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Milí čtenáři,
je tu podzim, na 

což nejspíš namítnete, 

že neříct vám to, sami 

byste na to nepřišli. 

A budete mít pravdu. 

Možná ale nevíte, že 

právě v tomto období bychom se měli připravit na 

blížící se zimu, jinak řečeno zregenerovat. Zvláště,  

když člověk přichází do let a všechno ho začíná 

bolet. Právě proto, aby bylo bolestí a zdravotních 

potíží co nejmíň, jsou tu lázně a léčivá místa, ba-

zény i aquaparky a v nich nejrůznější posilovny 

těla i ducha. V tomto vydání najdete několik pod-

zimních pozvání do míst, kde zrenegerujete, co 

se do vás vejde. Navíc zbude čas i na prohlídky 

lázeňských míst, jejich okolí, kulturu či zábavu. 

Samostatnou kapitolu tvoří naše tradiční po-

zvání na podzimní výlovy jihočeských rybníků. 

Dobrou zprávou je, že je z čeho vybírat, protože již-

ní Čechy rozhodně nouzí o rybníky netrpí. A jelikož 

podzim nabízí i úchvatné přírodní scenérie, pro-

tkané prvními ranními mlhami se zemí pokrytou 

pestrými koberci listí, je čas vydat se s dětmi na 

kaštany a žaludy, ze kterých pak doma za dlou-

hých večerů můžete vyrábět zvířátka. A když už je 

řeč o zvířatech, je třeba zmínit, že přichází období 

říje, kdy pudem dávných lovců vyhnaní myslivci 

zahajují loveckou sezonu. Dnes je však spíš než 

jako pobídka k lovu vnímána jako dobrý důvod 

k romantickým procházkám podzimní krajinou. 

Podzim je také obdobím mnoha nepopulár-

ních aktivit, což dokazují někdy jen těžko uvěřitel-

né dopisy našich čtenářů. Napsali jste nám napří-

klad, že se chystá důchodová reforma, která prý 

umožní od roku 2013 přecházet důchodcům na 

červenou. Děsivé. Stejně jako to, že bude probíhat 

celorepubliková inventarizace lesů, která prý má 

zjistit, kolik dřeva ještě zbývá na vývoz. Stručnou, 

ale velice zajímavou zprávu nám poslal čtenář, 

který si stěžuje, že u nich kradou jako strany. Snad 

to byl jen překlep, protože ještě do nedávna se 

to říkalo o strakách. Ve světle podobných zpráv 

nám nezbývá než dát stop starostem a naopak 

zelenou radostem. Radostem z volnosti pohybu 

na čerstvém vzduchu, protože život jde dál a na 

nikoho nečeká.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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 Dopisy čtenářů
Dobrý den, chtěla bych Vám moc poděkovat za 

to, že jste můj e-mail přijal v takové pohodě. Má sou-

časná situace není příznivá, jsem na nedobrovolné 

dovolené (jsem nezaměstnaná). Mezi mé společ-

níky právě patří KAM po Česku. A právě za to Vám 

chci poděkovat − i když to možná někomu připadá 

zvláštní, to, že patříte mezi mé společníky, pro mě 

není zrovna málo. Ještě mezi ně patří křížovky a te-

levize, ale až po Vás. Ještě jednou Vám za vše děkuji 

a hlavně za krásné přání k svátku. 

Loučí se Štěpánka Fišerová

Věřím, že se vše v dobré obrátí a Vy budete moci 

hodit existenční problémy za hlavu. 

Dobrý den, mám na Vás prosbu, jsem učitel-

ka jazyků a dějepisu a zajímá mne Vaše publikace 

KAM po památkách, kterou se mi nepodařilo sehnat. 

Chtěla bych vás požádat o zaslání. 

Moc děkuji. Marie Věntusová, Opava

Dobrý den, paní Věntusová, je mi líto, ale distribu-

ce magazínu KAM na výlet za památkami proběhla 

výhradně na památkových objektech a naše redakce 

má už jen pár posledních výtisků v archivu. 

V zářijovém čísle jsem si pod titulkem Český 

a polský král s údivem přečetla, že otcem Anežky 

České byl Václav II. Když se jmenovaný v roce 1271 

narodil, bylo Anežce něco kolem 60 let. Jejím ot-

cem byl Přemysl Otakar I. Není mi milé, že důležité 

okamžiky našich dějin jsou tak hrubě zkreslovány, 

a věřím, že budete příště pozornější. 

S přáním hezkého dne, Marie Jírová 

Dobrý den, paní Jírová, děkuji za Vaše upozornění 

na nesprávné uvedení otce Anežky České, kterým byl 

skutečně Přemysl Otakar I. Myslím, že autorka článku 

si otce sv. Anežky České už nikdy nesplete, a už vůbec 

si nesplete žádnou Anežku v našich dějinách. Správně 

se totiž jednalo sice také o Anežku, ale o Anežku Pře-

myslovnu (15. 6. 1305 − 1336/1337?), která byla dcerou 

Václava II. Věřím, že cílem autorky textu jistě nebylo 

navzdory jejímu mládí hrubě zkreslovat naše dějiny. 

Osobně se Vám i ostatním čtenářům za toto polito-

váníhodné nedopatření omlouvám a slibuji, že budu 

pozorněji kontrolovat texty redaktorů, kteří jsou však 

jen lidé omylní.

Dobrý den. Na vaše články jsem narazila při 

hledání veřejných sprch. Máme u nás v činžáku již 

celý týden vypnutou teplou vodu a já bych se ráda 

osprchovala. Jsem ze Slovenska a vím, že u nás ve 

Spišské Nové Vsi jsou veřejné toalety i sprchy. Tak 

mě napadlo hledat něco podobného i v Praze. Díky 

vám jsem se dověděla, že na Hlavním nádraží jsou 

i sprchy. Dnes se tam zajdu osprchovat. Moc díky, 

článkům a pracím dávám jedničku. 

Anka Račica, Slovensko

Děkuji a veřím, že se podmínky už zlepšily.

Luděk Sládek, šéfredaktor fo
to
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Prvními známými „časoměry“ byly obelisky, 

později je nahradily přesnější sluneční hodiny, jež 

znali i staří Řekové. Do Říma se sluneční hodiny do-

staly až roku 263 před Kristem jako válečná kořist 

ze sicilského Catania. Protože ale byly sestrojeny 

pro jinou zeměpisnou šířku, ukazovaly špatně, což 

Římané zjistili až za 99 let. Tyto hodiny kladly mi-

nimální nároky na sestrojení i údržbu a fungovaly 

bez závad, tedy pokud svítilo sluníčko. Právě z toho 

důvodu přicházejí ke slovu mechanické hodiny − 

přesýpací a  vodní. Přesýpací všichni známe, vod-

ní pracovaly na stejném principu, jen byly navíc 

opatřeny ozubeným hřebenem a kolečkem převá-

dějícím pohyb vody na číselník s jednou ručičkou. 

Odtud byl jen krůček k  mechanickým hodinám 

poháněným závažím. První se objevily koncem 

13. století, neměly však ciferník ani ručičku − čas 

na nich oznamovaly zvonky. Ciferník s hodinovou 

ručičkou se objevil až o století později. 

Psal se rok 1581. Jistý mladík postával v kated-

rále v  Pise a  pozoroval lampu s  věčným světlem. 

Zaujalo ho, že když lampa opisuje velký oblouk, 

kývá se rychle, ale když se oblouk zkrátí, rychlost 

klesne, přesto doba kyvu zůstává stejná (za časo-

míru mu posloužil tep srdce). Příběh možná není 

pravdivý, podstatné je, že se ten mladík jmeno-

val Galileo Galilei a dal světu hodiny s kyvadlem 

a  malou ručičkou. Švýcar Nicholas Faccio (1704) 

dal hodinám ložisko z drahých kamenů, a tím i re-

lativní přesnost. Miniaturizace postupně nahradila 

závaží spirálovou pružinou. První kapesní hodiny, 

takzvané „norimberské vajíčko“, sestrojil kolem 

roku 1500 hodinář Peter Henlein. Ale až v 18. sto-

letí došlo k sestrojení skutečných chronometrů na 

principu pera a nepokoje (nepokoj − setrvačníkové 

kolečko), kterým pohybovala sem a tam slabá spi-

rálová pružina (vlásek). Američan Warren A. Marri-

son využil svých zkušeností s piezoelektřinou a se-

strojil během 2. světové války velice přesné hodiny 

řízené kmitočtem křemíkového krystalu v elektric-

kém obvodu. Do běžného života však vstoupil jeho 

objev až kolem roku 1970 v  podobě klasických 

ručičkových nebo takzvaných digitálních hodinek 

s  displejem z  tekutých krystalů. Digitálky prošly 

bouřlivým vývojem a  dnes se v  nich kromě času 

ukrývá kdeco. Nejpřesnější časomírou jsou však 

atomární hodiny, kde za oscilátor slouží molekuly 

čpavkového plynu, které mají konstantní kmity. 

Možná to nevíte, ale někdejší Československo bylo 

třetím státem Evropy (po Švýcarsku a SSSR), který 

měl v  provozu tento přístroj vlastní konstrukce 

i výroby.

Jak souvisí čas s dalekohledem?
První věrohodné zmínky o zvětšovacích sklech 

pocházejí z roku 1298. Ale až roku 1608 se holand-

ský výrobce čoček Hans Lippershey podíval záro-

veň dvěma čočkami na věž kostela a zjistil, že si ji 

tak přiblížil i zvětšil. Nelenil a nechal si patentovat 

vynález dalekohledu, jehož podstatou byla vy-

pouklá a vydutá čočka v trubce, která umožňovala 

dvou- až třínásobné zvětšení. Zde vstupuje do dě-

jin opět Galileo Galilei, který se zasloužil o popu-

larizaci dalekohledu, jenž koncem roku 1609 dosá-

hl už dvacetinásobného zvětšení. Johannes Kepler 

v té době navrhl dalekohled s dvěma konvexními 

čočkami, který před 400 lety, v  roce 1611, zkon-

struoval Christopher Scheiner. Tato konstrukce po-

skytovala obraz sice převrácený, zato ostřejší, navíc 

bylo oko chráněno tmavým sklem. Když Angličan 

Isaac Newton experimentoval se skleněným troj-

bokým hranolem, zjistil, že dokáže rozložit světlo 

na jednotlivé barvy spektra, z nichž se skládá svět-

lo bílé. Došel tak k  poznání, že vady dalekohledů 

způsobuje sklo, které špatně rozkládá barvy. Proto 

nahradil jednu z  čoček zrcadlem, čímž položil zá-

klady konstrukcí všech pozdějších zrcadlových da-

lekohledů. Josef Grof

Čerchmant nám nakukal čas
Nebýt času, nestárli bychom. Navíc bychom chodili všude včas a vůbec by bylo 
všechno úplně jinak. Bohužel se kdysi někdo musel ukrutně nudit, že mohl celý 
den sledovat, jak se délka stínu předmětu ozářeného sluncem během dne mění. 
Tak byl nejspíš objeven bič na lidi − čas.
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pozorování mohl o  několik let později Jan Kepler 

formulovat své slavné zákony oběhu planet. 

V Praze působil Brahe na dvoře Rudolfa II. jako 

císařský astrolog. Postavil novou observatoř v Be-

nátkách nad Jizerou, kde mu posledních několik 

měsíců života dělal asistenta právě Jan Kepler. 

 - jap -

Konec slav-

ného astronoma 

zná me v  souvis-

losti s  historkou 

o  prasklém močovém měchýři. Pravdou je, že se 

opravdu roznemohl po bujaré oslavě u Petra Voka 

z  Rožmberka. Avšak příčina jeho úmrtí byla jiná. 

Při zkoumání ostatků byl ve vousech Tycha Braha 

zjištěn vysoký obsah rtuti. Ačkoliv bylo známo, že 

si své neduhy léčil sám vlastním lektvarem obsa-

hujícím malé množství rtuti, výzkumy potvrdily, 

že se rtuť do jeho těla dostala ve dvou dávkách ve 

větším množství. Proto se o otravě mluví jako o pří-

čině smrti slavného hvězdáře.

Brahe byl potomkem starého šlechtického 

rodu. Díky zděděnému velkému jmění se mohl vě-

novat svým koníčkům: alchymii a astronomii. Brahe 

vytvořil originální teorii, podle níž je Země středem 

vesmíru a  obíhá kolem ní Slunce a  Měsíc. Ostatní 

planety obíhají kolem Slunce. Vytvořil tím kompro-

mis mezi Ptolemaiovou geocentrickou a  Koperní-

kovou heliocentrickou teorií. Na základě Brahových 

Když si kurfi řt Jan Jiří I. 

Saský spočítal, že mu císař 

dluží miliony zlatých, ar-

mádu drží pohromadě už 

pět měsíců bez žoldu a její 

vojáci loupí, kde se dá, 

bylo rozhodnuto. Před 380 

lety, 30. října 1631, vyslal 

do Čech své vojsko v čele 

s  Janem Jiřím z  Arnimu. 

Postupně dobyl Šluknov, Děčín a Ústí nad Labem, 

obsadil Litoměřice a Roudnici a 12. listopadu ovládal 

území po Rakovník a Mělník. O dva dny později ob-

sadil Slaný a s hlavní částí vojska přitáhl 15. listopadu 

k Praze a stanul na Bílé hoře. Zajímavostí je, že Praha 

ve snaze posílit svou posádku prvně od bitvy na Bílé 

hoře dala měšťanům zbraně − na obranu proti nepří-

teli. Ve čtvrtek 6. listopadu „opustili“ Prahu nejvyšší 

úředníci. Jejich úprk napodobil také děkan svatovítské 

kapituly Makarius, který s sebou naštěstí do bezpečí, 

do Českých Budějovic, vzal také korunovační klenoty. 

Praha před Sasy kapitulovala v sobotu 15. listopadu. 

Saský vpád měl být mož-

ností také pro návrat po-

bělohorské emigrace, která 

se v naději houfně vracela, 

ale „osvoboditelé“ zahájili 

v zemi jen dobu nejsurověj-

šího násilí a loupení. 

Albrecht z  Valdštej-

na se vydal dobýt Prahu 

23.  dubna 1632 ze Zno-

jma a  24. května stanul také na Bílé hoře. Sasové 

věděli, že se neudrží, proto jejich zuřivá loupeži-

vost neznala mezí. Praha se dostala do císařských 

rukou v noci z 24. na 25. května. A co dodat závě-

rem? Třicetiletá válka (1618–1648) chtěla potlačit 

habsburský absolutismus a zrovnoprávnit katolíky 

s evangelíky. Přinesla však jen absolutní bezpráví, 

nemoci a hladomor. Na jejím začátku nás bylo oko-

lo tří milionů a na konci stěží 800 tisíc. Hospodář-

ství bylo zničeno a velká část obyvatelstva morálně 

zdivočela. Věřím však, že se jednou postavíme na 

nohy, což ale může ještě nějaký čas trvat.  Josef Groffo
to
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Albrecht z Valdštena Jan Jiří z Arnimu

Otrávený hvězdář
Před 410 lety, 24. října 1601, zemřel dánský astronom, 
astrolog a alchymista Tycho Brahe, který je považován 
za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné 
oblohy.

Sasové v Praze? Nic nového!
Třicetiletou válku odstartovalo české povstání roku 1618 a neukončil ji ani lübecký 
mír podepsaný v roce 1629. Naopak. Když císař Ferdinand II. propustil ze svých 
služeb Valdštejna, povstal proti němu nepřítel mnohem mocnější a odhodlanější − 
švédský král Gustav Adolf. 

KAM na výlet se:
Štěpánem Rakem

Představovat světově uznávaného virtuosa, skla-

datele a profesora pražské Akademie múzických 

umění asi není třeba. Pokud náhodou ano, potom 

vězte, že jeho životní i uměleckou dráhu podrobně 

mapuje nejedna encyklopedie. 

Štěpán Rak patří k  osobnostem, které si své 

posluchače umí podmanit intenzitou prožitku, in-

terpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím 

interpreta a skladatele v jedné osobě s duší hudby. 

Chcete se o Štěpánu Rakovi dozvědět více? Potom 

přijměte jeho pozvání na zajímavý výlet. 

„Projel jsem se svou kytarou do této chvíle 72 

zemí celého světa. Všude jsem byl něčím okouzlen, 

něčím očarován. Ale vždy, když jsem byl dotázán 

kterýmkoli z redaktorů, ve které z těch zemí bych 

žil nejraději, odpovím bez váhání a stručně: v naší 

zemi. Jednak proto, že je opravdu krásná, ale pře-

devším proto, že to tak hluboce cítím. V posledních 

letech jsem svou manažerku „zaúkoloval“, aby mi 

sjednávala víc koncertů u nás doma. A tak po létech 

brázdím po vlnách našich lesů, vod a strání a obdi-

vuji se čím dál víc této maličké, ale tolik krásné části 

naší planety. V poslední době mne kroky zavedly do 

nádherného místa na severu, do Adršpachu. Projel 

jsem téměř celý svět, dokonce jsem se dotrmácel 

i do místa zvaného Lost City v Austrálii. Že se tam 

vůbec dostanete, lze téměř považovat za zázrak, ale 

věřte mi, ani sebebizarnější skaliska této lokality ne-

mají na náš Adršpach! Slavní „milenci“ či „hlava lvice“, 

průhledy do hlubin i výšin a další a další zážitky jsou 

nade vše. A což taková stolová hora v Broumovském 

výběžku zvaná Ostaš! To je opravdová magie. Zde 

se musel onen „kosmický stavitel“ vskutku vyřádit. 

Jací tvorové, jaká stvoření jsou zde k vidění. Když 

absolvujete dosti strmou cestu ke skalám na vr-

cholu, zastaví se vám dech nad tou krásou, jíž se 

tato milovaná zemička může plným právem pyšnit. 

Zkrátka chci a toužím žít a vracet se do své země, 

která vskutku strdím a mlékem oplývá…“

Děkuji Vám, pane Raku, za romantický tip na 

výlet pro naše čtenáře. Věřím, že Vám bude i v bu-

doucnu úžasná česká krajina místem pro inspiraci 

i pohlazení duše.  Luděk Sládek
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katolických radikálů u dvora, stejně 

jako rozkol ve stavovské politice. 

Znechucen vývojem odešel z  poli-

tického života podruhé a roku 1615 

rezignoval na funkci zemského 

hejtmana. V  čele moravské stavov-

ské politiky stanul až po vypuknu-

tí českého stavovského povstání 

v  roce 1618, kdy odmítl spolupráci 

s  českými stavy a  pro svůj postoj 

získal většinu stavů moravských. Po 

vítězství opozice na Moravě (1619) 

byl držen v domácím vězení, po Bílé hoře pomáhal 

obětem porážky, například bratrským kněžím včet-

ně Komenského nebo přímluvami a penězi vdově 

a synovi Budovce z Budova po staroměstské exe-

kuci. Podařilo se mu přemístit bratrskou tiskárnu 

do Lešna a knihovnu do Vratislavi, kam roku 1629 

také odešel do dobrovolného exilu. V říjnu 1633 se 

vrátil do Přerova, kde vážně onemocněl a zemřel. 

Ruku na srdce, kdo z dnešních mocných by dokázal 

to, co on? Alois Rula

Vynález kola
3500 let př. n. l. – v Mezopotámii se objevilo nej-

starší známé kolo. Jedná se o piktograf znázorňující 

sáně opatřené koly. Myšlenka použití kol při dopra-

vě mohla vzniknout z použití kmenů stromů jako 

válců. Většina vědců ale předpokládá, že kolo bylo 

vynalezeno již 5000 let př. n. l. 

Dryák 
2. stol. př. n. l. – pontský král Mithridates Eupa-

tor začal vyrábět dryák z 54 přísad. Jako všelék ho 

prodávali potulní prodavači ve středověku až do 

18.  století. Z  pohledu dnešní medicíny víme, že 

většina součástí dryáku je neúčinná. Avšak název 

(podle vynálezce mithridat, thyrak, dryák) pro ná-

poj nevalné chuti a  zvláštních účinků zůstalo do-

dnes.

Husité byli na koni
1431 – 15. 10. začal Basilejský koncil, na kterém 

došlo ke  společnému jednání katolíků s  husity, 

a  to v  důsledku naprostého fi aska čtvrté křížové 

výpravy, jejímž cílem bylo potlačení husitských 

kacířů v Čechách. Výprava byla zaskočena rychlým 

postupem husitských vojsk a po bitvě u Domažlic 

14. srpna se úplně rozpadla. 

Čtyřista let nadvlády
1526 – 23. 10. byl Ferdinand I. zvolen českým krá-

lem. Součástí volby byl Ferdinandův slib, že bude 

dodržovat kompaktáta, respektovat svobodu čes-

kých stavů a přenese své sídlo do Prahy. Z inaugu-

račních slibů nakonec nesplnil skoro nic, ovšem 

díky jeho korunovaci u nás pak Habsburkové vládli 

téměř čtyřista let. 

Multifunkční guma
1736 – do Evropy byl z Peru přivezen kaučuk. „In-

diánská guma“ se získávala z latexu kaučukodárné 

rostliny. Chemik Macintosh a  vynálezce Hancock 

při pokusech roku 1820 objevili další možnosti vy-

užití gumy. Vložením vrstvy gumy mezi dva kusy 

látky byl na světě první nepromokavý plášť, nale-

pením gumy na boty vznikly gumové podešve. 

Tolerance z nutnosti
1781 – 13. 10. vydal císař Josef II. toleranční patent 

– dokument umožňující kromě římskokatolického 

náboženství existenci dalších tří křesťanských vy-

znání. Tím elegantně zabil tři mouchy jednou ra-

nou. Vyšel vstříc evropskému osvíceneckému hnu-

tí, kultivovaně se vyrovnal s evangelickým hnutím 

a zabránil emigraci bohatých protestantů. 

Beton Římanům nadělila sama příroda, přesně 

sopečná oblast u dnešního přístavu Pozzuoli, kde 

se hojně vyskytoval jemný prášek zvaný poculán. 

Po smíchání s  vodou ztvrdl, a  vznikl tak pevný 

a vodě odolný materiál. Jak byl jejich beton trvan-

livý, vidíme dodnes na stavbách římských lázní, 

mostů a  akvaduktů. Ovšem stejně jako v  případě 

mnoha jiných římských objevů přišla se zánikem 

Říma tisíciletá doba zapomnění. Až před 215 lety, 

roku 1796, přichází Angličan James Parker s  ro-

mánským cementem. S tímto „vynálezem“ mu po-

mohl jiný objevitel, John Smeaton, který zjistil, že 

z hlinitanového vápna lze vytvořit maltu tvrdnoucí 

i pod vodou. A byl to právě Smeaton, který z toho-

to materiálu postavil roku 1774 v Eddystonu maják. 

První betonový most postavili roku 1816 Fran-

couzi v  Souillacu. Američané objevili beton roku 

1825 při stavbě Erijského kanálu, ovšem až rok 

poté, co Angličan Joseph Aspdin objevil takzvaný 

portlandský cement, převyšující všechny předcho-

zí. Pevnost portlandského cementu však nemoh-

la uspokojit sny odvážných architektů, protože 

u pevnosti betonu se vždy 

jedná pouze o  pevnost 

v tlaku, což věděli již Říma-

né, a  pokud je namáhán 

tahem, neobstojí. A  tak 

přichází ke slovu geniální 

předpjatý beton − železo-

beton, který si nechal pa-

tentovat Francouz Claude 

Lamblot roku 1855 a  jenž 

se okamžitě ujal.

Josef Grof

Vzdělání, rozhled, charakter, ale 

i majetek mu mohla tehdejší šlechta 

jen závidět. Byl vychován v  česko-

bratrské víře, což ho vyneslo do čela 

jednoty na Moravě s přezdívkou „ka-

cířský baron“. Během svých studií 

v  letech 1578−1587 získal právnic-

ké, teologické a  jazykové vzdělání, 

roku 1594 velel moravské jízdě ve 

válce s Turky a  téhož roku vstoupil 

coby člen moravského zemského 

soudu i do veřejného života. Odtud 

byl už jen krůček k roli vůdčí osobnosti stavovské 

opozice. Spory se ale vedou především o  moc či 

majetek a nejinak tomu bylo u sporů protestantů 

s katolíky. Žerotín byl roku 1599 žalován zemským 

podkomořím Zikmundem z  Dietrichštejna, spor 

vyhrál, ale byl zbaven úřadu a stáhl se do ústraní. 

Do politiky se vrátil až v době vrcholícího rozkolu 

císaře Rudolfa II. s Matyášem, kdy se postavil proti 

Rudolfovi, a  roku 1608 se stal zemským hejtma-

nem na Moravě. S obavami však sledoval růst vlivu 

Více takových 
V říjnu tomu bude 375 let, co zemřel Karel Starší ze Žerotína (* 15. 9. 1564, Brandýs 
nad Orlicí; † 9. 10. 1636, Přerov). Do našich dějin se zapsal především jako významný 
politik a kulturní osobnost českých zemí po Bílé hoře. Byl jedním z nejvýznamnějších 
představitelů moravského patriotismu a moravské zemské politiky. 

Ó betone, ty krasavče
Staří Římané používali beton zcela běžně, a dokonce ve velkém. Je třeba zmínit 
užívání jistých druhů betonového zdiva i u Řeků a Egypťanů, ale upřímně, nebylo 
to ono. 

Historia 
magistra vitae

Žďákovský most z předpjatého betonu

Karel starší ze Žerotína, rytina od 

Jana Jiřího Balzera
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V závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen 

do fondu, jenž spravuje švédská Akademie věd 

a  z  něhož bude každoročně udělována cena s  fi -

nanční odměnou za významné vědecké objevy, 

literární tvorbu a  zásluhy o  mír ve světě. Nobelo-

va cena byla poprvé udělena v roce 1901. Dnes je 

tato cena obecně považována za nejvyšší ocenění, 

jakého může umělec, vědec nebo státník dosáh-

nout. Českými nositeli Nobelovy ceny jsou Josef 

Heyrovský za chemii (1959) a  Jaroslav Seifert za 

literaturu (1984). Alfred Nobel zemřel 10. prosince 

1896 v San Remu.

  – jol-

Dvě století chlazení
1801 – první ledničku, která využívala chladicí 

schopnosti přírodního ledu, si nechal patentovat 

Francouz Focard-Chateau. Úplně první ledničky se 

ale objevily už kolem roku 1790 v Anglii. Všechny 

měly plechové obložení mezistěn, do kterých se 

vkládaly kostky ledu. Tento způsob chlazení se udr-

žel poměrně dlouho. 

Pozor, vyletí ptáček
1826 – uvádí se jako rok vynálezu fotografi ckého 

přístroje. Přístroj známý jako camera obscura byl 

oblíbenou pomůckou malířů už od doby da Vin-

ciho. Princip odrazu pomocí čoček používal Fran-

couz Niepce od roku 1816 při pokusech o  vytvo-

ření fotografi e. První aparát se prodal v roce 1839 

a poté už šel jeho vývoj mílovými kroky kupředu.

„Colu, pijeme colu…“
1886 – poprvé mohli lidé ochutnat Coca-Colu. 

Prodávala se v lékárně v Atlantě v USA za 5 centů. 

Vynalezl ji doktor John Stith Pemberton a zpočát-

ku nápoj obsahoval i  víno. Název i  grafi cké zpra-

cování ve formě dodnes používaného loga navrhl 

Pembertonův účetní a sekretář Frank Robinson. Za 

první rok se Coca-Coly prodalo za 50 dolarů, což se 

ani nepokrylo vynaložené náklady. 

Lékaři v bílém
1891 – začali lékaři nosit dnes běžný bílý plášť. Ten-

to praktický oděv je totiž celkem nedávný vynález. 

Ještě na začátku 19. století bývali tito mužové vědy 

oblečeni ve fraku. Lněnou látku bílého pláště za-

tím nedokáže nahradit žádná umělá hmota. Jeho 

obrovskou výhodou totiž je, že se dá sterilizovat 

v horké páře. 

Básník zklamaný komunismem
1901 – 3. 10. se narodil František Halas. V  mládí 

napsal řadu básní ovlivněných cestou do Španěl-

ska. Ač se zpočátku choval jako aktivní komunista, 

po návštěvě Sovětského svazu v r. 1947 byl tímto 

režimem zklamán. Halas výrazně ovlivnil směr mo-

derního básnictví čtyřicátých let minulého století. 

Působil také jako překladatel.

Širokoúhlý fi lm v plenkách
1926 – říjen přinesl první vtipné řešení, které lze 

považovat za jakéhosi předchůdce širokoúhlé-

ho fi lmu. Francouzský fyzik Henri Chrétien navrhl 

zvláštní čočku, která se nasazovala na objektiv ka-

mery a promítacího přístroje, a umožňovala tak za-

chytit na fi lmový pás obraz dvojnásobné šířky. Svůj 

vynález nazval hypergonar. 

Byl synem herců Ladislava Pecha a Emy Peškové, 

jeho sestrou byla herečka Marie Waltrová. Jako větši-

na rodičů-herců nechtěli ani jeho rodiče, aby šel v je-

jich stopách. Pešek proto vystudoval živnostenskou 

školu, ale lákání prken, která znamenají svět, stejně 

neodolal. Jako další školu tedy vystudoval konzerva-

toř v Brně. Poté nastoupil ve Státním divadle v Brně 

a zanedlouho se stal členem činohry Národního di-

vadla v Praze, kde ztvárnil více než 300 rolí.

Účinkoval také v několika desítkách fi lmů, přes-

tože se kameře zpočátku bránil. V roce 1931 debuto-

val v roli Pepiho Kulíka ve snímku Miláček pluku, na-

posledy se objevil ve snímku O sláve a tráve (1984). 

Mezi jeho nejvýznamnější role patří bezesporu Áda 

Čuřil ve fi lmu Škola základ života (1938), Vojtěch 

Kulík v Cestě do hlubin študákovy duše (1939) či 

muzikant v pohádce Obušku, z pytle ven! Často také 

účinkoval v rozhlase a v televizních inscenacích.

Pešek měl mnoho obdivovatelek a jedna z nich, 

podepisující se Divá Bára, byla tak neodbytná, že 

se dokonce pod pohrůžkou sebevraždy stala jeho 

manželkou. Později si našla jiný objekt zájmu. Pešek 

se znovu oženil a měl dceru Zuzanu. Na konci 70. let 

minulého století vážně onemocněl, ale ještě v roce 

1977 vydal knihu memoárů Tvář bez masky. Zemřel 

13. července 1986 a je pochován na Vyšehradském 

hřbitově v Praze.

 – jol-

Měl výborné soukromé vzdělání a v 17 letech 

mluvil nejen švédsky, ale i rusky, francouzsky, ang-

licky a německy. Získal také značné znalosti v obo-

ru chemie. Své vzdělání dokončil v  Paříži a  USA. 

Na univerzitě v Turíně, kde pracoval v  laboratoři, 

potkal italského chemika Ascania Sobrera, který 

v  roce 1847 vynalezl vysoce výbušnou kapalinu 

nitroglycerin. Poté se Nobel začal věnovat studiu 

výbušnin. 

V  roce 1864 při explozi v  rodinné továrně za-

hynul Nobelův mladší bratr Emil a několik dalších 

zaměstnanců. Tehdy se Nobel zapřisáhl, že učiní 

práci s  nitroglycerinem bezpečnější. Jeho snaha 

byla úspěšná. Smíšením kapalného nitroglycerinu 

s hlinkou vytvořil tvarovatelnou hmotu, se kterou 

bylo možné bezpečně manipulovat. V roce 1867 si 

nechal patentovat dynamit. Vynález měl obrovský 

úspěch a dynamit se stal žádaným zbožím. Nobel 

se začal věnovat rozvoji technologie výbušnin 

a podnikání. Před svou smrtí vlastnil 355 patentů 

a nashromáždil obrovský majetek.

Dynamit, dynamit…
Vynálezce dynamitu Alfred Bernhard 
Nobel, po němž byl pojmenován 
chemický prvek nobelium a díky 
němuž byla založena Nobelova cena, se 
narodil 21. října 1833 ve Stockholmu. 

Študák Ladislav Pešek
Ladislav Pešek (vlastním jménem Ladislav Pech), jeden z nejlepších českých herců, 
se narodil před 105 lety, 4. října 1906 v Brně. 

Historia 
magistra vitae
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Baruška z fi lmu Prstýnek
1926 – 7. 10. se v Plzni narodila herečka Jana Dítě-

tová. Do srdcí fi lmových diváků se zapsala rolí Ba-

rušky ve fi lmu Prstýnek. Partnerem v tomto fi lmu 

jí byl Zdeněk Dítě, se kterým ale nebyla spřízněná. 

Jejím prvním manželem byl režisér Vladimír Vlček, 

s druhým mužem, hercem Josefem Vinklářem měla 

syna Jakuba, známého výtvarníka. 

Vláda panské koalice
1926 – od 12. 10. do 1. 2. 1929 existovala prvore-

publiková vládní koalice, které se přezdívalo Pan-

ská. Proslulost si získala tím, že to byla jediná vláda 

za 20 let existence meziválečného československé-

ho státu, která byla tvořena koalicí ideově blízkých 

stran (v  tomto případě pravicových). Také to byla 

první vláda v dějinách Československa, v níž zased-

li němečtí ministři.

Kamarádi ze Stokorcového lesa
1926 – 14. 10. v Londýně poprvé vyšla kniha Med-

vídek Pú autora A. A. Milneho. Kdo by neznal Pra-

sátko, Ijáčka, Tygra, Králíka, Sovu a Klokanici? Milne 

psal tuto pohádku pro svého syna, který se v knize 

objevuje jako Kryštůfek Robin. Kniha o  slavném 

medvídkovi byla přeložena do více než 40 jazyků 

a později byla také zfi lmována.

Budiž světlo
1931 – 18. 10. zemřel americký vynálezce T. A. Edi-

son, na jehož jméno je vedeno více než tisíc pa-

tentů. Kromě fonografu (předchůdce gramofonu) 

jsme mu vděčni za teplé světlo žárovky, které dnes 

bohužel vytlačují zářivky, jejichž světlo už od po-

hledu chladí. Edison je také zakladatelem dodnes 

vydávaného prestižního časopisu Science. 

Endoprotéza
1936 – nastal dramatický zvrat ve snaze lékařů 

nahradit poškozený kloub. Vědci vyrobili slitinu 

kobaltu a  chromu, která se začala používat v  or-

topedii. Náhrady ale nepřinášely takové snížení 

bolesti, jak se očekávalo. Pacienti museli čekat na 

vývoj nových materiálů. V současnosti se nejčastěji 

využívá titan.

Z disidenta prezidentem
1936 – 5. 10. se v Praze narodil spisovatel, drama-

tik a  politik Václav Havel. Byl spoluzakladatelem 

a  jedním z  prvních mluvčích Charty 77. Když se 

v listopadu 1989 hroutila moc KSČ, byl už takovou 

ikonou, že si málokdo uměl jako prezidenta koho-

koliv jiného. Na Pražském hradě vydržel celkem 

13 let, během kterých si kromě uznání za zásluhy 

vysloužil i kritiku.

Historia 
magistra vitae

Narodila se v  Řevnicích v  bývalém Českoslo-

vensku, v  devatenácti letech emigrovala do USA, 

kde v roce 1981 získala americké občanství.

Je považována za jednu z  nejlepších tenistek 

světa všech dob. Drží absolutní rekord v počtu vy-

hraných turnajů nejen mezi ženami – a to 167 ve 

dvouhře a 177 ve čtyřhře. Je jednou ze tří tenistek 

historie, které mají kompletní sadu grandslamo-

vých titulů ze všech soutěží všech čtyř grandslamů. 

Celkem vyhrála 59 grandslamových turnajů. Po 

Steffi   Grafové se jako druhá nejdelší dobu držela 

na prvním místě žebříčku WTA, celkem 311 týdnů. 

Její tenisová kariéra trvala přes 40 let. 

Je známá otevřeným přiznáním své lesbické 

orientace, což učinila v  době, kdy něco takového 

nebylo zdaleka běžné. Mnoho času tráví doma ve 

svém oblíbeném Aspenu v  Colorado Mountain. 

Často ale cestuje po světě, je iniciátorkou mnoha 

charitativních projektů, hraje exhibiční turnaje 

a  podporuje akce, které jsou blízké jejímu srdci. 

V České republice se od povodní v roce 2002 podílí 

na obnově parku Stromovka.  – jap – 

 

Narodil se 6. března 1889 v Českých Budě-

jovicích jako František Eduard Kohout. V sedm-

nácti letech utekl ze studií ke kočovné herec-

ké společnosti. Prošel několika společnostmi 

a  divadly, než se 1. dubna 1916 stal hercem 

Národního divadla, kam byl angažován pro 

shakespearovské role. Na scéně Zlaté kapličky 

pod vedením K. H. Hilara vyrostl Kohout ve vy-

nikajícího umělce. 

Kritikou byl označován jako lyrik českého 

jeviště, kolegové mu přezdívali mistr z Kampy. 

Eduard Kohout na jevišti ztvárňoval rozervané 

titány, lidské prosťáčky, tragické romantiky i ly-

ricky laděné komické postavy. Za své herecké 

umění byl několikrát oceněn. Svou první Státní 

cenu dostal v roce 1927 za roli Hamleta, v roce 

1964 obdržel titul Národního umělce. 

Eduard Kohout miloval starofrancouzské 

písně a  nesnášel, když si ho pletli s  komikem 

Járou Kohoutem. Zemřel 25. října 1976 v Praze. 

Marcela Kohoutová

Tenisová hvězda
Martina Navrátilová, která byla v roce 2000 uvedena do Mezinárodní tenisové síně 
slávy, je jednou z nejvýraznějších osobností světového tenisu. Dne 18. října oslaví 
své 55. narozeniny.

Herecký mistr z Kampy
Eduard Kohout byl jednou ze zásadních 
osobností českého herectví 20. století. Na jevišti 
Národního divadla ztvárnil bezpočet stěžejních 
postav, přesto ve fi lmu nikdy nedostal hlavní roli.
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Spojenci ve zbrani
1936 – 25. 10. uzavřel Adolf Hitler s Benitem Mus-

solinim německo-italskou smlouvu o spojenectví, 

která určovala německé a  italské sféry vlivu v  Ev-

ropě. Jako Osa Berlín – Řím, později Osa Berlín – 

Řím – Tokio se začalo označovat vojensko-politické 

uskupení, které bylo podloženou právě touto ně-

mecko-italskou smlouvou. 

Tobruk
1941 – v  říjnu vystřídaly britské a  australské jed-

notky (Pouštní krysy), které hájily libyjské měs-

toTobruk obklíčené německo-italskými vojsky, 

čerstvé síly. Mezi ně patřila i  polská Samostatná 

brigáda karpatských střelců, jíž byl podřízen také 

11.  československý pěší prapor. Pro českosloven-

ské jednotky to byla největší válečná akce na Blíz-

kém Východě a v Severní Africe. 

Norimberský proces 
1946 – do 1. 10 (od 20. 11. 1945) probíhal soudní 

proces vedený před mezinárodním vojenským tri-

bunálem proti vojenským a  politickým představi-

telům nacistického Německa. Bylo obžalováno 22 

nacistických vůdců, z nichž dvanáct bylo odsouze-

no k trestu smrti a tři na doživotí. Dále padly dva 

dvacetileté, jeden patnáctiletý a  jeden desetiletý 

trest. Tři obžalovaní byli zproštěni viny.

Vysídlenci z Karlových Varů
1946 – 29. 10. byl vypraven poslední transport 

osob německé národnosti z  Karlových Varů. Vy-

sídlení sudetských Němců byla masovou depor-

tací německého obyvatelstva z  Československa 

po skončení druhé světové války, v  letech 1945 – 

1946. Odsun Němců představoval drastické řešení 

dlouhodobého národnostního konfl iktu.

Stalin padnul
1956 – 23. 10. bylo zahájeno povstání maďarského 

lidu proti stalinistické diktatuře a sovětské okupaci. 

V Budapešti byla svržena 25metrová Stalinova so-

cha. S  příjezdem sovětských tanků začaly prudké 

boje, které trvaly až do defi nitivního potlačení po-

vstání dne 11. listopadu. Počet obětí šel do deseti-

tisíců, mnozí lidé byli mučeni a popraveni. 

Všichni driftujeme
1961 – před padesáti lety byla ofi ciálně potvrze-

na teorie kontinentálního driftu (posouvání kon-

tinentů, které začalo zhruba před 180 miliony let). 

Poprvé ji vyslovil už v  roce 1909 Alfred Wegener, 

který si všiml například toho, že některé pobřežní 

linie kontinentů do sebe zapadají jako skládačka 

nebo že se Paříž a Washington každoročně od sebe 

vzdalují o několik metrů.

Historia 
magistra vitae

František Fajtl se narodil 20. srpna 1912 v Do-

níně u  Loun. Od dětství byl vychováván v  duchu 

vlastenectví a  poslušnosti, byl také aktivním čle-

nem Sokola. Vystudoval obchodní akademii, poté 

odešel na vojnu, po níž nastoupil na Vojenskou 

akademii v Hranicích na Moravě. Od druhého roč-

níku začal studovat letectví. V roce 1935 nastoupil 

k leteckému pluku v Přerově, kde se musel v břez-

nu 1939 zúčastnit předání letiště německým oku-

pantům. Po okupaci byl z armády vyloučen, a tak 

přešel ilegálně do Polska. 

Po vypuknutí války odešel bojovat do Francie. 

Prošel výcvikem v  Chartres, bojoval nad Lyonem 

i  Paříží. Po porážce Francie odešel do Anglie, kde 

byl nasazen v  bitvě o  Británii. Zde se jako první 

Čechoslovák stal velitelem britské 310. perutě RAF. 

V roce 1944 byl v rámci spojenecké pomoci vyslán 

jako velitel dvaceti stíhačů do SSSR. Jeho jednotka 

byla určena na podporu Slovenského národního 

povstání. Po porážce SNP pokračoval Fajtl v  boji 

na východní frontě, konec války jej zastihl opět 

v  Polsku. 

Po návratu do osvobozeného Československa 

se stal velitelem pluku a zástupcem velitele divize. 

V  roce 1949 byl z  armády vyloučen. Komunistic-

ký režim Fajtla místo ocenění zásluh degradoval 

a  v  roce 1950 ho bez soudu zavřel do vězení na 

Mírově. Válečný hrdina si coby údajný nepřítel 

lidu odseděl sedmnáct měsíců. Po propuštění byl 

i s manželkou a dcerou vystěhován z Prahy, živil se 

jako nádeník, stavební technik či účetní. 

Až po pádu totalitního režimu v  listopadu 

1989 byl plně rehabilitován. Prezident Václav Havel 

ho v roce 1990 vyznamenal řádem M. R. Štefánika. 

Kromě toho byl František Fajtl nositelem Řádu Bílé-

ho lva nebo francouzského Řádu Čestné legie. Byl 

také autorem několika knih, ve kterých popisoval 

zážitky nejen své, ale i svých přátel. Na motivy jeho 

knihy Sestřelen byl natočen slavný fi lm Tmavo-

modrý svět. 

Generálporučík Fran-

tišek Fajtl zemřel 4. října 

2006 v  Praze ve věku 94 

let. Patřil a vždy bude patřit 

k  legendárním postavám 

československého letectva 

a  spolu s  Františkem Pe-

řinou se řadí k  našim nej-

významnějším válečným 

letcům. 

Marcela Kohoutová
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Místo ocenění kriminál
Jeden z nejvýznamnějších československých letců 
druhé světové války skončil v komunistickém vězení. 
Satisfakce se dočkal až po pádu totalitního režimu. 



 Trasy zaberou dvě až tři hodiny, vedou vět-

šinou okrajovými částmi Prahy mimo městskou 

zástavbu. Start i  cíl je v  dosahu MHD. Na startu 

obdrží každý účastník popis trasy. Při první ná-

vštěvě pochodu si může účastník vyzvednout zá-

znamník, do kterého v cíli dostane razítko o účas-

ti. Více informací naleznete na www.kct.cz nebo 

v našem infocentru, kde nabízíme mapy a turis-

tické tiskoviny, můžete si tu zakoupit Kalendář 

turistických akcí KČT, upomínkové předměty KČT, 

oblečení pro volný čas značek JITEX, CRAFT a VA-

VRYS nebo slevové karnety mezinárodní organi-

zace kempinku FICC.

Infocentrum KČT, po–čt: 9–18; pá:  9–14 hod.
Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 
tel.: +420 224 498 355, mobil: +420 736 754 030 
e-mail: info@kct.cz
e-shop KČT: www.kct.cz

Poděbrady 
nejsou jen lázně
Poděbrady jsou příjemné lázeňské 
město s bohatou historií. Kromě 
připomínek zřejmě nejslavnější éry 
– vlády krále Jiřího z Poděbrad – lze 
nalézt přímo ve městě i v jeho blízkém 
okolí stopy slavného rodu Slavníkovců, 
krále Přemysla Otakara II. nebo třeba 
císařovny Marie Terezie. 

Na první pohled zaujme návštěvníky města 

zámek, nejstarší a nejvýznamnější památka Podě-

brad. Vypíná se nad řekou Labe a zdobí Jiřího ná-

městí. K  významným památkám patří také kostel 

Povýšení sv. Kříže ze 14. století, v němž se skrývá 

hrob první manželky krále Jiřího z Poděbrad – Kun-

huty ze Šternberka. Zajímavý je i Havířský kostelík 

ze 16. století připomínající místo popravy kutno-

horských havířů. 

Novodobá historie města je velmi úzce spjata 

s lázeňstvím. Objev prvního minerálního pramene 

v roce 1905 změnil malé ospalé zemědělské měs-

tečko ve vyhledávané lázně. Lázeňský park, který 

se rozkládá v samém centru města, je oprávněně 

jeho největší chloubou a každoročně je obdivován 

stovkami lázeňských hostů i návštěvníků města. 

Poděbrady se ale mohou pochlubit také krás-

nou přírodou středního Polabí. Pěší návštěvníky 

jistě potěší nenáročné procházky lužními lesy po-

dél toku řeky Labe. Cyklisté zase ocení místní cyk-

lotrasy, které jsou díky rovinatému terénu vyhledá-

vány jak rodinami s dětmi, tak i cyklisty-seniory.

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19
290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.mesto-podebrady.cz

Podvečerní pochody Prahou
Chcete objevit méně známá místa Prahy a zároveň udělat něco pro své zdraví? 
Zúčastněte se cyklu pochodů s názvem Podvečerní pochody Prahou. Pochody 
jsou organizovány odbory KČT Praha každý čtvrtek od srpna do října. Start je od 
16,30 do 18 hodin a cíl od 18 do 20 hodin.

Snad nejvíc jich prozatím na-

jdeme na Šumavě, kde se můžete 

přesvědčit, že poznání nemusí být 

nutně nezáživné a nudné. Zavítáte-

-li do interaktivní dílny v Horažďo-

vicích, vyzkoušíte si tkaní na tkal-

covském stavu nebo si vyřežete 

lžičku z lipového dřeva. V keramic-

ké dílně v  Chlístově u  Klatov uvi-

díte postup výroby keramiky i  její 

malování a sami si zde můžete na-

malovat vlastní hrneček. V hájovně 

na Březníku nebo v  Nezdicích na 

Šumavě zase máte možnost vidět, 

jak ožívá sklo v  rukou skláře nebo 

výrobu páteříků. Tato a  mnohá 

další rukodělná lákadla nabízejí 

šumavští řemeslníci, kteří jsou dr-

žiteli značky ŠUMAVA originální 

produkt®. 

Jejich přehled a  spoustu dal-

ších informací najdete na strán-

kách www.regionalni-znacky.cz/

sumava, kam byste se měli podívat 

už ve chvíli, kdy budete hledat sty-

lové ubytování a regionální gastro-

nomii. Značka ŠUMAVA originální 

produkt® totiž nabízí také prověře-

ná zařízení a služby, vyberete si zde 

ze široké škály různých typů ubyto-

vání, vždy je ale zaručena kvalita, 

respekt k životnímu prostředí a na-

bídka dalších dostupných služeb, 

včetně starošumavských specialit 

nebo výletů do okolí.

www.regionalni-znacky.cz

Regionální značky pro místní produkty – díl šestnáctý: 

Pozvánka na Šumavu aneb 
místní produkty interaktivně 
V předcházejících číslech našeho časopisu jsme přinášeli vizitky 
jednotlivých regionů, v nichž fungují značky pro místní produkty. Označují se jimi 
praktické předměty pro každodenní použití, řemeslné výrobky, které potěší jako 
dárky, i různé pochoutky a speciality. Najdou se však i produkty, které nabízejí víc, 
a sice zážitek osobní zkušenosti.
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Zámecký mlýn
Těžko byste ve svém okolí hledali 
člověka, který ještě nenavštívil 
romantický vodní pohádkový zámek 
Červená Lhota. Málokdo už ale ví, že 
kromě klasické prohlídky zámeckých 
interiérů je možné navštívit i nedaleký 
zámecký mlýn. 

Dovnitř jsem se dostal 

takřka náhodou − zavítal 

jsem sem na Den památek 

a musím uznat, že to stálo za 

to. Objevil jsem tu citlivě re-

konstruovanou mlýnici s čás-

tečně dochovaným původ-

ním vybavením a také malou 

vodní elektrárnu. Dostat se 

na prohlídku však není úpl-

ně snadné, protože budova 

bývalého zámeckého mlýna 

s elektrárnou je od roku 1945 soukromým majet-

kem, který donedávna sloužil výhradně k rekreač-

ním účelům. Přesto je tempo a  kvalita probíhají-

cích rekonstrukčních prací příslibem zpřístupnění 

této technické památky veřejnosti. Do té doby je 

prohlídka možná pouze po předchozí domluvě 

 s  majitelem.  -lgs-

Region s  mnohaletou rybníkářskou historií je 

doslova propleten množstvím rybníků a  dalších 

vodních ploch. Zejména oblast Třeboňska nabízí 

v tomto směru spoustu zajímavostí – nejen samot-

ný akt výlovu, ale i prodej rybích specialit v míst-

ních restauracích, muzejní výstavy i  možnost za-

koupení suvenýrů.

Rybářství Třeboň v letošním roce nabízí i možnost 

exkurzí na podzimní výlovy rybníků. Odborní pra-

covníci zajistí výklad a  zodpoví všechny dotazy 

z problematiky rybářství. Navíc je pro zájemce při-

praven slavnostní obřad pasování na rybáře. 

Nejhojněji zastoupenou lovenou rybou na Tře-

boňsku je tradiční Třeboňský  kapr. Pokud si bu-

dete chtít zakoupeného kapra ugrilovat, můžete 

vyzkoušet následující recept na chutnou přírodní 

grilovací marinádu: stačí podrtit či spíše pomlít 

v  hmoždíři suché provensálské koření a  drcený 

kmín. Podle chuti můžete přidat i  sušený kopr 

a pak vše promíchejte se solí. Vzniklou bylinkovou 

sůl smíchejte s olejem a marináda je hotová. Není 

třeba jí připravovat velké množství, protože porce 

kapra marinádou jen lehce potřete nebo je v  ní 

krátce namočte. 

Dobrou chuť!

Navštivte podzimní výlovy v jižních Čechách, 

začínají vždy od 7 hodin:

Datum Rybník Obec

17.–20. 10 Horusický Horusice

19.–20. 10. Spolský velký Libín

18.–19. 10. Špačkov Staňkov

21.–23. 10. Dvořiště Dolní Slověnice

2.–4. 11. Vlkovický Vlkovice

7.–10. 11. Bošilecký Bošilec

14.–17. 11. Opatovický Domanín

www.jiznicechy.cz

Výlovy jihočeských rybníků 
Podzimní výlovy rybníků vždy lákaly a dodnes lákají mnoho návštěvníků. Nabízejí 
totiž zajímavou podívanou nejen na samotné výlovy, ale i na tradiční rituály, které 
jsou s nimi spojené. A kam jinam se na výlov vydat než do jižních Čech. 
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Je jen málo veletrhů cestovního ruchu, které naše redakce 
podporuje. Jedním z těch, které nám dělají radost, je plzeňský 
ITEP. O pozvánku na letošní ročník jsem požádal pana Václava 
Koubíka, radního Plzeňského kraje pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu.

cích produktů BOHEMIA SEKT, a. s., a  Plzeňského 

Prazdroje, a. s. Po celou dobu veletrhu pak budou 

probíhat ochutnávky gastronomických specialit 

našich i zahraničních vystavovatelů, například pro-

duktů, které získaly ocenění Regionální potravina 

Plzeňského kraje 2011. Chybět nebude ani interak-

tivní zábava pro děti i dospělé. 

Jaké bude zastoupení zahraničních vysta-

vovatelů?

Tradičně se veletrhu účastní vystavovatelé 

z Německa, Francie, Slovenska a ani letos tomu ne-

bude jinak. Konkrétně bych zájemce o  nejnovější 

informace z  oblasti zahraničních turistických na-

bídek rád pozval na Slovenské dopoledne, kde se 

představí typické slovenské umění fujara a gajdy. 

Bavorské odpoledne nabídne hudební i kulinářské 

speciality. Veřejnost se tak může těšit na ochut-

návky piv Dampfbierbrauerei i  typické bavorské 

klobásky a  preclíky. Nedílnou součástí doprovod-

ného programu bude také výstava k projektu me-

zinárodních cyklostezek centra Bavaria Bohemia 

v Schönsee.

Můžete našim čtenářům prozradit nejžha-

vější novinku letošního ITEPu?

Každý ročník se snažíme nějakým způsobem 

oživit a věřím, že tomu nebude jinak ani letos. Do 

programu by se měli zapojit také vystavovatelé 

nad jiné cizokrajní − z daleké Indie. Půjde přede-

vším o  prezentaci zcela odlišné kultury a  zvyků 

prostřednictvím typického indického zboží, jako 

jsou čaje nebo šátky, a zkrátka nepřijdou ani chu-

ťové pohárky návštěvníků. 

Děkuji, pane radní, za Vaši pozvánku na vele-

trh pro naše čtenáře a závěrem mi dovolte popřát 

letošnímu ročníku ITEPu vše dobré a jeho návštěv-

níkům nekonečnou řadu zážitků. (Informace o ve-

letrhu najdete na www.turisturaj.cz.) 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Plzeňský kraj a ITEP − 
nerozlučná dvojice

Na jaké změny se 

mohou návštěvníci le-

tošního ročníku těšit?

Veletrh chystá ve 

svém 7. ročníku jednu zásadní změnu. Přesouvá se 

do nových prostor, a to do nové haly TJ Lokomotiva 

Plzeň v Úslavské ulici v Plzni na Slovanech. Hlavním 

důvodem je, že chceme návštěvníkům i vystavova-

telům poskytnout přehledný vystavovatelský sek-

tor v jedné hale, bezbariérový přístup, bezproblé-

movou dostupnost MHD i autem, dobré parkovací 

možnosti, moderní prostředí i  bezproblémovou 

logistiku. 

Jaký doprovodný program 7. ročník ITEPu 

nabídne?

Návštěvníci všech věkových skupin se mohou 

těšit na soutěže, semináře a  přednášky, atraktiv-

ní budou jistě i ukázky řemesel. Na své si přijdou 

příznivci kvalitních nápojů, například při degusta-
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ponechat jako upomínku, nebo ji můžete směnit 

za pivo Pilsner Urquell. Pivovarské muzeum je ote-

vřeno denně v dubnu až prosinci od 10 do 18 ho-

din a od ledna do března od 10 do 17 hodin. 

Přijďte prožít příběh piva i vy. 

Víte, že ve starověku se pivo vařilo z  takzva-

ných pivních chlebů a  pilo se bambusovou tru-

bičkou? Že se pivo pilo už ve starém Egyptě a bylo 

oblíbeným nápojem i  starých Germánů a  Galů? 

Mnoho zajímavých informací z  dávnověku pivo-

varnictví vám odhalí expozice Starověk. Postupně 

se začalo k  výrobě piva používat obilí. Ve středo-

věkém právovárečném domě proto nesměly chy-

bět místnosti jako sladovna, humna nebo hvozd, 

kde se z obilí vyráběl slad. Dnes můžete v  těchto 

místnostech obdivovat stará pivovarská zařízení. 

Zavítáte také do středověkých sklepů vykutaných 

v  pískovcovém a  kamenném podloží. Dodnes 

v nich jsou ležácké sudy, kvasné kádě z dubového 

dřeva a litinová či mosazná stáčecí zařízení. 

Chtěli byste navštívit starou hospodu v  po-

době z počátku 20. století? Navštivte autentickou 

Tázlerovu pivnici. Za hodinu, kterou v Pivovarském 

muzeu strávíte, získáte  mnoho informací o  prá-

ci, kterou bylo nutno vykonat, než si naši dědové 

a pradědové mohli přihnout z napěněného korbe-

le. Pokud jste starší 18 let, dostanete na závěr pro-

hlídky jako dárek pivní známku, kterou si můžete 

Podzimní inspirace 
v Pivovarském muzeu

Pivovarské muzeum vás zve na Podzimní in-

spirace – zbrusu nový cyklus sobotních tvůrčích 

dílen, které muzeum na letošní podzim připravilo. 

Dílny budou probíhat každou sobotu od 15. října 

do 19. listopadu a budou zaměřeny pokaždé na ji-

nou výtvarnou techniku. Program a více informací 

najdete na www.prazdrojvisit.cz/muzeum. 

Pivovarské muzeum
Veleslavínova 6
301 14 Plzeň
tel.: +420 377 235 574
e-mail: muzeum@prazdrojvisit.cz
www.prazdrojvisit.cz

Plzeňské Pivovarské muzeum
Již více než 50 let střeží legendu piva a pivovarnictví plzeňské Pivovarské muzeum. 
Zveme vás na prohlídku do původního právovárečného domu z 15. století, kde na 
vás dýchne atmosféra středověku. 

 

U které obce se nachází 
jediný dochovaný empírový 
řetězový most u nás?

a)  Písek
b)  Děčín
c)  Stádlec ?
Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz.. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz
d l í K fi PRAHA

Technické památky 
České republiky
Nejvýznamnější technické památky 
České republiky. 

 mapa 1 : 500 000 s vyobrazením 
      nejzajímavějších technických památek u nás

 stručný popis jednotlivých objektů na 
      rubové straně mapy

 energetické stavby
 důlní stavby
 železniční a silniční stavby
 průmyslové stavby
 rozhledny a vyhlídkové věže
 vodní díla
 vojenské památky
 pivovary
 větrné a vodní mlýny
 podzemí
 česky, anglicky a německy

vé věže

Kč 89,-

Své odpovědi zasílejte do 15. října na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografi e PRAHA, a. s.
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lepšení zdraví nám můžou poskytnout léčebné 

programy, které nám lázeňství nabízí. Například 

Lázně Bludov se zaměřují na obezitu, Lázně Kar-

lova Studánka na vysoký krevní tlak a v nabídce 

lázeňských domů najdeme třeba i program s ná-

zvem Manažerské hýčkání.

Nejsou to jenom lázně, které nám poskytují 

rozmazlování, ale i různé wellness hotely nabí-

zejí v  dnešní době velice kvalitní služby. Oblí-

bené jsou pivní lázně, vinné terapie, bahenní 

lázně a  zábaly, masáže termálními kameny, 

thajské a  tantrické masáže, fi nské sauny, vířiv-

ky, ale také kosmetické salony a  řada dalších. 

V  zařízeních tohoto typu se člověku dostává 

kvalitní a odborné péče, kterou potřebuje pro 

obnovu lidských buněk a  posílení imunitního 

systému, zkrátka pro kompletní regeneraci 

těla. Pokud se tedy rozhodnete pro hýčkání, je 

z čeho vybírat.

Michaela Kočí

Lázně a běžné lázeňské procedury jistě není 

třeba dlouze představovat. V naší republice má 

lázeňství a s ním spojený kulturní a společenský 

život dlouholetou tradici. Jakmile zaslechnu 

zmínku o lázních, hned se mi před očima obje-

ví postavy krásně oděných lázeňských šviháků 

s  úsměvem na tváři. Taneční sály plné krásy, 

hudby a  atmosféry, kterou dokáže vyvolat jen 

kouzlo okamžiku. Člověk by s chutí nechal roz-

dělané věci tak, jak jsou, a ihned by se na nějaké 

takové místo vypravil. Není to však tak jedno-

duché. Většina z  nás se do lázní dostane spíše 

z nutnosti než za účelem rekreace.

Jak jsem již zmínila v úvodu, žijeme v uspě-

chané době plné stresu, nezdravého životního 

stylu a špatných návyků. S tím souvisí civilizační 

choroby, které pronásledují každého bez výjim-

ky (choroby manažerů, syndrom vyhoření, chro-

nický únavový syndrom, vysoký tlak, obezita, 

cukrovka, deprese). Odpočinek, regeneraci a vy-

Místa odpočívání a hýčkání
Lázně vždy byly, jsou a budou centrem odpočinku a regenerace těla i mysli. 
V dnešní uspěchané době plné stresu a civilizačních chorob zažívají lázně 
a wellness rozkvět, který pamatují z dob před světovými válkami. Zmínky 
o lázeňství pocházejí již ze starověkého Egypta, z antiky, velice známé jsou 
arabské lázně. Lázeňských míst je mnoho a podle přírodních zdrojů je dělíme 
na tři základní skupiny: termální, klimatické a bahenní.

Pivní lázně − Wellness hotel Bahenec
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Karlovy Vary − Hotel Dvořák



saunu, whirpool, různé druhy masáží − klasickou 

relaxační, medovou, čokoládovou, thajskou, lymfa-

tickou a mnoho dalších. Hotel nabízí i další služby, 

například kosmetiku, solárium, pneuven, zábaly 

různých druhů, ale také spinning, fi t box, pilates 

nebo jógu. Budeme velmi potěšeni, když si pro 

strávení svého volného času zvolíte náš rodinný 

hotel, kde klademe důraz především na lidský pří-

stup a spokojenost zákazníka.

www.gendorf.cz

Wellness hotel Gendorf*** vás zve  na rela-

xační a wellness pobyt do samého srdce Krkonoš. 

Malé městečko Vrchlabí, které se pyšní přízviskem 

„Brána do Krkonoš“, je ideálním místem pro dovo-

lenou, a  to celoročně, protože má vždy co nabíd-

nout. Letní i zimní sezona vám poskytne vyžití na 

našich nejvyšších horách, kdy se  můžete nechat 

hýčkat  po náročném sportovním dni našimi  ma-

sérkami a maséry a po zdravém odpočinku v sauně 

nakonec třeba chytit trochu bronzu v soláriu. 

Wellness centrum vám mimo jiné nabídne 

Sanatoria 
Klimkovice

Nedaleko Ostravy se nacházejí Sanatoria 

Klimkovice, lázně s vynikající úrovní léčby, jejímž 

základem je mimořádný přírodní léčebný zdroj – 

třetihorní vysoce koncentrovaná jodobromová so-

lanka. Specialisté ve zdejších lázních mají vynikající 

výsledky a bohaté zkušenosti s léčbou pohybové-

ho ústrojí, neurologických nemocí i  gynekologic-

kých a cévních onemocnění. Neubytovaní návštěv-

níci mohou vyzkoušet léčebné koupele, lázeňský 

bazén, masáže a další terapie. Sportovněji založení 

hosté ocení miniaturgolf, in-linové trasy, stezky pro 

turisty a cyklisty.

www. sanatoria-klimkovice.cz

• 2× Komfortní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
• 2× Bohatá snídaně formou bufetu
• 2× Večeře formou 3chodového menu
• 1× Rašelinový zábal 

• 1× Klasická částečná masáž

2 600 Kč 

Wellness víkend

• 3× Komfortní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
• 3× Bohatá snídaně formou bufetu
• 3× Večeře formou 3chodového menu
• 1×  Rašelinová  koupel
• 1× Rašelinový zábal

• 1× Klasická částečná masáž

Kouzlo rašeliny

3 850 Kč 

• 7× Komfortní  ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
• 7× Bohatá snídaně formou bufetu
• 7× Večeře formou 3chodového menu
• 1× Vstupní lékařská konzultace
• 1× Týdenní jízdenka na městskou hromadnou dopravu
• 12 lázeňských procedur
• Parkovací stání v parkovacím domě 

s kamerovým systémem

Top lázeňský pobyt

8 950 Kč 

 Lázně a wellness Karlovy Vary

HOTEL LAFONTE
Majakovského 29, CZ – 360 05 Karlovy Vary

Tel.: +420 353 439 290  |  info@hotel-lafonte.cz

www.hotel-lafonte.cz
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Wellness hotel Gendorf
Hledáte příjemné a pohodlné ubytování v centru Krkonoš? 
To vše a ještě mnohem víc vám nabízí Wellness hotel Gendorf.

KAM na výlet



Správné odpovědi a výherci
KAM na výlet po památkách
Celkem došlo 539 odpovědí, z toho 502 e-mailů a 37 dopisů

Znáte naše hrady a zámky?
1. Zámek Sychrov sloužil jako rezidence: c) fran-

couzského rodu Rohanů

2. Zámek Hořovice je postaven ve stylu: b) baroka

3. Hrad Krakovec byl místem posledního útočiště: 

b) Mistra Jana Husa

4. Zámek a hrad Bečov je znám: a) nálezem relikvi-

áře sv. Maura

5. Architekt, který navrhl zámeckou kapli ve Vrano-

vě nad Dyjí, se jmenoval: a) J. B. Fischer

6. Hrad a zámek Frýdlant je znám: c) jako nejstarší 

hradní muzeum ve střední Evropě

7. Hrad Hazmburk je charakteristický: b) dvěma 

věžemi; jednou černou, druhou bílou

8. Klášter Zlatá Koruna založil: a) Přemysl Otakar II.

9. Zámek Dačice byl postaven: b) v 16. století

10. Zámek Hluboká je postaven: c) v duchu tudor-

ské a alžbětinské architektury

11. Hrad Zvíkov je nezvyklý: b) pětibokým nádvo-

řím

12. Klášter Plasy je vystavěn: c) na 5100 dubových 

pilotech

13. Zámek Vizovice nechal vystavět: b) biskup 

Heřman Hannibal z Blümegenu

14. Zámek Konopiště koupil v roce 1887: a) Franti-

šek Ferdinand d'Este 

15. Hrad Rabí se může pyšnit: a) jedním z nejvy-

spělejších obranných systémů své doby v Evropě

Celkem soutěžilo: 180 čtenářů, správné odpově-

di: 111, špatné odpovědi: 69 

Výherci: Marie Ješinová, Přestavlky; Mirka Šimko-

vá, Staré Pavlovice; Miloslav Kulhavý, Pardubice 

Křížovka 
… vysoce ceněná zbrojnice…

Celkem soutěžilo: 226 čtenářů, správné odpově-

di: 224, špatné odpovědi: 2 

Výherci: Markéta Knytlová, Pardubice; Petr Joniak, 

Praha 7; Zdenka Kysilková, Liberec

Poznáte zámek na fotografi i?
Zámek v Kostelci nad Orlicí

Celkem soutěžilo: 133 čtenářů, správné odpově-

di: 110, špatné odpovědi: 23 

Výherci: Marie Švestková, Zlín;  Jiří Roba, Prostě-

jov; Vítězslav Lazecký, Ostrava

Všem 
výhercům 
srdečně 
blahopřejeme.

Právě takové kouzlo pečlivě ukrývá víla Izerína 

pod svými z  mlhy utkanými závoji, které po ránu 

zlehka rozprostírá po horách. Ale teprve sluneční 

paprsky pronikající skrze bílou krajku začínají od-

halovat nádherné scenérie a mystické pohledy.

Na jedné straně hluboké smrkové lesy s tajem-

stvím rašelinišť a jezírek, na straně druhé neuticha-

jící vodopády a skalní vyhlídky s rozhledy na krva-

vě se měnící bučiny.

Jizerskohorské vyhlídky a  rozhledny otevírají 

daleké výhledy až na sousední Krkonoše, Lužické 

hory a Český ráj a zároveň příchozí vábí k návštěvě 

dalších neobyčejných míst. Jedním z nich je bazi-

lika v  Hejnicích, nad níž se majestátně tyčí jizer-

skohorské hřebeny, a jen o málo vzdálenější Lázně 

Libverda. 

Kruh se uzavírá návštěvou rozhledny na nej-

vyšší hoře české části Jizerských hor, na Smrku 

(1124 m n. m.). Tady už zbývá jen rozloučit se s usí-

nající přírodou před tím, než se na nějaký čas scho-

vá pod bílou přikrývku, a poděkovat víle Izeríně za 

její doprovod.

Na shledanou u nás v Jizerkách.

Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablo-

necko, Tanvaldsko a Frýdlantsko 

e-mail: info@jizerky.cz
www.jizerky.cz 

Čerstvou novinkou, kterou se nyní může Most 

pochlubit, je městský okruh Po stopách magistra 

Edwarda Kelleyho. Ten provede návštěvníky místy, 

kterými kdysi mohl procházet i samotný alchymis-

ta Kelley. 

Výchozím bodem Kelleyho stezky je hrad Hně-

vín. Po vrstevnici stejnojmenného kopce Hněvína 

pak okruh vede mnoha ulicemi zpět na hrad. Tra-

sa je značena turistickou značkou v městské bílo-

modré barvě. Jediným náročným úsekem čtyřkilo-

metrové cesty je výstup k hradu. Stezka mimo jiné 

prochází čtvrtí Zahražany, kde se nacházejí histo-

rické památky a zajímavosti, jež se vážou k původ-

nímu královskému městu Mostu. Navíc je to část 

města, kterou kdysi mohl procházet i sám Kelley se 

svou chotí. 

Na trase najdou turisté informační tabule, zá-

jemcům je k dispozici i tištěný leták s  podrobněj-

šími informacemi o zajímavostech, které lze cestou 

spatřit. 

www.imostecko.cz
www.mesto-most.cz

Mostem po stopách slavného 
alchymisty Edwarda Kelleyho
Symbolem mosteckého cestovního ruchu je alchymista a mág magistr 
Edward Kelley, který proslul především díky českému dvojdílnému fi lmu Císařův 
pekař − Pekařův císař. Sochu Kelleyho dnes turisté najdou na hradě Hněvíně, kde 
byl alchymista v 16. století vězněn a kde dobrovolně ukončil svoji životní pouť. 

Barevný podzim v Jizerských horách
Hledáte tip na jednodenní výlet? Nebo chcete prožít poslední sluneční dny 
neobyčejně či s nádechem romantiky?

www.kampocesku.cz   14
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Pohádkové Česko 
se skřítkem 
Cimbuříkem

Nahlédněte 
do duše našich 
památek

ročník V., vydání duben 2011

Turistický magazín ročník I., vydání červen 2011

po
památkách

ZDARMA
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Životopis 
s číslem 71 266

moc, ale v životě dvanáctiletého dítěte je to skoro věč-

nost. Vytržena ze svého dětství jsem začala přemýšlet 

a dospívat. Heim mi pomohl vydržet hodně těžkého. 

Tohle štěstí však mělo jen patnáct dívek z bezmála 

šedesáti, které tehdy na 

pokoji 28 bydlely.“ 

V prosinci 1943 byla 

Eva přímo z nemocnič-

ního lůžka (onemocněla 

encefalitidou) zařaze-

na do transportu do 

Osvětimi. Až později se 

dozvěděla, že „jejich“ 

transport byl jedním ze 

tří, které nebyly na ram-

pě podrobeny selekci. 

Jeho cestující byli poslá-

ni do rodinného tábora 

B-II-b s označením „SB 

– Sonderbehandlung“ 

(zvláštní zacházení), což 

znamenalo jediné – po šesti měsících do plynu. Eva 

s maminkou ale prošly Mengeleho selekcí a byly při-

děleny na kopání zákopů. Nejprve v táboře nedaleko 

Stutthofu a později u Dörbecku. 

Evin dědeček zemřel po třech týdnech v Terezíně, 

babička po příjezdu do Osvětimi neprošla selekcí. 

Stejný osud potkal i Evinu sestru Lízu s její holčič-

kou, které odjely z Terezína do Osvětimi posledním 

transportem 28. října 1944. Její muž zmizel stejně 

jako tisíce jiných − beze stopy. V Osvětimi zemřel na 

plicní tuberkulózu Evin otec a v listopadu 1944 i její 

Eva se narodila 

25. prosince 1930 Emi-

lovi a  Ilse Landovým 

(otec se původně jme-

noval Löwy), měla starší 

sestru Lízu. Do jejích tří 

let žili v pražské Pařížské ulici, poté se přestěhovali 

do moderně zařízeného bytu na Letné. Tatínek měl 

fi rmu  „Materiály z koňských žíní – společnost Landa“, 

prarodiče z matčiny strany Nathan a Ernestina Klei-

novi vlastnili velkoobchod s drogistickým zbožím. 

Eva prožívala harmonické dětství. Začala chodit do 

české školy, dobře se učila, cvičila v Sokole. Ale přišla 

středa 15. března 1939. Sněžilo, foukal studený vítr, 

Eva šla jako obvykle do školy a na jednom z domů 

v jejich ulici se objevila vlajka s hákovým křížem. 

Vzpomíná, jak jim učitelka toho dne vyprávěla o Na-

poleonovi, o jeho vzestupu i pádu, a přestože byla 

Eva hodně mladá, pochopila, že řeč je vlastně o Hit-

lerovi. „Myslím, že rodiče nechtěli opustit vlast, všeho se 

vzdát a odejít do neznáma. Věřili, že tahle noční můra 

pomine. Protižidovské zákony se nám však snažily vzít 

důstojnost, majetek, klid a mně vzaly prvního kama-

ráda − kanárka Punťu.“ 

V říjnu 1941 začaly první transporty do Terezí-

na. S transportem „M“ odjela na vlastní žádost i Evi-

na těhotná sestra Líza, která chtěla vlast opustit 

se svým mužem Františkem Petschauem. Později 

se jí v ghettu, přestože to bylo zakázané, narodil 

chlapeček Ladislav. Na jaře 1942 se na transportním 

seznamu do Terezína ocitli nejprve dědeček a ba-

bička Kleinovi; 28. června 1942 v šest hodin ráno 

přišli na shromaždiště u Veletržního paláce i Landovi 

a 2. července dorazili do Terezína. Eva byla umístěna 

do kinderheimu L 410 na pokoj č. 28. „Když myslím 

na roky války a holocaustu, v paměti mi vždy vytane 

jasný bod – náš heim v ghettu, náš pokoj 28. V Terezíně 

jsem byla osmnáct měsíců, což v životě dospělého není 

Osudem člověka je žít. Rozhodně by neměl pykat za to, že se narodil, třeba jako 
Žid. To platí i o osudu nedobrovolné obyvatelky terezínského ghetta, děvčátka 
z pokoje 28 Eveliny Merové. 

maminka. Eva zůstala sama. Přišla o boty, omrzly jí 

nohy, a proto měla být jako práce neschopná poslána 

do Osvětimi ke zplynování. Osud tomu ale chtěl jinak. 

Po vyčerpávajícím pochodu k vlaku nacisté zjistili, 

že nádraží už neexistuje, a tak se vrátili s vězni zpět 

do tábora. Eva nemohla už vůbec chodit, musela 

ležet a hrozila jí amputace nohou. Fronta se však 

blížila a koncem ledna 1945 nacisté narychlo opus-

tili tábor. Předtím ale ještě povraždili mnohé vězně 

fenolovými injekcemi nebo pažbami pušek. Tábor 

nedaleko dnešního Gutova v Pol-

sku osvobodili rudoarmějci, kteří 

vzali přeživší s sebou do vojenské-

ho lazaretu. Odtud se dostala Eva 

sanitním vlakem do města Syzraň 

v Kujbyševské oblasti. Ve vlaku po-

tkala židovského dětského lékaře 

Mera, odpovědného za transport 

nemocných, který Evu později 

adoptoval.

Tak se stalo, že nový domov 

našla Evelina Merová v Leningra-

dě (Sankt-Petěrburg) a do Prahy 

na návštěvu přijela až v roce 1960. 

Vystudovala germanistiku, vdala se 

za Simeona Naimarka, se kterým měla syna Viktora 

a dceru Irenu. V roce 1985 ovdověla a poté, co v roce 

1995 odešla do důchodu, se dočkala i vytouženého 

návratu do vlasti. Dcera dál žije v Petrohradě a syn, 

který z někdejšího SSSR emigroval, ve Frankfurtu 

nad Mohanem. Evelina má vnučky Annu a Alisu, 

které jsou dobrým důvodem k cestování, třeba mezi 

Frankfurtem, Prahou a Petrohradem. 

Pro Památník Terezín Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz

Evelinina kresba z Terezína

Syn s vnučkou

Vnučky Anna a Elisa

Evelina Merová 

Evelina s rodinou

KAM do regionu
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  Více než sto prověřených partnerů v České republice
  Prodej formou voucherů v dárkových obalech
  Dárkové poukazy za výhodné ceny
  Sleva oproti pultové ceně 25 % a více
  Vhodné pro služební cesty, poznávací výlety, 

jako dárky zaměstnancům a přátelům
  Šest typových kategorií voucherů v různých cenových 

relacích, dvě různá grafi cká provedení
  Garance atraktivního prostředí, kvality a ceny

Vše funguje na bázi voucherů, které vydávají 

jednotliví partneři a vzájemně si je směňují. Každý 

z  nich pak disponuje „cizími“ vouchery, a  aktivně 

se tak zapojuje nejen do propagace vlastního za-

řízení, ale i  všech partnerů sítě. Jde o  dobře pro-

myšlený marketingový systém, o vyvolání potřeby 

vzájemné spolupráce a propagace. Cílem projektu 

však není samotný barterový obchod, ale propaga-

ce značky jako záruky kvality a jí odpovídající ceny. 

V síti je přes 130 partnerů, z toho je asi pětina 

golfových hřišť. Počet partnerů stále přibývá, ale 

dochází i k jejich obměně. Konečný stav efektivní-

ho počtu partnerů lze odhadnout na 150 subjektů. 

Strategickým cílem je pokrýt celou republiku vy-

branými a již fungujícími subjekty, ty pak propago-

vat a společnými silami zvyšovat kvalitu prostředí 

a  služeb. Nejde o  franšízu v  zavedeném způsobu 

chápání, ale o  marketingovou spolupráci všech 

partnerů.

Iniciátorem sítě je společnost Tourist Service 

Liberec a  jejím garantem Centrum Babylon. Čtyř-

hvězdičkový hotel Babylon s kapacitou tisíc lůžek 

je jakousi vlajkovou lodí mezi všemi ubytovacími 

možnostmi. Velká kapacita však není podmínkou 

partnerství. V  síti naleznete i  velmi malá zařízení, 

třeba s  méně než deseti pokoji. Mnohem důleži-

tější pro partnerství je totiž vzhled interiéru, atmo-

sféra prostředí, snaha o originalitu a hlavně přístup 

managementu ke společné práci. 

Díky propracovanému systému výběru a spo-

lupráce partnerů sítě BHC&G dostává tudíž klient 

jak neobvykle zajímavou nabídku ubytování a vol-

nočasových aktivit, tak zároveň i  záruku atraktiv-

ního prostředí, kvality a  příznivé ceny. A  pokud 

se třeba již rozhlížíte po nějakém zajímavém vá-

nočním dárku, pak věřte, že poukázkou na pobyt 

v  některém z  hotelů sítě BHC&G své blízké určitě 

příjemně překvapíte a potěšíte. 

Tourist Service – Centrum Babylon Liberec
tel.: +420 485 249 202, +420 485 249 212 
e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz
www.bhc.cz

Využijte služeb nové a největší sítě 
v Česku: Bohemia Hotel Club & Golf

Již tři roky existuje v  České republice síť uby-

tovacích kapacit, která si klade za úkol nabízet 

atraktivní a  kvalitní ubytování různých druhů od 

penzionů, farem, rodinných hotýlků přes velké 

čtyřhvězdičkové hotely až po wellness hotely či 

luxusní apartmá. Nově síť nabízí i doplňkové rela-

xační a zábavní služby.

Bohemia Hotel Club & Golf se orientuje na 

střední vrstvu a nabízí klientům to nejlepší, co se 

v  různých regionech nachází. Výběru partnerů 

předcházela osobní prohlídka více než pěti set za-

řízení a posouzení jejich vhodnosti pro partnerství. 

Účast totiž není nároková, jako je tomu třeba při 

udělování hvězdiček nebo při certifi kaci. Jak napo-

vídá název Bohemia Hotel Club & Golf, propojuje 

síť kromě ubytování i některá golfová hřiště. 

RUCHU

GARANCE ATRAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ, KVALITY A CENY

VOUCHER

GARANCE ATRAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ, KVALITY A CENY

VOUCHER 

GARANCE ATRAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ, KVALITY A CENY

VOUCHER 

GARANCE ATRAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ, KVALITY A CENY

VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ
NA JEDNU NOC VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

V HOTELU S WELLNESS SLUŽBAMI

GARANCE ATRAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ, KVALITY A CENY
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Fakta a legendy o pražské 
městské hromadné dopravě

Kdo byl Eduard Otlet? Kolik tanků zkoušelo pev-

nost Nuselského mostu? Kdy Vltava zaplavila 

pražské metro? Jaké to bylo, když okupanti přeru-

šili provoz MHD? Kolikáté narozeniny slaví typic-

ká pražská tramvaj T3? Odpovědi na  tyto otázky 

a  ještě mnohem více vám přináší knižní novinka 

Dopravního podniku hlavního města Prahy Fakta 

a  legendy o  pražské městské hromadné dopravě 

ve  dvaceti zajímavých kapitolách ze 135leté his-

torie pražské MHD doplněných 334 vyobrazeními.

Cena 330 Kč

Námi doporučovanou publikaci můžete zakou-

pit v infocentrech Dopravního podniku.

Aleš Cibulka
Černobílé idoly i jiní

Co se do kalendářů Aleše Cibulky vešlo i nevešlo

Kromě textů z  Cibulkových pamětnických kalendářů 

o hvězdách stříbrného plátna 30. a 40. let minulého stole-

tí obsahuje kniha naprosto nové a dosud nepublikované 

informace. Autor je vypátral za pomoci dobového tisku 

a hlavně díky rozhovorům a korespondenci s pamětníky. 

Velký prostor dostaly fotografi e, reprodukce artefaktů, 

smluv a  upomínkových dokumentů a  také vlastnoruční 

podpisy osobností – slavných i těch méně slavných. Kniha 

se totiž věnuje také hercům a  herečkám, kteří velké po-

pularity nedosáhli, ačkoliv ztvárnili desítky rolí domovnic, 

prodavaček, služtiček, komorníků či milovníků. Najdete je 

v  této knize a ve fi lmových titulcích pamětnických fi lmů 

pod vyjádřením „… a jiní“.

Cena 299 Kč, 176 stran

? 
Víte, jak se jmenuje řeka, která protéká 

Českou Skalicí a Starým bělidlem v Babiččině 

údolí – místy fi lmové Babičky? Pokud ano, 

napište nám do 15. 10. na adresu redakce nebo 

na info@kampocesku.cz. Pro tři autory správných 

odpovědí má Edice ČT připraveny zajímavé 

publikace.

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Petr Dvořáček
Posvátná místa zemí Koruny české

Existují místa, která jsou jiná než ostatní. Zvláštní místa 

síly, jejichž výjimečnost člověk cítil odedávna. Na tako-

vých místech se lidé klaněli duchům a  bohům, stavěli 

svatyně a  chrámy. Pohanští bohové byli zapomenuti, 

na místě posvátných kamenů vyrostly křesťanské chrá-

my, ale nevysvětlitelný pocit dotyku věčnosti zůstal. 

Vydejme se na místa pohanských svatyň, křesťanských 

poutních chrámů, na posvátné hory i k zázračným pra-

menům. Dejme se vést touto knihou na místa, kde tiší 

a pokorní mohou stále slyšet boží hlas…

Cena 329 korun, 192 stran

Námi doporučovanou publikaci můžete zakoupit 

v e-shopu www.anag.cz. 

Václav Žmolík 
Po Česku

Známý moderátor připravil knižní podo-

bu svého úspěšného rozhlasového i tele-

vizního cyklu, v němž navštěvuje turistic-

ky  zajímavá místa v celé naší vlasti. Jeho 

kniha, rozdělená podle druhu výletů do 

čtyř ročních období, může posloužit jako 

ideální pomůcka pro všechny, kteří se 

chtějí vydávat za poznáním přírody i his-

torie během celého roku. Doprovod tvoří 

bohatá fotografi cká příloha.

Cena 149 Kč, 224 stran 

Námi doporučovanou publikaci může-

te zakoupit v reprezentační prodejně 

Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 

 Praha 2 nebo na webových stránkách 

www.cro.cz.
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Václav Žmolík je oblíbený rozhlasový a televiz-

ní moderátor, kterého mají posluchači už dlouhé 

roky spojeného s Českým rozhlasem 1 Radiožurná-

lem a diváci zase s Českou televizí. V rádiu poslou-

chají jeho víkendové rozhovory s hosty, z Kavčích 

hor zase vysílal řadu pořadů, jako jsou například 

Studio 6, Aréna, Pohlednice z Nagana, Černá, bílá, 

Svět na kolejích anebo 13. komnata. Teď ho na ob-

ky www.radiozurnal.cz/pocesku a  tištěnou podo-

bu v  Týdeníku Rozhlas. „Moc mě těší ohlas, jaký 

mé tipy mají. Často mi lidé říkají, na jaká místa se 

v mých stopách vydali a jak se jim tam líbilo. Jsem 

rád, že se s nimi nyní budu, byť jen ve zkratce, se-

tkávat i v časopise KAM po Česku,“ říká s úsměvem 

Václav Žmolík.

Kam se při prvním společném setkání vy-

pravíme? Možná bude nejlepší začít přímo 

v  geo grafi ckém středu ČR, tedy na Vysočině. 

Kam byste v tomto kraji naše čtenáře pozval?

Určitě do Polné. Málokdo dnes už ví, že to 

bývalo největší město široko daleko, jedna ze tří 

nejvýznamnějších obcí na Vysočině. Najdete tu 

hrad přestavěný na zámek, který několikrát vyho-

řel. Dnes je zde umístěna zajímavá expozice, v níž 

je k  vidění lékárna i  kupecký krám. Náměstí zase 

vévodí nezvykle velký kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, do kterého se prý vejde až osm tisíc lidí. Za 

návštěvu stojí i dochované židovské město s krás-

ně opravenou synagogou a židovský hřbitov, který 

najdete kousek za městem. A pečou tam výbornou 

specialitu zvanou mrkvance. Mě po Polné prová-

děl místní knihkupec Jan Prchal, velký znalec zdejší 

historie, a já na to dodnes rád vzpomínám.

Dají se vaše tipy na výlety realizovat za kaž-

dého počasí?

Když si člověk přibalí do batohu pláštěnku, tak 

určitě! Marcela Kohoutová

razovce můžeme 

vídat v  Televizní 

akademii a  v  cyklu Příběhy předmětů. A  jak vědí 

všichni turisté, nejedny boty prochodil také díky 

pořadu Po Česku. Ten podle jeho slov „sice kdysi 

vznikl v České televizi, ale už jedenáct let se vysí-

lá na Radiožurnálu“, a sice každou sobotu a neděli 

vždy ve 13:10 hodin. Pořad má i své webové strán-

Mezi lákadla regionu patří také Muzeum rekordů 

a kuriozit v Pelhřimově, mapující jedinečné výkony 

českých a světových rekordmanů.

www.vysocinatourism.cz

Kraj Vysočina se rozprostírá v  samém středu 

České republiky. Prakticky celé území kraje leží 

v oblasti Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvl-

něné krajiny na pomezí obou historických zemí 

České republiky. Původní neprostupný prales se 

díky úsilí mnoha generací podařilo zkultivovat 

v  harmonickou krajinu s  množstvím lesů, hájků 

a polí.

Za Rakouska-Uherska byl údajně poblíž vrchu 

Melechov na západě dnešního okresu Havlíčkův 

Brod v  blízkosti Stvořidel vyznačen symbolický 

střed Evropy, bližší informace o důvodu vyznačení 

však nejsou známy.

Návštěvníci zde naleznou také dvě chráněné 

krajinné oblasti − Žďárské vrchy a  Železné hory. 

Kromě přírody se turisté mohou těšit na mnoho 

kulturních památek, hradů, zámků a církevních sta-

veb. Z kulturních památek v kraji byly tři zapsány 

na Seznam světového kulturního a přírodního dě-

dictví UNESCO. Jsou jimi historické centrum města 

Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře nedaleko Žďáru nad Sázavou a ži-

dovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči. 

Vítejte na Vysočině
Prostá, o to však podmanivější krása 
Vysočiny se nikomu nepodbízí, ale 
jakmile vás jednou zaujme, bude 
o cílech vašich dalších výletů už předem 
rozhodnuto. 

Po Česku s Václavem Žmolíkem
V říjnovém vydání magazínu KAM po Česku se poprvé představí 
známý rozhlasový a televizní moderátor Václav Žmolík, který 
nám bude pravidelně radit a dávat zajímavé tipy na výlety. 
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Na soutoku řeky Želivky s Trnávkou již po ně-

kolik staletí stojí starobylý želivský klášter. V  roce 

1139 ho založil biskup Ota, kníže Soběslav a  jeho 

žena Adléta. 

Po velkém požáru v roce 1712 byl Želiv znovu 

obnoven ve slohu barokní gotiky Janem Blažejem 

Santinim. 

V  roce 1950 byl klášter komunisty zrušen 

a jeho opat Vít Bohumil Tajovský byl na jedenáct let 

uvězněn. Byl zde zřízen internační tábor pro kněze 

a řeholníky, kteří nebyli pohodlní režimu. V letech 

1957−1992 tu byla psychiatrická léčebna. Řeholní 

komunita premonstrátů se mohla do části kláštera 

vrátit až v květnu 1991. 

Nadchne každého
Klidná oblast nazývaná Údolí štěstí, kde se Že-

livský klášter nachází, je pro většinu návštěvníků 

láskou na celý život a  místem, kam se opakova-

ně a  rádi vracejí. „Klášterní komplex je rozmanitý 

a nabízí turistům ideální podmínky pro odpočinek 

v  přilehlých zahradách a  jednotlivých objektech,“ 

vysvětluje správce želivského kláštera František 

Marek. I  proto v  Želivě nedávno nachystali tabul-

kové značení jednotlivých objektů kvůli snažší ori-

entaci pro návštěvníky. 

Pobyt v místním klášteře vyhledávají návštěv-

níci ve velkém o  Vánocích a  Velikonocích, ale 

i v dalších měsících. Klášterní komplex byl díky své 

bohaté historii zapsaný v roce 2010 mezi Národní 

kulturní památky. 

www.zeliv.eu

Věstínská nádhera
Obec Věstín na Bystřicku najdete 
v těsném sousedství Vírské přehrady. 
Zajímavostí je, že ačkoli byla obec 
založena už ve dvanáctém století, první 
písemný záznam pochází až z roku 
1349. I tak je Věstínu nutno přiznat 
úctyhodný věk.

Okolí obce láká tradičně pěší turisty, cyklisty, 

ale také houbaře. Pokud sem zavítáte, rozhodně by 

vaší pozornosti nemělo uniknout částečně roube-

né stavení na návsi. Jedná se o  jedinečný doklad 

řemeslné zručnosti lidí na Bystřicku z první polovi-

ny 19. století. Pochvalu si zaslouží především ten, 

kdo o stavení pečuje. Jen tak se totiž uchová lidová 

architektura našim dětem, a to i mimo skanzeny. 

Alois Rula, foto Kraj Vysočina 

www.bystricko.cz

Legenda vypráví, že tu byla zázračně zachráně-

na, jak jinak, tehdy ještě malá a později svatořeče-

ná Zdislava z Lemberka, dcera Přibyslava, z nedale-

kého hradu Křižanova. Svatá hora (679 m n. m.) je 

nejvyšší horou Bítešska. Například z Velké Bíteše se 

sem dostanete na kole po značené cyklotrase 5235 

(asi 46 km). Cestou můžete navštívit třeba právě 

Křižanovský zámek, postavený na místě původ-

ního hradu. Nezapomeňte však, že za Bojanovem 

musíte odbočit, vystoupat serpentinami po lesní 

silničce do sedla pod Svatou horou, kde se dáte po 

cestě mezi stromy vpravo. Na vrcholu prudkého, 

ale krátkého stoupání odbočte pro změnu vlevo 

po pěšině, až dojedete k  altánku s  pomníčkem 

a  vrcholovou knihou, do které se nezapomeňte 

zvěčnit. Horský vrchol nabízí poutavý výhled na 

panorama východního okraje Českomoravské vr-

choviny. Pěšky se na Svatou horu můžete dostat 

několika způsoby, například z Ořechova, Skřinářo-

va či Kadolce. 

Antonín Fridrich, foto turistika.cz 

www.velkabites.cz

Želiv: Nevšední relaxace v klášteře
Klášterní komplex v srdci Vysočiny nabízí návštěvníkům kombinaci historie, 
odpočinku a kulturních prožitků. Také proto sem s chutí jezdí nejen celé rodiny 
s dětmi, ale také manažeři a známé osobnosti.

Další Svatá hora
Slyšíme-li název Svatá hora, většina z vás si vybaví tu u Příbrami. Není však jediná. 
Svatou horu, kterou vám chci dnes představit, najdete na Vysočině. A kde přesně? 
Asi osm kilometrů severně od Velké Bíteše. 

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Tento projekt je spolufi nancován EU. www.kampocesku.cz   19
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Při stoupání Nerudovou ulicí k Hradu rozhod-

ně nezapomeňte sejít po schodech Jánského vrš-

ku a navštívit Muzeum alchymistů a mágů staré 

Prahy v Domě U osla v kolébce. Expozice je přímo 

v domě legendárně spjatém s pobytem slovutné-

ho alchymisty magistra Edwarda Kelleyho v Praze. 

Vaši mysl zde zcela pohltí svět alchymie a  kouzlo 

dávných dob. I  tady se zastavil čas, a  to v  době 

rudolfínské. Když vystoupáte po jednom z  nej-

starších dřevěných schodišť v  Praze do Kelleyho 

věže, najdete zde velkou alchymistickou půdní 

laboratoř. Potkáte zde i  samotného magistra Kel-

leyho, jeho guru Johna Dee, císaře Rudolfa II., ale 

i jednu postavu, kterou byste tu nečekali – Williama 

Shakespeara. Poté co se odvážíte pohlédnout do 

díry ve stropě, kterou zmizel doktor Faust unesený 

čertem, nezbude vám než vstřebat zážitky ve sty-

lové alchymistické vinárně Kellyxír. Můžete okusit 

některý z elixírů či pochutin připravených v půdní 

laboratoři samotným Edwardem Kelleym. 

Muzeum pověstí a strašidel
Mostecká 18, Praha 1
www.muzeumpovesti.cz

 

Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy
Dům U osla v kolébce
Jánský vršek 8, Praha 1
www.muzeumalchymistu.cz

Muzeum pražských pověstí a strašidel v těs-

né blízkosti Karlova mostu vtáhne návštěvníky 

do nekonečného světa pražských pověstí a  jejich 

strašidel. Není snad ve staré Praze ulice, náměs-

tí a  možná ani dům, ke kterému by se nevázala 

nějaká pověst. Jsou to příběhy lidí, kteří zde žili 

a zůstali zde i po smrti díky něčemu, co upoutalo li-

dové vypravěče. Pomocí interaktivních exponátů 

nahlédnete pod pokličky vodnických hrnků, uvidí-

te zjevení kněžny Libuše i sebe sama coby pražské 

strašidlo. Strašidla se vám zjeví i v podobě kreseb 

či plastik vystupujících přímo před vašima očima 

ze zdi. Když sejdete o patro níž, ocitnete se o ně-

kolik století zpět. Budete přímo na úrovni středo-

věké ulice v uličce duchů, ve které se čas zastavil 

o půlnoci, abyste se i vy, smrtelníci, mohli setkat se 

strašidly. 

Tajemnou tvář Prahy nelze nikdy dokonale poznat. Můžete se denně proplétat 
jejími křivolakými uličkami, a přesto vám v zapadlých koutech a ve stínech 
plynových lamp zůstane ledacos utajeno. Existují však dvě muzea, která vám 
nabídnou alespoň letmé nahlédnutí pod roušku pražských tajemství.

Mysteria Pragensia –
dvě muzea, dvě podoby tajemné tváře Prahy

Vykouzlete odpověď!

1. Jak se jmenoval nejznámější dvorní 

alchymista císaře Rudolfa II.?

a) Edward Kelley

b) čaroděj Dobroděj

c) pan Tau

 

2. Jak se jmenuje ulice, kde se nachází nové 

Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy?

a) Alchymistická

b) Kouzelná

c) Jánský vršek 

 

3. Který panovník se nejvíce zajímal o al-

chymii?

a) Václav Havel

b) Rudolf II.

c) princ Bajaja

 

4. Která ze strašidel patří k legendám staré 

Prahy?

a) Hejkal a Polednice

b) Vetřelec

c) vodník Kabourek, Bezhlavý templář, Bezhla-

vý purkmistr

 

5. O kom se vypráví, že ho odnesl čert dírou 

ve stropě?

a) o Káče

b) o Faustovi

c) o Jiřím Paroubkovi

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

pošlete je do 15. 10. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři 

autory správných odpovědí máme připraveny 

zajímavé ceny.

KKAAMM  pprro o dděěttii
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Sdružení Region Slovácko v Uherském Hradiš-

ti, které je pořadatelem akce, připravilo bohatou 

přehlídku živých tradic na Slovácku. Těšit se může-

te na bohatý folklorní program s pestrobarevnými 

kroji a  cimbálem, v  němž se budou prezentovat 

jednotlivé mikroregiony – Buchlov, Bílé Karpaty, 

Dolní Poolšaví, Staroměstsko, Ostrožsko, Východní 

Slovácko a města Uherské Hradiště, Uherský Brod 

a Napajedla. Na řemeslném jarmarku můžete obdi-

vovat šikovnost nositelů ocenění Tradiční výrobek 

Slovácka a samozřejmě si budete moci koupit i je-

jich výrobky. Svou zručnost pak vyzkoušíte v řeme-

slných dílnách pro děti i dospělé. 

www.tradicnivyrobek.cz
www.slovacko.cz

V pátek 11. 11. 2011 před jedenáctou hodinou 

dopolední bude na Masarykově náměstí v  Uher-

ském Hradišti zahájen slavnostní obřad žehnání 

svatomartinského vína. Do povolaných rukou pře-

dá nové víno svatý Martin na bílém koni v dopro-

vodu krojované chasy. 

Setkání s vinaři a představiteli města za dopro-

vodu místních muzikantů a  tanečníků připravuje 

Městské informační centrum v Uherském Hradišti 

– součást Regionu Slovácko, společnosti pro rozvoj 

cestovního ruchu. Až do pozdních odpoledních 

hodin bude možné ve vinném stanu za tónů cim-

bálu ochutnávat svatomartinská a  mladá vína od 

renomovaných vinařů z jižní Moravy.

www.uherske-hradiste.cz
www.slovacko.cz

saryka z  náměstí do sedla Píšková v  Hostýnských 

vrších (13 km) a Naučná stezka Jana Karafi áta ve-

doucí z nádraží Českých drah přes Velkou Lhotu na 

přehradu Bystřička (14 km). Na ni navazuje Naučná 

stezka Klenov z přehrady Bystřička na rozcestí pod 

Vsackým Cábem (7 km). Rekreantům Valašské Me-

ziříčí nabízí letní koupaliště, krytý bazén a wellness 

centrum s bohatou nabídkou služeb.

Na své si přijdou také sportovně založení ná-

vštěvníci města. K  dispozici mají letní stadion se 

dvěma fotbalovými hřišti a  atletickou dráhou. 

V sousedství stojí zimní stadion s kuželnou, teniso-

vé dvorce a haly na tenis a bowling. Na řece Beč-

vě je loděnice se slalomovou dráhou. Valašským 

Meziříčím můžete projet také na kole nebo  in-line 

bruslích po nově vybudované cyklostezce Bečva.

S  nabídkou kulturního a  sportovního vyžití, 

výletů do okolí a navazujících služeb má půvabná 

metropole Valašska všechny předpoklady stát se 

vítaným zpestřením vašich turistických cest. Přeje-

me vám příjemný pobyt.

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7
757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

Informační centrum
Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí
www.agenturavia.eu

Dominantou města je rekonstruovaný zámek 

Žerotínů. Původně renesanční objekt ze 16. století, 

přestavěný v  duchu barokního slohu, je centrem 

kulturního života. Na protějším břehu Rožnovské 

Bečvy stojí empírový zámek Kinských. V  něm je 

soustředěno muzeum se stálými expozicemi o his-

torii města, sklářské výrobě, tkaní gobelínů a dře-

vařské škole. Za pozornost a  návštěvu stojí také 

barokní kostel Nejsvětější Trojice s  lapidáriem ka-

menných a  dřevěných plastik. Přístupný je pouze 

o  letních prázdninách. Dalšími zajímavostmi jsou 

hvězdárna s původní dřevěnou observatoří z roku 

1929 a  Muzeum valašských strašidel ve Středisku 

volného času Domeček. 

Městem prochází několik naučných stezek. 

K  nejvýznamnějším patří Naučná stezka T. G. Ma-

Svatomartinské víno v Uherském Hradišti
Na Masarykově náměstí se už popáté bude žehnat vínu.

II. přehlídka 
Slovácko v tradici 
Uherské Hradiště bude od 11. do 
12. listopadu hostit již II. přehlídku 
Slovácka v tradici. Těšit se můžete na 
pestrobarevné kroje i tóny cimbálu, 
jarmark, řemeslné dílny, ochutnávky 
slováckých specialit a lahodných vín 
včetně svatomartinských. 

Valašské Meziříčí 
Valašské Meziříčí leží na soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva. Svou polohou 
představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. 

www.kampocesku.cz   21
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Sto roků samoty 
v Divadle ABC
Do nové sezony vstupují Městská 
divadla pražská velkolepým 
projektem – inscenací románu 
Sto roků samoty Gabriela Garcíi 
Márquéze v dramatizaci Györgyho 
Schwajdy.

Pro Divadlo ABC je to projekt nejen sezony, ale 

skoro by se chtělo říct i století – a to nejen rozsa-

hem a obsazením, ale také šíří tématu. Román na 

příběhu jedné rodiny postihuje vzestup i pád celé 

lidské civilizace a dává nám nahlédnout na kom-

plexní a naprosto originální obraz světa, tak jak ho 

vidí jeho autor.

Příběh začíná nedovolenou láskou dvou milenců, 

kteří jsou v  příbuzenském vztahu. Protože svět 

jejich lásce nepřeje, utečou do pralesa a  začnou 

budovat nový a lepší svět. Hra sleduje celý průběh 

jejich pohnutého manželství, poznamenaného 

manželovou neblahou vášní pro neobvyklé a ne-

rentabilní vědecké vynálezy, ale i  příběhy jejich 

dětí a vnuků, které se začínají povážlivě kompliko-

vat, když do jejich světa vstoupí politika a moder-

ní, nezávazné pojetí lásky. 

V hlavních rolích se v režii Petera Gábora předsta-

ví Jitka Smutná, Vladimír Čech, Jan Vlasák, Hanuš 

Bor, Evellyn Pacoláková, Máša Málková, Aleš Pro-

cházka, Lukáš Jurek, Viktor Dvořák a další. 

Premiéra v Divadle ABC 17. 9. 2011

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

  Bořetice
8. 10. 
Přijďte si zaběhnout desetikilometrovou trasu, 

zakončenou ochutnávkou zabijačkových specialit 

a  výborných modrohorských vín. Běh za bořetic-

kým burčákem a  běh Bořeticemi jsou oblíbeným 

spojením sportu a gurmánského požitku. 

www.boretice.cz

  Brno
15. 10. 
Stejně jako každý rok se i letos koná v hotelu Slu-

neční dvůr v Brně tradiční košt vín. Akce začíná v 15 

hodin a připraveno bude velké množství kvalitních 

vín. K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika.

www.slunecnidvur.cz

 Horní Věstonice
22. 10. 
Navštivte v sále obecního úřadu v Horních Věsto-

nicích vinobraní s  posezením u  cimbálu. Proběh-

ne zde degustace nových vín vinařů z  Podpálaví, 

k občerstvení bude domácí zabijačka a k poslechu 

a tanci zahraje Varmužova cimbálová muzika. 

www.horni-vestonice.cz

Hustopeče
15. 10. 
Královský košt v Hustopečích představí od 14 ho-

din všechna vína, která v letošním ročníku soutěže 

Král vín získala medaile, vítězství v kategoriích a ti-

tul šampiona. Akce proběhne v  několika kongre-

sových sálech hustopečského hotelu Centro, kde 

bude možné bez omezení ochutnávat všechna 

vystavená vína dle vlastního výběru.

www.kralvin.cz

 Cheb
JAZZ JAM CHEB 2011 – 16. ročník mezinárodního 

jazzového festivalu 

14. 10.

V  11 hod. a  12.30 hod. – velký sál Produkčního 

centra Kamenná – jazz klub pro malé i velké – Jana 

Koubková

V 16 hod. – stan – náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

– Bigbandplus Hudební školy hl. m. Prahy a Gym-

názia J. Nerudy, Yardy´s  band Cheb

Ve 20 hod. – velký sál Produkčního centra Kamen-

ná – Jazzbiggang Cheb – Jana Koubková quartet, 

Tony blues band a Kaia Brown

15. 10.

V 15 hod. – stan – náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – 

Junior dixieland ZUŠ  F. Chopina Mariánské Lázně, 

Dixieland Planá

Ve 20 hod. – Velký sál Produkčního centra Kamen-

ná – Markéta Zdeňková trio, OK Percusion duo, 

Laco Dezci a Celula  New York. Programem vás pro-

vede Jana Koubková.

Denně po programu jam session v  jazzové ka-

várně Jazz KVé 

Mikulov
22. 10. 
V   moravském sklípku  hotelu Zámeček Mikulov 

můžete při příležitosti Pálavského gulášfestu na-

vštívit přehlídku a  ochutnávku vynikajících mla-

dých vín z raných odrůd. Zároveň v areálu proběh-

ne soutěž o  nejlepší kotlíkový guláš. Zahraje živá 

hudba a těšit se můžete i na zábavnou show. 

www.zamecekmikulov.cz

Městské muzeum Mimoň
15. 10. – 15. 11. 
Výstava obrazů a  obrázků Rudolfa Riedlbaucha 

Krajina člověk. Vernisáž v sobotu 15. 10. od 16 hod. 

Výstavu uvede Václav Riedlbauch, verše Jana Riedl-

baucha recituje Otakar Brousek st. Preludia k verni-

sážím zahraje na fl étnu Jan Riedlbauch. 

24. 10. – 24. 11.
Výstava soch Zdeňka Viléma Dřevem oživlé vzpo-

mínky. Vernisáž výstavy začíná 24. 10. od 17 hod. 

Zazpívá pěvecký sbor Zpěvandule. 

www.muzeummimon.cz

Olomouc 
25. 10. 
Nejslavnější světová taneční show Lord of the Dan-

ce poprvé v Olomouci na zimním stadionu. Toto ta-

neční představení slaví úspěchy po celém světě již 

patnáctou sezonu a dosud je vidělo přes 250 000 

diváků. Diváci v  Olomouci budou mít možnost 

shlédnout fantastický příběh Dobra a  Zla v  pře-

krásné pohádkové scéně, precizní taneční výkony 

desítek tanečníků v  sólových výstupech i  neza-

měnitelných tanečních formacích, které proslavily 

irský tanec po celém světě. Vstupenky zakoupíte 

exkluzivně v síti Ticket Art. 

www.jvagentura.cz

 Pivovar Gambrinus 
Otevřeno denně  8–18 hod.
Přijďte se podívat do mladšího pivovaru Plzeňské-

ho Prazdroje – do pivovaru Gambrinus. Každý den 

na vás čeká prohlídka nabitá akcí a zábavou.

www.pivovar.gambrinus.cz

 Pivovar Radegast
Otevřeno denně 8–18 hod.
Prohlídka seznamuje s historií pivovaru a zasvěcu-

je do tajů vaření nejoblíbenějšího moravského piva 

Radegast. Součástí je ochutnávka piva v degustač-

ní věži nad pivovarem, odkud je krásný výhled na 

vrcholky Beskyd v čele s Lysou horou.  

www.radegast.cz 

 Pivovar Velké Popovice 
Otevřeno denně 10–16 hod. 
Vydejte se do pivovaru Po stopách Kozla. Necháme 

vás nahlédnout pod pokličku výrobního postupu 

světlého i tmavého piva Velkopopovický Kozel. 

www.pivovar.kozel.cz
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V německém Bad Schandau nedaleko Hřenska 

najdete moderní Informační a  návštěvnické stře-

disko Národního parku Saské Švýcarsko. Návštěv-

níci se u nás seznámí se vznikem zdejšího regionu, 

jeho bohatou fl órou a faunou. Uvidí mravenčí zoo, 

noční život, multimediální prezentace i  plastický 

model unikátní krajiny na českoněmeckém pome-

zí. Dvojjazyčné expozice (německy i  česky) jsou 

bezbariérové a vhodné pro rodiny s dětmi.

Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B, 01814 Bad Schandau 
tel.: 0049-35022-502-40
e-mail: nationalparkzentrum@lanu.de
www.lanu.de

Termální lázně 
Toskana World 
2x nocleh se snídaní 

1x celodenní vstupenka do termálních lázní 

1x masáž nohou 

1x ošetření celého těla 

1x menu o 3 chodech 

1x saunovací osuška 

od 197,00 € na osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

Bad Schandau

Pokochejte se krásami okolní krajiny zářící 

podzimními barvami při pěší túře po některé z čet-

ných turistických a  tematických tras v  okolí Bad 

Schandau, při vyjížďce po cyklotrase podél řeky 

Labe nebo při lezení po skalách s výstupem na vy-

hlídku Schrammstein. Rovněž můžete podniknout 

výlet vláčkem divokým a romantickým údolím Kir-

nitzschtal k vodopádu Lichtenhain nebo navštívit 

Centrum národního parku s interaktivními přírodo-

vědnými exponáty, animacemi a  multivizuálními 

pořady, které vás zavedou na objevnou výpravu do 

přírody. I mlhavý podzimní den lze příjemně strávit 

v termálních lázních Toskana Therme s rozlehlými 

relaxačními a wellness prostorami. Ať se ubytujete 

v  útulném prázdninovém bytě, penzionu, stylo-

vém hostinci nebo hotelu vyšší kategorie, všude 

vás čeká pověstná místní pohostinnost. Přijeďte 

k nám načerpat nové síly do všedního. 

Tourist Service Bad Schandau

Markt 12, 01814 Bad Schandau

e-mail: info@bad-schandau.de, www.bad-schandau.de

Lázeňské městečko Bad Schandau leží v srdci Labského pískovcového pohoří 
(Elbsandsteingebirge). Díky rozmanité nabídce si zde v každé roční době přijdou 
na své milovníci přírody, aktivní sportovci, návštěvníci toužící 
po klidu a odpočinku i ti, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. 
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže září 2011 a speciál KAM na 
výlet po památkách
Celkem došlo 1776 odpovědí, z toho 1598 e-mailů a 178 dopisů

Kartografi e Praha
Otázka: Který ženský kroj je ozdoben velkou „holubicí“ na čepci a pruhovanou 

zástěrou zvanou „baborák“?  

Správná odpověď: b) Plzeňský kroj

Celkem soutěžilo: 336 čtenářů, správné odpovědi: 333, špatné odpovědi: 3

Výherci: Jiřina Zemánková, Boskovice; Jiří Entner, Krnov;  Leopold Šrot, No-

vosedly na Moravě

Kutnohorská alchymie pro malé i velké
Čím se zabývali alchymisté?  b) hledali Kámen mudrců

Co je to hmoždíř?   a) drtí se v něm koření a jiné materiály

Kdo je to golem?   c) člověkem oživená socha z hlíny

K čemu měl sloužit Kámen mudrců?   c) měl měnit kovy ve zlato

Co alchymisté nepotřebovali?   c) jízdenku na tramvaj

Co bylo pro alchymisty nejpotřebnější?   a) oheň

Celkem soutěžilo: 151 čtenářů, správné odpovědi: 149, špatné odpovědi: 2 

Výherci: Matěj Jakubše, Pelhřimov; Jaroslav Potyš, Brníčko; Honzík Špaček, 

Uherské Hradiště

Edice ČT 
Otázka: Víte, v jakém městě se narodila Nataša Gollová?

Správná odpověď: v Brně   

Celkem soutěžilo: 208 čtenářů, správné odpovědi: 201, špatné odpovědi: 7 

Výherci: Marcela Janálová, Holešov; Ludmila Lajgotová, Zašová;  Václav Ma-

chek, Pelhřimov

Křížovka
…olomouckého biskupa…

Celkem soutěžilo: 453 čtenářů, správné odpovědi: 453, špatné odpovědi: 0 

Výherci: Lada Kunetková, Valašské Meziříčí; Jiří Čada, Rakovník, Josef Vašát,  

Šumperk

Co je to?
Kunštátská kaple 

Celkem soutěžilo: 89 čtenářů, správné odpovědi: 87, špatné odpovědi: 2 

Výherci: Katarina Andrášková, Praha 4-Braník, Miloslava Jelínková, Žamberk; 

Naďa Jínová, Olomouc

Všem výhercům srdečně blahopřejeme

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po českuza vydání září 2011

Turistickému informačnímu centru města PelhřimovMasarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpověď 

na otázku v nové soutěži zašlete 

do 15. října 2011 

na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Dvakrát třem 

autorům správných odpovědí 

zašleme mapu.

Nová soutěž: Co je to? Víte, jaké místo je na obrázku?
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JEDNORÁZOVÝ, ČASOVĚ 
NEOMEZENÝ VSTUP 
DO WELLNESS CENTRA

350 Kč

550 Kč

JEDNORÁZOVÝ VSTUP NA DVĚ HODINY

ZA WELLNESSEM
DO BABYLONU

Babylonský wellness je rozsáhlý areál ve stylu antických lázní, kde si můžete dosyta 
užít různých procedur, relaxovat a nechat se hýčkat třeba celý den. Je v něm na dvacet 
volně přístupných procedur i malé fitness. Navíc volně k dispozici ovoce a minerální 
voda, nebo si zde můžete zakoupit další občerstvení. Zkrátka komfort, který jinde 
nenajdete. Intimní osvětlení a relaxační hudba Vás přenesou do dob dávno minulých. 
Objevíte nový životní styl. Najdete klid a rovnováhu. Necháte sladce plynout čas na 
vlnách nicnedělání, získáte novou energii a filozofii života.

CENTRUM BABYLON LIBEREC, Nitranská 1, 460 12  Liberec
tel.: +420 485 249 202, e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz

www.BabylonLiberec.cz

Polyfunkční komplex CENTRUM BABYLON je turistickou dominantou Liberecka. 
Na rozloze více než 30 000 m2 se nachází největší mimopražský hotel v České republice, 
kongresové centrum a mnoho zábavných atrakcí. Největším lákadlem je zatím jediný 
český tematický aquapark, kde vedle toboganů najdete saunový svět, mnoho 
vířivek, proplouvací jeskyně a další vodní atrakce. Nechybí ani různé druhy masáží, 
kosmetické služby, solné jeskyně a relaxační lůžka. V Babylonu dále najdete Wellness 
centrum ve stylu antických lázní, lunapark ve stylu staročeské pouti, zábavně-naučný 
iQpark, tajemné zrcadlové bludiště Labyrint, XD Theater, golfový 3D simulátor, laser 
game, bowling, virtuální realitu, mnoho heren, diskotéku, kasino a samozřejmě různé 
typy gastronomických provozů.

DÁRKOVÝ
WELLNESS POUKAZ
pro jednu osobu

Cena 850 Kč
Zahrnuje: Časově neomezený pobyt v babylonském 
Wellness centru, aquaparku, 1x kúra v solno-jodové 
jeskyni, 1x terapie na relaxačně-masážním lůžku.

DARUJTE POŽITEK, POCIT ŠTĚSTÍ A CHVÍLE POHODY

RELAX VE STYLU ANTICKÝCH LÁZNÍ

RELAX PRO DVA
Cena 3 990 Kč

Zahrnuje: Dvoudenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém wellness 
hotelu Babylon (jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji), 
polopenzi formou bufetu, časově neomezený pobyt 
ve Wellness centru, aquaparku, 1x kúra v solno-jodové 
jeskyni, 1x terapie na relaxačně-masážním lůžku, návštěvu 
lunaparku a iQparku. Župan po celou dobu pobytu 
k dispozici na pokoji. Parkování v krytém parkovišti.



 TIPY NA VÝLETY A AKCE HLEDEJTE
NA NAŠEM WEBU

www.kampocesku.cz

KAM na výlet 
s rodinou

a jinou zvířenou




