby se jmény 1 265 padlých 
bojovníků. Pod sedlem stojí kamenný pylon (výš-
ka 28 m) s monumentálním sousoším (slovenský 
název: „Vďaka matky sovietskemu vojakovi za 
oslobodenie“) a obřadní síní. Před památníkem 
byla vysázena Alej hrdinů Dukly. Přímo na státní 
hranici je na místě bývalé Pozorovatelny generá-
la Ludvíka Svobody postavena 49 metrů vysoká 
věž. -kris-

Vojenské muzeum Vyšný Komárnik
tel: +421 54 752 13 98

�
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CK Kudrna • Dornych 33 • Brno
tel.: 542 216 764, 777 583 762, e-mail: kudrna@kudrna.cz

www.kudrna.cz

 14. 5. – 23. 5. Banátské jaro cena: 7 618 Kč
 6. 8. – 15. 8. Rozmarné léto cena: 7 618 Kč
 22. 9. – 28. 9. Babí léto cena: 6 718 Kč
 26. 12. – 2. 1. Čas povánoční a Silvestr cena: 6 918 Kč

 15. 4. – 18. 4. Kulinářské Maďarsko cena: 3 918 Kč
 6. 5. – 9. 5. Slavné maďarské termály cena: 2 718 Kč
 3. 6. – 6. 6. Termály i hory Slovenska i Maďarska cena: 2 718 Kč

netradiční zájezdy

aktivní dovolená

Za českými krajany 
do rumunského Banátu

Kde si prohřát po dlouhé zimě 
kosti a přitom nejezdit na jih?

ve všech ročních obdobích

Cena vždy zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování v krajanských 
rodinách v pruhovaných peřinách, banátskou plnou penzi, průvodce, 
pojištění, bečičku piva a 3x pišingr

Katalog zájezdů Vám pošleme zdarma a rádi! Stačí poslat SMS.
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Pravda o tom, pro� �eši jezdí na Jadran
Najde n�kdo kone�n� jasnou odpov�� na otázku, pro� je Jadran dlouhodob� místem, které si pro svou letní do-
volenou vybírá nejvíce �ech�? Jadran z�stává místem nabízejícím pocit jistoty, bezpe�í a pohody. Toto a navíc 
dobrá dostupnost Jadranu, který je z naší republiky doslova na dosah ruky, nakonec rozhodují p�i výb�ru místa 
pro dovolenou nejenom rodin s d�tmi.
Nejv�tší �eský touroperátor na Jadran, cestovní kancelá� VÍTKOVICE TOURS, za�al prodávat zájezdy na letoš-
ní léto již v �íjnu lo�ského roku a po�et doposud prodaných zájezd� potvrzuje, že zájem o slevy za v�asný nákup 
je obrovský. Lidé se prost� nau�ili šet�it své peníze a v�dí, že �ím d�íve si zájezd zakoupí, tím více svých pen�z
ušet�í! A nejenom to, platí totiž jednoduché pravidlo, kdo d�íve p�ijde, ten si vybírá z nejv�tší nabídky. ckvt.cz

dovolená za minutu

Napsali sv�j názor...
Cht�li bychom touto cestou pod�kovat Vaší 
cestovní kancelá�i za krásnou dovolenou v Bašce 
Vod�, v bungalovech Uranija. Za�átkem �ervence
jsme zde s manželem a dcerou strávili nádherný 
týden. Vše bylo úžasné - ubytování, polopenze, 
mo�e, pláže. D�kujeme hlavn� všem delegát�m.
S takovým množstvím výlet�, které nabízíte, jsme 
se ješt� nesetkali. Nádherný byl výlet lodí na ostrov 
Hvar a Bra�. P�íští rok pojedeme s Vaší kancelá�í
ur�it� znovu.
Alena N�mcová s rodinou 
Další názory a ohlasy na www.ckvt.cz

Cenov� zvýhodn�né 10-ti denní autobusové zájezdy 
do BUNGALOV� URANIJA s polopenzí. Cena za os./zájezd (K�)

KÓD POKOJ
- 18.6.-27.6. 25.6.-4.7. 2.7.-29.8.

10.9.-19.9. 3.9.-12.9. 27.8.-5.9. -
H-054X 1/2 SWCB 6 490 7 490 7 990 8 690
H-054X 1/3 SWCB 5 490 6 490 6 990 7 690
Dítě do 8 let bez lůžka 
s polopenzí v 1/2 a 1/3

2 290 2 290 2 290 2 290

POLOHA: patrové bungalovy umístěné v příjemné zeleni 
s ideální polohou cca 150 m od centra Bašky Vody. Příjem-
nou procházkou podél moře je možno vydat se na sever do 
letoviska Brela - cca 1 km nebo na jih do Baško Polje - cca 
1 km, Promajny - cca 2 km, Makarske - cca 6 km. VYBA-
VENÍ: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, 
snack bar, prostor pro semináře, v rámci NEPTUN KLU-
BU v období od 12.6. do 18.9. - herní koutek vybavený 4x 
playstation konzolí, terasa (3x týdně živá hudba). UBYTO-
VÁNÍ: 2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV s českým 
programem, balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za po-
platek možno zajistit lednici do pokoje - cca 30 HRK/den, 
platí se na místě. Bungalov je tvořen čtyřmi pokoji, každý se 
zcela samostatným vstupem. STRAVOVÁNÍ: formou polo-
penze v centrální restauraci - snídaně formou bufetu a veče-
ře výběr ze 3 menu, polévka nebo předkrm, salátový bufet, 
desert. PLÁŽ: oblázková, cca 50-100 m, vhodná pro děti. 
SPORT: v blízkosti - tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, 
minigolf, vodní sporty. POZNÁMKA: parkování za poplatek 
cca 20 HRK/den. Návštěvy celebrit v našich NEPTUN KLU-
BECH  budou pokračovat.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, dopravu kli-
matizovaným autobusem (odjezd z ČR v pátek, návrat 
v neděli), pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. Možnost dokoupení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 25 Kč/den, 
nad 18 let - 35 Kč/den.

Cenově zvýhodněné autobusové 
zájezdy do Bungalovů URANIJA

Již �tvrtým rokem VÍTKOVICE TOURS organi-
zuje tzv. „NEPTUN KLUBY – Zábava pro dosp�lé 
a d�ti“, které jsou v r. 2010 v chorvatských letovis-
cích Solaris u Šibeniku, Promajna a Baška Voda na 
Makarské rivié�e. Anima�ní projekt pod názvem 
NEPTUN KLUB se postará, aby dovolená pro Vás 
a Vaše d�ti byla tím, na co budete ješt� dlouhé m�-
síce doma vzpomínat – p�e�t�te si písemné ohlasy 
spokojených klient� na www.ckvt.cz. Programová 
nabídka, zábava, sportovní aktivity a utkání, hry 
pro dosp�lé i d�ti a každý týden p�ekvapení v po-
dob� celebrity v k�esle pro hosta je ve spojitosti 
s nádherným prost�edím prost� opravdovým zážit-
kem, a to nejen pro d�ti, které NEPTUN KLUBY 
milují, ale také pro jejich rodi�e. 

LETECKY NA JADRAN
S VÍTKOVICE TOURS
OSTRAVA-SPLIT-OSTRAVA   PRAHA-SPLIT-PRAHA   PRAHA-DUBROVNÍK-PRAHA
Odlety každou středu a neděli Odlety každou sobotu Odlety každou neděli

Pro rok 2010 je nabídka na Neptun Kluby rozší�ena 
o all inclusive hotel Niko**** ve st�edisku Sola-
ris u Šibeniku. Práv� to je považováno za nejlépe 
vybavené st�edisko na chorvatském Jadranu. (na 
www.ckvt.cz najdete i další hotely st�ediska Sola-
ris – hotel Ivan a Jure)

Rodi�e, Vaše d�ti milují Neptuna

Solaris u Šibeniku - nejvybavenější hotelový resort Chorvatska
Rodiny s dětmi a všichni, kteří si svou dovolenou v Chorvatsku chtějí užít naplno, oceňují moderní hote-
lový resort Solaris u Šibeniku. Množství vodních skluzavek, tobogánů, bazénů, stylových atrakcí, turistický 
vláček, víceúčelová hřiště, tenisové kurty, relaxační zóny, dalmatinská vesnička, pirátský koráb a mnoho 
dalšího umožní jeho návštěvníkům prožít u nádherného Jadranu vysněnou dovolenou.
A navíc, na začátku letošního roku hotelový resort Solaris zveřejnil informaci, že již letos v létě se mohou 
návštěvníci těšit na tyto novinky hotelového resortu: devíti jamkové golfové hřiště a také „žluté ponorky“ 
z dílen prestižních amerických designérů, které hostům Solarisu ukážou Jaderské moře z jiné perspektivy. 

Rezervujte svou dovolenou online na www.ckvt.cz nebo volejte na 59 666 40 40

Bazén v resortu Solaris

Baška Voda

Akce platí do 30.4.2010 
nebo do vyprodání zájezdů.

KUPON NA SLEVU
Objednejte si do 30.4.2010 cenově zvýhodněný 
autobusový zájezd do bungalovů Uranija v Bašce 
Vodě a po předložení kuponu získejte slevu ve výši 

300 Kč/os.

Krize nekrize, �eši na Jadran prost� jedou
P�etrvávající ekonomická recese zp�sobila, že lidé 
více šet�í a pe�liv�ji se rozhodují, co si za své pení-
ze koupí. „I p�es pesimistické prognózy ze za�átku
lo�ského roku, vycestovalo v roce 2009 s cestovní 
kancelá�í VÍTKOVICE TOURS k chorvatskému 
Jadranu více klient� než v roce p�edchozím“ kon-
statuje Ing. Libor Šugárek, výkonný �editel VÍT-
KOVICE TOURS. Sv�d�í to o tom, že i v dob�,
kdy lidé pe�liv�ji než kdy jindy zvažují, co za své 
peníze koupí, Jadran si prost� dop�ejí.
Dá se o�ekávat, že ceny zájezd� do Chorvatska 
budou v Last Minute stejn� atraktivní jako loni? 
Je velmi pravd�podobné, že cestovní kancelá�e pro 
letošní rok s ohledem na recesi nasmlouvaly v za-
hrani�í menší po�ty zájezd�. Tuto skute�nost potvr-
zuje Ing. Šugárek, který navíc vyzývá: „Zajist�te si 
proto svou dovolenou v�as a podle svých p�edstav“.
Kompletní nabídku zájezd� VÍTKOVICE TOURS 
na chorvatský a �ernohorský Jadran najdete v kata-
logu Jadran 2010 nebo na www.ckvt.cz.
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www.bhc.cz

NEJVĚTŠÍ HOTELOVÁ SÍŤ
V ČESKÉ REPUBLICE
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VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI V HOTELU S WELLNESS SLUŽBAMI
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