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obsah
Milí čtenáři,
v tomto vydání
pro vás máme pozvánky z mnoha míst
České republiky na
výlety s dětmi, rodinné pobyty a dovolené.
Ono se řekne, že to či ono je vhodné pro rodiny
s dětmi, ale není tomu tak vždy. Rodina potřebuje
určité zázemí, a zvláště pokud se jedná o rodinu
s malými dětmi. Vždy se vyplatí prověřit si předem,
zda nabídka odpovídá vašim potřebám, protože
ne každý je vyznavačem spartánské výchovy. Také
výlety je dobré plánovat s ohledem na civilizační
záchytné body, kde můžete doplnit tekutiny, potraviny i vybavení zapomenuté doma.
Říkal jsem si, proč připadá Mezinárodní den
dětí právě na první červen? Možná proto, že končí
školní rok a toto je první předzvěst vytoužených
prázdnin. Pravda je, že den dětí má upozornit dětské okolí na jejich práva i potřeby. Vlastní oslavu
navrhla už v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení
učitelů a Světová federace demokratické mládeže,
ale první se slavil až v roce 1950 a pevné datum
bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro
ochranu dětí v roce 1952. V průběhu roku se konají
i jiné akce věnované dětem, jako například Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese, den
za odstranění práce dětí, den ztracených dětí nebo
den nenarozeného dítěte. Ruku na srdce, kolika
dětem u nás se zmíněných práv také nedostává?
Všimli jste si, že se u nás dostává dětem historicky vzato jiné výchovy než například za velkou louží? Tam jsou děti mnohdy nedotknutelné,
přestože umí být jak se patří trucovité, rozmazlené,
vzdorovité či jinak rodině vládnoucí. Ale položme si
otázku. U nás ještě nedávno dítěti napravilo hlavu
pár plácnutí na zadeček a bylo po problému. Ale
bylo doopravdy? Marně se snažím odpovědět si
na otázku, co je lepší. Naši dědové měli pár zajímavých rčení, jako to, že stromek se musí ohýbat,
dokud je mladý, škoda rány, která padne vedle,
a tak podobně. Niccoló Paganini kdysi napsal, že
děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti
bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. Něco na
tom bude.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Dobrý den, protože cykloturista nejsem, jenom
pěší v přírodě nebo auto za poznáváním památek
a historie, tak jsem ohledně řešení cykloturistické
otázky zašel k odborníkovi, který má u nás v Zašové
cykloservis, a ten mi řekl, že má odpověď musí znít:
b) horské.
Srdečně zdraví Ladislav Lajgot, Zašová
Vidím, že český člověk se neztratí. Uměl si poradit
v minulosti, umí to dnes a jistě to bude umět i v budoucnu. To je dobrá zpráva pro EU – až bude v koncích, může se na nás klidně obrátit.

V Čechách působili slovanští kněží, šířící křesťanství liturgií vytvořenou
Konstantinem a Metodějem, která měla tradici již od roku 863. Po rozdělení církve
v celé Evropě na Východ a Západ roku 1054 se však Vatikán čím dál více snažil
prosazovat šíření křesťanství v latině a lokální liturgie včetně staroslověnské byly
zakázány.
V roce 1056 proto kníže
Spytihněv II. vyhnal mnichy
ze Sázavy a dosadil na jejich
místo latinské benediktiny
z Břevnova: „A tak opat Vít,
vzav s sebou své bratří, (…)
odebral se pryč do země
Hunů.“ Spytihněv toužil po
královské koruně z rukou
papeže, je tedy zřejmé, že
se horlivě snažil naplňovat
požadavky církve ve smyslu
sjednocení národních liturgií.
Ve Visegradu se sázavští mniši dostali do bližšího
kontaktu s byzantským křesťanstvím a také se zde setkali
s knížetem Vratislavem II. Po
svém nástupu k moci Vratislav sázavské mnichy
povolal roku 1061 zpět. Roku 1079 požádal Vratislav papeže Řehoře VII. o povolení staroslověnské-

Češi dobyvateli Říma
V červnu roku 1081 se český oddíl pod vedením budoucího knížete Bořivoje II.
zúčastnil společně s německým vojskem dobývání hradeb Říma během tzv. římské
jízdy. Již dříve se toto české vojsko vyznamenalo při přechodu Alp.
mu jej podařilo roku 1084 ovládnout. Zde nechal
Jindřich zvolit nového papeže Klementa III. (vzdoropapež). Jindřich se ještě téhož roku stal císařem
Svaté říše římské. Řehoř VII. se uchýlil pod ochranu sicilských Normanů, kde roku 1085 zemřel. Po
úspěšném italském tažení odměnil Jindřich IV.
v roce 1085 českého knížete Vratislava II. za jeho
podporu a věrné služby nedědičným královským
titulem.
Marcela Kohoutová

Křížovka – vzkaz pro autora: v 6. řádku křížovky vpravo se píše, že URAN je radioaktivní NEROST.
Ne, je to prvek! S pozdravem Ing. Jaroslav Klozar, Příbram
Podklady pro křížovky dostáváme od vydavatelství Levné knihy a rád jim budu tlumočit Váš poznatek. Ale myslím si, že chyby vyskytující se v křížovkách
by vydaly už dávno na pěkně dlouhý román.
Děkuji Vám za zaslání výhry, trefili jste se dobře, zaslanou mapu ve své sbírce nemám, díky a ať
se Vám daří i nadále a máte pořád vděčné čtenáře.
Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou
Pravděpodobnost, že se trefíme do nezaplněného místa Vaší mapové knihovničky, je podobná té,
kterou popsal pan Ludvík Souček (v knize Sluneční
jezero) v případě úspěšného přistání kosmické lodi
navracející se odkudsi z Marsu. Bylo to nějak takto:
Pravděpodobnost úspěšně přistát byla stejná, jako
když sedíte na řetízkovém kolotoči, který se točí, máte
zavázané oči, v ruce držíte pušku se zahnutou hlavní
a trefíte kolem běžícího králíka do oka. Jinak řečeno –
prostě maličkost.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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ho jazyka v celé diecézi. Papežova odpověď z 2. ledna 1080
však byla zamítavá.
V Čechách v 90. letech
11. století dále rostlo napětí mezi novým biskupem
Kosmou a staroslověnským
opatem Božetěchem. Na knížecí stolec nově nastoupil
Břetislav II., který si v církevní
otázce přál sjednocení. V Kosmovi čteme, jak se vypořádal
se zbytky předkřesťanských
obyčejů a vyhnal ze země
„hadače a kouzelníky“. Již
roku 1096 museli slovanští
mniši Sázavu opustit. Možná
odešli do Uher, někteří snad
do Ostrova u Davle. Prvním latinským opatem se
stal břevnovský Děthard.
Michaela Babková

foto © Wikipedie

Vážený pane šéfredaktore, promiňte mi, že se
opět na Vás obracím. Nejprve chtěl bych se omluvit za mou zapomnětlivost, zda jsem Vám, nebo
to patřilo jiné redakci, zaslal soutěže bez vyluštění
a pak až dodatečně ono vyluštění. Tak to již u mě
špatně vypadá s mým zdravím. Před týdnem mi
praskla cévka v očním otvoru, kdy jsem vypadal
jako po domácí velké válce. Každým dalším dnem
se něco přihodí nebo zapomenu. Hlavně, že ještě
vím, jak se jmenuji, a trefím domů. Počítal jsem, že
Vás v loňském roce navštívím, neb měl můj nejstarší vnuk Jeník v Praze promoci. Bohužel, moje zdraví
mi to nedovolovalo. Tak to bylo i u dalšího vnuka
Radka, inženýra ekonomie. No a nyní to, proč jsem
se rozhodl Vám napsat a zaslat mou velikonoční
malůvku s troškou mého přání: Příjemné prožití
svátků velikonočních Vám, Vaší rodině a celému
kolektivu, vše ve zdraví, spokojenosti při pomlázce.
ŠMIGRUSTU – to je valašsky s doplňkem „ať vás
po celý rok blechy neštípají a lidé vám dávají pokoj“.
Radko Sekerka
Děkuji za Vaše milé přání i krásné malování
a přeji hodně zdravíčka do dalších let.

Stalo se po rozkolu církve roku 1054

Německý král Jindřich IV. měl dlouhodobé
spory s papežem Řehořem VII., kterého dokonce
podporovala odbojná německá šlechta. Jindřich se
proto domluvil s českým knížetem Vratislavem II.,
aby společně zaútočili na Řím. Vratislav Jindřichovi
poskytl nejen podporu v českém oddílu, ale také
mu dal 4 000 hřiven stříbra. Jako vůdce českého
vojska během římského tažení Vratislav ustanovil
svého druhorozeného syna, budoucího knížete
Bořivoje II.
Jindřichovo vojsko společně s českým zaútočilo na Řím a po několika marných pokusech se

foto © Wikipedie
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Sňatkový podvodník Vladislav
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O tomto jagellonském panovníkovi bylo napsáno mnohé,
přesto některé zajímavosti unikají naší pozornosti. Dovolím
si připomenout, že kvůli němu, snad nejslabšímu českému
panovníkovi, došlo k velkému úpadku královské moci
v Čechách. Přesto si letos v červnu připomeňme
540 let od
p
jeho korunovace českým králem.
Vladislav (1456–1516) byl litevský velkoknííže, král český a uherský. Jistou pikantností je,
že roku 1476 uzavřel sňatek per procurationem (v zastoupení) s Barborou Braniborskou,
ovdovělou, teprve dvanáctiletou hlohovskou
kněžnou (Hlohovské knížectví v Dolním Slezsku, vzniklé roku 1178). Nikdy však dceru bra-niborského kurfiřta Albrechta III. Achilla Hohenenzollerna neuvedl do Prahy jako svou choť. Proč? Za
vším hledejme Matyáše Korvína, který se zmocnil
Hlohovska, dědictví Barbory po jejím choti, které
měla přinést věnem českému králi. Přestože se
Vladislav cítil být povinován svému slibu manželství, už počátkem roku 1477 hledal novou nevěstu.
Nejprve ho však musela papežská kurie rozvést
s Barborou. To se však nestalo, protože opět zasáhl
Matyáš. Ani jemu, ani Habsburkům totiž nevyhovovalo spojení Jagellonců s Hohenzollerny. Manželství zrušil až roku 1500 papež Alexandr VI. Pozdě, Vladislav se o devět let dříve oženil s Beatricí

Ondřejem Suchým

Vladislav, malba Mistra
litoměřického oltáře z roku 1509
Vladislavova majestátní pečeť

Neapolskou (1491). Sňatek byl tedy uzavřen hned
poté, co se stal uherským králem a ona vdovou
po Matyáši Korvínovi. Přestože nedala potomka
Matyášovi a bylo jasné, že jej nedá ani Vladislavovi, peníze královny vdovy ji předurčovaly udržet
se v královské hře o uherský trůn. Vladislavovi
však o nic nešlo. Protože rozvod s Barborou proběhl později, než se uskutečnil sňatek s Beatricí,
byl nový manželský svazek neplatný. Taková byla
doba. Dnes by se oba Vladislavovy sňatky daly kvalifikovat jako trestné činy – víte jaké? Antonín Fridrich

Požár Malé Strany 1451
Je těžké si dnes představit Malou Stranu jako neohrazené podhradí bez městských
výsad, které bylo přímo závislé na vzestupech a pádech Hradčan. Možná to nevíte,
ale na jejím dnešním území bývalo hned několik vesnic: Újezd, Trávník, Nebovidy,
Obora, Na Písku nebo U Brusky. Teprve roku 1257 za Přemysla Otakara II. tu bylo
založeno, po Starém Městě, druhé hrazené královské město – Nové Město pod
Hradem pražským, později Menší Město pražské a od 17. století Malá Strana.
Otakarovo město mělo šest bran. Píseckou
(v dnešní Valdštejnské ulici), fortnu u kláštera
sv. Tomáše, bránu u mostu přes Vltavu (u Karlova mostu), fortnu k Vltavě (mezi domem Saským
a lázní), bránu Újezdskou (v dnes Karmelitské ulici) a bránu Hořejší či Strahovskou (později Černá
branka někde uprostřed nynější Nerudovy ulice).
Po velkém rozkvětu, kterého se městu dostalo za
Karla IV. a jeho syna Václava IV., bylo počátkem
husitských válek (1420) vypáleno, a dokonce opuštěno. Až roku 1437 dal císař Zikmund po tři dny
Prahou hlásit, aby se sem bývalí majitelé domů vrátili do roka a do dne. Kozinovské zvolání zabralo,
přesto se takřka nestavělo. Až za vlády Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského domů přibylo.
Roku 1507 se Malostranským dostalo privilegia
jmenování konšelů králem, čímž se stali skutečným městem, ale výběr cla v městských branách
zůstal v držení Staroměstských, což změnila až
pozdější soudní pře. Přišel rozkvět, ale také požá-

Desky zemské

ry, jako byl ten z roku 1503. Největší z nich vypukl
před 560 lety, 2. června 1541. Oheň vznikl na půdě
domu Bašta, rychle se rozšířil k Písecké bráně a do
dnešní Nerudovy ulice. Když se vzňala suchá tráva
na valech, oheň přeskočil i na Hrad. Uhořelo asi
50 lidí, shořela většina domů, část Hradu a s ním
shořely i zemské desky (předchůdce pozemkových
knih). Toho později, roku 1547, zneužil Ferdinand I.
(Krvavý sněm na Hradě pražském), ale to je už jiný
příběh.
Josef Grof

Novinář, moderátor, spisovatel
a textař Ondřej Suchý se narodil
16. září 1945 v Praze. Učil se uměleckým truhlářem, začínal jako
aranžér a později pracoval v České televizi Praha. Byl redaktorem
časopisu Sedmička, novinářem
na volné noze a redigoval humoristickou přílohu deníku Svobodné slovo – Kvítko.
Je autorem mnoha televizních pořadů, vydal na tři
desítky knih, je autorem více než 600 textů písní
a v roce 1998 získal Zlatou desku Supraphonu. Má
rád klauny i komiky, psal o světě grotesky třicátých
let a dokumentoval historii českého populárního
umění. Pro mě osobně je králem kresleného humoru a jeho postavička myšáka mi utkvěla v paměti dodnes. Jsem rád, že mohu pana Ondřeje
Suchého požádat o tip na výlet pro naše čtenáře.
Kokořín, tajemný, veselý, smutný a krásný. Když
jsem se ve druhé polovině osmdesátých let začal pozvolna stěhovat z Prahy na Kokořínsko, vrhl jsem se po
hlavě i do sbírání všech možných knížek, průvodců, pohlednic, časopisů a dalších dokumentů mapujících kraj
kokořínský a mělnický. A také jsem začal vzpomínat.
Na konci školního roku 1954/55 jela celá třída
jedné nuselské osmiletky na výlet. Cíl celodenního
výletu byl: Mělník, soutok Labe s Vltavou a prohlídka
hradu Kokořín. Kromě pana učitele a žáků se výletu
účastnil i čtyřiadvacetiletý mladík s ručně natahovací kamerou šestnáctkou. Mezi malými výletníky
měl tento mladý muž, povoláním propagační grafik, mladšího bratra. Ten byl později po zhlédnutí
natočeného filmu zklamán, uviděl se totiž pouze ve
dvou záběrech. Ten čtyřiadvacetiletý mladík, který
si za účelem výletu vzal onoho dne z práce volno, se
jmenoval Jiří Suchý a ten desetiletý žáček, jeho sourozenec, Ondřej. Jak by se asi Ondřej tvářil, kdyby se
k němu tenkrát na hradě někdo přitočil a pravil: Za
pětačtyřicet let, chlapče, přijde za tebou starosta Kokořína a bude chtít, abys o tomto kraji napsal knížku.
Nejspíš by se vystrašený rozběhl žalovat panu učiteli.
Když byl u mě na návštěvě režisér Zdeněk Troška, tak
mi řekl: Tady je pro filmaře opravdu jedno z nejkrásnějších míst, protože Kokořín a okolí, to je jedna obrovská nádherná kulisa.
Děkuji za pozvání
k výletu na Kokořínsko,
které mám také rád a rád
se sem vracím, třeba
díky někdejšímu kastelánu hradu Kokořín Janu
Smutnému. Věřím, že
i naši čtenáři si sem najdou svou cestu.
Luděk Sládek
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451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích,
kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů
a Franků odraženo vojsko divokých Hunů dobyvačného krále Attily. Vítězné Římany a jejich spojence vedl velitel vojska Flavius Aetius. Bitevní pole
zřejmě leželo poblíž dnešního města Chalons-en-Champagne ve Francii.

Keltové v Čechách
1771 – v břehu potoka u vsi Podmokly na Rokycansku byl nalezen náš největší poklad (40 kg)
keltských mincí duhovek z 1. století př. n. l. Duhovky jim kdysi začali říkat lidé, kteří je nacházeli na
polích po prudkém dešti. Zlaté mince si spojovali
s duhou a domnívali se, že padají právě z ní nebo
že se nalézají tam, kde se duha dotýká země.

Nejslavnější český padělatel
1791 – 10. 6. se v Hořiněvsi narodil český spisovatel, jazykovědec a vysokoškolský pedagog Václav
Hanka. Prosadil reformu českého pravopisu (psaní v místo w, ou místo au), která se užívá dodnes.
Slavným se však stal jako pravděpodobný padělatel českých rukopisů – Rukopisu královédvorského
a Rukopisu zelenohorského.

Pavel Josef Šafařík
1861 – 26. 6. zemřel v Praze Pavel Josef Šafařík,
který se narodil 13. 5. 1795 v Kobeliarově na Slovensku. Byl to spisovatel, literární historik, etnograf
a jazykovědec. Psal česky. Vedl časopis Muzejník
a vydával časopis Světozor. Jeho synem byl Vojtěch
Šafařík, významný chemik a astronom, který se podílel na zkoumání pravosti Rukopisů.

Vítězství u Trutnova
1866 – 27. června se odehrála bitva u Trutnova,
jediná vítězná bitva Rakouska v prusko-rakouské
válce. Bojovalo se o to, kdo ovládne rozdrobené
Německo. Vítězstvím Pruska se Rakousko muselo
vzdát myšlenky připojení k Německu a spokojit se
s tím, být „pouhým“ Rakouskem-Uherskem. Prusové byli po bitvě k Trutnovským nemilosrdní.

Koňka to neměla lehké
1876 – 4. 6. byl zahájen provoz druhé koňské
tramvaje v Brně. Pro nedostatek financí a malou
poptávku byl první provoz zastaven (1869–1874).
Představitelé města však chtěli, aby v Brně jezdila
tramvaj, a tak se dohodli s B. Kollmannem, provozovatelem pražské koňky. Dne 4. června byl tedy
zahájen provoz na trati Hlavní nádraží – Pisárky.
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Předvečer popravy strávili odsouzenci na Staroměstské radnici, kam byli večer
převezeni z Pražského hradu a z Novoměstské radnice. Všichni si mohli pozvat
kněze svého vyznání, jen odsouzenci jednoty bratrské ne. Psal se rok 1621
a schylovalo se ke kruté popravě, kterou předešlé noci stvrdil Ferdinand II. svým
podpisem. Posledního rána se mělo dožít 27 odsouzenců, 22 Čechů a 5 Němců.
Před 390 lety, 21. června 1621, bylo u Staroměstské radnice postaveno velké lešení potažené
černým suknem a přístupné jen z prvního poschodí radnice. Úderem zvonu oznamujícího pátou
ranní zazněl výstřel z děla, byly zavřeny městské
brány, na náměstí vstoupilo vojsko. Popravy se ujal
osobně kat Jan Mydlář. Během čtyř hodin a pomocí čtyř mečů vykonal exekuci, aniž by se rukama některého z odsouzených dotkl nebo se mu dal spatřit. Výjimkou byl jen Jessenius, kterému vyřezával
jazyk, a další tři, jež věšel. Oběšenci byli v truhlách
odneseni katem a hrobníky do hrobů – Kutnour
k sv. Havlu, Sušický k sv. Benediktu a Vodňanský
k sv. Kříži. Ostatní těla po stětí byla složena do truhel, naložena na vůz a odvezena k místu uložení.
Ne tak jejich hlavy, které byly na potupu Čechům
vztyčeny v drátěných krabuších (koších) na Staroměstské mostecké věži. Jednalo se o hlavy Šlika,
Budovce, Haranta, sedmi rytířů a hlavy měšťanů
Hauenschilda z Fürstenfeldu a lékaře Jesenského.
Kat musel navíc položit na hlavy Šlika a Hauens-

childa jejich odťaté pravice a na hlavu Jesenského
jeho jazyk. Těla vůdců byla rozčtvrcena a rozvěšena na šibenicích dnešního Václavského, Karlova,
Staroměstského a Malostranského náměstí. Trest
postihl i městské úředníky. Mikuláš Diviš byl přibit
k šibenici za jazyk, neb vítal krále Fridricha, a tři
další úředníky kat vymrskal z města. Ferdinand se
pomstil i Martinu Fruweinovi, který se své popravy
nedožil, proto byla alespoň rozčtvrcena jeho mrtvola na Bílé hoře. Ferdinand II. ukázal Čechům svou
tvář, za což nechť se smaží v habsburském pekle.
Alois Rula

foto © Wikipedie

Attila tvrdě narazil

Hitchcock by koukal

Od hymny k Národnímu divadlu
Národní divadlo bylo poprvé otevřeno 11. června 1881 na počest
návštěvy korunního prince Rudolfa premiérou Smetanovy Libuše. V červnu
o osmdesát let dříve se narodil ten, jehož národní hymna byla předtuchou, že vše
je možné a že sen Čechů mít své Národní divadlo není zcela neuskutečnitelný.
Od napsání hymny Františkem Škroupem k otevření Národního divadla uběhlo
pouhých 47 let.
Nejprve se Janu Vilímkovi alias Františku Škroupovi podařilo nastudovat
v ochotnickém souboru operu rakouského skladatele Josepha Weigla Rodina švejcarská v češtině. Její uvedení ve
Stavovském divadle v roce 1823 mělo
takový úspěch (i finanční), že od té doby
bylo divadlo otevřeno i pro další česká

představení. Škroup se
rozhodl zkomponovat
vlastní operu Dráteník
na libreto J. K. Chmelenského, ve které zpíval hlavní roli. Byla to
první česká novodobá
opera. Hrána byla ve
Stavovském divadle
(1826), na jehož scéně
působilo několik zakladatelských generací
českých divadelníků.
Škroup pak komponoval další opery, předehry
a scénickou hudbu, žádné jeho dílo však již takového úspěchu nedosáhlo, snad s výjimkou hudby
k frašce na slova J. K. Tyla Fidlovačka, která měla
premiéru 21. 12. 1834. Zde poprvé zazněla píseň
Kde domov můj, která se později stala českou národní hymnou.
Michaela Babková

foto © Wikipedie

Historia
magistra vitae
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Lovec mamutů

Historia
magistra vitae

foto © Wikipedie

Eduard Štorch se narodil 10. dubna
1878 v Ostroměři u Hořic. Vystudoval
gymnázium a učitelský ústav. Jako
pedagog usiloval o spojení školy
s pobytem dětí v přírodě.
Vedl např. tábor pro děti a rodiče na pražském
Libeňském ostrově, kurzy plavání, bruslení nebo
lyžování. K jeho dalším zájmům patřila archeologie. Prováděl archeologické výzkumy v Praze a kolem Lobče na Mělnicku. Neméně významný byl
i jeho zájem o etnografii a biologii.
Napsal řadu odborných knih, ale poznatky
uplatnil i při psaní beletristických knih pro mládež,
ve kterých zpracoval nejstarší období našich dějin.
Četli jsme je asi všichni – s Kopčemem z Lovců mamutů nebo třeba s Havranpírkem z Osady Havranů jsme prožili nejedno dobrodružství. Tyto knihy,
které ho proslavily i v zahraničí, ilustroval Zdeněk
Burian. V odborných kruzích však jeho díla nebyla
přijata – Štorch prý nedokázal oddělit beletristickou složku od odborných poznatků.
Bojoval také za reformu vyučování dějepisu.
Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá fakta a letopočty, ale aby poznávali celkový život dané doby. Od
roku 1935 s Karlem Čondlem postupně vydával
na svou dobu velmi pokrokovou trojdílnou učeb-

Autor Rozmarného léta

nici dějepisu, která vyvolala řadu polemik. Štorch
se v ní např. jako jeden z prvních snažil objektivně
posoudit vliv římskokatolické církve (respektive
církví obecně) na dějiny našeho národa. To v církvi
vyvolalo velkou nelibost, a byla kvůli tomu dokonce podána interpelace v parlamentu.
Eduard Štorch zemřel 25. června 1956 v Praze.
Jeho hrob se nachází v Lobči.
Jolana Uhlířová

1891 – 23. 6. se v Háji ve Slezsku narodil spisovatel Vladislav Vančura. Za okupace vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence (ilegální odbojová
organizace). Dne 1. 6. 1942 byl v Praze popraven.
K jeho nejznámějším dílům patří knihy Markéta
Lazarová a Rozmarné léto. Tento román proslavila
vynikající filmová adaptace s Rudolfem Hrušínským.

Herečka s duší vědmy
1936 – 13. 6. si připomeneme výročí narození jedné z našich nejvýraznějších hereček – Heleny Růžičkové. Tato živelná filmová matrona s duší vědmy
chtěla být původně baletkou. Naštěstí se rozhodla
pro herectví a natočila desítky úspěšných českých
komedií, jako byly filmy o Homolkových či trilogie
Slunce, seno…

Němci se přepočítali

Portál jeskyně Pekárna, ve které se usídlili lovci mamutů

Nejzářivější hvězda českého ﬁlmu
Adina Mandlová prožila dlouhý život plný tragédií, velkých úspěchů i zklamání
či osudových zvratů. Muži po ní toužili, ženy jí záviděly. Zemřela 16. června 1991
v Příbrami.

1941 – 22. 6. byla zahájena operace Barbarossa
(podle německého císaře Fridricha I. Barbarossy),
což byl kódový název pro invazi do SSSR. Hitler
i jeho generálové si byli jisti rychlým vítězstvím, ale
nepočítali s obrovským odporem a krutou ruskou
zimou. Operace Barbarossa tak vlastně přispěla
k pádu Velkoněmecké říše.

Epidemie bezpáteřnosti
1951 – v červnu bylo naší vládou převedeno
77 000 úředníků do výroby. Tak se vláda vypořádala s nedostatkem pracovních sil v těžkém průmyslu (Gottwaldovy závody) a také obsadila důležitá úřednická místa vlastními lidmi. Tisíce lidí tak
byly z mocenských důvodů vyřazeny z vlastního
života a musely se přizpůsobit zcela novému prostředí.

Oštěpem až za obzor

foto © Wikipedie

1966 – 16. 6. oslaví narozeniny oštěpař Jan Železný. První medaili si odnesl z MS v Římě v roce 1987,
už na své první olympiádě v Soulu získal stříbro.
V diplomatických kruzích proslul jako odpůrce legalizace dopingu a strážce myšlenky fair play. Jeho
rekord je neuvěřitelných 98,48 metru. Oficiálně
svou kariéru ukončil v roce 2006.
Budoucí hvězda spatřila světlo světa 28. ledna
1910 v Mladé Boleslavi v rodině inspektora c. k.
státních drah. Po předčasné otcově smrti začala
mít rodina finanční potíže. Adina se ve škole učila
dobře, ale s chováním měla problémy. Už v šestnácti letech si našla milence a každou noc s ním
flámovala. Po nedokončených studiích odjela do
Prahy, kde se živila jako manekýnka. Tam ji objevil
tehdy již slavný Hugo Haas a začal s ní žít. Společně
natočili osm úspěšných filmů a Adina se díky nim

stala slavnou. Později svou nevšední krásu uplatnila i po boku našich dalších slavných herců, jako byli
Vlasta Burian či Oldřich Nový. Za války se kolem ní
začaly objevovat pomluvy. O jejím údajném poměru s K. H. Frankem dokonce informovalo i české
rozhlasové vysílání z Londýna. Po válce byla uvězněna a vyslýchána pro styky s Němci. V roce 1947
se formálně vdala za pilota RAF Josefa Kočvárka
a odjela do Londýna. Do vlasti se vrátila až v roce
1991 a zde také zanedlouho zemřela.
-marc-

Oblíbená paní profesorka
1991 – 26. 6. v Praze zemřela Vlasta Fabianová,
herečka aristokratického zjevu se sametovým hlasem. Kromě účinkování v Národním divadle stíhala
ještě vyučovat na pražské DAMU. Je pochována na
Vyšehradském hřbitově v hrobě Herecké asociace
společně s Ljubou Hermanovou, Zdeňkem Dítětem, Karlem Vlachem a dalšími.

www.kampocesku.cz
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Víte, jak se jmenuje moderátor
televizní soutěže Za školu? Pokud
ano, napište nám do 15. 6. na adresu
redakce nebo na info@kampocesku.cz.
Pro tři ze správných odpovědí má Edice ČT
připraveny zajímavé publikace.

Ivo Cicvárek, Radim Wolák

Za školu
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Sbírka krátkých problémových her a překážek je
neocenitelným pomocníkem všem organizátorům
táborů a akcí pro děti a mládež nebo těm, kteří připravují teambuildingové kurzy pro dospělé. Hodit
se může také pedagogům, kteří z ní načerpají inspiraci k zážitkové výuce. V soutěži Za školu vysílané
Českou televizí od podzimu roku 2008 se objevilo
již přes 300 originálních „problémovek“ od
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ky z nich vybrali sto nejlepších, které
v sobě nesou prvek zábavy i výzvy
a zároveň jsou snadno realizovatel22 nejzajímavějších her
né s účastníky kdekoliv na světě.
Kniha obsahuje rejstřík a DVD
s výběrem 22 nejzajímavějších
her.
DVD je součástí knihy Za školu

LI J

ÁN

SÍ L

Česká televize, 2011
NÍ

Á

VÁ

A
NÍ

ŽO

VY

P

NO

DVD © +

OZ
M

M

,P

RO

NÁ

JM

EM

, PŮ

ÁN Í M , PO UŽI T Í M PR O
J ČO V
V

EŘ E
JN

ÉP

RO

VO
ZO

V

Brožovaná, 152 stran, 229 Kč
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a je samostatně neprodejné

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

Jiří Orna

Jiří Juřík

Gotické a renesanční kachle

KAM na kole

Publikace formou katalogu prezentuje kamnové kachle
z období gotiky a renesance, které se v průběhu takřka 130
let podařilo získat do sbírek tří oddělení Západočeského
muzea v Plzni – oddělení uměleckoprůmyslového, národopisného a starších dějin. Zpracování těchto souborů včetně
kvalitní kresebné dokumentace přispívá do mozaiky poznání vývoje kachlů. Hlubším rozborem prošly artefakty získané
v historickém centru Plzně, u nichž se podařilo vypracovat
nástin jejich chronologického i morfologického vývoje. Soubor dokazuje kvalitu kamnářské produkce na Plzeňsku a dokládá vkus a způsob myšlení tehdejších obyvatel.
Cena: 155 Kč

Cykloprůvodce mapuje celé území ČR a je určen široké veřejnosti, zejména rodinám s dětmi a rekreačním cyklistům. Publikace nabízí čtenářům široký
výběr tras, od těch známých až po nové, originální
trasy, které autor osobně objevil a projel. Popis trasy doprovází také odkazy na zajímavá místa v okolí, ať už jsou to hrady, zámky, přírodní rezervace či
muzea. Cyklovýlety doprovází bohatá fotogalerie.
Cena: 299 Kč
Námi doporučovaná publikace je k dostání
v knihkupectvích nebo na
www.knihy.cpress.cz.

Námi doporučovaná publikace je k dostání na adrese
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
nebo na www.zcm.cz/knihovna.

Vysočina
Brožuru Vysočina vydal kraj Vysočina jako jeden z výstupů projektu Vítejte na Vysočině. V publikaci
najdete především přírodní bohatství kraje Vysočina, ale i bohatství kulturní a historické. Hlavními
motivy v publikaci jsou velkoplošné panoramatické fotografie krajiny Vysočiny od fotografa
Ing. Vladimíra Kunce doplněné
o poutavé texty.

Vysočina
6 www.kampocesku.cz

Námi doporučovaná publikace
je k dostání zdarma v informačních centrech na Vysočině.

KAM na výlet
KČT Praha a KČT Středočeská oblast pořádají
5. - 10. července 2011 celostátní sraz cykloturistů

S kolem kolem Prahy
Na každý den je pro Vás připraveno několik tras pro zkušené i občasné
cykloturisty a bohatý doprovodný program. Přihlaste se nejpozději do 31.5.2011
a poznejte ze sedla svého kola krásy Berounska (6. 7.), Ladova kraje (7. 7.) a
Polabí (8.7.).
Na sobotu 9. 7. je pro Vás připravena cesta po Praze, která bude začínat
u stanice metra Háje u sochy kosmonautů. Start - 10. 11. hod.
Více informací a přihlášku naleznete na www.kct.cz

Dále bychom Vás rádi pozvali dne 30. června 2011 na pochod

Ze školy na Petřín
Start trasy v délce 9 km bude na zastávce BUS Nádraží
Veleslavín (TRAM 20, 26, 36; BUS 216) a start kočárkové
trasy (5 km) bude na stanici tramvaje Vypich. Čas startu
je pro obě trasy prodloužen a to od 16:30 do 19:00.
V cíli na Petříně budou připraveny hry a soutěže pro
děti a další překvapení pro dospělé. Od 21:00 do 22:30
můžete za zlevněné vstupné vystoupat po 299 schodech
na Petřínskou rozhlednu a prohlédnout si noční Prahu.
Sledujte www.kct.cz

Regionální značky pro místní produkty – díl třináctý:

PRÁCHEŇSKO regionální produkt®
Prácheňsko sice jako samostatný kraj zaniklo již v 19. století,
ale svou jedinečnou osobitost si zachovává dodnes.
Značka PRÁCHEŇSKO regionální produkt® má za cíl nejen
propagovat místní výrobce, ale snaží se i připomenout
význam regionu v historii naší země. V logu této značky se
objevuje stylizovaný tvar zříceniny hradu Prácheň.
Značku PRÁCHEŇSKO regionální
produkt® mohou místní výrobky získat teprve od letošního roku,
ale hned v prvním kole si
ocenění odneslo 37 produktů, které představují
vskutku široký záběr do
spektra dovedností místních lidí. Značkou se tak
mohou pyšnit výrobky ze
dřeva, ručně vyráběné svíčky, keramika, krajky, historické sklo, šperky
drátěné i smaltované, březová košťata, košíky z vrbového proutí, ručně
předené výrobky z angory, dekorativní perníky, vizovické pečivo, sazenice růží, ale i půvabné prácheňské
panenky či knihy a fotografie s prá-

cheňskou tematikou. Značku získala
i celá řada potravinářských výrobků,
jako jsou kvalitní uzeniny,
chléb, med, knedlíky, kozí
sýry, koláčky, preclíky
nebo pro Prácheňsko tak
typické hnětýnky.
Sami vidíte, že na
Prácheňsku je co objevovat a ochutnávat a není to
jen bohatá minulost, která láká
k návštěvě tohoto regionu. Podobně
je tomu i u dalších 14 regionů, které
mají svoji vlastní značku pro místní
produkty. Více se o nich dozvíte na
www.regionalni-znacky.cz.
www.regionalni-znacky.cz

Filátko z candáta
pošírované v panenském olivovém oleji
s tymiánovou smetanovou omáčkou,
grilovaný kukuřičný klas s hoblinkami
parmazánu a cherry rajčátkem.
Ingredience pro 5 osob
1,5 kg filetu z candáta
2 dcl olivového oleje
čerstvý tymián
sůl
5 dcl smetany 33%
4 dkg parmazánu
5 kukuřičných klasů
10 cherry rajčátek
citron
grilovací koření (paprika ml., pepř ml., chilly ml., sůl)
Připravené filety vložíme do olivového oleje a zvolna do max. 80 °C pošírujeme s čerstvým tymiánem
asi 7 min.
Zvlášť si připravíme smetanovou omáčku: smetanu svaříme, zredukujeme do přiměřené hustoty,
přidáme čerstvý tymián, sůl.
Kukuřičné klasy připravíme na grilu nebo silné
pánvi s grilovacím kořením.
Pak vyjmeme hotové filety z oleje na předem vyhřátý talíř, osolíme, přelijeme část filátka smetanovou omáčkou, doplníme grilovaným kukuřičným
klasem, hoblinkou parmazánu a cherry rajčátkem.
Zdobíme citronem a snítkou tymiánu.
Přejeme vám dobrou chuť…
www.c-k-restaurant.cz

www.kampocesku.cz
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SIMPLY CLEVER

Pºemýšlíte, kam na výlet? Pohádkoví skºítci pro Vás mají spoustu tipË: hrady a zámky, turistické trasy i cyklostezky.
Sbírejte s námi body a získejte výhody pro celou rodinu. Dobrodružství zaíná 9. kvtna na www.pohadkovecesko.cz.

KAM na výlet

Jak se nazývá rozhledna, kterou
najdete v pražské čtvrti Košíře,
nad Plzeňskou ulicí,
jejíž výška je 12 m?

?

a) Cibulka
b) Petřín
c) Kleť

Kč

69,

-

Kč

69,

Kč

-

79,

-

www.kartografie.cz

Vaše odpovědi
zasílejte
do 15. na
června
na adresu
redakce nebo na info@kampocesku.cz.
autoři správných
odpovědí
od nás
dostanou
mapy vydavatelství
KartografiPRAHA,
e PRAHA, a.
s.
Vaše
odpovědi
zasílejte
e-mail:
info@kampocesku.cz..
Tři správné Tři
odpovědi
od nás
dostanou
mapy
vydavatelství
Kartografie
a.s.

Discovery weeks

CHEMICKÝ JARMARK
Příbram

náměstí 17. listopadu
6. června 2011
od 9 - 17 hod.

Discovery weeks

˘ V ULICÍCH
VEDA
Kladno

náměstí Sítná
10. června 2011
9 - 17 hod.

Chemie je cool z Víte co jíte? z Svět bez polymerů
z Klání s robotem z Aktivní sopka jen pro Vás z Proměna mědi
na stříbro a zlato z Bengálské ohně z Jak hořet a nazapálit se?
z Staňte se hasičem z Kouzelnické pokusy z Vyrobte si vlastní
modelínu z Všechny taje piva
Àêâäéäòîôd[òóoÈíãèõèãô[ëíoçîïñîéäêóôí[ñîãíoçîÏîãïîñàóäâçíèâêâçàïoñîãîõgãíâçîáîñ§ÈÏÍÏÓÏÎ¨«éäçî
ñäàëèù[óîñäìéäÌJÌÓ«êãäòïîëädíîòó"äòê[çëàõàéäéäéoìñäæèîí[ëíoìêîîñãèí[óîñäìõäÒóäãîdäòêfìêñàéè

Simulátor nárazu z Počítač ovládaný okem z Víte co jíte?
z Hry a klamy z Trenažér motocyklu a formule z Kouzelnické
pokusy z Otevřené laboratoře FBMI z Hádanky a rébusy
z Rekordy z fyziky a chemie z Zjistěte jak jsou na tom vaše
klouby z Důkazy stop krve z Kovové srdce
Àêâäéäòîôd[òóoÈíãèõèãô[ëíoçîïñîéäêóôí[ñîãíoçîÏîãïîñàóäâçíèâêâçàïoñîãîõgãíâçîáîñ§ÈÏÍÏÓÏÎ¨«éäçî
ñäàëèù[óîñäìéäÌJÌÓ«êãäòïîëädíîòó"äòê[çëàõàéäéäéoìñäæèîí[ëíoìêîîñãèí[óîñäìõäÒóäãîdäòêfìêñàéè
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Zámek Hořovice zve
Romantické prostředí zámku
v Hořovicích vás pobaví i poučí,
především o tom, jak se bavili
aristokraté. Přijďte si užít v červnu
dvě zajímavá odpoledne.

Do Nižboru
za krásou
Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL
a.s. vyrábí rozsáhlý sortiment 24%
olovnatého křišťálu zdobeného brusem
v celé šíři dekorů, od jednoduchých
až po velmi složité a pracné zdobení,
zlacením, malováním a pískováním.
Firma rozšířila svou nabídku sortimentu vybudováním nových zušlechťovacích kapacit,
a to o technologie pískování, zlacení a malování.
Rovněž rozšířila běžnou nabídku obalů o speciální reprezentativní obaly dle přání zákazníků.
Pro vysokou kvalitu výrobků a služeb je firma vybírána pro výrobu a dodávky oficiálních státních darů.

Zámecké slavnosti – tradiční zahradní slavnost
pořádaná ve spolupráci s Fondem ohrožených
dětí. Hrát se bude divadlo i hudba, pro děti jsou
připraveny hry a soutěže. (5. 6. /10–16 hod.)
Slavnosti hraběte z Vrbna – po celý den můžete
na nádvoří zámku sledovat vystoupení šermířů,
kejklířů a hudebníků, chození na chůdách, tanec
s hady či se občerstvit nebo nakoupit dárečky
a originální výrobky. Jde o již třetí ročník této předprázdninové akce, kterou pořádá společnost Diadem. (25. 6. /10–16 hod.)
Národní památkový ústav
Správa státního zámku Hořovice
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice
tel./fax: +420 311 512 479
mobil: +420 724 331 568
e-mail: horovice@stc.npu.cz
www.zamek-horovice.cz

Dobrobus
Dovolujeme si vám představit autobusového dopravce. Je jím firma Dobrobus. Název firmy vyplývá z vesnice, ve které sídlí, a je odvozen od slova
dobrý. Tento oblíbený Dobrobus se zaměřuje na
slušnost, kvalitu a bezpečnost dopravy. Dopravu
si můžete objednat tuzemskou, ale i zahraniční,
můžete ho využít na obchodní a pracovní cestu či
firemní akce, na přepravu tanečních a sportovních
týmů, transfery, okružní jízdy, ale i svatby a pohřby.
Zkrátka Dobrobus nic nezaskočí – je vybaven i pro
invalidy na vozíku. I na vás se těšíme…
www.dobrobus.cz

Kladno 2011 – město sportu, kultury a historie
Kladno je dynamické město, v němž má sport tradičně důležité postavení. Je jen
málo sportovních odvětví, která se v Kladně neprovozují.

Firma nabízí prohlídku provozů sklárny s odborným výkladem skupinám i individuálním
turistům. Během exkurze se návštěvníci seznámí s jednotlivými etapami výroby křišťálových
výrobků ruční technologií, tedy hutním provozem, zpracováním, kreslením a broušením.
Exkurze trvá přibližně 45 minut. Na závěr prohlídky je možno navštívit prodejnu výrobků naší
firmy, která se nachází přímo v areálu sklárny.
K dispozici je i místnost s terasou pro rychlé občerstvení, v nabídce jsou teplé i studené nealkoholické nápoje, pivo, sendviče, základní cukrářské výrobky a zmrzlina.
Exkurze probíhají v pondělí až pátek od 09.30 do
12.30 hod. Prohlídku pro skupiny je nutné předem
rezervovat. Naši průvodci pro návštěvníky zajišťují
výklad v anglickém a německém jazyce.
Sklárna v Nižboru se nachází 8 km od města
Beroun – ve směru na Křivoklát.
RÜCKL CRYSTAL a.s., 267 05 Nižbor 141
tel.: +420 311 696 248, +420 605 229 205
e-mail: marketa@ruckl.cz, www.ruckl.cz
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Výborní jsou zde především atleti, volejbalisté,
hokejbalisté, florbalisté, týmy sportovního aerobiku a další. K tradičně populárním sportům patří
především hokej. Kladenský hokejový klub vychoval mnoho úspěšných hokejových reprezentantů.
Je mezi nimi i několik aktuálních mistrů světa. Tím
nejznámějším a nejpopulárnějším je bezesporu Jaromír Jágr, který svou hvězdnou a stále nekončící
kariéru zahájil právě zde, ve svém rodném Kladně.

Vedení města věnuje velkou pozornost a nemalé finanční částky i rozvoji rekreačního sportu.

Jednou z priorit je i budování cyklostezek, které si
oblíbili jak vyznavači rekreační cyklistiky, tak zdatnější cyklisté.
Kladno dále samozřejmě nabízí i zajímavé
kulturní aktivity. Významnou letní kulturní akcí
v rámci celého kladenského regionu jsou Kladenské dvorky (letos již 29. ročník) – tradiční výtvarná
výstava místních umělců pod širým nebem. Slovo
výstava však není zcela přesné. Jedná se o mimořádný kulturní happening spojený s hudebním
festivalem. Letos se koná 11. a 12. června. Z dalších
tradičních akcí města stojí za to zmínit i srpnové
Oslavy sv. Vavřince a Dny města Kladna 2011.
Pro milovníky historie Kladno nabízí kromě
tradičních památek také zcela unikátní industriální památky, a to po bývalých hutních a těžebních
provozech. Letos bude za podpory města probíhat již VI. bienále Industriální stopy 2011, jež bude
opět zaměřeno na možnosti nového využití industriálního dědictví jako součásti národní a kulturní
identity (více na www.industrialnistopy.cz).

www.mestokladno.cz
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Turistická destinace Kutná Hora a okolí

na prahu prázdnin
A je to tady, stojíme na prahu letních prázdnin. Je tedy nejvyšší čas začít plánovat,
KAM letos s vašimi drahými polovičkami, ratolestmi či přáteli vyrazíte objevovat
krásy naší země. Každý jsme jiný, ale my v turistické destinaci Kutná Hora a okolí
tvrdíme, že si u nás přijde na své každý.
Milovníkům historie Kutná Hora nabízí celou
řadu památek, mezi nimi i „perly na náhrdelníku
UNESCO“. O tom, že historie kráčí naším městem,
se můžete přesvědčit 25. a 26. června při jubilejním 20. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.
České muzeum stříbra pro vás připravilo i výstavu
s názvem „Královské stříbření – návraty do Kutné
Hory Lucemburské“. Na romantickou strunu zahraje spleť křivolakých středověkých uliček a útulné
kavárny, které vybízí k zastávce při vaší procházce
stříbrným městem. I to gurmánské já si u nás přijde
na své v některé z vyhlášených kutnohorských restaurací. Je libo ochutnat místní víno? Vinaři v klášteře řádu sv. Voršily vám při sklence lahodného
moku poutavě povypráví o historii pěstování vína
v našem regionu. A co večer? Mezinárodní hudební festival, Operní týden, festival Creepy Teepee,
u nás se fantazii meze nekladou.
Dáváte přednost zábavě s poučením, láká vás
tajemno? Vám je určen celoprázdninový festival
Kutnohorské léto 2011, jehož základem jsou netradiční večerní prohlídky vybraných památkových
objektů v Kutné Hoře včetně královské mincovny ve Vlašském dvoře a legendární Kostnice. Jste
sportovci tělem i duší a vaše ratolesti zrovna tak?
Vězte, že v Kutné Hoře najdete jednu z nejdelších
bobových drah v Evropě. Příznivcům vodních
radovánek se zalíbí Kutnohorská venkovní plovárna, která skýtá vyžití pro malé i velké. Projet
Kutnohorsko křížem krážem na kole je prostě „in“
a těm nejzarputilejším sportovcům se nabízí areál

„U Starého rybníka“ ve Zbraslavicích. Potřebujete
získat nadhled nad životem? Ať vystoupáte na Jižní
věž Jezuitské koleje či se vypravíte na věž kostela
sv. Petra a Pavla v Čáslavi nebo na zbrusu novou
rozhlednu v obci Bohdaneč, nezapomeňte na jedno, že s vašimi blízkými vám bude dobře všude.

Galerie Středočeského kraje – GASK,
místo pro vaše každodenní rozjímání
Tým Galerie Středočeského kraje, druhé největší
galerie v České republice, si vás dovoluje pozvat do
svých jedinečných prostor, kde snadno zapomenete
na shon všedních dní. GASK sídlí v Kutné Hoře, v rozsáhlém komplexu někdejší Jezuitské koleje, která
spolu s chrámem sv. Barbory tvoří nezaměnitelné
panorama stříbrného města. Svým konceptem
představuje unikátní propojení barokní klášterní
architektury a moderního umění. GASK ve svých
zdech navíc uchovává i jeden z největších skvostů
středověkého písemnictví – tzv. Iluminaci.

Tým GASK se intenzivně věnuje dětem, důkazem toho je i program „PALETKA“. Základem jsou
umělecké dílničky pro děti od 2 do 6 let, které mohou malí umělci navštěvovat od úterý do pátku
dopoledne, i v nepravidelných intervalech. Dětem
se po celou dobu věnuje zkušený lektor a v rámci
programu s ním mohou zábavnou formou rozvíjet
svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Kromě PALETKY připravil GASK těm nejmenším návštěvníkům
i úžasný dětský koutek, který je přístupný po celý
den. Zatímco si děti hrají, rodiče si mohou odpočinout ve stylové kavárně. Celá rodina pak může
společně vystoupat na Jižní věž Jezuitské koleje,
která poskytuje nádherný výhled do všech světových stran a zcela nevšední pohled na chrám
sv. Barbory. Navštivte GASK, oázu klidu a umění,
místo setkávání a rozjímání, prostor bez bariér.
..
GASK Kutná Hora
Barborská 53/24, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 311 135; mobil: +420 725 607 388
e-mail: info@gask.cz, www.gask.cz
otevírací doba: úterý – neděle 10.00–18.00
Informační centrum
Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora
tel: +420 327 512 378
e-mail: infocentrum@kh.cz
www.guide.kh.cz; www.kutnahora.cz
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Historické
město roku

Znojmo, historické
město roku 2010

Předání titulu Historické město roku
2010 proběhlo 19. dubna 2011 ve
Španělském sále Pražského hradu
u příležitosti Mezinárodního dne
památek a sídel pod záštitou ministrů
kultury a místního rozvoje, předsedy
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, prezidenta Českého
národního komitétu a ve spolupráci
s Kanceláří prezidenta republiky
a Správou Pražského hradu.

Víno, okurky, Znojemské historické
vinobraní, rotunda sv. Kateřiny… To vše
je Znojmo – město s přívlastkem.

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón za rok 2010 s právem užívat titul „Historické město roku 2010“ získalo město Znojmo.

Výsledky soutěže za rok 2010
Hlavní město Praha: Městská část Praha 1 (vítěz
kraje)
Středočeský kraj: Kutná Hora (vítěz kraje), Slaný,
Rakovník, Mšeno
Jihočeský kraj: Prachatice (finalista), Tábor, Nové
Hrady, Třeboň
Karlovarský kraj: Cheb (vítěz kraje), Horní Blatná
Plzeňský kraj: Klatovy (vítěz kraje), Stříbro,
Kašperské Hory
Ústecký kraj: Žatec (vítěz kraje), Kadaň, Krupka,
Budyně nad Ohří, Česká Kamenice
Liberecký kraj: Jilemnice (vítěz kraje), Lomnice nad
Popelkou, Jablonec nad Nisou, Zákupy
Královéhradecký kraj: Jičín (vítěz kraje), Broumov
Pardubický kraj: Polička (finalista), Chrudim, Bystré,
Žamberk, Jablonné nad Orlicí
Olomoucký kraj: Lipník nad Bečvou (vítěz kraje),
Uničov, Zlaté Hory, Prostějov
Jihomoravský kraj: Znojmo (Historické město roku
2010), Boskovice, Slavkov u Brna
Kraj Vysočina: Třebíč (vítěz kraje), Pelhřimov, Telč,
Jemnice, Velká Bíteš, Třešť
Zlínský kraj: Uherské Hradiště (vítěz kraje),
Holešov
Moravskoslezský kraj: Příbor (vítěz kraje), Opava,
Bílovec
Historickému městu roku 2010, finalistům, vítězům
krajských kol a všem nominovaným redakce KAM
po Česku gratuluje a čtenáře zve k jejich návštěvě.
Luděk Sládek
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Tyto symboly jasně charakterizují jedno z nejstarších měst v České republice, které je bohaté nejen svou historií, ale i kulturou, přírodními krásami
a nevšedními zážitky. Historie tu dýchá opravdu na
každém kroku. Památky nejrůznějších architektonických stylů nabízejí nejen oku lahodící pohled
na dílo našich předků, ale i překrásné výhledy na
celé město či okolí. Z Radniční věže lze dokonce za
jasného počasí zahlédnout vrcholky rakouských
Alp. V nabídce nechybí ani denní prohlídky města
s historicky oděnými průvodci či noční prohlídky
za svitu hořících loučí.
Pokud vás omrzí historie, rozhodně se nudit
nebudete – nádherné procházky panenskou přírodou s úžasnými vyhlídkami, projížďky na kole pestrou sítí cyklostezek či Znojemské podzemí, nabízející nejen tradiční labyrint chodeb, ale i tajemná
zákoutí, ve kterých vám strachy naskočí husí kůže.
Co nesmíme opomenout zmínit, je víno. Vždyť
Znojmo je město s přívlastkem, a jedním z nich je
právě víno. Bohatou nabídku nespočtu vinných

sklípků plných tohoto lahodného moku doplňuje nabídka ve vinárnách či degustace přímo
na vinicích. A jelikož víno je nápoj králů, je právě
i víno spjato s největší kulturní slavností města –
Znojemským historickým vinobraním. To se koná
každoročně v září za bujarého veselí v přítomnosti
krále Jana Lucemburského a jeho družiny. Bohatý
kulturní program, historické mázhauzy s burčákem, historická tržiště a ležení, historický průvod,
to vše patří k této velkolepé slavnosti, která nemá
v České republice obdoby.
A to je jen malý výčet lákadel, která město historie a vína nabízí. Přijeďte a okuste sami, co historické město roku 2010 nabízí. Určitě nebudete
zklamáni.
Přijeďte, nabízíme víc…
Turistické informační centrum
Obroková 10, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 222 552, e-mail: tic@beseda.znojmo.cz
www.znojmocity.cz

Kutná Hora
Naše město je vítězem krajského kola
soutěže o cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací
a zón pro rok 2010. V soutěži vyhlášené
Ministerstvem kultury ČR získala Kutná
Hora titul Historického města roku
v roce 1999. Kutná Hora, jediné město
se statusem UNESCO ve Středočeském
kraji, se do programu zapojila již
v roce 1994.
Péče o památky je nikdy nekončícím procesem, na němž se společnými silami podílí jak majitelé jednotlivých historických objektů, tak i státní správa a samospráva prostřednictvím odboru
památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy
a dalších subjektů. V Kutné Hoře najdete více než
300 nemovitých kulturních památek včetně dvou
národních kulturních památek. Tolik budov si každoročně vyžádá úctyhodný rozpočet na svou opravu a údržbu. Pokud bychom měli jmenovat nejvýraznější opravy, které pomalu, ale jistě mění tvář
Kutné Hory k lepšímu, pak to jsou dozajista oprava vnějšího pláště chrámu sv. Barbory, komplexní
oprava katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a kostnice, opravy Jezuitské koleje, I. a II. etapa

zádlažby historického jádra města a v neposlední
řadě i plánovaná revitalizace tzv. Kamenné kašny.

Informační centrum
Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378
e-mail: infocentrum@kh.cz
www.guide.kh.cz, www.kutnahora.cz
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Město Mšeno
Toto překrásné město leží v lesnaté
krajině Kokořínska, v jednom
z nejromantičtějších koutů naší vlasti,
který kdysi tolik okouzlil básníka Karla
Hynka Máchu.

Navštivte Historické Msto Tebí
PAMÁTKY UNESCO Bazilika sv. Prokopa, Židovský hřbitov, Židovská čtvrť a Muzeum Seligmanna Bauera

INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč
T +420 568 847 070, +420 568 610 021 E info@mkstrebic.cz

První zmínka o Mšeně pochází již z roku 1080,
na město bylo povýšeno v roce 1367. Jeho dominantami jsou kostel sv. Martina, novogotická radnice s ozdobnou věžičkou či památkově chráněný
areál Městských lázní, který je vyhlášeným koupalištěm. Město je také centrem kultury, obchodu
a služeb. Naleznete zde například věhlasnou Základní uměleckou školu, městské minimuzeum,

www.visittrebic.eu
www.trebic.cz

Cheb je vítězem v Karlovarském kraji
Cheb i celé Chebsko byly od 1. poloviny 14. století trvale spojené se zeměmi
Koruny české, a to v historických dobách vzájemně se prolínajících vlivů
kulturních, politických a hospodářských z Čech a z německých zemí. Svědectvím
složitého vývoje Chebska jsou kulturní a historické památky. V roce 1981 bylo
pro svoji jedinečnost a nutnost záchrany jednoho z nejstarších měst prohlášeno
historické jádro města Chebu městskou památkovou rezervací.
končeno elektronické zabezpečení
a omítky v kasematech Chebského
hradu, oprava městského opevnění, oprava dlažby a vnitřní omítky
Františkánského kláštera, fasády
některých městských domů v Jateční a Březinově ulici, na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad, oprava
fasády pravé strany Špalíčku a několika dalších domů. Přijeďte se na
nově opravené město Cheb podívat
a přesvědčit se, jaké pozoruhodnosti jsou zde k nalezení.
Letos Cheb zvítězil v Karlovarském kraji v soutěži Historické město regenerace. Do této soutěže
se město pravidelně přihlašuje již od roku 1997. Na
základě programu regenerace má v současné době
město Cheb zpracovaný dlouhodobý plán regenerace na léta 2009–2015. V rámci programu regenerace v Chebu bylo v roce 2010 opraveno nebo do-

Infocentrum Cheb
Jateční 476/2
350 02 Cheb 2
tel.: +420 354 440 302
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.tic.mestocheb.cz

výstavní síň, zdravotní a rehabilitační středisko, policejní stanici, lékárnu, poštu, několik restaurací, informační centrum. Sportovní vyžití v bohaté míře
nabízí plochodrážní a fotbalový stadion, tenisové
a volejbalové kurty, umělá horolezecká stěna a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Ačkoliv se Mšeno nachází poměrně blízko
Prahy a má relativně dobré dopravní spojení, nebylo dosud plně objeveno turistickým průmyslem.
Může vám proto nabídnout poklidný rytmus malého městečka spojeného s přírodou.
Oblast Kokořínska návštěvníky překvapí množstvím turistických cílů a jedinečných míst s bohatou historií a přírodními krásami. To vše je propojeno hustou sítí značených stezek, které přímo
vybízejí k výletům pěšky i na kole.
www.mestomseno.eu
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Táborský kulturní program

5. 6. koncert Barvy flétny v kostele sv. Jakuba
17. 6. divadelní představení Souboj gigantů – dva
pohledy na humor, divadlo Sklep vs. Komediograf,
účinkují Tomáš Hanák, David Vávra, Milan Šteindler,
Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a další.
18. 6. nostalgické jízdy historického vlaku na trase
Tábor – Bechyně
21. 6. koncert komorního orchestru Bolech k Evropskému svátku hudby
19.–26. 6. Léto nad Lužnicí – program pro rodiny
s dětmi v odpočinkové zóně Komora – Kašpárek
v rohlíku, dračí lodě na Jordáně, koncerty na Žižkově náměstí, magická noc s kejklíři, swingové a jazzové koncerty na Střelnici atd.
22. 6. – 26. 8. Velká výstava komiksů v městské
galerii „U Radnice“.

Na výstavě se sejdou mladí výtvarníci, kromě jiných například Tichý syndikát, Jan Bažant, známý
komiksovou adaptací Čapkova románu Krakatit, či
Kateřina Bažantová aka Ktaiwanita.
28. 6. veřejné natáčení „Radiodárek“ pro posluchače Českého rozhlasu k 20. výročí mezinárodního festivalu Táborská setkání
16. 7. open air festival Bohemia Jazz Fest – Tom
Harrell a Caecilie Norby.
Během prázdninových měsíců se můžete těšit na
Táborské kulturní léto a vyvrcholením letní turistické sezony bude 9.–11. 9. 20. ročník mezinárodního festivalu Táborská setkání. Celoročně
můžete navštívit stálou výstavu Táborský poklad
v areálu bývalého hradu Kotnov.

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230-4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
GALERIE U RADNICE
tel.: +420 381 252 232
www.taborcz.eu

Informace o kulturních akcích a zajímavostech ve
městě a okolí získáte v infocentru na Žižkově náměstí nebo na webových stránkách města.

Městská slavnost „Dotkni se Písku“
aneb Písecké Švejkovy c. k. manévry
Josef Švejk se o druhém červnovém víkendu zabydlí v Písku a bude k vidění při
mnoha příležitostech. Velké zahájení slavností se uskuteční v pátek 10. června
v 18 hodin, kdy dobrý voják Švejk předá za zvuku fanfár a vojenské přehlídky dar
starostovi města.
odehrávat různé scénky z prostředí c. k. armády.
10.–12. června 2011
Po celou dobu slavností bude v Palackého
sadech vojenský tábor c. k. armády, kde se bude
podávat vojenský gulášek, pivo a budou se zde

V sobotu 11. června se Josef Švejk projede po městě Písku v kočáře s císařem pánem a za nimi bude
následovat průvod městem. Švejka návštěvníci

slavností samozřejmě spatří i na „kriplkáře“ s paní
Müllerovou.
Během celé slavnosti bude v Palackého sadech,
na Velkém náměstí, Alšově náměstí, na Parkánech
i v Letním kině na Výstavišti probíhat bohatý kulturní program, celkem vystoupí na tisíc účinkujících. Mezi hlavní hudební lákadla bude jistě patřit
koncert skupiny Divokej Bill či Děda Mládek Illegal
Band. Více na www.dotknisepisku.cz.
Informační systém cestovního ruchu Písecka
www.pisek.eu obsahuje mj. tipy na výlety po stopách Švejkovy budějovické anabáze (sekce Produkty).
Infocentrum Písek
Velké náměstí 113
(budova Sladovny)
tel.: +420 387 999 999
e-mail: infocentrum@pisek.eu
www.pisek.eu
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Koupání na
Jindřichohradecku

Je libo rekreační rybník s třpytící se
hladinou uprostřed hlubokých lesů,
anebo vodní ráj s řadou atrakcí pro
malé i velké návštěvníky? Ať už se
rozhodnete pro kteroukoliv variantu,
litovat nebudete. Vyznavači vodního
sportu si přijdou na své.
Aquapark na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci nabízí návštěvníkům rekreační bazén s vodní plochou
cca 700 m² a dalšími vodními atrakcemi (protiproud,
vodní hřib, perličkové trysky, tobogan). Nejmenším návštěvníkům je určen dětský bazén s plochou
120 m². V areálu venkovního koupaliště nechybí
hřiště pro plážový volejbal, převlékárny, sociální
zařízení a kiosky rychlého občerstvení.
Plavecký bazén. Nachází se v těsném sousedství
aquaparku a díky nedávné modernizaci splňuje
podmínky pro kvalitní relaxaci i sportovní vyžití. Kromě dětského brouzdaliště a dětského relaxačního
bazénu je součástí plaveckého areálu 25 m dlouhý
bazén a také relaxační bazén s mírně slanou vodou
a atrakcemi, jako jsou tobogan, protiproud, tryskové masáže nebo relaxační terasa s parní kabinou.
V přístupných částech pro veřejnost nechybí sauny,
masážní studio a občerstvení.
Městská plovárna v Jindřichově Hradci. Její historie sahá již do roku 1843. V současné době jsou
na plovárně u rybníka Vajgar k dispozici sprchy
s upravenou vodou, volejbalová hřiště, tobogan
nebo pískoviště, kiosek s občerstvením a oplocené
brouzdaliště pro děti. Je však nutné počítat s tím, že

kvalita vody ne vždy umožňuje koupání v rybníku.
V tom případě je možné zapůjčit si loďku a podniknout romantickou vyjížďku po Vajgaru.
Dolní Skrýchov – Březský rybník. 2 km od Jindřichova Hradce směrem na Pelhřimov.
Dostupnost: pěšky, autem, na kole
Jindřišská pískovna. 3 km od Jindřichova Hradce
směrem na Kunžak.
Dostupnost: pěšky, autobusem, na kole, úzkokolejkou
Horní Pěna – Pěnenský rybník. 4 km od Jindřichova Hradce směrem na Novou Bystřici.
Dostupnost: autobusem, autem, na kole
Jarošovská pískovna. 7 km od Jindřichova Hradce
směrem na Pelhřimov.
Dostupnost: autobusem, autem, na kole
Malý Ratmírov – Ratmírovský rybník. 8 km od
Jindřichova Hradce směrem na Dačice.
Dostupnost: autobusem, autem, na kole, úzkokolejkou

Albeř – rybník Osika. 15 km od Jindřichova Hradce
směrem na Novou Bystřici.
Dostupnost: autobusem, autem, na kole, úzkokolejkou
Mosty – rybník Zvůle. 18 km od Jindřichova Hradce
směrem na Dačice.
Dostupnost: autobusem, autem, na kole
Informační středisko
města Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel. +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.jh.cz
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Železnorudskem

s dětmi pěšky, na kole i v kočáru…

až do krovu zdejšího historického kostela s průvodkyní nebo navštívit železnorudská muzea. A to
je „mokrá varianta“ – Muzem Šumavy, Muzeum historických motocyklů, expozice Historie lyžování na
Železnorudsku, expozice Český kráter, Pivovarské
muzeum se strašidelnou knajpou.
Pokud navštívíte Železnorudsko 4. června nebo
2. července, můžete si užít jízdu historickým parním
vlakem při oslavách 20. výročí znovuzprovoznění

Maminka, malé, větší i ty největší děti, tatínek – a to je prý také někdy malé, hravé
dítě, zkrátka celá rodina bude mít v letošním létě na Železnorudsku o zábavu
i krásné zážitky v přírodě postaráno! Vezměme to popořádku a od přírody.
Společné rodinné výlety, vhodné i pro jízdu
s kočárkem k Černému jezeru, k jezeru Laka, k historickému nádraží v Alžbětíně – to je jen začátek.
Za vyhlídkami z vrcholů Špičáku a Pancíře, také
třeba i s kočárkem, je možné vyjet lanovkou. A po
návratu? Hned na dosah je možné prožít neskutečné zážitky v KONA Bikeparku ve Sportovním
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Informační turistické centrum
Železná Ruda, tel./fax: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

foto © Václav Šebelík

areálu na Špičáku nebo se prohánět na skutečné
motokáře v dráze na parkovišti Kaskády. Tatínkové
a kluci nemají ještě dost adrenalinu? Pak je čeká

lanové centrum v LA Nad nádražím. Ale co jenom
pro tatínky a kluky, vždyť pro nejmenší je tu dětské
hřiště, pro větší slalomové káry a trampolíny. A pro
všechny za odměnu návštěva některé ze známých
železnorudských cukráren. A další dny? Můžete se
svézt i kočárem s koňským spřežením, podívat se

železnice mezi Ž. Rudou a B. Eisenstein či Rysí slavnosti! Poslední víkend v červenci město ožije tradičními „Železnorudskými slavnostmi“.
Zkrátka – o zábavu, pohyb i relaxaci bude mít
celá rodina postaráno. Uvidíte, že Železnorudsko
má co nabídnout… aneb týden vám nestačí!

KAM na výlet

Vítejte v Nepomuku
Malebné historické město Nepomuk, nacházející se na hlavní trase z Plzně
do Českých Budějovic, nabízí svým návštěvníkům bohatství historických
a uměleckých památek i přírodních krás.

Městské muzeum a galerie seznamuje s odkazem nejznámějšího Čecha, sv. Jana Nepomuckého,
představuje historii zámku Zelená Hora včetně
působení černých baronů a zejména děti zaujme
expozice loutek. Měšťanská místnost nabízí pohled do života měšťanských vrstev na přelomu 19.
a 20. století a selská jizba naopak přibližuje život
prostých lidí. V přízemí se nachází tzv. Malá galerie, kde se střídají výstavy různých místních spolků
i dalších umělců.
Galerii obrazů slavného nepomuckého rodáka
Augustina Němejce je možné si prohlédnout přímo v umělcově rodném domě, který prošel velice

náročnou rekonstrukcí. Díla zde vystavená pocházejí ze soukromých sbírek, z fondů Západočeské
galerie, Západočeského muzea i z vlastních zdrojů
města. Celkem je k vidění přes sedmdesát obrazů.
Expozici oživuje také replika nejvýznamnějšího Němejcova díla – opony plzeňského Divadla J. K. Tyla.
Prohlídku galerie lze domluvit v Informačním centru, které se nachází v blízkosti malířova rodného
domu.
Od infocentra je také možné vyrazit na naučnou stezku, která se vine kolem Zelené hory přes
obec Klášter zpět do Nepomuku. Jednotlivá zastavení poskytují přehled o místní historii, památkách, slavných osobnostech, pověstech a přírodních zajímavostech. Součástí naučných tabulí jsou
i fotografie, meditativní obrázky či soutěžní kvíz
pro děti.
Příjemný den s dětmi můžete prožít také v zábavním parku, který se nachází u motelu „Pyramida“ na oploceném pozemku o rozloze 10 000
čtverečních metrů. Kromě různých prolézaček,
houpaček a jiných atrakcí je zde ZOO koutek a expozice starých zemědělských strojů.

Těšíme se na vaši návštěvu!
KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk
nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk
tel.: +420 371 591 167
e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
www.nepomucko.cz

Vydejte se po stopách Kozla
do Velkých Popovic
Zveme vás na návštěvu Velkopopovického pivovaru v těsné
blízkosti Prahy, který zde stojí již více než 135 let.
Prohlídková trasa
pivovarem Po stopách
Kozla vás zajímavou a zábavnou formou seznámí
s bohatou historií i současností slavného pivovaru
a dovolí vám nahlédnout pod pokličku tajemství
výrobního procesu piva Velkopopovický Kozel.
Z návštěvnického centra se společně s průvodcem vydáte přes malebné nádvoří pivovaru do historické varny z roku 1928. Během výkladu o historii
pivovaru a řemeslech je zde pro starší osmnácti
let připravena ochutnávka piva Velkopopovický
Kozel. Další zastavení netradičním a interaktivním
způsobem mapuje klíčové etapy ve vývoji pivovaru i značky Velkopopovický Kozel a věnuje se podnikatelskému příběhu barona Ringhoffera a jeho
rodiny, která výrazným způsobem tvořila a měnila
nejen příběh pivovaru, ale i celého kraje.
V prostoru nové varny se seznámíte se surovinami, ze kterých se Velkopopovický Kozel vyrábí. V ležáckém sklepě se dozvíte, jak v tancích
probíhá dokvašování piva. Na závěr prohlídky se
potkáte se živým maskotem pivovaru, kozlem Oldou, populárním členem týmu Velkopopovického

pivovaru. Prohlídka končí opět v návštěvnickém
centru, jehož součástí je i Kozlí obchod s dárky pro
každého milovníka piva. Návštěvu pivovaru doporučujeme završit v restauraci Velkopopovická Kozlovna, která nabízí domácí kuchyni, všechna piva
z produkce pivovaru a navíc speciální kvasnicový
ležák Velkopopovický Kozel.
Dne 11. června od 9.00 hodin se v pivovaru
koná tradiční Den Kozla. Tématem celého dne
bude poctivá práce se dřevem. Můžete se těšit
na velkou dřevorubeckou show, stavbu kozlí hospůdky, dřevosochání či ukázky tradičních řemesel.

Hudba: Yo Yo Band, Šlapeto a Děda Mládek Illegal
Band. Z Prahy do Strančic a zpět bude jezdit parní
vlak.
Otevírací doba pivovaru:
Duben – září: denně 10–18 hod. (prohlídka pro návštěvníky bez rezervace ve 13 a 15.30 hod.)
Říjen – březen: denně 10–16 hod.
Ringhofferova 1
251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425
e-mail: exkurze@kozel.cz
www.kozel.cz
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Vodopád Vrkoč
Národní přírodní památka Vrkoč
leží v chráněné krajinné oblasti
České středohoří, asi 4 km jižně od
středu krajského města Ústí nad
Labem.

Ideální rodinná
dovolená
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www.eChomutov.cz
tipy na výlet • videa • fotogalerie

Muzeum města
Ústí nad Labem
Nově zrekonstruovaná budova
Muzea města Ústí nad Labem bude
pro veřejnost slavnostně otevřena
dne 30. 6. ve 14 hodin.
– bohatý doprovodný program
– prohlídka zrekonstruované budovy
– výstava architektonických návrhů trvalé expozice dějin německy mluvících obyvatel v českých
zemích
– výstava antických soch „Antický sen“
Budova byla zrekonstruována v rámci projektu
Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem
zřízení centra česko-německých vztahů Collegium
Bohemicum CZ.1.09/4.1.00/04.00210. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
www.usti-nad-labem.cz
www.muzeumusti.cz
www.collegiumbohemicum.cz
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Její součástí je Vaňovský vodopád na
Podlešínském potoce, který je nejvyšším
a také nejznámějším vodopádem Českého
středohoří. Uvádí se výška 12 metrů. K vodopádu vede zelená turistická značka. Méně
známý je však horní Vaňovský vodopád,
který je vysoký zhruba 8 metrů a nachází
se nad hlavním Vaňovským vodopádem.
Oba vodopády odděluje zhruba 25 metrů
dlouhá rovina s dalším dva metry vysokým
kaskádovitým vodopádem. Horní vodopád
je těžko přístupný. Nejlépe se k němu dostanete, když oblezete stěnu hlavního vodopádu severní stranou. Je nutné dbát maximální
opatrnosti a často si dopomoci rukama.
Vrkoč patří mezi evropsky významné
památky pro charakteristický sloupovitý rozpad čediče. Snad právě tyto nepravidelné
vějíře, připomínající svou podobou rozčesané vlasy, daly skalnímu útvaru název Vrkoč.
Tvoří stěnu asi 100 m dlouhou s přístupnou

vyhlídkovou plošinou, nejlépe viditelnou od železniční
trati. Na skalní stěně můžeme najít některé stepní rostliny. Vějířovité útvary uvidíme i při cestě na vyhlídku.
-red-

v Děčíně ...

Vítejte
městě uprostřed romantické krajiny
DĚČÍN leží v malebné kotlině největší české řeky Labe,

obklopen romantickou krajinou Labských pískovců a Českého
středohoří. Pojďte s námi jej navštívit a uskutečníte-li jakýkoliv
výlet do okolí, určitě si náš kraj oblíbíte a budete se chtít vracet!
A co můžete u nás a v okolí vidět?

zRozsáhlý zámecký areál s Růžovou zahradou
zSynagogu v městské části Podmokly
zHydrometrickou památku na zámecké skále
zVyhlídku a lesopark na Kvádrberku
zZoologickou zahradu na Pastýřské stěně
zStaroměstský most z roku 1574
zVyhlídku na Pastýřské stěně
zBotanickou zahradu v Libverdě
zExpozici Rajské ostrovy
zOblastní muzeum
zPlavecký areál
zMěstské divadlo
zThunskou kapli
zNárodní park České Švýcarsko
zPískovcové skalní město Tiské stěny
zPravčickou bránu v NP České Švýcarsko
zRozhlednu na Sokolím vrchu
zČedičový vrch Vrabinec
zJetřichovické skály
zDolský mlýn ze 16. století
zZámek v Benešově nad Ploučnicí
zPřírodní památku Zlatý vrch
zSoutěsky v kaňonu Kamenice
zPanskou skálu u Kamenického Šenova
zSkalní vyhlídku Belvedér nad kaňonem Labe

Statutární město Děčín • Tel. 412 591 111 • www.mmdecin.cz • www.turistika.mmdecin.cz
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Český pirát
z Karibiku
Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Různé pohnutky a příčiny v historii odvály Čechy
do různých zemí, a tak i do dějin světových. Jedním z mnoha zapomenutých Čechů
byl Augustin Heřman, který se pravděpodobně narodil před 390 lety, roku 1621,
v městečku Mšeno na Kokořínsku. Co o něm víme? Doma nic, k ostudě naší, ale za
velkou louží ho mají ve veliké úctě.

Pamětní tabule, Cinibulkova ulice, Mšeno – Kokořínsko

foto © Wikipedie

Heřman byl průzkumník, mořeplavec, obchodník, kartograf i korzár, který ještě velmi mladý opustil s pobělohorskými exulanty vlast. Jedna
z verzí uvádí, že otec Heřmana, evangelický farář
Abraham, musel opustit Mšeno i svou vlast před
náboženským pronásledováním. Druhá tvrdí, že
otec byl bohatý kupec, snad Žid a maminka vyznávala českobratrskou víru, po Bílé hoře zakázanou.
Heřmanovi se pravděpodobně vydali přes Lužici
do některé protestantské země, ale jestli žili v Nizozemí, či Anglii, to se neví. Ale Augustin se musel
někde naučit pracovat s ryteckým náčiním a nastudovat zobrazování zemského povrchu, protože
později proslul jako velmi zručný kartograf.
Je však možné, že se v Londýně setkal s Václavem Hollarem a falckým emigrantem a obdivovatelem Komenského Williamem Hackem, mořeplavcem, pirátem, kartografem a výrobcem map.
To však nebrání domněnce, že se Augustin naučil
právě od Hollara kreslení, rytectví a kartografii.
Jakmile začal ve Švédsku nábor pracovních sil
pro Nový svět – i za třicetileté války kvetl obchod
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Pohled na Mšeno

– švédský kancléř Oxenstierna získal do svých služeb holandského obchodníka Petera Minuita. Ten
vešel do dějin, když koupil od indiánů Manhattan
(za pár sekyr, kovové hrnce a nůžky v hodnotě
60 guilderů – guldenů). A právě Minuit zakotvil
z jara roku 1638 s padesáti švédskými emigranty
u virginských břehů, kde na řece Delaware založil
osadu Nueva Suecia (Nové Švédsko). Proto také
kancléř Oxenstierna zahájil nábor a mezi těmi, kdo
se v Nizozemí přihlásili, byl mladík Augustin Herman. Američanem se stal roku 1644, kdy vystoupil
na břeh v přístavu Nový Amsterdam – a bez zelené karty. Netrvalo však dlouho a Nový Amsterdam
přestal patřit Nizozemcům, stal se anglickou kolonií a město dostalo jméno New York. První spolehlivý zápis zmiňuje Augustina v Americe 29. června
1644, kdy jako zástupce amsterdamské firmy Peter
Gabry & synové potvrdil příjem 2 622 guilderů od
tehdejšího guvernéra Kiefta. Roku 1644 žil v Cecil
County (stát Maryland), kde vlastnil tři nemovitosti,
byl členem nejvyšší rady guvernéra Petera Stuyvesanta, se kterým se pustil do obchodování, a patřil
k průkopníkům obchodu s tabákem, který dovážel
i do Evropy.
A právě v tomto období proslul jako korzár
v karibské oblasti. Heřmanův život námořníka byl
spojen s jeho lodí „La Grace“ (Půvabná), která ho
doprovázela na obchodních i objevných cestách
kolem Evropy, Ameriky, po ostrovech Karibského
moře i přes Atlantský oceán. A vůbec, La Grace
byla nejslavnější korzárskou lodí za raných dnů
Ameriky. Každoročně vyplouvala do Karibiku, kde
s guvernérovým požehnáním přepadala nepřátelské koráby. Pověstné je její vítězství nad dvěma

Plachetnice Grace, věrná replika brigy kapitána Heřmana
(www.lagrace.cz

španělskými loděmi naloženými cukrem, tabákem
a vínem u pobřeží Guatemaly.
Pro Cecila Calverta, lorda z Baltimoru, zhotovil
kolem roku 1670 první a velmi kvalitní mapu Virginie a Marylandu, na kterou přidal svůj portrét
a jméno Augustine Herman Bohemian. Mapa byla
tak kvalitní, že ještě po sedmdesáti letech byla považována za nejpřesnější mapu tohoto území. Jistě
vás nepřekvapí, že jedno z vůbec prvních vyobrazení New Yorku (1650), objevené roku 1992 v národní knihovně ve Vídni, je dílem právě Augustina.
Za mapu Virginie a Marylandu získal právě zde roz-

Bohemia Manor

KAM to vidí

Heřmanova mapa Marylandu a Virginie (1670)

sáhlé pozemky, které pojmenoval Bohemia Manor
(České manství – panství) a postavil si na nich velký dům. Zakoupil půdu od indiánů a chtěl založit
panství, které by se dědilo podle práva prvorozeného a navždy zůstalo v rukou jeho rodiny. Držitel
panství měl právo určit název a titul i rozhodovat
drobné soudy. Heřman sice nikdy nezískal šlechtický titul lord, ale říkalo se mu Pán z Českého panství
(anglicky Lord of Bohemia Manor). Postupně z Nového Amsterdamu odstěhoval do Marylandu celou
rodinu dřív, než Nové Nizozemí přestalo existovat
(8. září 1664, kdy guvernér Stuyvesant podepsat

Interier Bohemia Manor

kapitulační listiny předávající území Angličanům).
Nastal čas napudrovaných anglických paruk a pálení čarodějnic.
Augustin dokončil svůj cihlový dům na Bohemia Manor roku 1661 a pojmenoval zde tekoucí
řeku Bohemia River, jednak proto, že mohl, a také
proto, že její původní, indiánský název byl nevyslovitelný – Oppoquimini. Jednu z obcí nazval Little
Bohemia (Malé Čechy), další Bohemia Mills (České
Mlýny) a v jeho nové mapě se objevil také název
Three Bohemia Sisters (Tři české sestry), protože
se mu narodily tři dcery. Celkovou výměru panství

tvořilo přes 16 000 akrů a Augustin dál přikupoval,
až nakonec jeho území přesahovalo 25 000 akrů.
Augustin totiž snil o založení nezávislé provincie
Nova Bohemia. Přestože jeho obchod s tabákem
a kožešinami vzkvétal, Augustin se ho vzdal a dal
přednost životu aristokratického gentlemana. Založil si rozsáhlou jelení oboru, pořádal hony a lovy
včetně honů na lišku, vysazoval vinice, zahrady
a ovocné sady. Nechal se vozit služebnictvem v livrejích v kočáru taženém dvěma páry koní, žil si na
vysoké noze. V závěti uvedl, že „Já, Augustin Herman Čech, přeji si být pohřben po boku své drahé
ženy Jane. Kdokoli by se měl v budoucnu stát dědičným pánem na Bohemia Manor, musí ke svému
křestnímu jménu přidat jméno Augustin či Augustus, anebo se panství vzdát.“ Závěť byla soudně
ověřena 11. listopadu 1686, což je pravděpodobné
datum jeho úmrtí. Tak opustil tento svět Augustin
Heřman, vyhnanec český, poutník, zeměměřič,
kreslíř a kartograf, obchodník, mořeplavec a korzár, plantážník, podnikatel, cestovatel, diplomat
a lovec. Pán na České řece.
Luděk Sládek
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Hůř než apokalypsa…
Toman Brod se narodil 18. ledna 1929 v Praze v rodině velkoobchodníka s obilím.
Tatínek Arnošt pocházel z Bučic, kde měl jeho otec Alois obchod se smíšeným
zbožím. Maminka Olga, rozená Picková, se narodila v Ledči nad Sázavou, kde
její rodina vlastnila pilu. Manželé Brodovi žili od roku 1918 v Praze, v bytě na
Palackého (dnes Rašínově) nábřeží a vychovávali dva syny, Tomana a jeho staršího
bratra Hanuše. Měli křesťanskou kuchařku Annu Kopskou, která sloužila již
u Tomanova dědečka, jeho rodičů a nakonec se po válce stala členem i jeho rodiny.
Tato žena sehrála v životě Tomana Broda významnou roli.
Klidné dětství netrvalo dlouho. Přišel Mnichov, zemřel otec rodiny,
následovala okupace,
protižidovské
nálady
a nařízení. V září 1941 si
Toman připíná na kabát
žlutou šesticípou hvězdu
a poprvé si uvědomí, že
Toman Brod dnes se stal „tvorem druhého
řádu“. V červenci 1942 s matkou a bratrem nastupuje do transportu z Prahy do Terezína.
Protože ještě nebyla vlečka do Terezína, šli jsme
s maminkou i bratrem z Bohušovic pěšky a vlekli těžká zavazadla, která nám nakonec stejně sebrali a nechali nás tak nepřipravené na život v ghettu. Matku
ubytovali v Hamburských kasárnách, zatímco já
s bratrem jsme se ocitli v Hannoverských kasárnách,
která jsme však zanedlouho opustili a přemístili se do
bývalé školy, tehdy domova mládeže v L 417. Spali
jsme v někdejší tělocvičně, která teď sloužila jako přechodný „azyl“ pro nově příchozí hochy.
Zatímco pro většinu starých lidí byl Terezín „konečnou stanicí“ ( za dobu trvání ghetta tu zemřelo
téměř pětatřicet tisíc vězňů), snažila se židovská samospráva ulehčit život dětem a mladým lidem, protože věřila, že budou po válce budovateli židovské
domoviny v Palestině.
Po nějaké době jsem se začlenil mezi chlapce
v „heimu“, jehož vedoucím byl Arno Ehrlich. Arno byl
mladý, asi dvacetiletý muž. Vychovával nás ve skautském duchu, učil zásadám občanské mravnosti, hráli
jsme nějaké skautské hry, a dokonce vydávali vlastní časopis, do kterého jsem kreslil. Pokoušeli jsme se
také o divadlo, a protože každý „heim“ měl i své fotbalové mužstvo, pořádali jsme také turnaje na šancích, kde bylo jakési provizorní sportoviště. Byli jsme
přesvědčeni, že nás nic nerozdělí. Jenže většina mých
kamarádů zahynula, a ačkoliv jsem již zapomněl
mnohá jejich jména, tváře všech vidím dodnes.
Matka se dokázala rychle přizpůsobit podmínkám v ghettu. Přestože – jako příslušnice vyšší
společenské vrstvy – nebyla nikdy zaměstnána, po
příchodu do Terezína přijala roli „pracující ženy“.
Na náměstí byl domov pro mentálně postižené děti
a ona zde pečovala o jednu jejich skupinu. Statečně

22 www.kampocesku.cz

snášela hlad i mizérii terezínského života. Z balíčků,
které rodině Brodových občas posílala naše bývalá
kuchařka, vařila matka nám, neustále hladovým,
kaše, polévky, ovšem, jak řečeno, vždycky spíše mně
a bratrovi než sobě…
Bratr Hanuš chodil do práce, já však jen příležitostně. Před naší „školou“ byla jakási zahrada, v níž
jsme spolu s několika dalšími hochy pěstovali zeleninu, jenže jsme vždycky plody „sklidili“ ještě dřív, než
dozrály.
Pobyt v terezínském ghettu s příděly jídla, jež
nebyly k životu ani k smrti, v ghettu přeplněném, špinavém, stísněném, obehnaném vysokými hradbami,
byl pro mne těžkým obdobím. Mělo však brzy být
ještě mnohem hůř. S maminkou a bratrem jsme byli
zařazeni do prosincového transportu roku 1943. Na
rampě nám rozdali několik kousků chleba s náhražkou salámu, na podlahu dobytčího vagonu postavili
nádobu s čajem (to vše pro asi sedmdesát lidí) a nádavkem přidali kbelík, který měl sloužit za toaletu. Půl
vagonu zabírala zavazadla, nikde žádný průduch,
žádné okno. Jeli jsme dlouho, snad dva dny a noc,
vlak každou chvíli někde zastavil. Zakrátko jsme už
byli skoro udušení, špinaví, hladoví a žízniví. Zatímco
první nádoba byla brzy prázdná, druhá ohavně přetékala. Ve vagoně byli už i mrtví. Konečně vlak dorazil
do cíle. Přijeli jsme do Osvětimi.
Toman prošel peklem Osvětimi-Birkenau, komplexem lágrů v Gross-Rosenu v Kladsku a skončil
v jakési bývalé továrně, kterou 8. května večer
esesáci opustili a on byl volný. Vážil 40 kg, byl kost
a kůže a v nemocnici, kam ho převezli, zjistili, že má
břišní i skvrnitý tyfus.
Když po několika týdnech nemoci překonal,
vydal se na cestu do Prahy. Absolvoval ji zčásti pěšky, zčásti na vagonu s uhlím a až nakonec rychlíkem domů, z Lichkova do Prahy. Z nádraží Toman
dovrávoral (trpěl již tehdy ke všemu i těžkou tuberkulózou) do Masné ulice, odkud před takřka třemi
lety odcházel s bratrem a maminkou do transportu. Shledal se s paní Kopskou, která se stala jeho
poručnicí, protože hitlerovci mu vyvraždili celou
rodinu – matku, bratra a takřka všechny příbuzné.
Tomanova rekonvalescence trvala dva roky.
Teprve v roce 1947 začal „normálně“ žít, ale rodinný majetek se rozplynul. První zaměstnání nastou-

Toman Brod před odchodem
do Terezína

S Annou Kopskou, vychovatelkou,
maminkou a bratrem před válkou

Arnošt a Olga Brodovi (1912)

Snoubenecká fotografie
Tomana a Libuše Kvasničkové
(1952)

pil v Gramofonových
závodech,
nejprve
v kanceláři, posléze ve
výrobní hale. Toman Brod, podobně jako mnozí
mladí lidé jeho generace, podlehl naivní víře, že
komunistické ideje a praxe jsou nadějí pro lepší
budoucnost lidstva. V roce 1950 se přihlásil na Vysokou školu hospodářských a politických věd a svá
studia ukončil o pět let později na Karlově univerzitě v oboru historie. Byl přijat do Vojenského historického ústavu, odkud po několika letech přešel
do jednoho institutu Akademie věd.
Zde ho zastihl osudný rok 1968. Toman Brod se
již dávno zbavil iluzí o Sovětském svazu i o komunistickém režimu v Československu, což nezůstalo
skryto „odpovědným činitelům“. Nebylo tedy divu,
že byl při tehdejším „účtování“ propuštěn ze zaměstnání a vyloučen z komunistických řad. Živil se
poté jako čerpač vody i taxikář, podepsal Chartu 77
a přežíval jako disident. Na jaře 1954 se ale ještě stihl oženit s Libuší Kvasničkovou a téhož roku se jim
narodila dcera Šárka. Dnes patří k našim významným a uznávaným historikům.
Toman Brod napsal řadu historických prací
a studií. Např. jeho „Tobrucké krysy“ pojednávají
o bojích čs. vojáků na Středním východě a v severní Africe v letech 1940–1943. Kniha nazvaná „Osudný omyl Edvarda Beneše“ líčí československou cestu do sovětského područí v období let 1939–1945.
V roce 2007 vydal Brod své vzpomínky, trefně nazvané „Ještě že člověk neví, co ho čeká".
text Luděk Sládek, upravil Toman Brod
Toman s maminkou a starším
bratrem Hanušem před válkou

www.pamatnik-terezin.cz
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Městské muzeum v Mimoni
Chceme vám představit jednu ze žhavých novinek mezi českými muzei, Městské
muzeum v Mimoni, které se nachází v nově zrekonstruované historické budově.
stvo, probíhalo zde i školní vyučování a konaly
se zde také bohoslužby. V letech 1964–1992 byla
v jeho prostorách městská lidová knihovna. Pro návštěvníky nově vzniklého muzea je zde postupně
připravována stálá expozice zaměřená na historii
a přírodu Mimoně a jejího okolí. Součástí muzea
je i venkovní botanická expozice bylinek a galerie,
kde jsou pravidelně připravovány nejrůznější zajímavé výstavy. Během měsíce června zde bude k vidění například výstava obrazů známého českého
komika, hudebníka, zpěváka a malíře Ivo Pešáka.
Úvodní slovo na vernisáži pronese Ivan Mládek.
otevřeno: květen – říjen
mimo pondělí 13–16
so – ne 9–12/13–16
Městské muzeum
V Lukách 101, 471 24 Mimoň
tel: +420 480 990 066
www.muzeummimon.cz
Historie budovy Městského muzea v Mimoni,
původně špitálu, spadá až hluboko do 17. století.
Po katastrofálním požáru města roku 1806 bylo
v budově bývalého špitálu ubytováno duchoven-

Discovery weeks

˘
VEDA
V ULICÍCH

Discovery weeks

CHEMICKÝ JARMARK
Liberec

nákupní
ul. 5.května (před
galerií Plaza)
24. června 2011
od 9 - 17 hod.

Liberec

v kampusu TUL
ulice Studentská
21. června 2011
9 - 17 hod.

Simulátor nárazu z Počítač ovládaný okem z Víte co jíte?
z Hry a klamy z Trenažér motocyklu a formule z Otevřené
laborateře TUL z Kouzelnické pokusy z Hádanky a rébusy
z Rekordy z fyziky a chemie z Zjistěte jak jsou na tom vaše
klouby z Důkazy stop krve z Kovové srdce
Àêâäéäòîôd[òóoÈíãèõèãô[ëíoçîïñîéäêóôí[ñîãíoçîÏîãïîñàóäâçíèâêâçàïoñîãîõgãíâçîáîñ§ÈÏÍÏÓÏÎ¨«éäçî
ñäàëèù[óîñäìéäÌJÌÓ«êãäòïîëädíîòó"äòê[çëàõàéäéäéoìñäæèîí[ëíoìêîîñãèí[óîñäìõËèáäñäâêfìêñàéè

Chemie je cool z Víte co jíte? z Svět bez polymerů
z Klání s robotem z Aktivní sopka jen pro Vás z Proměna mědi
na stříbro a zlato z Bengálské ohně z Jak hořet a nazapálit se?
z Staňte se hasičem z Kouzelnické pokusy z Vyrobte si vlastní
modelínu z Všechny taje piva
Àêâäéäòîôd[òóoÈíãèõèãô[ëíoçîïñîéäêóôí[ñîãíoçîÏîãïîñàóäâçíèâêâçàïoñîãîõgãíâçîáîñ§ÈÏÍÏÓÏÎ¨«éäçî
ñäàëèù[óîñäìéäÌJÌÓ«êãäòïîëädíîòó"äòê[çëàõàéäéäéoìñäæèîí[ëíoìêîîñãèí[óîñäìõËèáäñäâêfìêñàéè
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V nabídce libereckého
Centra Babylon nově i golf
Spojení relaxu, sportu a zábavy je novodobým fenoménem trávení volného
času. Ojedinělou nabídku těchto aktivit již řadu let nabízí liberecké Centrum
Babylon, které je v povědomí široké veřejnosti zapsáno svým aquaparkem,
prvním tematickým vodním rájem v Česku. Aquapark je ale jen jednou z mnoha
babylonských aktivit. Nachází se v něm i saunový svět, wellness ve stylu antických
lázní, zábavně-naučný iQpark (v letošním roce výrazně rozšířený), zrcadlové
bludiště, bowling, XD kino, laser game, lunapark, ale i řada gastronomických
provozů, kosmetických a beauty služeb a velkokapacitní hotel. V poslední době
k nim přibyly i golfové aktivity: 3D golfový trenažér a puttovací hřiště přímo uvnitř
babylonského komplexu, golfová hřiště na Liberecku a nejnověji i Adventure golf
v golfovém areálu Ještěd.
re golf s umělou trávou a kamennými mantinely.
Umožňuje dobrou hru a zábavu pro celou rodinu.
Hraje se jen puttery, které si zde můžete zapůjčit.
Na rozdíl od kdysi populárního minigolfu se chodí po hrací ploše. A pokud byste se golf chtěli učit
řádně, pořádají zde týdenní golfové pobytové kurzy zakončené zkouškou a „zelenou kartou“.

Ano, i golf získává stále více na oblibě. Věnuje
se mu stále více lidí všech věkových skupin, a to jak
sportovně, tak i rekreačně. Jen pro vlastní potěšení
a zábavu, pro aktivní pohyb na zdravém vzduchu
v přírodě. Výhodou Liberce je, že se v jeho blízkém
okolí nachází i několik golfových hřišť. Centrum
Babylon je úzce spjato s golfovým areálem Ještěd,
který se nachází na slunné stráni této hory. Je to
od něj jen čtvrthodinku jízdy autem. Ti, kteří golf
aktivně hrají, si mohou denně dopřát sport, zábavu a relax právě ve spojení těchto center. A pro ty,
kteří by si golf chtěli nejdřív vyzkoušet a osvojit si
základy hry, vybudovalo Centrum Babylon unikátní malé golfové „tréninkové“ hřiště. Je to adventu-
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Námětů na trávení volného času ve spojení
s Centrem Babylon je opravdu mnoho. Další jeho
výhodou je, že v případě nepříznivého počasí
v něm můžete příjemně strávit i několik dní, aniž
byste se nudili. Co všechno Babylon, Liberec a jeho
okolí nabízí? Nejrychlejší asi je prohlédnout si webové stránky nebo nejlépe rovnou přijet a vše otestovat. Nabídka je převeliká pro všechny generace
i rozličné zájmy návštěvníků. Vždyť právě pro svoji
pestrost nabídky a kvalitu poskytovaných služeb je
Centrum Babylon nejen naší čtvrtou nejnavštěvovanější turistickou atrakcí, ale bylo také nedávno
vyhlášeno jako nejlepší turistický produkt naší republiky od jejího „novodobého“ vzniku. Přijeďte se
přesvědčit sami.
www.BabylonLiberec.cz
www.golfjested.cz
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Víte (nevíte)
o České republice?
Česká republika, Česko, dříve také Švejkoslovensko či Krizechstán, jinak stát
historicky zasazený do srdce Evropy, má svá nej i nej. Na západě sousedí
s Německem (810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem
(252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických
zemí – Čech, Moravy a části Slezska, na ploše 78 867 km2, kde podle posledních
odhadů z 1. 1. letošního roku žije 10 251 274 obyvatel. Z toho je o 234 000 více žen
než mužů.
Názvy a jména…
Nejdelší název má Nová Ves u Nového Města
na Moravě a nejkratší mají shodně město Aš a obec
Eš na Pelhřimovsku. Průměrná délka názvu obcí je
8,77 znaku a nejdelší jednoslovný název má obec
Prostředkovice (okr. Jihlava). Nejdelšími dvouslovnými názvy se honosí Střelskohoštická a Svatogothardská Lhota. Nejčastějším názvem obcí je Nová
Ves (62), Lhota (31), Lhotka (28), Chlumec a Petrovice (obě 25), tedy bez přívlastku. Nejčastějšími
slovy mezi místními názvy jsou Horní (263), nad
(248), Dolní (247), Lhota (234), u (183), Nová (155),
Ves (145), Nové (93), Újezd (84) a Nový (70). Když
vyškrtáme přídavná jména, předložky a ponecháme jen holá vlastní jména, zvítězí bezkonkurenčně
Lhota, pak dlouho nic a následují Ves (145), Újezd
(84), Město (56), Předměstí (54), Lhotka (48), Voda
(39), Dvory (35) a Petrovice (35). Jen pro doplnění
a inspiraci radních, nejdelší česká slova jsou nejneobhospodařovávatelnější nebo nejnevykrystalizovávatelnější, což psát den co den do adresy například své firmy by bylo něco. Nejdelší místopisný
přívlastek v ČR je moravskobudějovický (19 znaků)
a valašskomeziříčský (18 znaků).

Geograﬁcké zajímavosti

Největší národní park je Šumava (685 km2),
největší chráněná krajinná oblast jsou Beskydy
(1 160 km2) a nejstarší přírodní rezervací je Žofínský prales v Novohradských horách (1 838). Největší pískovcový most, to je Pravčická brána (šířka oblouku 25 a výška 21 m), největší v Evropě. Největší
pískovcové skalní město jsou Adršpašsko-teplické
skály (28 km2), nejmohutnější balvan je Dědek
u Žihle (výška 6 a šířka 12 m). Největší bludný balvan najdete u Kunčice (Ostrava); doputoval k nám
ze Skandinávie a váží 16,5 tuny. Nejvyšší absolutní
naměřená teplota byla +40,2 °C v Praze-Uhříněvsi
(27. 7. 1983) a nejnižší –42,2 °C, naměřená v Litvínovicích u Českých Budějovic (11. 2. 1929). Průměrná roční teplota nejvyšší u nás je +9,5 a nejnižší +0,2 °C. Další někdy příště, až si právě přečtené
nejprve zapamatujete.
Alois Rula

foto © Wikipedie

Vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem státního území je 493 km, mezi
nejsevernějším a nejjižnějším 278 km, nejmenší
šířka je 143 km mezi Mikulovem a Králíky. Nejkrat-

ší vzdálenost k moři měří 298 km, což je spojnice
Šluknovského výběžku a Štětínského zálivu na Baltu. Podíl orné půdy na celkové rozloze je 38,5 %,
lesů 33,6 % a chráněných území 15,8 %. Škoda jen,
že nevíme, kolik procent zastavěné plochy zabírají
všechny ty sklady, supermarkety, překladiště a další objekty jako montážní haly a podobné „cizácké“
nesmysly.
Nejvyšší hora je Sněžka 1 602 m n. m., nejrozsáhlejší pohoří (rozlohou) Českomoravská vrchovina (11 752 km2), nejrozsáhlejší pánev je Třeboňská, která má rozlohu 1 360 km2. Nejnižší bod
(přírodní) je hladina Labe u Hřenska se 115 m n. m.
a nejdelší řeka u nás je Vltava, která měří 430,2 km
(někdo uvádí 433 km). Nejdelší souvislý vodní tok
je tok Labe-Vltava v délce 539,5 km a nejdelší řeka
pramenící na území ČR je opět Labe (Elbe), 1 165
km (správně Labe-Vltava – 1 346 km), a stejně
tak nejvodnatější (308 m3/s u Hřenska). Nejvýše
pramenící řekou je Úpa s prameništěm ve výšce
1 432 m n. m., největší vodní nádrží (plochou) Lip-

no (4 870 ha), největší vodní nádrží co do objemu
je Orlík (717 mil. m3) a nejvyšší přehradní nádrží
Dalešice (99,5 m).
Největší rybník je Rožmberk (489 ha –
4,89 km2), nejhlubší Staňkovský (14,5 m), největší
jezero Černé na Šumavě (18,4 ha), kde se nachází
také nejhlubší místo (39,8 m). Nejmladší jezero je
Mladotické (vzniklo sesuvem 25. 5. 1872), největší
rašelinné jezírko je Chalupské jezírko v Chalupské
slati na Šumavě (1,3 ha) a nejteplejší minerální pramen má Karlovarské vřídlo (72 °C). Nejvyšší vodopád je Pančavský (Krkonoše – 145 m), nejvodnatější Mumlavský s průměrným průtokem 800 litrů za
sekundu (0,8 m3/s) a nejvyšší podzemní vodopád
i nejmohutnější krasové propadání má Rudické
propadání na Jedovnickém potoce v Moravském
krasu.
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V Í T E J T E N A S LOVÁ C K U

www.slovacko.cz

Ve víru barev a chutí
Vítejte na Slovácku, v kraji bohatém na folklor a tradice, v malebném kraji vinic, sklepů a vynikajících vín. Vítejte v kraji pohádkových hradů a zámků, archeologických nalezišť i pozoruhodných
technických památek. Vítejte v kraji slunečnicových polí i horských lesů a květnatých luk. Vítejte v kraji živých lidových tradic,
zábavy i odpočinku.
Vítejte v kraji pohostinných lidí a buďte našimi hosty!
Za zážitky i poznáním
Přijeďte obdivovat pohádkové hrady a zámky v Buchlovicích,
Miloticích, Lednici, Valticích nebo v Mikulově. Poznejte čas
lovců mamutů, období Velké Moravy, historii dávnou i nedávnou. Muzea, expozice i naučné stezky v Modré, Starém Městě,
Mikulčicích, na Pohansku nebo v Dolních Věstonicích jsou vám
pro vaši cestu za poznáním plně k dispozici.
Vinařská turistika
Slovácko a víno patří k sobě, to
u nás může poznat každý. Ať už
při poslouchání slováckých písniček, procházce mezi řádky
vinic, návštěvě vinařských expozic, a samozřejmě především při
degustaci. Ta nesmí chybět. Ať už ve sklípku, vinotéce, nebo
přímo ve vinici. I to je u nás možné. A co si u nás ještě nesmíte
nechat ujít? No přeci vinařské slavnosti, které se po celý rok konají
prakticky v každém koutu Slovácka. Stačí si jen vybrat.
Cykloturistika
Na kole mezi vinohrady, od zámku k zámku, podél vody, z kopce
a do kopce. I tak by se dala pojmout vaše cyklojízda Slováckem.
Záleží jen na vás, jestli vás okouzlí spíše Moravské vinařské
stezky nebo stezky Lichtenštejnské, trasy pod Pálavou, do chřibských kopců nebo kolem Moravy. Tak rychle nasedněte na kolo
a pořádně si to u nás užijte.
Lázně a wellness
Pokud jste po návštěvě Slovácka nabyli dojmu, že u nás všechno
léčíme pomocí burčáku, vína, nebo oskerušovice, pak vás musíme
vyvést z omylu. Slovácko je totiž obdařeno mnoha léčivými prameny, jejichž účinky využívali již naši předkové. Své zdraví si tak
můžete utužit v lázních v Lednici, Hodoníně, Ostrožské Nové Vsi
a Buchlovicích. Tak poznávejte, bavte se a hlavně odpočívejte.

Aktivní dovolená po celý rok
Pěší turistika, cykloturistika, jezdectví, plavba na lodi, surfování, rybaření, horolezectví, seskoky s padákem, ale také golf nebo
lyžování – to je pouze malá ukázka toho, co můžete v průběhu roku na Slovácku zažít. A už jste slyšeli, že u nás můžete přijet na lyžích ze sjezdovky přímo do vinného sklepa? Nebo
se dotknout věže na mikulovském
zámku při letu horkovzdušným balonem? Ano, i to se u nás dá. A jaký je
to adrenalin!
Baťův kanál
Při plavbě po více než 60 kilometrech
vodní cesty můžete vidět a zažít prakticky vše, co Slovácko svým návštěvníkům nabízí. Na lodi či v hausbótu,
jak je čas a nálada. A když vás kolébání vln začne nudit? Tak si udělejte na lodi pravý slovácký piknik
nebo sedněte na kolo a vyjeďte si na výlet do okolních vesniček
nebo nedalekých Bílých Karpat či Chřibů. Ten zážitek stojí za to,
stejně jako celé Slovácko.
Tradiční folklorní a vinařské akce
Slovácko – to jsou především pestré kroje, zpěv, lidové tance,
cimbálová muzika, výborné víno a všudypřítomná skvělá nálada a pohostinnost lidí po celém Slovácku. Ta vás bude doprovázet vždy a všude, ať se rozhodnete navštívit Horňácko, Dolňácko,
Podluží, nebo Moravské Kopanice a budete si zde chtít užít
krojovaných hodů, folklorních festivalů, fašanků, vinobraní, slavností vína, koštů nebo tradičních gastronomických akcí. Jste
srdečně zváni.
Kam na Slovácko v roce 2011?
Hodonín – Slavnosti vodního království, 25. 6. t Strážnice –
Mezinárodní folklorní festival, 23.–26. 6. t Velká nad Veličkou –
Horňácké slavnosti, 22.–24. 7. t Uherské Hradiště – Letní filmová
škola, 22.–31. 7. t Hodonín – Svatovavřinecké slavnosti, 5.–8. 8.
t Kyjov – Slovácký rok v Kyjově, 11.–14. 8. t Uherské Hradiště –
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, 10.–11. 9.

Tak přijeďte a užívejte si Slovácka
plnými doušky.

Realizováno v rámci projektu MVR-1090004A „Realizace propagační kampaně a marketingu produktů TO Slovácko v období 2009–2010“.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
– nádech minulosti
Město Opava se v prostorách rozlehlých městských
sadů může pyšnit Městským koupalištěm s nádechem
minulosti. Stavba koupaliště proběhla v letech
1930 – 1931. Superlativy, objevující se tehdy
v hodnocení dokončené stavby, jako
„nejkrásnější a nejmodernější lázně v Zemi
moravskoslezské“, zjevně nepřeháněly:
vzniklo zde mimořádně kultivované funkční
dílo, které splňovalo nároky lidí, kteří
se zde přicházeli nejen koupat nebo jen
brouzdat v průběžných brouzdalištích
lemujících bazény, ale také slunit se
na písečné pláži mezi budovou a bazény,
bavit se při hudbě či jen tak relaxovat.
Tuto příjemnou atmosféru si opavské
koupaliště zachovalo i po 80ti letech
a rekonstrukci v letech minulých. Městské
koupaliště s přihřívanou vodou zahájilo letos provoz
27. května a ukončí jej s posledním dnem prázdnin.
Otevřeno bude denně od 9 do 19 hodin. Více informací
naleznete na stránkách www.tsosro.cz.
Městské informační centrum Opava, Horní náměstí 67, 746 26 Opava,
Tel.: +420 553 756 143, E-mail: informacni.centrum@opava-city.cz,
www.infocentrum.opava.cz

Cestování Newsletter!!! opět oceněn
na Zlatém středníku 2010
Ostravský elektronický zpravodaj Cestování Newsletter!!!
přináší jedenáctkrát do roka aktuality a zajímavé informace
o volnočasových aktivitách, kulturních a sportovních akcích,
festivalech a novinky, které se na poli turismu v Ostravě
připravují či již byly zrealizovány.
V devátém ročníku soutěže Zlatý středník 2010
se newsletter umístil na 2. místě v kategorii Nejlepší elektronický zpravodaj/newsletter a obhájil tak
loňské ocenění v téže kategorii. Zlatý středník není
jedinou soutěží, která ocenila kvality Cestování
Newsletteru!!! Ve Velké ceně cestovního ruchu obdržel newsletter v lednu letošního roku také 2. místo, a to v kategorii Nejlepší elektronický newsletter.
Udělené ceny jistě svědčí o kvalitě tohoto zpravodaje.
Pokud i vy chcete odebírat Cestování Newsletter!!!, stačí se přihlásit. Informace o přihlášení naleznete na webových stránkách statutárního města Ostravy www.ostrava.cz v sekci Turista.
www.ostrava.cz
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Za gastronomickými poklady jižní Moravy

Múzy
rády...

KROMĚŘÍŽ
1. středověká slavnost
řemesel a kumštu
Oslavy zápisu na listinu UNESCO – bohatý
kulturní program a jarmark lidových řemesel

Kraj s nejvlídnějším klimatem, výbornými podmínkami pro zemědělství
a vyhlášenými lahůdkami láká turisty s mlsnými jazýčky po celý rok. Proč odkládat
návštěvu až na vinobraní, když můžeme ze štědré jihomoravské tabule ochutnávat
po celý rok?
K místním specialitám patří třeba chřest, který se v minulosti z Ivančic vyvážel do celé Evropy a pochutnával si na něm také vídeňský dvůr.
Slavnou tradici si ve městě na jihozápad od Brna
připomínají na květnových Slavnostech chřestu.
Letošní, sedmnáctý ročník proběhl ve dnech 20.
až 21. května a přivedl do centra Ivančic rekordních pět tisíc návštěvníků, kteří nakoupili, snědli
a ochutnali více než čtyři tuny chřestu. V degustační zóně se o jejich přízeň ucházelo šest restaurací
s nabídkou několika desítek pokrmů s chřestem od
nejjednodušších úprav až po rafinované kombinace se zmrzlinou, balsamikem a jahodami. Nabídku
doplnily vzorky místních piv, uzeniny, sýry a různé speciality, nechyběl ani farmářský a řemeslný

10. a 11. června 2011
v historickém centru města Kroměříže
Kontakty: program – 573 500 583
jarmark – 573 321 203

zdatní cyklisté a pěší turisté. Za cíl svého putování
můžete zvolit rodinné vinařství Marcinčák v Novosedlech, které vás určitě nezklame nabídkou vín
ani turistickým servisem. Ve stylovém prostředí
ochutnáte přívlastková vína tradičních odrůd i speciální vína botrytická, ledová a slámová, všechna
z vlastní produkce ekologicky hospodařícího vinařství. Po odpočinku v rodinném Hotelu Marcinčák

Galerie ORLOVNA 2011
Výstavy v galerii moderního výtvarného umění
20. 6. – 10. 7. Dana Puchnarová – výstava kreseb
18. 7. – 7. 8. Sdružení Q – Pocta L. Kunderovi
15. 8. – 4. 9. GetArt: Kromě Alenky – říše za
zrcadlem
Kontakt: J. Antoš – 603 783 153
www.galerie-orlovna.cz
FORFEST 2011
22. ročník mezinárodního festivalu současného
umění s duchovním zaměřením
19. – 26. 6. koncerty, výstavy, workshopy,
přednášky, domácí i zahraniční umělci
Kontakt: V. Vaculovič – 573 341 316
www.forfest.cz
Podrobnosti najdete na

www.mesto-kromeriz.cz

trh. Nádvoří s pódiem olemovaly stánky patnácti
vinařství z Ivančic i vzdálenějšího okolí, takže si
návštěvníci mohli hudební program a kuchařskou
show Petra Stupky vychutnat se sklenkou vynikajícího vína v ruce. Příští rok Slavnosti chřestu potrvají
od pátku až do neděle a pořadatelé slibují, že dále
rozšíří doprovodný program i kapacitu restaurací.
Celoročním lákadlem k návštěvě jižní Moravy
zůstává víno, které chutná v útulném sklípku, stejně jako na stinné terásce. Na jaře za ním budete
cestovat rozkvetlou krajinou s vinicemi zelenajícími se v táhlých kopcích, jaké snadno zdolají i méně
v nedalekém Mikulově můžete vyrazit na 37 km
dlouhý cyklookruh Stará hora, který vás zavede až
na terénní vinařskou naučnou stezku vyprávějící
o historii a současnosti pěstování vinné révy na
viničních tratích v okolí Novosedel. A pokud si s výletem pospíšíte, stihnete i druhý ročník Mikulov
Gourmet Festivalu, který ve dnech 2. až 5. června
2011 nabídne návštěvníkům vybrané pokrmy z lokálních surovin snoubené s víny místních vinařů.
www.ccrjm.cz
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KAM na výlet

Letní ﬁlmová škola Uherské Hradiště
Sedmatřicátý ročník Letní filmové školy, největšího nesoutěžního filmového
festivalu v ČR, se blíží.
Mezi potvrzenými hosty jsou například Aki Kaurismäki, Emir Kusturica, Dan Pita, Andrei Ujica
nebo Robert Sedláček.
Doprovodnému programu vévodí koncert
Emira Kusturici a jeho kapely The No Smoking
Orchestra (předprodej lístků v síti Ticketpro a Ticketportal), zájemci se mohou rovněž zúčastnit
fotografického kurzu s renomovaným fotografem
Karlem Cudlínem.

Program festivalu nabídne od 22. do 31. 7.
v Uherském Hradišti desítky filmů, českých i světových hostů, řadu programových sekcí věnovaných historii i současným tendencím kinematografie, bohatý doprovodný a odborný program.
Fokus: Rumunsko představí historii i současnost perspektivní balkánské kinematografie, Inventura nabídne archivní filmy v retrospektivách
Billyho Wildera, Gustava Machatého či Krzysztofa Kieślowského nebo francouzské poválečné
„tradice kvality“. Ve Spektru se diváci mohou těšit
na filmové mapování stop 11. září a hrozby terorismu nebo tvorbu předních tvůrců současnosti.

www.lfs.cz
Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz
Městské informační centrum
Mariánské nám. 46
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz

Rožnovské slavnosti 2011
Folklorní slavnosti v Rožnově pod Radhoštěm jsou úzce spjaty
s činností Valašského muzea v přírodě. Rádi bychom pozvali
zájemce o tradiční lidovou kulturu k návštěvě Rožnovských
slavností 2011, které se konají ve dnech 1. až 3. července.
Začalo se s nimi již v roce 1925 při otevírání
rožnovského skanzenu, když Musejní a národopisný spolek uspořádal při této příležitosti několikadenní folklorní slavnost nazvanou I. Valašský rok.

Akce se zúčastnily tisíce krojovaných. Po sedmi letech života ve svobodné Československé republice
se tak zhmotnilo nadšení a snahy lidí vyjádřit svou
příslušnost k národu a ke svému rodnému Valašsku. Z truhlic se vytahovaly sváteční kroje, ale hlavně se ve velkém pořizovaly nové. Tak mohutného
vzkypění „národního ducha“ se v dalších letech, při
pořádání národopisných slavností, už nikdy nepodařilo dosáhnout.
Změnila se doba, lidový kroj, hudba, tanec,
zpěv, zvyky a obyčeje už nejsou běžnou součástí
života. Ale nemůžeme říci, že by zájem o lidovou
kulturu našich předků vymizel úplně. Děti a mladí
lidé se lidovou kulturou zabývají ve svém volném
čase ve folklorních souborech a skupinách a předvádějí ji při různých příležitostech divákům. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
je jedním z mála, kde se návštěvníkům prezentuje
nejen lidová architektura Valašska, nástroje a nářadí pro salašnictví, řemesla a řemeslnou výrobu,
ale prakticky po celý rok se zde konají různé akce
a pořady, kde je prezentována lidová kultura živá.

KAM po Česku – mediální partner

Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti se v současnosti koná každé dva roky a má
svoji dlouholetou historii. Postupně přerostl ve
vícedenní přehlídku folkloru především z Valašska, ale také z jiných regionů naší republiky. Celou
akci koření ukázky národních tradic z různých částí
světa. V letošním roce to budou již tradičně naši
nejbližší sousedé z Polska a Slovenska, ale také
například folklorní soubory z Turecka, Běloruska,
Maďarska či Belgie.
Ing. Petr Dobrovolný, člen Programové rady
Rožnovských slavností 2011
www.vmp.cz
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KAM za kulturou
 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Samofest 2011
18. 6.
Pořádá se již druhý ročník hudebně-literárního festivalu.
19. 6. 17 hod. a 19 hod.
Koncert bratrů Nedvědových
Koná se vzácné setkání bratrů Nedvědových v letním kině ve Staré Boleslavi. Můžete se těšit na jejich
úžasné a stále oblíbené folk-country písničky.
http://info-brandys.cz
 Cheb
6. 6. Křest knihy Františka Hromady – koná se
k 50 letům západočeské divadelní scény.
Radnice v Chebu od 11 hod.
28. 5.–1. 7. Chebané vystavují – výstava v křížové
chodbě Františkánského kláštera
(Jaroslav Seibl a Karel Matoušek, obrazy)
17. 6. Divadelní banket – Půlstoletí je tu!
Západočeské divadlo v Chebu od 19 hod.
24. 6. Mnoho povyku pro nic – Západočeské divadlo hraje na Chebském hradě od 21 hod.
29. a 30. 6. Happening s hrou Henryho Glapthorna z roku 1640 –tragédie Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského a generála císaře Ferdinanda II. Západočeské divadlo v Chebu hraje na
Chebském hradě od 21 hod.
Zahoď tašku
30. 6. Odpoledne s kouzelníkem
pohádka, výtvarná dílna, taneční vystoupení
Krajinka v 15 hod., vstup volný
30. 6. – Michal David
Koncertní show na Zimním stadionu od 20 hod,
vstup 250 Kč
1. 7. – Academie taneční školy – Magic Star Jaroslavy Novotné
Zimní stadion od 18 hod., vstup 100 Kč
1. 7. – Street party na Pěší zóně od 19 hod., vstup
volný
www.cheb.cz
 Louňovice pod Blaníkem
Rockový festival
17.–18. 6.
Koncert pro vyznavače rockové hudby. Účinkují kapely Arcona, Second band, Brutus, Hejtman, Krucipüsk a další.
www.lounovicepodblanikem.cz
 Plzeň
Setkání kartářů a astrologů
10.–11. 6.
Láká vás magie, výklady karet, numerologie, astrologie, léčitelství, alternativní medicína, duchovní
nauky založené na sebepoznání a návratu k přírodě? Chcete znát svou budoucnost? Tak určitě navštivte tuto akci v Plzni.
www.plzen.eu
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 Pivovarské muzeum v Plzni
Historický víkend
11.–12. 6.
10–18 hod.
Navštivte v rámci Historického víkendu zpestřené
prohlídky v Pivovarském muzeu.
www.prazdrojvisit.cz
 Pivovar Gambrinus
Pravidelné prohlídky
Přijďte se podívat do mladšího pivovaru Plzeňského Prazdroje – pivovaru Gambrinus. Každý den na
vás čeká prohlídka nabitá akcí a zábavou. Otevřeno
denně od 8 do 18 hod.
www.gambrinus.cz
 Pivovar Radegast
Pravidelné prohlídky
Prohlídka seznamuje s historií pivovaru a zasvěcuje
do tajů vaření nejoblíbenějšího moravského piva
Radegast. Součástí je ochutnávka piva v degustační věži nad pivovarem, odkud je krásný výhled na
beskydské vrcholky v čele s Lysou horou. Otevřeno
denně od 8 do 18 hod.
www.radegast.cz
 Zámek Kačina
Chotkovské slavnosti
19. 6.
Národní zemědělské muzeum na zámku Kačina
pořádá 19. 6. od 10 do 17 hod. již osmnácté Chotkovské slavnosti. V letošním roce zahrnují i oslavu
dne dětí, kterému je přizpůsoben i jejich program.
Zpříjemněním budou i malé odměny a další dětský
program, jako dětské divadelní představení nebo
vystoupení kouzelníka, jízda na konících a další.
Jistě je potěší i malá výstava drobného hospodářského zvířectva. Ani dospělí nepřijdou zkrátka. Je
pro ně připravena již tradiční přehlídka ukázek
venkovských řemesel spojená s prodejem výrobků
nebo třeba přehlídka vývoje odívání v programu
Od pravěku po současnost. V malé kavárničce se
představí Frolíkova pražírna kávy z Borohrádku.
Kromě programu slavností jsou tradičně zpřístupněny výstavy a expozice, přístupný je i rozsáhlý
zámecký park.
www.nzm.cz
 Žinkovy
Škoda by se divil
8. 5. – 25. 9.
Zcela mimořádné prohlídky s výkladem do běžně
nepřístupného zámku doplněné řadou překvapení, jež byste si rozhodně neměli nechat ujít. Zámek
Žinkovy proslul především tím, že ho roku 1916
koupil Karel Škoda. V majetku jeho rodu zůstal až
do roku 1945. Ve 2. polovině 20. století sloužil zámek odborové rekreaci.
http://chateauzinkovy.com

Divadelní předplatné
– nenechte si ujít skvělé herecké výkony!

Jen do konce srpna si můžete
zakoupit předplatné Městských
divadel pražských na divadelní
sezonu 2011/2012. Připraveno je osm
předplatitelských skupin se slevami
až 40 % a pro diváky máme i několik
novinek!
První novinkou v předplatitelských skupinách
je Výrazně zvýhodněná skupina. Ta je určena
například studentům nebo těm, kdo mají o něco
hlouběji do kapsy, a přesto se chtějí dobře bavit.
V této skupině najdete sedm titulů se slevou celých 40 %!
Druhou novinkou je Dámská jízda. Předplatné
s podtitulem „Vyraz si s kamarádkou za kulturou“
nabídne ty nejlepší dívčí a ženské inscenace, které
můžete vidět v divadlech ABC a Rokoko.
Z předešlých sezon jsme pro diváky zachovali
abonmá na premiérová představení, výběrové
předplatné, lehce komediální žánr, tradiční předplatitelskou skupinu i skupinu víkendovou. Nebude chybět ani výběr nejoblíbenějších inscenací,
které najdete v předplatitelské skupině To nej.
Pokud se předem nechcete rozhodovat, kterou
předplatitelskou skupinu si zakoupíte, a přesto
chcete čerpat veškeré předplatitelské výhody,
nabízíme vám Volné předplatné. Během celé
divadelní sezony si vyberte jakýchkoli osm představení v libovolném termínu, a to se slevou deset
procent!
Další informace najdete na webových stránkách
www.MestskaDivadlaPrazska.cz, kde je také
možné si předplatné objednat on-line.
Přijďte si prožít skvělé herecké výkony do divadel ABC a Rokoko s divadelním předplatným se
spoustou výhod a nejlepšími cenami!

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Kolínská
řepařská drážka

KAM pro děti

Každý víkend a svátek od května do prvního víkendu
v říjnu, o Velikonocích, první víkend v prosinci, na Silvestra
a Nový rok zde jezdí po úzkorozchodné trati vláček tažený
parní nebo dieselovou lokomotivou.

?

Znáte správné odpovědi? Pokud ano, napište
nám je v pořadí od první do šesté a ve tvaru
např. „ABCABC“ do 15. června na adresu
redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři ze
správných odpovědí máme připraveny zajímavé
ceny věnované Kolínskou řepařskou drážkou.

Test pro děti (dospělí radí)
1. K čemu byly určeny řepařské drážky?
a) k dopravování cukrové řepy do cukrovarů
b) k vožení dříví do lesa
c) k dopravě dětí do školy
2. Která řepařská drážka byla nejstarší?
a) Mladoboleslavská
b) Mělnická
c) Kolínská
3. Kolik let Kolínská drážka sloužila?
a) 100 let
b) 70 let
c) 150 let
4. Jaké lokomotivy původně tahaly vlaky?
a) parní
b) elektrické
c) žádné
5. Jaká byla celková délka polabských
drážek?
a) 160 km
b) 130 km
c) 200 km
6. Ve kterém roce byla Kolínská drážka
obnovena?
a) 2000
b) 2005
c) 2007

Potěšíme každého
Odjezd z nádraží v Sendražicích je vždy v celou
hodinu od 10 do 16 hodin, o prázdninách i v 17 hodin. Kromě toho je možno objednat jízdu i na jiný
den. K dispozici jsou obnovené nebo nově postavené otevřené i kryté vozy a vůz pro vozíčkáře,
kočárky a cyklisty. V nádražní budově si prohlédnete muzeální expozici, která dokumentuje historii
všech polabských řepařských drážek.
Nádražní areál s výtopnou je doplněn dobovými prvky, bufetem ve vagonu a dětským hřištěm
s trampolínou. Dne 25. června 2011 bude otevřena
železniční naučná stezka ZA HISTORIÍ ŘEPAŘSKÉ

DRÁŽKY A OKOLÍ podél drážky s posezením a další
muzeální expozice v novém vagonu. Trať pak bude
měřit 3,3 km a zpět do Sendražic vlak přijede zhruba za 45 minut ze stanice Mlýnek a 35 minut při
jízdě na Výrovnu.
Jízdu je možno přerušit a doplnit o procházku
polabským lesem.
Kolínská řepařská drážka
mobil: +420 602 655 268
e-mail: reparskadrazka@centrum.cz
www.zeleznicka.bloudil.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže květen 2011

Celkem došlo 1 797 odpovědí, z toho 1 707 e-mailů a 90 dopisů

Do muzea a nejen na muzejní noc
Otázka: Nejstarší muzeum v českých zemích založil J. L.Šeršník v Těšíně roku
1802, dnes Polsko. Víte, které druhé naše nejstarší muzeum ho následovalo
roku 1814?
Správná odpověď: Slezské zemské muzeum v Opavě
Celkem soutěžilo: 427 čtenářů, správné odpovědi: 416, špatné odpovědi: 11
Výherci: Eva Hlaváčková, Letohrad; Zdenka Krtilová, Dobruška; Jaroslav Borůvka, Zbraslav u Brna

Kartografie Praha
Otázka: Jaký typ kola byste doporučili na výlet po cyklotrase vedené v kopcovitém terénu po nezpevněném povrchu?
Správná odpověď: b) horské
Celkem soutěžilo: 476 čtenářů, správné odpovědi: 453, špatné odpovědi: 23
Výherci: Martina Jurková, Brtnice; Jana Pávková, Nový Bor; Jaroslav Honzík,
Heřmanův Městec

Edice ČT
Otázka: Víte, jak se jmenuje hlavní město ostrova Bali?
Správná odpověď: Denpasar
Celkem soutěžilo: 170 čtenářů, správné odpovědi: 160, špatné odpovědi: 10
Výherci: Alexandra Hauzrová, Rumburk; Zdena Pálková, Zdice; Josef Luxemburg, Milevsko

Pohádkový zámek potštejnský – test pro děti
Správné odpovědi :
Loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna opravdu žil a loupil – c)
Do pokladny nepatří dálniční známka na rok 2009 – a)
Bubák je někdo, kdo se sám bojí, proto se mění ve strašidlo, které straší druhé – c)
Celkem soutěžilo: 94 čtenářů, správné odpovědi: 87, špatné odpovědi: 7
Výherci: Květa Čípová, Česká Třebová; Roman Harsa, Praha 5; Lukášek Víšek,
Dymokury

Co je to?
Otázka: Co vidíte na obrázku?
Odpověď: Archeoskanzen Modrá
Celkem soutěžilo: 114 čtenářů, správné odpovědi: 109, špatné odpovědi: 5
Výherci: Stanislava Dvořáková, Veselí nad Lužnicí; Martina Procházková, Valašské Meziříčí; Pavel Kunst, Česká Lípa

Křížovka
… pardubického zámku…
Celkem soutěžilo: 516 čtenářů, správné odpovědi: 511, špatné odpovědi: 5
Výherci: Venuše Bicanová, Teplice; Marie Lushová, Prostějov, Jaromír Jágr,
Smiřice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
Poměr největšího počtu odpovědí z minulého čísla v závislosti na
počtu obyvatel rozhodl, že prestižní certifikát MAZANÍ ČTENÁŘI
uděluje redakce magazínu KAM po Česku Městskému informačnímu
centru Uherské Hradiště.

Nová soutěž: Co je to?
Tajenku křížovky nebo odpověď
k nové soutěži zašlete do 15. června
2011 na adresu redakce nebo na
info@kampocesku.cz.
Třem úspěšným luštitelům a třem
autorům správných odpovědí
zašleme mapy.
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Víte, jaké místo je na obrázku?
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Penzion HÁJENKA
Knížecí Pláně
tel. +420 774 978 767, www.knizeciplane.cz
Penzion KAŠPERK – Kašperské Hory
tel. +420 376 582 592, www.penzionkasperk.cz
Hotel NOVÉ ÚDOLÍ – Stožec - Nové údolí
tel. +420 388 335 222, www.noveudoli.cz
Penzion KLOSTERMANN – Nové Hutě
tel. +420 388 434 126, www.pensionklostermann.cz
Apartmány U KRÁLE ŠUMAVY – Borová Lada
tel. +420 725 863 631, www.apartmanyukralesumavy.cz
Penzion POLKA – Horní Vltavice - Polka
tel. +420 728 666 495, www.penzionpolka.cz
Park HOTEL TOSCH – Kašperské Hory
tel. +420 376 582 592, www.tosch-parkhotel.cz
Hotel ALPSKÁ VYHLÍDKA – Bučina
tel. +420 602 434 027
www.alpskavyhlidka.cz
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