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Milí čtenáři,

vítejte na stránkách 

předjarního – březnové-

ho – vydání magazínu 

KAM po Česku, kde jsme 

pro vás připravili takové 

tipy na výlety, které bu-

dou odpovídat i předjar-

nímu počasí. Nostalgicky 

se v něm ohlížíme za zi-

mou. Přijměte pozvání na běžecké tratě, jež v čase, 

když sluníčko nabírá na síle, mají také své kouzlo. 

Když bude trošičku nevlídno, můžete vybírat z tipů na 

výlety do muzeí, kde zpravidla neprší a zima nehrozí. 

Naopak, čeká tu na vás neobjevené, poučné a zají-

mavé toulání se historií přírody i lidí. Pro děti máme 

také tipy na školní výlety, které je možné libovolně 

kombinovat s  výlety přírodou, prohlídkami měst 

i zmíněných muzeí. Je na školách, co dětem vyberou.   

Jen mi dělají starost ceny pohonných hmot ne-

příjemně se promítající do cen školních výletů. Školy 

už ví, že ne všichni rodiče si mohou dovolit poslat své 

děti na sebekrásnější výlet. Pokoušejí se tedy hledat 

sponzory, kteří dětem výlet zaplatí, nebo alespoň 

zlevní. Sponzorů však ubývá stejně rychle jako ochoty 

suplovat „bezplatné“ Bobešovo školství. Takhle by 

to ale dál nešlo. Když jsou peníze na výlety speciály, 

limuzínami a vrtulníky, potom by se měly najít peníze 

také na dotování školních výletů. Děti, příští elita na-

šeho národa, jen těžko pochopí, co je vůl, z pouhých 

obrázků, fi lmů nebo cestou autem s tatínkem chole-

rikem. To by se písničky jako „Když jsem já sloužil to 

první léto, vysloužil jsem si…“ husu, vepře a nechybí 

vůl jako kůl, mohly rovnou skartovat. Bojí se snad, 

že by mohla přijít vzdělanější generace? Generace 

mající vlastní zdravý selský rozum pramenící z tradic 

i poznání, odmítající jejich konzumní společnost? 

Proto navrhuji malou legislativní změnu, která 

zákonodárcům radosti asi moc neudělá, zato potěší 

ty, kdo každoročně v březnu podávají svá daňová při-

znání. V rámci odpočtu daní navrhuji uvádět do ko-

lonky vyživované osoby také vládu a jí podobné insti-

tuce, neboť ty z rodinných rozpočtů ukrajují nejvíce. 

Rodinám by to pomohlo a zbylo by i na výlety dětem.

Luděk Sládek

šéfredaktor
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 Dopisy čtenářů

Nejslavnější česká světice
Letos v březnu uplyne už sedm set třicet let od smrti svaté 
Anežky České. Navzdory královskému původu se stala 
prostou řeholnicí. Její svatořečení pak předznamenalo blížící 
se sametovou revoluci. 

Mince jsou na nic
Neřeknu nic nového, pokud prohlásím, že mince jsou jedním z nejdéle užívaných 
směnných prostředků. Jejich původ totiž sahá daleko do minulosti, hlouběji, než 
kam sahá třeba historie písma. Rozmachu se jim však dostalo až v antickém Řecku, 
kde se začala dodržovat norma pro jejich váhu a ryzost. 

Svatá Anežka Česká přišla na svět mezi roky 

1205−1211 jako nejmladší dcera českého krále 

Přemysla Otakara I. a  královny Konstancie Uher-

ské. Ve třech letech 

byla se svou sestrou 

Annou dána na výcho-

vu do cisterciáckého kláštera v Třebnici a  později 

k premonstrátkám do Doksan, kde získala rozsáhlé 

vzdělání. 

Postavení královské dcery, která má čekat na 

výhodného nápadníka, Anežku neuspokojovalo. 

Její touhou bylo vstoupit do kláštera a stát se slu-

žebnicí Boží. Toto přání se jí splnilo až po smrti otce 

v roce 1230. 

V roce 1232 založila Anežka společně se svým 

bratrem Václavem I. špitál svatého Františka pro 

chudé a nemocné. Roku 1234 Na Františku založila 

a vedla stavbu nového podvojného kláštera klari-

sek a minoritů. Klariskám se také stala první před-

stavenou. Anežka Přemyslovna byla průkopnicí 

v organizování chudinské a nemocniční péče u nás 

a  legendy o  ní se začaly tradovat vzápětí po její 

smrti. Zemřela 6. března 1282 a  svatořečena byla 

12. listopadu 1989. Její hrob zatím nebyl nalezen. 

-mak-

Přitom to ale po celá tisíci-

letí šlo i bez nich. Zboží se v po-

hodě měnilo za zboží, jehož 

hodnota závisela jen na dané 

oblasti. Za peníze tak sloužilo 

od kostí přes lastury, obilí, doby-

tek, plátno, bronzové nástroje, 

kousky zlata nebo stříbra skoro 

všechno. Tuto anarchii vytlačilo 

až konkrétní zboží, které se stalo domluveným obec-

ným platidlem (dobytek, plátno, kovy). Odtud odvo-

zuje latina z výrazu dobytek (pecus) výraz pecunia 

(peníze). U nás tomu bylo podobně − české platit je 

odvozeno od slova plátno. Časem ale vyhrály kovy, 

zejména proto, že se daly snadno dělit. Předpokládá 

se, že první mince se používaly už před 4500 lety, 

přestože první písemné zmínky o nich pocházejí 

až ze starověké Mezopotámie (Chammurapiho 

zákoník, 1792–1750 př. n. l.). Zde, ale i na Krétě či 

v Přední Asii, začali obchodníci postupně kousky 

drahého kovu puncovat na znamení jejich určité 

pevné váhy. Zajímavostí je, že právě tyto babylonské 

váhové normy se později staly 

základem všech mincových sou-

stav. Počínaje první řeckou min-

cí ze slitiny zlata a stříbra, zná-

mou jako élektra, která vznikla 

jako státem zaručené platidlo 

u maloasijských Řeků (Jónů) na 

sklonku 7. stol. př. n. l. Později 

přišly stříbrné, zlaté i bronzové 

ražené mince, které se vyráběly z odváženého kusu 

kovu tak, že se kov vložil mezi dvě kovové formy 

s  vyrytými reliéfy a  na horní matrici se bouchlo 

kladivem. Dříve určovala hodnotu mince hodnota 

použitého drahého kovu, ale dnes, i když jsou mince 

stále nepostradatelnou částí měnového systému, 

jejich úloha klesá, náklady na výrobu rostou, a kdyby 

se za ně nezaručil stát, neměly by prakticky žádnou 

hodnotu. Nebude proto trvat dlouho a  jednoho 

krásného dne nám už v peněžence žádné mince 

nezachrastí. Což zvláště u naší koruny nepřekvapí, 

protože co si dnes koupíte třeba na čerpací stanici 

za deset korun? Nic!  Alois Rula

V  roce 2010 jsme s  Klubem seniorů navštívili 

zámek v  Kuníně, jehož interiér se nám moc líbil. 

Dále jsme pokračovali do oblasti Moravského Kra-

vařska, do Vražného (Hynčic), kde jsme si prohlédli 

rodný dům Johanna Gregora Mendela. K  svačině 

jsme si tam koupili vynikající čerstvé valašské frgá-

ly. Opravdu by to chtělo propagaci tohoto koutu 

naší vlasti. Moc vás všechny zdravím a děkuji za Váš 

časopis, jste jednička! 

Anni Staňková a Klub seniorů, Bruntál

Věřím, paní Staňková, že se v  některém z  letoš-

ních vydání do oblasti Moravského Kravařska vydá-

me, třeba na výlet, třeba na frgály, ale jistě proto, že si 

to tato oblast zaslouží. 

Dobrý den, měl bych zájem inzerovat ve Va-

šem časopise. Chtěl bych se zeptat, kolik by stál 

inzerát o rozměru 6 x 8 cm a zda je možné nabízet 

například nebankovní úvěry.  Děkuji, František Vaněk

Dobrý den, pane Vaňku, zveřejnění podobných 

informací v našem turistickém magazínu není mož-

né. Hlavním důvodem je jejich malá slučitelnost s ob-

sahem. 

Vážená redakce, děkuji za pěkný časopis. 

S pozdravem, Sejkorová, Česká Třebová

Děkuji Vám, paní Sejkorová, a dovolte mi, abych 

Vám poklonu oplatil konstatováním, že vaše město je 

neméně pěkné. 

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že vychází ča-

sopis KAM na výlet. Chtěla bych se zeptat, kam je 

dodáván, abych si ho mohla sehnat. Ptala jsem se 

v našem informačním centru, ale bylo mi sděleno, 

že dostávají pouze časopis KAM po Česku. Pro ten 

si chodím pravidelně a musím říct, že je skvělý. Pro-

to mě zaujalo, že vychází i nový časopis, který bych 

si také ráda prohlédla a  přečetla. Věřím, že bude 

stejně zajímavý jako KAM po Česku. 

Děkuji, Marcela Wajdová, Tábor

O vydání dalšího speciálu budou čtenáři informo-

váni v magazínu KAM po Česku na straně 1. 

Zdravím vás, dostal se mi do rukou Váš ma-

gazín KAM po Česku, vydání leden/únor 2012. Je 

skvělý, moc se mi líbí. Měl bych zájem o starší čísla. 

Co pro to mám udělat? Předem děkuji za informaci 

a přeji do nového roku vše nejlepší…˝ a přízeň je 

na mé straně. 

S pozdravem, Jiří Procházka, Děčín 

Zdravím Vás, pane Procházko, některá starší 

čísla KAMu jsme Vám již poslali na poštovní adresu. 

Jen doufám, že zásilku Česká pošta doručila, jak má. 

Dneska jeden neví, zvláště když ví, jak to na té poště 

chodí. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Deset korun českých dobrých tak na košík 

v sámošce
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KAM na výlet s:
Robertem Zárubou

Dovolte mi, abych Vás pozval na výlet s Rober-

tem Zárubou, sportovním komentátorem redakce 

sportu České televize. Specializuje se především 

na komentování hokejových, baseballových, soft-

balových a fl orbalových utkání, ale i dalších spor-

tovních akcí. Koncem srpna 2010 jich měl na kontě 

úctyhodných 1127, z toho 906 přímých přenosů.

Je nositelem několika literárních cen a také cen 

TýTý v  letech 2003 a  2004. Televizním rekordma-

nem se stal v  roce 2000 během olympijských her 

v Sydney, kdy uváděl Olympijské studio nepřetržitě 

celých 19 hodin. Přednáší na Fakultě sociálních věd 

UK (Sportovní televizní žurnalistika). Podílel se na 

celkem 134 sportovních dokumentech. Je autorem 

knih Přepište dějiny! o olympijském vítězství v Na-

ganu a Chytám svůj život o Dominiku Haškovi, ale 

také dnes již okřídlených hlášek: „Přepište dějiny, 

Česká republika vyhrála olympijské hry v  ledním 

hokeji!“ nebo „Rachna-kachna, to to letělo“. A tady 

je jeho tip na některý z Vašich výletů… 

Nejraději v poslední době jezdím se synem nebo 

širší rodinou do Horního Bezděkova na adventure 

golf, což je vlastně něco mezi dráhovým a  klasic-

kým golfem. Smazávají se tu rozdíly mezi dospělý-

mi a dětmi, takže zde vždy probíhá napínavý turnaj 

mezi mnou a mým synem. Líbí se mi, že tento golf je 

otevřený všem. Ve srubu v Tyrolské hospůdce si mů-

žete dát i něco k jídlu. Je to pro mě ideální způsob re-

laxace. O něco náročnější je singltrek v Novém Městě 

pod Smrkem, kde jsou úzké přírodní stezky pro jízdu 

na kole pro širokou škálu návštěvníků, aby si jízdu na 

kole v přírodě užili. Zvládne ji i můj jedenáctiletý syn, 

ale pro úplně malé děti singltrek určitě vhodný není. 

A aby to nevypadalo, že trávím volný čas jen sportem, 

chci zmínit Litoměřice a jejich okolí, kam jsem jezdí-

val pravidelně a  velmi rád. Nejen že jsou Litoměřice 

pěkné město, ale v okolí je i velká škála možností na 

využití volného času a  podnikání výletů. Těm, kteří 

nechtějí trávit volný čas v cyklistickém sedle nebo na 

golfu, mohu Litoměřice vřele doporučit.

Děkuji za zajímavé tipy na výlety pro naše čte-

náře a přeji Vám v profesním a stejně tak i v osob-

ním životě jen samé kladné body. 

Luděk Sládek

Co nevíte o Komenském
Učitel národů Jan Amos Komenský je jedním z mála českých učenců, jejichž 
význam přesáhl naše hranice. Obraz, který je nám neustále předkládán, ale není 
úplný, a tak asi nikoho nepřekvapí, že o tomto učenci nevíme všechno. 

Pražský hrůzovládce
Jan Želivský se narodil v roce 1380. O jeho životě do roku 
1418, kdy začal kázat na Novém Městě pražském, nemáme 
prakticky žádné informace. Jeho kázání byla velmi úspěšná 
a postupně si vybudoval postavení lidového vůdce. 

Komenský se na-

rodil 28. března 1592 

snad v  Nivnici u  Uher-

ského Brodu. Jako po-

slední biskup jednoty 

bratrské raději odešel 

z  Čech, než by zradil 

své přesvědčení a  pře-

stoupil na katolickou 

víru. Ve vyhnanství se 

dále věnoval své teolo-

gické, fi lozofi cké a  pe-

dagogické práci smě-

řující k „nápravě světa“. 

Málo je ale známo, 

že se Komenský zabý-

val i  sestrojením per-

petua mobile. V  žádné 

škole se neučí o jeho dílech Zpráva o samovolném 

pohybu nebo Ustavičný pohyb. No uznejte, učitel 

národů, a zabývá se něčím tak nesmyslným. 

Někteří badatelé také soudí, že stál u  zrodu 

tajné společnosti rosenkruciánů. A  nejen to, roku 

1651 údajně navrhl 

uherskému vládci Zik-

mundovi Rákoczimu 

vytvoření tajné spo-

lečnosti, která by se 

řídila jeho zásadami 

obsaženými ve spisu 

Cesta světla. Přestože 

zednářské hnutí vznik-

lo až po jeho smrti, lze 

Komenského považo-

vat za jakéhosi praotce 

zednářů. Je velmi prav-

děpodobné, že se zed-

náři světově proslulým 

myslitelem inspirovali. 

Nelze ostatně pochy-

bovat ani o  tom, že 

z Komenského díla čerpali i osvícenci a encyklope-

disté, kteří byli často také zednáři. 

Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v Amste-

rodamu, ale je pochován v Naardenu.

-mak-

Byl nejvýraznější po-

stavou chiliasmu, který se 

vyznačoval očekáváním 

brzkého příchodu spasitele 

a jeho tisíciletého království 

před koncem světa. Dne 30. 

července 1419 se po jeho 

kázání v chrámu Panny Ma-

rie Sněžné jím vedený dav 

před Novoměstskou radnicí 

dožadoval propuštění věz-

něných stoupenců přijímání 

podobojí. Někteří konšelé 

byli po útoku na radnici vy-

hozeni z  oken a  ubiti. Tato 

první pražská defenestrace 

byla začátkem husitské re-

voluce. 

Želivský byl pak jedním 

ze čtyř hejtmanů, které si 

vzbouřenci zvolili do svého čela. Později byl zvo-

len konšelem. Jeho působení v  politice bylo ale 

v rozporu se Čtyřmi artikuly 

pražskými (hlásání slova Bo-

žího bez lidských příměsků, 

přijímání pod obojím způ-

sobem, zákaz světského pa-

nování kněží, trestání hříchů 

ve všech stavech), proto na 

jeho místo nastoupil Jan 

Hvězda z  Vícemilic, řečený 

Bzdinka. S  jeho pomocí na-

stolil Želivský v  Praze hrů-

zovládu. Svoji moc využíval 

k likvidaci protivníků. Na sy-

nodě (církevní sněm bisku-

pů) 4. července 1420 získal 

prakticky neomezenou moc 

v Praze. 

Opozice proti němu po-

stupně sílila, až byl 9.  břez-

na 1422 na základě žaloby 

Jakoubka ze Stříbra, který se snažil zabránit jeho 

extrémům, zatčen a popraven.  -jol-
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Historia 
magistra vitae

Stolní tenis se nejspíš vyvinul z  čínské spole-

čenské hry, která byla kolem roku 1880 přivezena 

do Británie. Angličané však tvrdí, že hra vznikla 

v  Anglii, kde v  90. letech 19. století začali Parker 

Brothers vyrábět a prodávat hru „gossima“, jež ob-

sahovala hrací síťku, malý míček a miniaturní pálky. 

Přitom první lehké hladké celuloidové míčky při-

vezl do Anglie až roku 1900 Angličan James Gibb 

z USA a začal je používat při hře s přáteli. Charak-

teristický zvuk míčku odrážený pálkou a od desky 

stolu mu vnukl myšlenku nazvat hru „ping-pong“. 

Protože si ale název nenechal patentovat, v  roce 

1901 to udělal jiný Angličan a zanedlouho i výrob-

ce sportovních potřeb John Jacques. Roku 1902 

další Angličan E. C. Goode pokryl dřevěnou pálku 

gumou pro lepší rotaci míčku, ale další rozvoj hry 

brzdily nehorázné poplatky za užití registrovaného 

názvu ping-pong. To přimělo koumavé fanoušky 

i  výrobce k  zavedení nového názvu „stolní tenis“. 

Původní federaci hráčů ping-pongu tak v  roce 

1926 nahradila nová Fédération Internationale de 

Tennis de Table, jejímž zakládajícím členem bylo 

i  tehdejší Československo. První mistrovství světa 

se hrálo v Londýně přesně před 85 lety (1927) a až 

do II. světové války hře kralovali Maďaři, Čechoslo-

váci a Rumuni. To se ale mělo rychle změnit, přes-

něji roku 1953, kdy se díky novému potahu pálky 

Japonce Horoi Satoha a  japonskému tužkovému 

držení pálky začali prosazovat asijští hráči. Stol-

ní tenis byl mezi olympijské sporty zařazen roku 

1988. Antonín Fridrich 

Ve starém Římě tomu už ale bylo jinak. Na ve-

řejných záchodcích se používala houba s rukojetí, 

která se po použití odkládala do nádoby se slanou 

vodou. Movitější používali vlnu, na odložení růžo-

vou vodu a  na cesty si brávali kousky látky, jimiž 

při potřebě manipulovali klacíkem se zářezem, 

do něhož látku upevnili. Středověk přináší pokrok 

a zámožným Evropanům kousky prostěradel, mni-

chům útržky kuten a Ludvíku XIV. vlnu a stuhy. Na-

proti tomu Havajané používali trochu drsné, zato 

však všudypřítomné skořápky kokosových ořechů 

a koloniální Amerika kukuřičné klasy. Na rozdíl od 

hindů či muslimů, kteří používali levou ruku, již si 

poté omyli vodou. Tady má možná kořeny zvyk 

pravověrných nikdy nejíst levou rukou a my ostatní 

si možná právě proto potřásáme jen pravou rukou. 

Naštěstí se už v  17. století rozšířily noviny, a  tak 

padla volba na ně. Zajímavostí je, že Gutenbergův 

vynález knihtisku tak způsobil revoluci i v osobní 

hygieně. Americký venkov 19. století upřednost-

ňoval jistý populární katalog − byl zdarma, měl sto 

listů a  byl vytištěn na savém nehlazeném papíru. 

Tedy až do 30. let 20. století, kdy se začal tisknout 

na papír křídový. Pravděpodobně první toaletní 

papír vyrobila před 155 lety fi rma Gayety z  New 

Jersey v USA (1857) pod názvem „Léčivý papír“. Byl 

údajně napuštěn neznámou, jistě však zaručeně 

léčivou přísadou a  prodával se v  balíčcích po pa-

desáti kusech. Ve Velké Británii to byla fi rma British 

Perforated Paper Company, která vyráběla od roku 

1880 role papíru, původně určené pro holičské ofi -

cíny na otírání břitev. Je ale až s podivem, že první 

role značkového toaletního papíru uvedli na trh 

Američané, bratři Scottové, před 113 lety (1899). 

A  to dnes pomalu nevíme, kolik vrstev všemi vů-

němi voněného toaletního papíru, nejlépe s obráz-

kem, máme použít. 

 Josef Grof

Šelma ryšavá
1387 – 31. 3. byl Zikmund Lucemburský zvolen 

uherským králem. Nejnadanější syn Karla IV., král 

uherský, římský a český, král a římský císař, vynika-

jící politik a diplomat, byl velmi vzdělaný a hovořil 

sedmi jazyky. V Čechách měl ale špatnou pověst od 

doby odsouzení Mistra Jana Husa na kostnickém 

koncilu, kterému předsedal. Husově odsouzení však 

v podstatě zabránit nemohl. 

Podobojí na univerzitě
1417 – Pražská univerzita vydala deklaraci, v níž 

schválila přijímání podobojí, které uznávali Husité. 

Chléb (hostie) byl symbolem Kristova těla, víno z ka-

licha pak symbolem jeho krve. V katolické církvi lid 

přijímal jen hostii. Papež Martin V. univerzitu zbavil 

jejích práv. Zanikla teologická a právnická fakulta, 

byla přerušena činnost fakulty lékařské, učilo se jen 

na fakultě artistické.

Bohatství za pár centů
1867 – 30. 3. podepsal americký ministr William H. 

Seward dohodu s Ruskem o zakoupení Aljašky za 

7 milionů dolarů. Nehledě na směšnou cenu 2 centů 

za akr byl obchod v Kongresu a tisku tehdy zesměš-

ňován slovy „Sewardova pošetilost“, „Sewardův mra-

zák“ nebo „Zoo ledních mědvědů prezidenta John-

sona“. Teprve po objevení zlata a dalšího přírodního 

bohatství Aljašky Američané tento obchod docenili.

Nejstarší mezi parky
1872 – 1. 3. byl vyhlášen první národní park v historii 

- park Yellowstone. Rozkládá se na ploše 8983 km², 

o šířce 88,5 km a délce zhruba 98 km. Jsou pro něj ty-

pické hlavně horké prameny a gejzíry, ale i hluboké 

kaňony, kterými protéká řeka Yellowstone, rozsáhlé 

lesy, skály, horská jezera a vodopády. Kromě toho se 

zde nachází mnoho archeologických lokalit.

Pavel Janák
1882 – 2. 3. se narodil český architekt a teoretik čes-

ké moderní architektury Pavel Janák, který výrazně 

ovlivnil českou architekturu a urbanistický rozvoj 

Prahy. Rekonstruoval Staroměstskou radnici a zá-

roveň se stal architektem Pražského hradu – navrhl 

například úpravy Černínského paláce, letohrádku 

Hvězda, Jízdárny, Belvedéru a Míčovny. 

Nevědomost ženy je bič…
1897 – Filozofi cké fakulty rakouských univerzit za-

čaly přijímat ke studiu ženy. Ministerský dekret, jenž 

povoloval ženám návštěvy „vhodných“ přednášek, 

existoval již od roku 1878, ale pět dívek, které v tom 

roce žádaly lékařskou fakultu o povolení studovat, 

bylo odmítnuto. Teprve po složitých jednáních došlo 

k pozvolnému procesu otevření vysokých škol ženám. 

Léčivý „panapr“ 
Toaletní papír není součástí naší potřeby 
odjakživa. Náš předek i jeho za… si ale museli 
nějak poradit. Tak se po více než 2,3 milionu 
let stal lidstvu pomocníkem dostatečně velký 
list, který po použití matka příroda v pohodě 
recyklovala. 

Ping, pong, ping…
Přestože se jedná o relativně mladý 
sport, začátky stolního tenisu nebudou 
nejspíš nikdy přesně objasněny. Víme 
jen, že historie tohoto sportu se píše 
od 80. let 19. století, kdy ho začali hrát 
britští důstojníci v koloniích impéria − 
v Indii i Jižní Africe. Za pálky jim dobře 
posloužily krabičky od doutníků, místo 
míčků používali kulatá víčka od lahví na 
víno a síťku nahradila řada knih.
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Jaroslav Heyrovský zemřel 27. března 1967 a je 

pohřben na pražském Vyšehradě.

-šad-

Na Nobelovu cenu byl nominován celkem 

osmnáctkrát: v  oboru chemie, fyziky, fyziologie 

a  medicíny. Úspěch mu přinesla fyzikálně che-

mická metoda polarografi e, díky níž se dají získat 

informace o  druhu a  množství látek, které roztok 

obsahuje. Heyrovský šťastnou náhodou použil 

jako elektrodu při elektrolýze kapající rtuť. S japon-

ským vědcem Masuzo Šikatu zkonstruoval přístroj 

polarograf. 

Polarografi e má nejrůznější použití – při dobý-

vání rud, při léčbě nemocí nebo při čištění život-

ního prostředí. Dnešní počítačové polarografy jsou 

schopné měřit přímo v terénu například obsah je-

dovatých kovů v řece nebo obsah vitaminů v krvi 

člověka.

Heyrovský měl obrovskou fantazii. Byl sportov-

ně založený a také měl rád hudbu. Po absolvování 

gymnázia šel studovat matematiku a fyziku na Kar-

lovu univerzitu. Obor fyzikální chemie u nás ještě 

prakticky neexistoval. Proto se začal učit angličtinu 

a v roce 1910 odjel studovat tento obor na univer-

zitu do Londýna. Angličtinu používal pro její větší 

přesnost i při svých pozdějších výzkumech.

Narodila se jako Jana Lašková 24. ledna 1914 

do umělecké rodiny operního pěvce Hanuše Laška. 

Pseudonym Hana Vítová pro ni vymysleli Werich 

s Voskovcem, kteří ji angažovali do Osvobozeného 

divadla. Ve 30. letech patřila k nejobsazovanějším 

fi lmovým milovnicím. Mezi tehdejšími hereckými 

hvězdami vynikla nejen její nevšední krása s náde-

chem melancholie, ale hlavně její intelekt a pěvec-

ký talent. 

Prvním manželem Hany Vítové byl tenorista 

Jára Pospíšil, jejich vztah se ale brzy rozpadl. Po 

čase se provdala za šéfredaktora časopisu Kinore-

vue a  fi lmového kritika Bedřicha Rádla. Ani toto 

manželství dlouho nevydrželo a  krásné herečce 

z něho zbyla jen dcera Bedřiška, která si v pouhých 

osmnácti letech vzala život, z nešťastné lásky sko-

čila v  roce 1959 z  okna. Po této tragédii se Hana 

Vítová defi nitivně stáhla do ústraní. Zemřela v úpl-

ném zapomenutí, nemocná a opuštěná, 3. března 

1987. Jejím posledním významným fi lmem zůstá-

vá dodnes často reprízovaná Pytlákova schovanka, 

kde se spolu s  Oldřichem Novým vysmála všem 

fi lmovým happy endům, protože její život happy 

end opravdu neměl.  -mak-

Vše nejlepší
1911 – 8. 3. se v Německu, Rakousko-Uhersku, Švý-

carsku, Dánsku a USA poprvé slavil Mezinárodní den 

žen. Je to den stanovený k výročí stávky newyor-

ských švadlen v roce 1909, téhož dne se roku 1908 

konalo v New Yorku velké shromáždění za volební 

právo žen. Ač u nás bývá někdy považován za soci-

alistický svátek, začíná se pomalu zase slavit. Naše 

redakce všem ženám gratuluje.

Jiří Traxler
1912 – 12. 3. se narodil pianista, skladatel a textař 

Jiří Traxler. Jako pianista spolupracoval se soubory 

Blue Music a Elit Club, jako hudební skladatel mimo 

jiné s  nakladatelstvím zpěváka R. A. Dvorského. 

Přeložil a otextoval řadu amerických hitů, které se 

zpívaly i později za komunistického režimu, ovšem 

pod cizím jménem, protože Traxler po roce 1948 

emigroval do Kanady. 

Konec Romanovců
1917 – 15. 3. abdikoval poslední ruský car Mikuláš 

II. Alexandrovič. Demonstrace dělníků, rolníků a voj-

ska v roce 1917 přerostla v únorovou revoluci, která 

svrhla vládu, nastolila vojenskou moc a donutila cara 

k abdikaci. Carova rodina strávila zbytek roku ve vy-

hnanství na Sibiři. V červenci 1918 byl car s rodinou 

popraven bolševiky. Tak skončila vláda Romanovců. 

Po boku Libuše
1932 – 24. 3. se narodil Václav Zítek, jeden z nej-

významnějších českých pěvců. Byl angažován jako 

sólista opery Národního divadla v Praze, spolupraco-

val i s mnoha světovými dirigenty. Při výročí 100 let 

od založení Národního divadla v Praze vystoupil ve 

slavnostní opeře Libuše Bedřicha Smetany jako Pře-

mysl po boku Gabriely Beňačkové (kněžna Libuše). 

Libuší jen jedenkrát
1947 – 25. 3. se narodila Gabriela Beňačková-Čá-

pová, česká operní pěvkyně slovenského původu. 

Byla sólistkou opery Národního divadla v Praze a od 

roku 1974 Vídeňské státní opery a Metropolitní ope-

ry v New Yorku. Úspěchů dosáhla též v londýnské 

Covent Garden. Šíře jejího repertoáru je neobvyk-

lá, pouze jednou však zpívala roli Libuše ve stejno-

jmenné Smetanově opeře. 

Kam kráčíš, Evropo?
1957 – 25. 3. byly v Římě podepsány dvě smlouvy, které 

zakládaly Evropské hospodářské společenství (EHS) 

a Evropské společenství pro atomovou energii (Eura-

tom). Ty se staly základem pozdější evropské integrace. 

Členskými státy tehdy byly: Francie, Spolková republika 

Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. 

V současnosti je budoucnost EU ve hvězdách…

Pověstná rtuťová kapka
Jaroslav Heyrovský je jedním ze dvou Čechů oceněných prestižní Nobelovou 
cenou. Převzal ji za chemii za objev polarografi e v roce 1959 ve svých 69 letech 
z rukou krále Gustava Adolfa VI. 

Tragédie fi lmové krásky
Hana Vítová byla bezesporu jednou z nejkrásnějších českých hereček. Její hvězdná 
herecká kariéra ale skončila s nástupem komunismu. Navíc v té době ztratila svou 
jedinou dceru. 
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Čtenář Michal Zatloukal napsal:
Děkuji za odpověď a  za dárky, které jste mi 

poslali. Moc mě to potěšilo. Už méně mě potěšilo 

zjištění, že doručovatel (předpokládám, že Česká 

pošta) již potřetí během pár měsíců někde po trase 

zrekvíroval zásilku v  rámci mé rodiny. Jednou mi 

nedodali váš KAM, podruhé moji výhru a  ještě se 

jim podařilo nedoručit 

poměrně důležitý do-

pis mezi mými blízký-

mi příbuznými. Oprav-

du služba veřejnosti za 

všechny prachy. Aspoň 

že existují subjekty, 

jako je třeba váš ma-

gazín, se kterými je 

radost spolupracovat. 

Únosy za asistence městské 
policie pokračují 

Na odlehčenou nám dovolte, abychom také 

přispěli troškou do mlýna názorového mixu. Byli 

jsme opět očitými svědky únosu osobního auta 

za bílého dne. Majitele to jistě nepotěšilo, zvláště 

když si představil, jak si to jeho miláček, kterého 

nenašel na místě, kde ho včera zaparkoval, nejspíš 

už frčí někam na východ. Po oznámení na policii se 

mu ale jistě ulevilo. Jeho miláček si to nikam nefrčí, 

unesli mu ho „jen měšťáci“. Pocit úlevy po tomto 

zjištění vystřídal pocit nový. Zvláště když si majitel 

představil tučné výkupné za navrácení svého vozu. 

Cena odtahu automobilů totiž přijde (bez záruky) 

v Liberci na 2000 Kč, v Jihlavě do 1500 Kč, Hradec 

Králové chce 1300 Kč stejně jako Praha, České 

Budějovice 1100 Kč, Pardubice rovných 1000 Kč, 

Karlovy Vary 400 Kč a v Olomouci se, pozor – ne-

odtahuje. 

S  ohledem na to, že parkovací zóny, placená 

parkoviště, les zákazových značek i další opatření 

plní kapsu spíše fi rmám než magistrátům, co to 

obrátit? Proč by tyto dobře prosperující fi rmy ne-

mohly městům na oplátku přispět v tom, že ulice 

nebudou jen místem jejich podnikání, ale také čist-

ším a v zimě méně nebezpečným prostorem? Zdá 

se nám to, nebo žijeme v době člověku stále měně 

nakloněné? Naše postesknutí zní možná smutně, 

ale položte si sami otázku, co vám v poslední době 

udělalo opravdovou radost? Nám třeba aforis-

mus pana Wericha: „Bůh stvořil člověka, ale nedal 

si to patentovat, a  tak to teď po něm může dělat 

kdejakej blbec.“ 

redakce

O tohle se s vámi 
musíme podělit

Tip na výlet od Míly Pomezné
Obec Kvilda na Prachaticku je přitažlivá nejen 

šumavskou přírodou, ale i pěti českými „NEJ“, kte-

rá jí byla přiznána v prosinci 2011 pelhřimovskou 

Agenturou Dobrý den. První se týká polohy: Kvilda 

leží v nadmořské výšce 1064,8 m, je tedy nejvýše 

položenou obcí v  ČR. V  katastru obce se nachá-

zí nejstudenější místo v ČR, kterým je Jezerní slať 

s  meteorologickou stanicí Perla. Průměrná roční 

teplota zde činí pouhé +2 °C a  počet mrazových 

dnů je 252. Nejnižší teplota −41,6 °C zde byla na-

měřena 30. 1. 1987, letos v únoru tu klesla rtuť na 

teploměru na −39,4 °C. Třetí „NEJ“ se týká řeky Vlta-

vy, která pramení v katastru obce a dosahuje délky 

toku 430 kilometrů a  plochy povodí 28 090 km2. 

Nezapomeňte navštívit Kvildu, rozhodně nebude-

te litovat…

Na myšlenku podělit se s vámi alespoň o některé postřehy našich čtenářů, které 
jsou opravdu časté, nás přivedl dopis jednoho z vás. Píše se v něm o novoročních 
slevách, klamavé reklamě, nečitelných textech na přebalech, zvláště u potravin, 
a podobně. V závěru si autor posteskl ještě nad toaletním papírem. Přestože se 
opticky nijak nelišil od toho, který kupuje stále a stále za stejnou cenu, ouha. 
Výrobce „opomenul“ napsat na obal, že ubral jednu ze tří vrstev. To náš čtenář 
bohužel zjistil až poté, co ho použil pod nátlakem pravice. 
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Loreta Praha
Jedním z významných poutních míst 
17. století bylo italské Loreto, kde je 
uctíván domek, v němž žila Panna 
Maria, Ježíš a svatý Josef. Kopie pak 
byly budovány v různých částech 
Evropy. 

V Praze dala podnět ke stavbě kněžna Benig-

na Kateřina Lobkowiczová. Loretu budovali Lob-

kowiczové postupně, od 3. června 1626, kdy byl 

položen základní kámen, až do roku 1695, kdy byly 

posvěceny zvony zvonkohry a propojeny na hodi-

nový stroj. Od té doby zní nad pražskými střecha-

mi mariánská píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe. 

Prvním architektem byl Giovanni Batista Orsi, po 

něm převzal stavbu rod Dienzenhoferů. 7. června 

1737 byl posvěcen kostel Narození Páně, komplex 

Lorety tak byl dostavěn. Duchovní péče o poutní-

ky byla při založení Lorety svěřena Řádu menších 

bratří kapucínů, kteří mají klášter v  sousedství. 

V  době komunismu ale museli kapucíni klášter 

i Loretu opustit. Nyní je Loreta opět v jejich správě. 

Obvyklý projev vděku poutníků, votivní dary, daly 

vzniknout známé klenotnici – pozoruhodné sbírce 

církevních i profánních předmětů. 

Od května 2012 do konce září proběhne v ambitu 

výstava ARS MORIENDI.

Loreta Praha
Loretánské nám. 7
118 99 Praha 1
tel.:+420 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz
www.loreta.cz

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 

Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Během 

husitských válek byl opuštěn. Dnešní barokní po-

dobu získal v 2. polovině 17. a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v 17. století úto-

čiště v nově vybudovaném sále, který se dnes na-

zývá Teologický. Na konci 18. století byl vystaven 

hlavní klenutý sál historické knihovny, nazvaný 

Filosofi cký. Roku 1950 byl klášter uzavřen a  ře-

holníci deportováni do sběrných táborů. V  letech 

1992−1993 byl Strahovský klášter obnoven a  ná-

sledně opraven. Především Filosofi cký sál prošel 

nákladnou rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-

ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 

200 000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 

prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 

ale i v přilehlých depozitářích. 

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
tel.: +420 233 107 711
www.strahovskyklaster.cz

Která stanice pražského 
metra ja nejhlubší?

a)  Náměstí Republiky
b)  Náměstí Míru
c)  Florenc ?

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

Praha - atlas města
Aktualizované 
a přepracované 
vydání atlasu města 
v měřítku 1 : 15 000 
s obsahem připraveným 
s výhledem na roky 
2012/2013.

Praha - plán města
Praktická publikace je určena pro širokou 
veřejnost. Obsahuje 95 mapových stran 

v měřítku 1 : 20 000, čtyři strany středu města 
s piktogramy v měřítku 1 : 10 000 a další 

tematické mapy. Textová část obsahuje výběr 
důležitých informací a rejstřík ulic. www.kartografie.cz

Kč 149,-/ks

Kč 199,-/ks

Strahovský klášter
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách a jedna 
z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. Jeho součástí je 
proslulá Strahovská knihovna a obrazárna. 

 Své odpovědi zasílejte do 15. března na adresu redakce nebo na souteze@kampocesku.cz

KAM na výlet
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KRKONOŠE

Průvodce z edice „Česko všemi smysly“ je věnován 

celé oblasti Krkonoš a části Podkrkonoší. Místopis, 

doplněný tipy na nejhezčí výlety, spoustou praktic-

kých informací pro pěší, cyklisty, motoristy, vodáky 

i lyžaře, nabízí celoroční náplň pro volný čas. Jako 

bonus obsahuje kniha 49 vstupenek a  poukázek 

(platných do roku 2013), které ji několikrát „zaplatí“!

Doporučená cena 199 Kč, 248 stran

Námi doporučovanou knihu můžete cenově vý-

hodně koupit na www.soukup-david.cz.

Ivan Binar
Eva Sýkorová-Pekárková
Králík Fiala

Vtipná a  mile rozverná knížka ke stejnojmennému ve-

černíčku. Co je fi alové, to je milé. Fiala je fi alový králík se 

žlutýma ušima a  růžovým nosem. Bydlí se svými lidmi 

– Marií, Max miliánem a Kubíkem – kmenem statečných 

Ma-Ma-Kuů. Nejvíce si pochutná na mrkvičkové zmrzlině, 

je přirozeně zvídavý, nesmírně kamarádský a hlavně vel-

mi zcestovalý. Na cestách se může přihodit leccos nepří-

jemného. Ještěže Fiala zná tetu Vlastu z Kanady, která se 

umí vyskytnout ve správný čas na správném místě, aby 

ho vytáhla z každé šlamastyky. 

120 stran, 299 Kč

? 
Víte, kde králík Fiala se svými lidmi bydlí? 

Pokud ano, napište nám do 15. 3. na adresu 

redakce nebo na souteze@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.

Pavla Jazairiová
8 511 970 km2 Brazílie
Obecná představa o  Brazílii je dosti jednoznač-

ná: tropický ráj, nekonečné písčité pláže, exotické 

ovoce, karneval, samba... Brazílie očima Pavly Ja-

zairiové vypadá poněkud jinak. Autorka objevuje 

„nový svět“ zbavený původních obyvatel, obrov-

ské rozlohy prázdné země, také bývalou portugal-

skou kolonii, z které plynulo do Evropy nezměrné 

bohatství cukrové třtiny, kakaa, kávy, kaučuku, ale 

zejména zlata a drahokamů. Rovníková Amazonie, 

chudý severozápad, velká města – Rio de Janeiro, 

Sao Paulo –, směsice přistěhovalců ze všech kon-

tinentů, kteří vytvářejí nové dějiny této obrovské 

země a hledají svou identitu. 

Publikace je doplněna početnými fotografi emi au-

torčina společníka na cestách Jiřího Hůly.

Cena 199 Kč, 225 stran

Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit 

v  Reprezentační prodejně Českého rozhlasu, 

Vinohradská 12, Praha 2, v e-shopu www.radio-

servis-as.cz a v knihkupectvích.

Petr Piťha
Slyšte slovo a zpívejte píseň
„Nahé jsou všechny národy bez knih. “ (Proglas)

Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává 

životní příběh svatých Cyrila a  Metoděje. Autor 

knihy uvádí všechna základní historická fakta, aniž 

by porušil plynulý tok vyprávění. Čtenář se součas-

ně baví i  vzdělává. Ve druhé části provede autor 

čtenáře v několika historických obrazech nejdůle-

žitějšími údobími historie Velehradu a  vývoje cy-

rilometodějské úcty. K textu knihy je pro děti při-

pojen slovníček s vysvětlením málo známých slov 

a termínů. Publikace je bohatě ilustrována akade-

mickou malířkou Klárou Folvarskou. Předmluvu 

ke knížce napsal Mons. Josef Hrdlička, pomocný 

biskup olomoucký. Kniha se stává ofi ciální součástí 

příprav na 1150. výročí příchodu slovanských věro-

zvěstů na Moravu.

Cena 240 Kč, 205 stran

Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit 

na www.maticevelehradska.cz.

www.kampocesku.cz   8
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Probouzení Kutné Hory 2012
Tentokrát o lidech hříšných a činech ohavných ve stříbrném městě!krát o lidech hříšných a činech ohavných ve stříbrném městě!

Dámy a páni, poslyšte povídání o lidech hříšných a činech ohavných, které se na Horách Kutných udály.

 Již posedmé budeme společně probouzet stříbrné město do nové turistické sezony. 

Zločin, trest a právo se v Kutné Hoře zabydlí v sobotu 31. března v 17 hod. na náměstí Národního odboje.

15 hod.  Beseda o četnících 

a Četnických humoreskách se 

scenáristou Michalem Dlouhým 

v Městské knihovně

17–18,30 hod.  Hilsneriáda! 

 Přece zrádcem nebudu!

 O tom strašlivém mordu!

  Smilné sodomstvo aneb zase ten 

frejíř Dačický!

19,30 hod.   Koncert zpívajícího právníka 

Ivo Jahelky v kině Modrý kříž

Program
Co se pod názvy jednotlivých scének skrývá, už vám 

neprozradíme, na to se musíte přijet podívat k nám. 

Vydejte se s námi po stopách hříšníků na Horách 

Kutných!

Informační centrum

Palackého náměstí 377

tel.: +420 327 512 378

e-mail: infocentrum@kh.cz

www.guide.kh.cz

www.kutnahora.cz
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Startovné: dospělí 25 Kč, děti 20 Kč, sleva pro čle-

ny KČT 5 Kč

Odměny: pohyb v přírodě, diplom, povidlový ko-

láč, razítko IVV, dětská tombola v  cíli pro děti do 

15 let a dárky od sponzorů.

Pořadatel: KČT Odbor Benešov ve spolupráci 

s DDM Benešov a KČT Mrač. 

Různé:
Při pochodu je možné plnit podmínky turistického 

odznaku Benešovsko, městské trasy IVV Okolím Be-

nešova a projektu Dvoustovka. Doporučená mapa 

KČT Benešovsko 1 : 50 000. Ubytování je zajištěno 

před pochodem i  po něm v  DDM v  Benešově na 

podlaze sálu ve vlastním spacím pytli. Pochod je 

akcí IVV.

Občerstvení z vlastních zásob, v místě startu a cíle, 

na vybraných kontrolách nebo v  restauracích po 

trasách pochodu. Na akci je možnost zakoupení 

turistické vizitky pochodu, nové turistické známky 

a dalších vizitek a známek z okolí. 

Milan Crhák
J. Horáka 1667
256 01 Benešov
mobil: +420 721 712 649
e-mail: crhak@seznam.cz

Kdy: 
v sobotu 31. března – trasy 7–50 km a cyklotrasy

v pátek 30. března 2012 – trasa 100 km

Starty: 

Benešov u Prahy, školní jídelna u ZŠ Jiráskova ulice 

trasa 100 km 19–23 hod. 

trasy 7–50 km 6–12 hod.

Čtyřkoly, zastávka ČD – trasa 22 km 7–10 hod.

Cíl: všechny trasy – školní jídelna u ZŠ Jiráskova ulice

31. března 2012 do 22 hod.

Pěší trasy:
7 km – Benešov – Konopiště – Benešov

16 km – Benešov – Černý les – Jírovce – Chvojen – 

Konopiště – Benešov

25 km – Benešov – Černý les – Líšno – Chvojen – 

Konopiště – Benešov

35 km – Benešov – Kozmice – Čerčany – Konopiště 

– Benešov

50 km – Benešov – Kozmice – Divišov – Postupice 

– Benešov

100 km – Benešov – Týnec nad Sázavou – Kamenný 

Přívoz – Neveklov – Benešov – dále po trase 50 km

22 km – Čtyřkoly – Mezihoří – Žíňany – Konopiště 

– Benešov

Cyklotrasy:
22 km – Benešov – Skalice – Pozov – Postupice – 

Struhařov – Benešov

40 km – Benešov – Postupice – Popovice – Líšno 

– Benešov

80 km – Benešov – Divišov – Postupice – Nesvačily 

– Benešov

115 km – Benešov – Divišov – Vlašim – Votice – 

Vrchotovy Janovice – Bystřice – Benešov

Za povidlovým koláčem
Turistům, dálkoplazům, ale i ostatním, kteří se nebojí pěší chůze, se na vědomí 
dává, že se již po třiatřicáté mohou vydat na pochod „Za povidlovým koláčem“.
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Kukuřice – dar 
Nového světa 
Autorskou výstavu Národního 
zemědělského muzea Praha 
o fenoménu plodiny kukuřice můžete 
navštívit do 29. července. 

Výstava s názvem Kukuřice – dar Nového svě-

ta je zaměřena nejen na pěstování jedné z nejvý-

znamnějších plodin, ale dozvíte se i o jejím půvo-

du, historii a  úloze v  životě indiánských kmenů. 

Kukuřice je návštěvníkům přiblížena i  jako nábo-

ženský symbol mnohých kultur a  jako rostlina, 

která má své místo v  lidovém léčitelství. Výstava 

je doplněna dobovými i současnými fotografi emi, 

ukázkami produktů a potravin, rozmanitým země-

dělským nářadím, modely zemědělských strojů 

a  staveb atd. Pro dětské návštěvníky je připraven 

bohatý doprovodný program.

Otevřeno denně s výjimkou pondělí od 9 do 17 hod. 

www.nzm.cz

Navštivte galerii Konírna
Galerie Konírna se nachází v  pravém  hos-

podářském křídle zámku v  Lipníku nad Bečvou 

v  budově bývalé konír-

ny pod střešní zahradou.

Vstup do galerie je ze zá-

meckého parku za schody, 

které vedou na střešní za-

hradu, brankou v  kovaném 

plotu, k  němuž vede dláž-

děný chodníček od stromu 

„opičáku“.

www.svclipnik.cz, www.mesto-lipnik.cz

Nová muzea u nás po roce „89“ vyrostla jako 

houby po dešti, což mělo za následek zvýšení na-

bídky, která jde však ruku v ruce s poptávkou. Ná-

vštěvníci tak dnes vybírají expozice nové, něčím 

výjimečné, originální a  zajímavé. A  protože jsme 

národ sběratelů čehokoli, to samé platí i  v  přípa-

dě muzeí. Tím nechci hodnotit, jestli jsou nová 

muzea lepší než ta tradiční. Nám by mělo stačit, 

pokud se o nich dá říci, že jsou institucemi ucho-

vávajícími hmotné prameny. Potom to jsou muzea. 

V ČR jsou zřizována státem, kraji či obcemi podle 

zákona a  spolu s  dalšími se sdružují v  asociaci 

(www.cz-museums.cz). Ale máme tu další muzea, 

nová a  většinou soukromá, která nejsou nikterak 

organizovaná. Přesto jsou zajímavá, jen se hůř 

hledají. Navíc se musí chovat tržně, protože v  dr-

tivé většině případů existují pouze díky vaší přízni. 

Netrpí však „handicapem“ tradičních muzeí, která 

si občas uchovávají vážnost muzejní tradice, kde 

úžasná rozmanitost a kvalita exponátů bývá často 

představována stejně jako v  době jejich vzniku. 

Což může člověku 21. století připadat méně atrak-

tivní, zvláště v porovnání s moderními, interaktiv-

ními expozicemi. 

Co s  tím? Jít cestou popularizace jako Flynn 

Carsen nebo snad zatraktivnit posvátné síně příro-

dopisných či národopisných muzeí, plné úžasných 

exponátů, jako ve fi lmu Noc v  muzeu? Osobně si 

myslím, že nám, vzdělaným Středoevropanům, 

stačí mnohem méně, abychom poznali, že každé 

muzeum má své osobité kouzlo. Stačí vybrat si 

z  Festivalu muzejních nocí, jehož letošní VIII. roč-

ník proběhne od 18. května do 9. června. A tak na 

shledanou v muzeu. -lgs-

www.muzeum-roztoky.cz

Když se řekne muzeum
Když zavřu oči, vybaví se mi kostra velryby, skanzen, obrazy Zdeňka Buriana, 
model železnice či továrny nebo město postavené z dětské stavebnice. Jedná se 
sice jen o střípky vjemů uložené v mé mysli, ale čím více na muzea myslím, tím více 
se mi jich vybavuje. Přestože boj se sklerózou po čase vzdám, to, co se mi vybavilo, 
bylo moc fajn. A jak jste na tom vy?      
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Od 19. května do 30. září 2012 bude v Galerii Středočeské kraje 
v Kutné Hoře (GASK) probíhat výstava Europa Jagellonica. 

Program pro MŠ a  1. stupeň základních škol – 

Dobře ukryté tajemství

Interaktivní prohlídka výstavy kombinovaná s  vý-

tvarným ateliérem inspirovaným středověkým 

uměním.

Program pro 2. stupeň základních škol – Ve jmé-

nu krále

Program pracující s  dramatickými technikami dá 

žákům možnost vstoupit do rolí a zažít si na vlastní 

kůži hlavní spory a problémy pozdního středověku. 

Program pro střední školy – Středověk trvá

Interaktivní výklad k hlavním dílům výstavy je do-

plněn samostatnou prací s pracovními listy a skupi-

novou spoluprací zaměřenou na porovnání gotic-

kých a renesančních děl s uměním 20. a 21. století. 

Celodenní vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ 

a SŠ – Labyrint středověkého města a ráj v něm 

Interaktivní prohlídka středověkého města (kos-

tel, dům, kašna, urbanismus) a výstavy s využitím 

skupinové a  projektové práce s  pracovními listy, 

které refl ektují hlavní hodnoty a problémy středo-

věku a nastupujícího novověku. Cena tříhodinové-

ho programu je 120 Kč na 1 žáka. Cena zahrnuje 

vstupné do kostela Panny Marie Na Náměti, do Ka-

menného domu, na výstavu a poplatek za odborné 

vedení a pracovní listy. Rezervace je nutná taktéž 

dva týdny předem.

Mezinárodní projekt pro střední 
školy – Středověk stále v nás
Výtvarné práce, záznamy dramatických, hudebních 

nebo tanečních interpretací na téma hledání para-

lel mezi středověkem a současným světem očima 

studentských kolektivů i  jednotlivců budou vstu-

penkou pro účast na mezinárodním česko-polsko-

-německém projektu pro střední školy. On-line při-

hlášky a podrobnější informace budou k dispozici 

na webu. Vyhodnocením projektů se bude zabývat 

odborná mezinárodní porota, která z nich vybere 

50 nejzajímavějších. Autoři vybraných projektů se 

setkají v červnu 2013 na týdenním workshopu se 

současnými umělci a připraví společné česko-pol-

sko-německé multimediální dílo. Doporučený věk 

studentů je 15–16 let.

Programy a materiály pro 
pedagogy a pedagožky:
Jednodenní seminář pro učitele/učitelky

Seminář zaměřený na možnosti interpretace a inspi-

race dobou středověku pro pedagogy. Akce bude 

obsahovat: komentovanou prohlídku výstavy s ku-

rátorem, prohlídku města s průvodcem, dramatické 

a  výtvarné workshopy a  představení školních pro-

gramů LC GASK. Proběhne 25. 5. 2012 od 10 do 17 

hod., pro pedagogy zdarma, nutná rezervace. 

Studijní materiály pro učitele/učitelky

Materiály vás seznámí s  hlavními díly výstavy, 

s možnostmi výkladu středověkého umění a s na-

vrženými aktivitami pro různé věkové kategorie 

dětí a mládeže. Materiály si budete moci stáhnout 

na webových stránkách GASKu.

www.gask.cz

Vzdělávací programy pro školy 
k výstavě Europa Jagellonica 

Speciálně pro školy a zájmové 
skupiny jsou připraveny: 
Vzdělávací programy s  různým zaměřením (vý-

tvarná výchova, dramatická výchova, dějepis, 

český jazyk), zvýhodněné vstupné na výstavu 

se vzdělávacím programem, unikátní výsta-

va představující dobu Jagellonců v  evropském 

kontextu jako dobu důležitého zlomu mezi stře-

dověkem a  novověkem a  v  neposlední řadě ná-

vštěva jedinečně zachovaného gotického města 

Kutná Hora. Informace o programech naleznete na 

www.gask.cz/doprovodne_programy. Rezervo-

vat program na konkrétní den a hodinu si už nyní 

můžete na na e-mailu: militka@gask.cz nebo na 

tel.: +420 605 780 555. Pro školní skupiny jsou urče-

ny především dopolední hodiny výstavy od 10 do 

14 hod., ale výjimky jsou možné. GASK bude mít 

po dobu trvání výstavy otevřeno každý den od 10 

do 18 hod. 

Nabídka programů pro školy 
a zájmové skupiny:
Cena níže uvedených programů je 60 Kč na 1 žáka 

(30 Kč vstupné a 30 Kč program). Pedagogický do-

provod v počtu 2 osob na skupinu zdarma. Progra-

my mají časovou dotaci 60–120 min. Nutná rezer-

vace dva týdny předem.

Francesco da Castello: 

Cassianus, Budín, 1490–92

Mistr Pavel z Levoči: Archanděl 

Michael, Levoča, kolem 

1510–20

Hans Krell: Český a uherský král 

Ludvík Jagellonský, Budín, 

1526

Sklomalby s Friedrichem Hohenzollernským a Sofi í Jagellonskou, 

Heidelberg, kolem 1499–1502

 Hans Krell: Marie Habsburská, 

česká a uherská královna, 

Praha, 1522

Hans Maler: Anna Jagellonská, 

Innsbruck, 1519

 Veit Stoss: Sv. Ondřej, 

Norimberk, kolem 1507

Hans Maler: Arcivévodkyně 

Maria Habsburská, Innsbruck, 

1519

Zlaté váhy horního mincmistra Českého království Hanse 

Harsdorfera, Norimberk, 1497

Křest sv. Jana Křtitele, Krakov, 

kolem 1470
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Historie budovy Městského muzea v  Mimoni 

spadá až hluboko do 17. století. V roce 1679 zde ne-

chali pánové z Adlersthurmu vystavět nový špitál. 

V  letech 1964–1992 byla v  těchto prostorách 

městská lidová knihovna. Po jejím odstěhování byla 

budova zakonzervována a  čekala na rekonstrukci, 

která mohla díky dotacím z EU začít v roce 2009. 

Pro návštěvníky nově vzniklého muzea je zde 

postupně připravována stálá expozice zaměřená 

na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Histo-

rická část muzea zahrne období pravěku a  stře-

dověku a  období od roku 1516 do roku 1948. 

Přírodovědná část pak bude rozdělena na faunu 

obratlovců a  bezobratlých. Součástí muzea je 

i  venkovní botanická expozice bylinek a  galerie, 

kde jsou pravidelně připravovány nejrůznější zají-

mavé výstavy. 11. prosince loňského roku proběh-

la v galerii muzea slavnostní vernisáž výstavy Jana 

Antonína Pacáka, známého malíře, kreslíře, grafi ka, 

ilustrátora a  hudebníka. Slavnostního zahájení se 

zúčastnili Petr Janda, Ivan Mládek a MUDr. Jan Ci-

mický. Tato velmi úspěšná výstava byla otevřena 

jen do konce února 2012, ale muzeum již chystá 

další stejně krásné výstavy.

www.muzeummimon.cz

Železniční muzeum 
Českých drah
Muzeum v Lužné u Rakovníka 
je největší expozicí historických 
kolejových vozidel v České republice. 

Nachází se zde několik desítek parních a mo-

torových lokomotiv i  sbírka osobních, nákladních 

a  služebních vozů. Speciální vozidla zastupují 

sněhový pluh, sněhomet a  kolejové jeřáby. Vnitř-

ní expozice prezentují řadu exponátů z  historie 

železnice a představují vývoj jednotlivých odvětví 

železniční dopravy. Lze se projet po úzkorozchod-

né železnici a  nechybí ani modelová železnice. 

Návštěvníci mohou využít k  občerstvení bývalý 

restaurační vůz a v celém areálu je zajištěn bezba-

riérový přístup.

www.cdmuzeum.cz

Městská expozice 
Cesta města
  expozice k dějinám Opavy

  denně od 10 do 18 hodin

Nabízíme:

  vzdělávací programy pro školy a skupiny

  komentované prohlídky expozice a  kostela 

sv. Václava a dominikánského kláštera v Opavě

  přednáškovou činnost, křty publikací svázaných 

s dějinami města, besedy a workshopy

Krátkodobé výstavy: 

březen – Někomu život, někomu smrt – výstava 

k 70. výročí operace Anthropoid

květen až srpen – Předměty vyprávějí – archeolo-

gické poklady Slezanky a Pivovaru

Obecní dům, Ostrožná 46, Opava 746 01
tel.: +420 553 791 947, www.cestamesta.cz 

Přijměte pozvání 
do příjemného prostředí Městského muzea v Mimoni, které bylo 
nedávno otevřeno ve zrekonstruované historické budově bývalého 
špitálu. 

Máslovice 
a muzeum másla
Máslovice leží nad řekou Vltavou, 
18 kilometrů severně od Prahy. 

Obec má jeden z  nejstarších přívozů na 

Vltavě, od něhož vede netradiční 1,2 kilome-

trová naučná stezka k  máslovickému muzeu. 

Expozice představuje různé druhy máselnic, 

odstředivek, formiček na máslo, máslenek na 

servírování másla a  další předměty, související 

s tradiční výrobou másla, včetně obalů z celého 

světa. V muzejním obchůdku nakoupíte máslo-

vické suvenýry. 

Otvírací doba: soboty a  neděle 10–12, 

13–16 hod. po celý rok kromě února. V  době 

adventu a v lednu je vystaven betlém z másla. 

24. 3. 2012: akce Šlapeme do Máslovic stlou-

kat máslo, spojená s kulturním programem.

www.maslovice.cz
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Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

ul. Palackého 147

756 61 Rožnov p. Radhoštěm

tel.: + 420 571 111

e-mail: muzeum@vmp.cz

www.vmp.cz

Bylo nás pět 
na školní výlet 
Může vás být i víc, třeba celá třída. Ale 
pěkně popořádku. Už jste navštívili 
rodné město autora románu „Bylo 
nás pět“ Karla Poláčka? Pokud ne, 
domluvte se s paní učitelkou a přijeďte 
s celou třídou. Něco tu pro vás máme. 

Víte, s kým si můžete projít město Rychnov nad 

Kněžnou? S  Pepíkem Zilvarem z  chudobince! To 

je, co? Stačí se jenom domluvit na našem infocen-

tru, kdy se vám to hodí. Prohlídka vás zavede na 

nejzajímavější místa města, jedním z nich je napří-

klad Židovská synagoga − Památník Karla Poláčka. 

Původní synagoga tu stála už v 17. století, ale po 

požáru musela být v  roce 1782 znovu postavena. 

Potom přišla válka, okupace Československa nacis-

ty a synagoga i její vnitřní zařízení bylo opět takřka 

zničeno. Oprav se dočkala až v roce 1995, kdy bylo 

v  jejích prostorách otevřeno také židovské muze-

um Podorlicka a památník Karla Poláčka. Otevřeno 

mají od května do září mimo pondělí 9–12 a 13–17 

hod. Vstupné je pro dospělé 10 Kč, snížené 5 Kč. 

Více se dozvíte na www.moh.cz. Věděli jste, že le-

tos 22. března je tomu 120 let, co se pan Poláček 

narodil?

Protože ale jeden den u  nás je málo, vezmě-

te s  sebou někdy na výlet také rodiče a  přijeďte 

v době od 28. 6. do 7. 7. Tou dobou u nás probí-

há báječný divadelní festival pořádaný na počest 

Karla Poláčka – Poláčkovo léto. A  věřte nebo ne, 

potom teprve něco zažijete. 

www.kulturark.cz
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jako učební pomůcka, ale obsahují také informace 

o místě a staví před žáky různé úkoly. Listy budou 

rozdávány také přímo na místech, pro která byly 

vyhotoveny (zámek Hluboká, Hoslovický mlýn, 

město Slavonice apod.). Do jihočeských a západo-

českých škol byla zaslána také DVD, která obsahu-

jí 40 videospotů. V  současné době se připravuje 

distribuce výstupů projektu na základní a  střední 

školy ve Středočeském a Jihomoravském kraji, na 

Vysočinu a do hlavního města Prahy. Zájemci o ná-

vštěvu turisticky zajímavých míst pro školní výlety 

v  jižních Čechách, Bavorsku a  na Šumavě najdou 

další tipy na www.jiznicechy.cz/skolnivylety nebo 

na www.skolnivylety.isumava.cz. 

www.jiznicechy.cz

Žákům i  studentům je určen jednoduchý di-

daktický materiál, který prostřednictvím kvízů, tes-

tů a hádanek ověří jimi získané poznatky. Materiál 

je zaměřen také na zmapování historie konkrét-

ních památek. Základní a střední školy koncem mi-

nulého roku získaly tištěného průvodce s  mapou 

cílů, v němž je obsaženo 70 TOP cílů ze Šumavy, 70 

TOP cílů z jižních Čech, 16 cílů z Bavorska a 16 cílů 

z Rakouska. 

Školy tak obdržely tři druhy desek na didak-

tické listy. Jednotlivé druhy desek jsou určeny pro 

první a  druhý stupeň základních škol a  pro školy 

střední, v  každých bude po 20 didaktických lis-

tech. Didaktické materiály slouží nejen učitelům 

Školní výlety do jižních Čech 
a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska

Jihočeský kraj a Jihočeská centrála cestovního ruchu představují zajímavý, právě 
dokončený projekt „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního 
a Horního Rakouska“. Podobný projekt s názvem „Školní výlety do jižních Čech, 
Šumavy a Dolního Bavorska“ zrealizovalo i regionální sdružení Šumava. 

NA VÝLETY 
„PO ÈESKU“
s Václavem Žmolíkem

so – ne  13.10 h

RADIOZURNAL.CZ

Tipy na návštìvu zajímavých
míst a probíhající akce.

inzerce_zmolik_199x125,5.indd   2 20.2.2012   10:33:46

Tento projekt je spolufi nancován Jihočeským krajem a Evropskou 
unií z  Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v  rámci 
Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–
2013.
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Muzikantům s tímto netradičním nástrojem bude 

město patřit nejen v  závěru letních prázdnin, ale 

spatřit a slyšet je můžete po celý rok. Na náměstí 

vítá návštěvníky socha dudáka Švandy a  jeho le-

genda neupadne v zapomnění ani v podhradí go-

tického hradu.    

* Strakonický hrad, Muzeum středního Pootaví 

– po celý rok se můžete seznámit s historií ojedi-

nělého hudebního nástroje ve speciální  dudácké 

hudební expozici. 

* Hradní safari – české dudy tradičně zdobí hlava 

ve tvaru kozlíka, a tak i hlavními obyvateli našeho 

safari jsou především živé dovádivé kozy, dále pak 

poníci, ovečky nebo oslík. Lze si objednat i  mož-

nost krmení přímo v hradním příkopu. 

* Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. – 

při prohlídce pivovaru poznáte způsob výroby stra-

konických piv Švanda, Dudák, ale i Otavský zlatý.

* Naučná stezka Švandy dudáka – 11 kilometrů 

malebnou přírodou otavského údolí i blízkých vr-

chů připomene, kudy Švanda chodíval a  kde hrál 

pro radost.

Pozvánka do Strakonic

28. 4. Strakonické vítání léta 

  Zahájení ofi ciální cyklistické sezony 

2012 v Jihočeském kraji 

  Zahájení sezony Muzea středního 

Pootaví

1. 6.  Dudácká muzejní noc – zahájení 

výstavy Z historie dudáckých festivalů 

8.–10. 6.   Dálkový pochod Strakonická 100 

a Po stopách Švandy dudáka 

14.–15. 6.   Strakonický dudáček – přehlídka 

dětských souborů

22. 6.    Strakonický dudák – divadelní hra – 

DS Čelakovský – strakonický hrad

30. 6.  Pivovarská pouť

3. 7.   S dudáky po strakonických památ-

kách za magického úplňku 

  Odhalení pískovcové sochy zamilo-

vaných – Dorotka, nevěsta Švandova

2. 8.   S dudáky po strakonických památ-

kách za magického úplňku 

22.–26. 8.    20. ročník Mezinárodního dudácké-

ho festivalu 

Městské informační centrum Strakonice 
e-mail: infocentrum@strakonice.net
www.strakonice.eu     
www.hradstrakonice.cz

Strakonice − Rok dudáků 2012
Když výlet, tak po stopách Švandy dudáka 
Město Strakonice si v letošním roce připomene 20 let od založení mezinárodního 
dudáckého festivalu. V srpnu se během jubilejního ročníku představí tisíc 
účinkujících, kteří rozezní nástroje ze všech konců světa. 

KAM za zážitkem
Velikonoce na Podlesí
Středověký vodní mlýn Hoslovice

30. 3. − 1. 4. 

–  ukázky tradičních velikonočních řemeslných 

technik (pletení pomlázek, košíků, ošatek, 

zdobení vajíček, výroba velikonočního aranž-

má)

–  pečení chleba, houstiček a česnekových pla-

cek

–  ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů 

(jidášci, pučálka)

–  hry pro děti

–  muzika

KAM na výstavu
Poledne zvoníme, Jidáše honíme
Kapitulní síň  strakonického hradu

14. 3. − 9. 4. 

–  křesťanská   liturgie velikonoční doby

–  lidové zvyky spojené s odchodem zimy a pří-

chodem jara a léta

–  drobné liturgické předměty (růžence, svaté 

obrázky, katechismy, modlitební knížky, pod-

malby na skle)

–  plastiky z muzejních sbírek 

–  velikonoční pohlednice (Zámecká galerie)

Vaše návštěva, naše radost!
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Anti-Counterfeiting Trade Agreement, česky Obchodní dohoda proti padělatelství, 
je vcelku vágní až úsměvná smlouva. Tedy do okamžiku, dokud není zakotvena 
v našem právním řádu. Potom by se mohlo stát, že by její vymáhání přivedlo 
mnohé k pláči.

Příklady vždycky 
táhly

Ofi ciálně se jedná o  mezinárodní smlouvu, 

která má potírat padělatelství. Proč ne, říkám si, 

že by konečně odzvonilo levným čínským kopiím? 

Ne, Čína se bát nemusí, smlouva si totiž vzala na 

mušku ochranu duševního vlastnictví − porušová-

ní autorských práv. Čí práva hájí? Zcela určitě ne ta 

autorská, protože autorské honoráře tvoří obvyk-

le maximálně 10 % z ceny díla. Kdo tedy shrábne 

oněch 90 %? Jednoduchá otázka, ale složitá odpo-

věď. Snad jsou to ti, kteří na autorských právech ci-

zopasí − nadnárodní loupežníci, schovaní ve svých 

limuzínách, chromu a  vilách. Zajímavé na řinčení 

zbraní okolo internetu je, že se najdou tací, kteří 

vydělávají za všech okolností. Práva nepráva. Jak je 

poznáte? Třeba tak, že nabízejí stále rychlejší inter-

net za neodmítnutelné ceny slovy „stahujte rychle-

ji“. Pokud se tedy na internetu stahují data chráně-

ná autorským zákonem, jehož porušení může být 

pokládáno za trestný čin, nejedná se v případě pro-

davačů internetu o napomáhání k trestnému činu? 

Nejspíš ne, jinak by to asi nedělali. Někdo možná 

dokonce namítne, že 

prodávat nože také není 

nabádání k  vraždě. Sou-

hlasím, proč ale potom 

podobná logika neplatí 

v případě internetu?

Co mně však na hnutí 

Anonymous (odpůrcích 

smlouvy ACTA) zaujalo, je 

maska, kterou používají 

na svých demonstracích. 

Možná to nevíte, ale jed-

ná se o  velmi zajímavou 

historickou asociaci. To 

bylo tak − psal se 13. du-

ben 1570 a  světlo světa 

spatřil Guy Fawkes. Zřej-

mě budete marně pátrat 

v paměti, možná se najde někdo, komu připome-

ne postavu z komiksu nebo fi lmu „V jako Vendeta“. 

Nahlédnete-li však do některé ze světových ency-

klopedií, dozvíte se, že jde o známého anglického 

vojáka a římskokatolického radikála. Právě Fawkes 

s dalšími se pokusil o atentát na protestantského 

krále Jakuba I. a členy obou komor anglického par-

lamentu ve Westminsterském paláci. Mělo k němu 

dojít během úvodního společného zasedání, kde 

měl právě král osobně promluvit. Fawkesův plán 

byl ďábelský. Hodlal totiž použít nebývalé množ-

ství střelného prachu, umístěné v  podzemních 

prostorách parlamentu. Atentát byl však vyzrazen 

a  Fawkes zadržen v  pod-

zemí i  se sudy střelné-

ho prachu. Po výslechu 

a  mučení byl 31. ledna 

1606 upálen za zradu 

a  pokus o  vraždu. Od té 

doby je 5. listopad 1605 

− den, kdy mělo k úto-

ku dojít − připomínán 

jako Noc Guye Fawkese; monarchie i  král byli za-

chráněni. Přestože je Fawkes tragickou postavou, 

v  dnešní prazvláštní době je dost v  kurzu. Není 

divu, že si jeho komiksovou masku zvolila skupi-

na Anonymous jako základní symbol požadova-

né změny a naděje, že ještě nejsme zcela semleti 

systémem, že stále existuje naděje na budoucnost. 

Tak se maska objevila na tvářích nespokojených 

demonstrantů ve Španělku, Portugalsku, Řecku 

i  jinde. Jak Fawkes říkal, bez radikálních změn to 

rozhodně nepůjde. To ale asi není nic pro našince. 

Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že bychom 

se nejspíš pokusili v masce dobrého vojáka Švejka 

vše nějak „ukecat“. 

Josef Grof

Windsorský hrad, oslavy z roku 1776

Maska Anonymus (Guy Fawkes)

Guy Fawkes

Lept z roku 1606 zachycující Fawkesovu popravu 

Rytina osmi ze třinácti spiklenců − Fawkes třetí zprava

KAM to vidí
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Byl nepochyb-

ně mistrem nad 

mistry a  ve srov-

nání s ním obstojí 

jedině Leonardo 

da Vinci. Albrecht, 

pojmenovaný po 

otci, se narodil 

jako třetí z celkem 

osmnácti dětí.

D ü r e r o v i 

předkové pochá-

zeli z Uher, z malé 

vesničky jménem 

Ajtós (ajtó znamená v maďarštině totéž, co v němčině 

Tür, tedy dveře). Zde má také původ jeho příjmení 

Dürer − volně přeloženo „rodák z Ajtós“. 

Magický čtverec, 
nebo první sudoku?
Geniální malíř, grafi k a teoretik umění evropského formátu Albrecht Dürer 
se narodil 21. května 1471 v Norimberku. Je autorem více než 1100 kreseb, 
34 akvarelů, 108 mědirytů a leptů, kolem 246 dřevořezů a 188 maleb. 

Portrét císaře Zikmunda 

Lucemburského 1509–1516

Melancholie I 1514 Melancholie I (výřez)

Albrecht Dürer 

– autoportrét 1488

Ružencová slavnost (1506)

Čtyři jezdci Apokalypsy (1498)

Rytíř Smrt a ďábel 1514

Průřez dílem, i nám 
v mnohém blízkým 

Skvělým dílem Dürerova druhého 

benátského pobytu je Růžencová slav-

nost z  roku 1506, kterou můžeme vidět 

ve sbírkách Národní galerie v Praze. Dal-

ším zajímavým deskovým obrazem je 

portrét císaře Zikmunda Lucemburského 

v  nadživotní velikosti (druhým byl por-

trét Karla Velikého) z roku 1510. Díla měla 

zdobit klenotnici Schopperského domu 

v Norimberku v předvečer každoročních 

slavností, kdy sem byly dopraveny císař-

ské korunovační klenoty a  roucha. Dále 

jmenujme alespoň dřevořez Čtyři jezdci 

Apokalypsy (1498) nebo mědiryt Rytíř, 

smrt a ďábel (1514). 

? 
Víte, co ukrývá dolní řádek magického čtverce? Pokud 

ano, napište nám do 15. března na naši adresu nebo 

na souteze@kampocesku.cz. Třem autorům správných 

odpovědí věnuje naše redakce zajímavé ceny. 

Albrecht Dürer zemřel v Norimberku 6. dubna 1528 na ma-

lárii. Ve svém rodném městě byl také na hřbitově Johannisfried-

hof pohřben. Dürerovy ostatky se bohužel při úpravách hřbi-

tova v roce 1550 ztratily. Stejný osud potkal i jeho posmrtnou 

masku, která byla zničena při požáru Mnichova roku 1729. 

Alois Rula

V  roce 1525 vydal Dürer v  Norimberku první 

knihu o  matematice pro dospělé v  němčině s  ná-

zvem Uvedení do měřictví. Mnohem dřív však vnik-

lo jedno z jeho nejzáhadnějších děl − Melancholie I. 

Jedná se o mědiryt (24,2 × 19,1 cm) z roku 1514, na 

němž Dürer jasně naznačil své matematické schop-

nosti. Posuďte sami. Dobře se zadívejte na výřez ob-

razu − magický čtverec, který sám Dürer vymyslel. 

Čím je tak zajímavý? Podstatné je tu číslo 34, které 

je součtem mnoha kombinací vždy čtyř políček. 

Například součtem všech vodorovných, vertikál-

ních, rohových i  diagonálních, políček ve středu 

čtverce a mnoha dalších. Teď ale pozor. Dolní řada 

(4*15*14*1) také něco ukrývá. 

www.kampocesku.cz   17
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„Koláč“ starý 200 let
První jarní dny se kvapem blíží, 
přestože se zima probudila teprve 
nedávno. Pro ty, koho výpravy za 
sněhem už nelákají, nabízíme výlety za 
poznáním i poučením, třeba do muzea 
či galerie. 

V Plzeňském kraji nabízíme tip na zajímavý ví-

kendový výlet do nové expozice v Postřekově, kde 

k Hasičskému muzeu přibylo pozoruhodné Muze-

um krojů. Dozvíte se tu, v  jakém kroji se vdávala 

děvčata z Postřekova, v jakém ze sousedního Mlýn-

ce, co se nosilo ve svátek, co ve všední den a s jaký-

mi pomůckami či materiály pracovala postřekov-

ská švadlena. To ale zdaleka není vše. Na vlastní 

oči uvidíte, jak vypadal léčebný přístroj Pansanitor, 

známý z fi lmu Postřižiny, interiér chodské chalupy, 

dětské kočárky či ukázky draní peří nebo palič-

kování krajky. Zajímavostí jsou pak historické po-

hlednice skutečných obyvatel Postřekova v krojích 

nebo souprava různobarevných knofl íků, které se 

přišívaly na kroje. Pomyslnou třešničkou na dortu 

je bílý čepec vdaných paní, kterému se na Chodsku 

říkávalo „koláč“. Je mu 200 let a do muzea ho při-

nesla paní, která ho zdědila po své babičce. 

Protože si autorky expozice paní Langová 

a  Burešová na denní chléb vydělávají šitím krojů, 

je otevírací doba muzea po domluvě (728 708 759; 

602 304  289). Tak na shledanou v  chodském Po-

střekově!

www.turisturaj.cz

Historické jádro Plzně je otevřenou 

učebnicí historie – vystupte na nejvyšší kostelní 

věž v  Čechách, obdivujte renesanční radnici se 

sgrafi ty, navštivte plzeňské podzemí či největší 

městskou zbrojnici v Čechách v Západočeském 

muzeu. 

Pro nejmenší děti je určeno Muzeum strašidel 

s postavami z plzeňských pověstí. Můžete si tu pro 

ně objednat i malé divadelní představení. V Muzeu 

loutek čeká nejen Spejbl a Hurvínek, ale také další 

plzeňské loutky; s některými z nich mohou děti se-

hrát vlastní divadlo. Návštěvu Muzea loutek spojte 

s představením loutkového Divadla Alfa. Pivovar-

ské muzeum nabízí nejen prohlídku svých expozic 

a  rozsáhlého labyrintu plzeňského podzemí, ale 

také netradiční výukové programy. Na bednáře, 

koláře či povozníka se tu již vyučily celé kolektivy 

dětí.

Zoologická a  botanická zahrada − 

v mimořádně atraktivním areálu zoo je možné strá-

vit celý den. Kromě prohlídky výběhů cizokrajných 

zvířat doporučujeme návštěvu zdejšího vesnické-

ho statku Lüftnerka s  kolekcí domácích zvířátek, 

která je možné hladit i krmit. Samostatnou součás-

tí zoo je Dinopark s velkým počtem pohyblivých, 

zubatých a řvoucích praještěrů. V Domě pohádek 

poblíž zoo zavedou předškoláky večerníčkové po-

stavičky do říše pohádek.

Science Centrum Techmania nabízí je-

dinečné programy pro malé i velké školáky – malé 

zaujme expozice MáToHáček se sbírkou zajíma-

vých hlavolamů a her nebo paleontologické hřiště 

(mokrá varianta k návštěvě Dinoparku). Skvělá vý-

stava Top Secret je určena všem, kteří se chtějí stát 

špiony či detektivy.

www.plzen.eu

Tři tipy na školní výlety do Plzně
Ideálním místem pro školní výlet je město Plzeň. Učitelé tu najdou pestrou paletu 
možností, jak děti pobavit a přitom i nenápadně poučit. Návrhy a podrobné popisy 
školních výletů najdete na www.plzen.eu/uzij-si-plzen.
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Jiří Winter Neprakta 
ve špejchaře 

Budova špejcharu Ve Dvoře ve Spáleném Po-

říčí byla postavena v  první polovině 18. století 

jako součást spálenopoříčského zámeckého vel-

kostatku. Ke svému původnímu účelu, uskladnění 

obilovin, sloužil špejchar až do konce 20. století. 

Komplexní rekonstrukcí objektu vznikly prostory 

galerie, stálá expozice historické zemědělské 

techniky, unikátní „naučná stezka pod stře-

chou“, která vás provede přírodou Brd a životem 

jejích obyvatel, a  celé jedno patro špejcharu je 

věnováno galerii kresleného humoru Jiřího Win-

tera Neprakty. Stálá výstava tohoto oblíbeného 

malíře je jediná v republice!

Špejchar naleznete v  areálu 

hotelu Ve Dvoře v blízkosti zámku.

www.spaleneporici.cz

historických motocyklových skvostů, včetně dě-

dečků-automobilů. V  tomtéž objektu lze navštívit 

i geologickou expozici Český kráter nebo také je-

dinečnou expozici Historie lyžování na Železno-

rudsku. A když se projdete k hotelu Grádl, můžete 

ještě nahlédnout do Muzea pivovarnictví a  do 

strašidelné knajpy! Pokud do těchto míst zavítáte 

s tatínkem, který má rád nejen historii, ale i dobré 

pivo, pak si nezapomeňte udělat procházku i  do 

místního pivovaru v hotelu Belvedér.

Tak co říkáte, je z čeho vybírat? Je, proto si udě-

lejte čas a  přijeďte. Třeba i  na školní výlet, vždyť 

také přírodních krás je na Železnorudsku dost 

a dost! 

Bližší informace o  otevíracích dobách, ze-

jména mimo hlavní sezonu, naleznete na 

www.sumava.net/itcruda nebo v  ITC, příp. na tel.: 

+420 376 397 033.

www.sumava.net/itcrudaMuzeum Šumavy, pracoviště Železná Ruda, 

nabízí nejen expozici sklářství a  hamernictví, 

zhlédnout zde můžete i  část věnovanou sklář-

skému rodu Abele, konkrétně exponátům z jejich 

cest po světě. To vše je doplněné výstavou Nebe 

studánek, na níž se seznámíte s fotografi emi Iva-

ny Řandové a dřevěnými objekty Martina Patřič-

ného.

V  bývalém loveckém zámečku pak sídlí Mu-

zeum historických motocyklů, kde najdete řadu 

Děti pracují s tzv. pracovními listy, do nichž zazna-

menávají nové poznatky a informace. Po absolvo-

vání programu si odnášejí kromě pracovních listů 

i „Výuční list“ – potvrzení o absolvování programu. 

Všechny programy jsou určené zejména pro žáky 

základních škol, je však možné obsah i  formu při-

způsobit školám středním a  obsah programu lze 

přizpůsobit i konkrétním požadavkům pedagoga.

Zapomenutá řemesla
Program seznamuje žáky s  historickými řemesly. 

Dozví se, jak pracoval ledař, kdo byl forman, jaký 

je rozdíl mezi bednářem a bečvářem nebo co je to 

povoznictví. 

Kapitoly z historie města 
Plzně I. – Jak se staví město 

Žáci se dozví, jak město Plzeň vzniklo, jak se 

rozrůstalo a  jaké jsou jeho nejdůležitější stavby. 

Součástí programu je práce s  unikátním trojroz-

měrným modelem města. Program je možný ob-

sahově přizpůsobit i  mimoplzeňským skupinám 

– obsah se více zaměří na obecná témata z historie.

Kapitoly z historie města Plzně II. – 
Jak se žilo ve středověkém městě
Program zavede žáky do středověkého města 

a průvodce je seznámí s historií a vývojem každo-

denních lidských činností. Hravou a zábavnou for-

mou se naučí, co lidé v minulosti jedli, jak si hráli, 

jak vypadala jejich hygiena a péče o tělo.

Obohatit výuku je možné i prohlídkou Plzeňského 

historického podzemí, kde si návštěvníci v dubnu 

a květnu budou moci vyzkoušet různé alchymistic-

ké pokusy. 

Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí
Veleslavínova 6, Plzeň, tel.: +420 377 235 574
e-mail: muzeum@prazdrojvisit.cz
www.prazdrojvisit.cz

Na školní výlet do Plzně 
za historickými řemesly 
či tajemným podzemím
Plzeňské Pivovarské muzeum nabízí školním skupinám standardní prohlídku 
svých expozic a navíc tři speciální interaktivní výukové programy, které vede 
vyškolený průvodce. 

Zastavte se u nás
aneb mokrá varianta na horách!
Prožíváte období jarních prázdnin nebo další dny jara či předjaří na Šumavě? 
Není právě nejlepší počasí nebo aktivně odpočíváte po krásné lyžovačce na 
železnorudských či špičáckých sjezdovkách? Prožijte tyto chvíle opravdu aktivně 
a smysluplně – návštěvou muzeí v Železné Rudě! Jaké zajímavosti vás tu čekají?
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Jaro ve znamení 
slavných značek 
z Ústí nad Labem
Za dveřmi je nová turistická sezona. Při 
svých cestách za památkami a prvními 
jarními výlety si určitě nenechte ujít ani 
návštěvu města Ústí nad Labem a jeho 
okolí. 

Zahájení turistické sezony bude spojeno také se 

soutěží o  zajímavé ceny. Vyplatí se sledovat pro-

gram a být mezi prvními návštěvníky turistických 

atraktivit, jakými jsou například romantická zříce-

nina hradu Střekov, zámek Velké Březno či zubrnic-

ký skanzen. 

Měsíc duben bude i  ve 

znamení slavných značek 

pocházejících z  Ústí nad 

Labem. V  rámci několika 

tematických akcí připo-

meneme, jaké známé vý-

robky pochází právě z na-

šeho města. Proslulé ústecké produkty a značky se 

představí nejprve v rámci výstavy, která bude pro-

bíhat od 2. dubna v informačním středisku města. 

A  na co se můžete dál těšit? Na velikonoční trhy, 

které nabídnou mimo jiné i tradiční regionální pe-

čivo − Trmickou makovou mušli, upečenou dle pů-

vodní receptury z 19. století. 

V  sobotu 14.  dubna proběhnou ve Velkém Břez-

ně Slavnosti pivaře Cibicha, kde kromě exkurze 

pivovaru budete mít možnost okusit pochoutky 

za zabijačky a  také zhlédnout výstavu korbelů na 

velkobřezenském zámku. 

V sobotu 21. dubna vás zveme na degustační sou-

těž, ovšem nejen jako návštěvníky, ale přímo jako 

samotné účastníky! Stačí napéct Trmické makové 

mušle a  můžete soutěžit. Akce proběhne v  Císař-

ském sále  Muzea města. Vedle tohoto tradičního 

sladkého pečiva budete mít možnost zapojit se do 

ochutnávek lihoviny Stará myslivecká a ústeckých 

pivních speciálů. Také po-

slední dubnová sobota 

bude „značková“ – v Čino-

herním studiu se v zábav-

né show představí slavné 

ústecké osobnosti. 

Zaujala vás některá z  akcí, určitě neváhejte a  při-

jeďte se sami přesvědčit! Podrobnosti programu 

a kompletní přehled akcí  naleznete na www.usti-

-nad-labem.cz. 

Informační středisko města Ústí nad Labem 

Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 700

e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz

 

Matylda
Rekreační areál u  jezera Matylda se těší stále 

větší oblibě Mostečanů i lidí z okolních měst, kte-

ří sem jezdí hlavně sportovat a  relaxovat. Láká je 

především čtyřkilometrová dráha podél jezera ur-

čená in-line bruslařům a cyklistům. Své věci včetně 

cenností si mohou odkládat do uzamykatelných 

boxů umístěných u vstupu na dráhu. Okruh lemu-

jí lavičky sloužící k  odpočinku nebo pohodlnému 

přezutí do sportovní obuvi. Další atrakcí jsou ven-

kovní posilovací fi tness stroje na louce nedaleko 

břehu jezera. Sportovci je mohou zdarma využívat 

po celý rok. V létě pak přibydou nafukovací atrakce 

pro milovníky vodních radovánek. 

Hipodrom 
Neméně zajímavá a  lákavá je stezka vedoucí 

podél koňské dráhy v těsném sousedství golfové-

ho hřiště, určená pouze bruslařům. V době, kdy se 

na hipodromu nekonají závody, mohou sportovci 

brouzdat po dráze dlouhé přes 3 kilometry a užívat 

si nádherného prostředí v zeleni.  

Benedikt
Nejkratší a  také nejdostupnější je stezka ve 

volnočasovém areálu Benedikt, která se nachází 

prakticky přímo ve městě. Kolem vodní plochy Be-

nedikt a řady hřišť vede asfaltová cesta rozdělená 

na dvě části. Jednu z  nich využívají sportovci na 

bruslích, na kole, na koloběžce či běžci, druhou 

potom pěší. 

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

Přichází jaro a v Mostě mají bruslaři ráj
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Narodila se 14. břez-

na 1921 v  Praze v  české 

židovské rodině. Její otec 

byl ředitelem koncernu 

Juta. Ninu a později i její dva mladší bratry vycho-

vávala maminka, která byla v domácnosti. Měli dvě 

služebné (kuchařku a chůvu), ale společensky ani 

politicky se příliš neangažovali. Byli však vášnivými 

sportovci – horolezci, proto rodina od dubna do říj-

na pobývala často v Alpách, kam za nimi otec do-

jížděl. Zprvu žili na Smíchově na Arbesově náměstí, 

když bylo Nině asi šestnáct let, přestěhovali se na 

Nové Město. Poslední adresou před deportací byla 

Podskalská ulice. 

Nina nejprve navštěvovala školu ve Smetano-

vě ulici a  poté absolvovala Drtinovo gymnázium. 

Přestože měla rodina židovské kořeny, k  židovské 

identitě se nikterak nehlásila. Děti byly dokonce 

pokřtěny, vychovávány v katolickém duchu a Nina 

docházela do dívčího skautského oddílu Anna. Ten 

však roku 1938 opustila, protože v něm začala pů-

sobit komunisticky zaměřená vedoucí s cílem vští-

pit dětem slepou víru k názorům a postojům bez 

možnosti diskusí či kritiky. Nina později vyjádřila 

svůj postoj ke komunismu slovy: „S komunismem 

jsem nikdy nekoketovala, ani před válkou, ani po 

ní. Hodně jsem četla, třeba jsem přelouskla Komu-

nistický manifest a  úplně mne zděsilo, že celá ta 

jejich ideologie je založena na závisti.“ Ještě jako 

mladá konvertovala ke katolické víře, absolvovala 

gymnázium a  v  prosinci téhož roku se rozhodla 

vstoupit do kláštera. Byla přijata jako postulantka, 

ale když přiznala své židovské kořeny, sdělili jí, ať 

přijde po válce. Psal se totiž rok 1939 a Židy neod-

vratně čekaly v protektorátu Čechy a Morava více 

než problémy. 

Sedmého prosince 1941 byla spolu s rodiči de-

portována do Terezína, tedy kromě mladšího brat-

ra Jiřího (*1923). Ten byl ještě před mobilizací (v 15 

letech) poslán do Anglie, kde vstoupil do armády 

a  v  17 letech se stal příslušníkem RAF, kde půso-

bil jako palubní mechanik u  311. československé 

perutě. Válku přežil a později po okupaci Českoslo-

venska v roce 1968 emigroval do USA. Nina s ma-

minkou v terezínském ghettu navzdory nemocem, 

hladu a nevýslovnému strádání přežily. Nebyly za-

řazeny do žádného transportu na Východ, dočkaly 

se „šťastně“ konce války. Otec byl však v říjnu 1944 

nacisty zavražděn v  Osvětimi a  stejný osud stihl 

i  další příbuzné. Válku například z  matčiných čtyř 

bratrů přežil jediný, otec Petra Ebena. Nina nerada 

vzpomíná na svůj pobyt v Terezíně, kde měla vedle 

všech známých útrap problémy také se spoluvězni 

kvůli své katolické konverzi. Psal se rok 1945, bylo 

to jen pár dní před osvobozením terezínského ghe-

tta, Nina využila nepozornosti ostrahy a prchla do 

Prahy. Když se vrátila domů, v bytě bydleli cizí lidé. 

Přestože poznávala část vybavení jejich bytu, žád-

ný majetek jim nikdo nikdy nevrátil. V poválečném 

Československu ji vůbec nic pěkného nečekalo. 

Stala se sice postulantkou karmelitánského 

kláštera, protože ale pečovala o maminku, vstup do 

kláštera odložila. Začala studovat angličtinu a fran-

couzštinu na FF UK v Praze, působila v Ústředí ka-

tolického studentstva a v Katolické lize akademické 

a do kláštera byla přijata v roce 1948. Po únorovém 

puči však řád novicky propustil. Byla vyloučena ze 

studií. Po roce 1949 dopravovala potraviny, infor-

mace i pokyny kněžím do internačních táborů, ale 

12. února 1953 byla zatčena StB, obviněna, v březnu 

1954 souzena a odsouzena v inscenovaném procesu 

za velezradu k 11 letům odnětí svobody a ke ztrátě 

občanských práv i majetku. Po amnestii roku 1960 

dělala v káblovně, od 60. let žila v Českém Krumlově, 

kde pracovala jako dělnice na noční směně v papír-

ně, ale do veřejného dění se nezapojovala. Koncem 

roku 1968 se však vrátila do Prahy, dělala překlada-

telku na VŠ zemědělské a pro Josefa Zvěřinu a Oto 

Mádra překládala samizdatovou literaturu. V roce 

1976 odešla do důchodu. 

O rok později jako zázrakem dostala devizo-

vý příslib, ve Vídni se setkala s provinciálem řádu, 

v Římě dostala potvrzení o nedokončení noviciátu, 

složila řeholní sliby a přijala řádové jméno Magdale-

na. Podpis Charty 77 jí převorka řádu nedoporučila, 

ale s chartisty i disentem spolupracovat mohla. StB 

na ni začala opět vést svazek pod jménem „Sára“. 

V roce 1982 oznámila StB klášteru v Jiřetíně, že její 

návštěvy zde jsou nežádoucí, a klášter požadavek 

akceptoval. Tak začala jezdit do polského krakov-

ského kláštera bosých karmelitánek, kde v roce 1980 

složila řádový slib. Československé úřady jí povolily 

vystěhování, dostala vystěhovalecký pas, ale „výmě-

nou“ za ztrátu občanství, o které mohla svobodně 

požádat až na samém sklonku roku 1989. Trvalo 

dlouhých dvacet let, než 

jí v listopadu 2010 Ústav 

pro studium totalitních 

režimů udělil Cenu Vác-

lava Bendy s  pamětní 

medailí Za svobodu 

a demokracii, a další rok, 

než jí 28. října 2011 pre-

zident Václav Klaus udě-

lil Řád Tomáše Garrigua 

Masaryka za vynikající 

zásluhy o rozvoj demo-

kracie, humanity a lidská 

práva. 17. listopadu 2011 

jí pak sdružení Post Be-

llum udělilo Cenu Pamě-

ti národa. V klauzurním 

klášteře bosých karme-

litánek v Krakově žije se-

stra Magdalena dodnes. 

„Víte, po devětaosm-

desátém měla církev 

obrovskou šanci, kterou 

jsme úplně pro… Ty teč-

ky si doplňte. První, o co 

se začala církev starat, 

byly peníze, majetky, 

lesy, lány, úplně se kaš-

lalo na to, že lidé přestá-

vají chodit do kostela. Kdyby to tehdy vzali do ruky 

kněží s čistýma rukama, kterým by šlo o podstatné 

věci, snad dnes mohla být jiná situace. V Polsku je 

to totéž v modrém, jenže tady do toho ještě smrdí 

xenofobní a antisemitské Rádio Maria, které v Česku 

naštěstí není,“ říká sestra Magdalena.

Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů 

Pro Památník Terezín Luděk Sládek

Anna Magdalena Schwarzová (známá jako Nina) je česká 
řádová sestra − bosá karmelitánka. Byla náboženskou 
aktivistkou, vězeňkyní nacistického i komunistického režimu 
a dnes žije v klauzuře krakovského kláštera. 

Nekončící pouť víry 

Nina – Magdalena dnes

Nina (1953)

Ghetto Terezín

Řád TGM
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nedávné vítězství v anketě portálu CzechTourismu 

Kudyznudy jako nejoblíbenější turistické aktivity 

v regionu.

Další novinkou iQparku jsou zábavné pokusy 

a víkendové workshopy, demonstrace Van de Gra-

aff ova generátoru Teslova transformátoru a různé 

pokusy s  elektřinou či chemické experimenty. Při 

nich si jejich účastníci mohou sáhnout na 500 tisíc 

voltů, při pokusech s kapalným dusíkem kladivem 

rozbouchat růži na prach nebo změnit rajče na 

ping -pongový míček... 

Rozšířený iQpark nabízí desítky nových expo-

nátů, ale i novou kvalitu v podobě dalšího zatrak-

tivnění již tak bohaté nabídky využití volného času 

všech generací. Je součástí libereckého zábavního 

komplexu Centrum Babylon, ve kterém najdete 

vedle věhlasného aquaparku i řadu dalších atrakcí 

pro zpříjemnění výletu. Otevřeno je denně včetně 

sobot a nedělí, vždy od 10 do 20 hodin.

www.iQpark.cz

Zábavně-naučné centrum iQpark, které je 

prvním science centrem v  České republice, si za-

kládá na interaktivnosti a  hravosti většiny expo-

nátů. Návštěvníci, mezi nimiž zdaleka nejsou jen 

školáci a  rodiny s  dětmi, ale lidé všech věkových 

skupin a  nejrůznějších zájmů, zde mají možnost 

si na exponáty sahat, komunikovat s nimi i expe-

rimentovat za využití všech smyslů. Poznávají při 

tom nejen sebe sama, ale i nejrůznější zákonitosti 

jevů, se kterými se setkávají v každodenním životě. 

Ohlasy jsou zajímavé: někteří návštěvníci například 

údajně až zde pochopili Pythagorovu větu, jak fun-

guje splachovací záchod nebo jak vzniká elektrický 

proud... 

Ne, nemusíte se obávat, nikdo vám v  prosto-

rách iQparku nebude zjišťovat IQ, jak by se podle 

názvu centra mohlo zdát, ani zde nejsou jen samé 

technické a naučné exponáty. V expozicích najde-

te i  desítky kvízů, hlavolamů, zajímavostí a  kuri-

ozit, vodní hrátky, labyrinty, optické a  jiné klamy. 

Chcete-li, můžete poznávat hlasy ptáků, zahrát si 

elektronické pexeso nebo si vyzkoušet různé triky, 

jak se třeba pomocí tzv. klíčování stanete moderá-

torem televizní předpovědi počasí.

V loňském roce byly expozice iQparku výrazně 

rozšířeny a doplněny o desítky nových interaktiv-

ních exponátů. Podnětem k  expanzi nebyla jen 

ambice udržet dominantní postavení v této oblas-

ti, ale hlavně uspokojit stále rostoucí zájem veřej-

nosti. Vždyť jen loni ho navštívilo více než 150 ti-

síc návštěvníků nejen z  Česka, ale i  z  Německa 

a Polska. O jeho kvalitách svědčí již dvojí ocenění 

od České fyzikální společnosti, o  oblíbenosti pak 

Chcete si poležet na ostrých hrotech fakírova lože, podívat se termovizí, jaké 
teplo vyzařuje vaše tělo, vystřelit si z elektromagnetického děla, mísit barvy nebo 
si změřit, jaký máte stisk, postřeh, paměť? To vše a desítky dalších experimentů, 
pokusů a měření si můžete vlastními silami, zručností a umem vyzkoušet na 
exponátech v nových prostorách a expozicích iQparku v libereckém Centru 
Babylon.

Co si vyzkoušíš,
tomu porozumíš!
Liberecký iQpark − ideální tip pro hravé a zvídavé 

www.kampocesku.cz   22

KAM na výlet



Vyznavači aktivního odpočinku mají v  Liberci 

po celý rok mnoho příležitostí. Nově vybudovaný 

areál na svazích Ještědu si v  létě užívají cyklisté, 

v  zimě na lyžaře čekají upravené sjezdovky. Pro 

běžkaře je každoročně upravováno několik desítek 

kilometrů tratí ve sportovním areálu Vesec, vysta-

věném pro vrcholové soutěže Mistrovství světa 

v  klasickém lyžování 2009. Rodiny s  dětmi mají 

na výběr z  návštěvy nejstarší zoologické zahrady 

v ČR, unikátní botanické zahrady nebo libereckého 

městského bazénu, který nabízí skvělou zábavu při 

jízdě na tobogánech.

Hlavě díky tomuto všestrannému sportovnímu 

zázemí získal Liberec titul Evropské město sportu 

2012.

www.infolbc.cz
www.zooliberec.cz
www.botaniliberec.cz
www.skijested.cz

a galerie Ajeto. To je to pravé místo, kde uspokojíte 

nejen chuťové buňky, ale především chuť na netra-

diční zážitek. Ve sklářském studiu propojeném s re-

staurací, jak jinak než skleněnou stěnou, si můžete 

vyzkoušet, co dokážou vaše ruce pod vedením 

sklářských mistrů. Pak se netradiční zážitky stávají 

nezapomenutelnými. 

Pozvánka na zajímavé akce v roce 2012:

9.–10. 3. Masopust aneb Česko-brazilské dny

16.–18. 3. Mezinárodní fi lmový festival Jeden svět 

15.–16. 6. Sklářské slavnosti

1.–7. 10. 11. Mezinárodní sklářské sympozium IGS 

Turistické informační centrum
T.G. Masaryka č.p. 46
473 01 Nový Bor 
tel.: +420 487 726 815
e-mail: tic@novy-bor.cz
www.novy-bor.cz

Od začátku své historie je město nerozlučně 

spjato se sklářskou výrobou, především se zu-

šlechťováním skla – malbou, rytím, broušením 

a  zejména jeho vývozem. Při návštěvě města se 

můžete seznámit s letitou historií sklářství ve sklář-

ských hutích a provozovnách. Krásu a dokonalost 

historického i  současného skla můžete poznat ve 

Sklářském muzeu, které ve své stálé expozici před-

stavuje sklo od 17. století do současnosti formou 

názorných modelů sklářských dílen. Kromě muzea 

jsou k  vidění i  umělecká díla v  galerii pod širým 

nebem – výstava přímo v prostranstvích města. Je 

pouze na vás, zda budete chtít zaměstnat pouze 

oči nebo zda se sami dáte do díla. U  nás je totiž 

možné cokoliv. Pokud budete chtít, můžete si vy-

zkoušet práci sklářů. Místní sklářská škola nabízí 

kromě exkurzí také sklářské kurzy – foukání skla, 

broušení a malbu skla či kresbu a design. 

Tím ovšem zajímavá nabídka nekončí. V  ga-

lerii Wünsch, která sídlí přímo na náměstí Míru 

v  domě Bedřicha Egermanna, vynálezce červené 

lazury a  podnikatele, jenž celý život zasvětil sklu, 

je možné si na památku návštěvy Nového Boru 

vyfouknout suvenýr nad kahanem. Pokud byste 

rádi „něco většího“, zveme vás do místní restaurace 

Liberec – Evropské město sportu 2012
Město Liberec mají turisté v oblibě pro jeho polohu v ideálním přírodním 
ambientu s rozsáhlými možnostmi sportovního vyžití. 

Kam za zážitkem? Co třeba do Nového Boru…
Navštivte krajinu sklářských mistrů 
Hledáte zajímavý výlet a zároveň byste rádi netradiční zážitky? Tak to musíte přijet 
do Nového Boru, kterému se často přezdívá „město skla“.

Foto: Tomáš Josel www.kampocesku.cz   23
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paloučkem (626 m n. m.). Tudy procházela stará 

zemská cesta, po které v roce 1628 odcházeli do 

exilu čeští bratři v čele s J. A. Komenským. Trasa pak 

klesá až k rozcestí v Černé Vodě. Zde navazuje na 

další pětikilometrový okruh osadou, rozkládající 

se v mírně zvlněné krajině s krásným výhledem 

k Vraním horám. Osada Černá Voda byla založena 

také podnikatelem Kryštofem z Gendorfu. Během 

slezských válek zde několikrát tábořila pruská voj-

ska se svým velitelem, králem Friedrichem II. Až do 

konce II. světové války měla tato samostatná pro-

sperující obec i vlastní školu. Na konci Černé Vody 

se můžete rozhodnout, zda se vrátíte po okruhu, 

nebo budete pokračovat dále směrem do Královce 

(2 km). Motivací může být i pochoutka v restaura-

ci Královecký kohout či U černého koně. Poslední 

tříkilometrový okruh je upraven západně pod že-

lezniční tratí Žacléř–Lampertice. Nástup do stopy 

je naproti fi rmě Koster za žacléřským nádražím. 

Trasa je propojena s ostatními. Zimní romantika 

s krásnými výhledy a zdravým pohybem vám dá 

zapomenout na každodenní shon a příjemně vás 

vyladí. Mapku zmíněných běžeckých tratí obdržíte 

v Turistickém informačním centru na Rýchorském 

náměstí v Žacléři.

Běžecký areál Vejsplachy ve Vrchlabí
Vám, kteří si rádi kondičně zaběháte klasickou 

technikou ve stopě anebo zabruslíte na manšestru, 

určitě doporučujeme denně upravované lyžařské 

stopy a tratě ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy. Na-

stoupit do nich můžete třeba u rybníka Kačák, kde 

se dá zaparkovat. V areálu jsou tratě závodní i pro 

rekreační sport. 

Průběžně je upravováno „kolo“ směrem na 

Dolní Brannou (6 km) a  Horní Brannou (6 km). 

Tratě navazují na velký okruh přes Valteřice smě-

rem na Kněžice a zpět do Vrchlabí (12 km). Projeté 

jsou i  tratě za městským parkem směrem k  letišti 

a Lánovu. Ty se však upravují vždy jen v pátek před 

víkendem.

 
Náš tip na váš výlet
1.−31. 3. Březen, měsíc divadla

Jilemnice (www.sdjilm.cz)

3. 3. Krkonošská 70

Špindlerův Mlýn – Sv. Petr 

(www.stopaprozivot.cz , www.lokotrutnov.cz)

10. 3. Krakonošův maškarní rej 

Černý Důl (www.spolekkrakonos.cz)

17. 3. Příjezd Krakonoše 

Harrachov (www.harrachov.cz)

Jinak řečeno, Krkonoše tu jsou pro každého…

? 
Víte, jak se jmenuje a kolik měří nejvyšší 

krkonošský vodopád? Pokud ano, napište 

nám do 15. 3. na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Pro autory tří správných 

odpovědí má Sdružení Krkonoše připraveny 

zajímavé ceny. 

www.krkonose.eu

Vezměme to pěkně po pořádku. Je březen. Na 

horách čas na jarní běžky. Proč ne, vždyť v Krkono-

ších a Podkrkonoší jsou v rámci projektu Krkono-

še – lyžařský běžecký ráj systematicky upravovány 

stovky běžeckých tras a tratí. A byla by škoda, abyste 

si některé z nich nevyzkoušeli i vy. Zvláště v období, 

kdy mají krkonošské skiareály jarní slevy cen jízde-

nek na lanovky.

Lyžařské běžecké tratě 
v okolí Žacléře

Upravované tratě pro milovníky klasické bílé 

stopy v žacléřských osadách Bobr a Černá Voda 

jsou nenáročné, vysloveně relaxační okruhy, které 

na sebe vzájemně navazují a dají se snadno pro-

pojit. Jeden z možných nástupů je pod Žacléřským 

hřbetem zvaným Polák u TirBaru ve výšce 645 m n. 

m. Stopa vede k severu a mírně klesá (2,5 km) až 

ke státní hranici s Polskem (600 m n. m.). Po pravé 

straně směrem k východu se rozkládá osada Bobr, 

založená Kryštofem z Gendorfu v roce 1565. Cestou 

k můstku (1,5 km) podél státní hranice narazíte na 

odbočku k restauraci a penzionu Krakonoš (1 km). 

Rovně vede trasa k můstku přes Boberský potok 

a navazuje na čtyřkilometrový okruh pod Růžovým 

Jarní výlety na sněhu 
Vám, kteří nezařazujete Krkonoše prvoplánově do kalendáře svých výletů, rádi 
připomínáme, že i tady, v turisticky tak frekventované lokalitě, jakou jsou nejvyšší 
hory Čech, naleznete místa k pasivnímu i aktivnímu odpočinku. Čeká vás tu 
relaxace, poznání, vzdělání i prožití pohodového dne, přitom se nemusíte tlačit 
mezi davy tuzemských a zahraničních návštěvníků.
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vybavení pro vodní turistiku, sportovní oblečení 

a vybavení, ubytovací zařízení, regionální produkty 

a mnohé další.

www.infotourhk.cz

Kongresové centrum Aldis 
Hradec Králové
16. 3. (10–18 hod.) vstup zdarma

17. 3. (9–17 hod.) vstup zdarma

Na co se můžete těšit? 
Například na výstavu oblíbených turistických zná-

mek, na zajímavé ceny zájezdů pro seniory, nabíd-

ku plaveb po holandských kanálech, prezentaci 

Autodromu Czech Ring, soutěže na dětských ko-

lech nebo dětský ateliér.

Kdo se vám představí?
Turisticky významné lokality Česka, památky, ces-

tovní kanceláře a  agentury, lázeňství, vybavení 

pro cyklisty, cyklomapy, obytné vozy a  hotelbus, 

Vážení čtenáři,
Královéhradecký kraj vždy patřil k turisticky nejoblíbenějším 
regionům v České republice. Lidé z Česka i ze zahraničí 
k nám rádi jezdí za odpočinkem i za přírodními a kulturními 
krásami. Snad každého musí okouzlit Krkonoše, nikoho ale 
určitě nezklame ani malebné Podkrkonoší a Orlické hory či 
oblast Českého ráje. Za zhlédnutí v regionu stojí i množství 
historických památek − kouzelné Babiččino údolí, hrady Kost 
či Potštejn, zámek Opočno, barokní Kuks nebo pohádkový 
Hrádek u Nechanic. Na své si přijdou také vyznavači aktivní 

dovolené – například v zimě při lyžování nebo v létě při výletech po cyklostezkách. 
Věřím, že každý návštěvník, který do Královéhradeckého kraje zavítá, bude na 
svou dovolenou rád vzpomínat a často a rád se bude do našeho regionu vracet.  

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

13. ročník veletrhu cestovního ruchu 

Infotour & Cykloturistika 
Veletrh tradičně představí návštěvníkům i odborné veřejnosti aktuality 
z oblasti cestovního ruchu. Seznámí je s nabídkou regionů i měst a doporučí 
novinky cestovních kanceláří, dopravců, lázní nebo wellness hotelů. Letošním 
doprovodným tématem veletrhu bude Voda a cestovní ruch.

KAM na výlet
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Putování pohádkovým 
Hradcem Králové
Každou neděli se na vás těší hradečtí skřítci, kteří 

vás provedou po známých i  neznámých místech 

města. 

7 Putování se skřítkem Buchtičkou

7 Putování s vílou Orličkou

7 Putování s královnou Eliškou

Rezervace nutná na: www.HKpoint.cz vždy do 

pátku 18 hod.

Podorlický skanzen Krňovice 
Ekovýchovné programy Ekocentra Orlice pro 

školy 

Vybírat můžete z  programů zaměřených na ži-

vot lidí v minulosti či programů zaměřených na 

práci s tradičními materiály. Nabídka je opravdu 

široká!

Více na: tel.: +420 495 591 633, 

mobil: 776 735 519, e-mail: info@krnovice.cz 

nebo www.krnovice.cz

Zámek Karlova Koruna 
v Chlumci nad Cidlinou
Výlety pro mateřské školy 

7 Z pohádky do pohádky – prohlídka zámeckých 

komnat s princeznou, fotografování v kostýmech, 

výtvarné dílny…

7 Cesta za vílami a strašidly do zámeckého parku 

– cca hodinový okruh

7 Strašidelná cesta zámkem a pasování na piráty – 

prohlídka zámeckých komnat s pirátkou, pasování 

na piráty a mnoho dalšího

Více na: mobil: +420 775 241 074, e-mail: 

info@swobi.cz nebo www.kinskycastles.com 

Turisticky významné území Hradecko je ideálním místem pro rodiny s dětmi, školní 
i mimoškolní skupiny, zkrátka pro všechny malé i velké návštěvníky! A na 
co že vás nalákáme?

Nuda na Hradecku? 
Ani náhodou!

Interaktivní putování 
Hradcem Králové 
Pro mateřské i základní školy

Putování plné her, kvízů a  hádanek. Termíny jsou 

individuální. 

Více na: tel.: +420 495 534 482, e-mail: icko@ic-hk.

cz nebo www.ic-hk.cz 

Turistické informační centrum 
Gočárova 1225, Hradec Králové
tel.: +420 495 534 482, e-mail: icko@ic-hk.cz
www.ic-hk.cz; www.hradecko.eu

Lvíčkův kvíz pro děti

1. Kde najdete Hradecko?

a) v kraji lesů, vod a strání

b) u Hradce nad Moravicí

c) v Královéhradeckém kraji 

2. Hradcem mohu putovat? 

a) s vílou Orličkou

b) s duhovou kuličkou

c) s královnou Laběnou  

3. Podorlický skanzen najdu?

a) v Louňovicích 

b) v Brňovicích 

c) v Krňovicích 

4. Karlova Koruna stojí?

a) nad řekou Bílinou

b) nad řekou Cidlinou

c) nad řekou Malinou

5. Hradec Králové má ve znaku?

a) bájného jednorožce

b) bílého nosorožce 

c) lvího čtyřnožce

? 
Pokud znáte správné odpovědi, pošlete 

nám je do 15. 3. na adresu redakce nebo 

na souteze@kampocesku.cz. Pro tři 

ze správných odpovědí máme ceny věnované 

Hradeckem. 

Destinační management Hradecka je spolufi nancován 
Evropskou unií z prostředků Fondu pro regionální rozvoj.



ny a  východních Čech. Jedná se o  soubor staveb 

z Hlinecka, Poličska a Litomyšlska. Hlavní část skan-

zenu je na Veselém Kopci, druhou část tvoří osada 

Svobodné Hamry a nejnovějším souborem je čtvrť 

Betlém v Hlinsku. Na Veselém Kopci je kolem jedi-

ného dochovaného stavení č. p. 4 vystavěna vesni-

ce z přenesených objektů včetně mlýna, čtrnácti-

boké stodoly, zděné usedlosti a mnoha dalších. Na 

Veselém Kopci i v Hlinsku jsou pravidelně pořádá-

ny programy zaměřené na lidové svátky a folklórní 

veselice. (www.vesely-kopec.eu)

Dalším dobrým tipem je Muzeum obuvi 

a kamene ve Skutči nedaleko Chrudimi. Muzeum 

nabízí interaktivní programy pro základní školy. 

Speciální komentovaná prohlídka přiblíží žákům 

dvě tradiční řemesla, která město ve světě nej-

více proslavila – obuvnictví a  kamenictví. Děti se 

seznámí s  rozvojem řemesel od jejich počátků až 

do průmyslové éry a poznají provoz v kamenolo-

mu. Ti zvídavější si mohou vyzkoušet manipulaci 

s řadou funkčních exponátů. Součástí programu je 

také ukázka ruční a strojní výroby obuvi a žulových 

kostek. (www.muzeum.skutec.cz)

Vybrat si samozřejmě můžete z velkého počtu 

dalších muzeí v našem kraji. Za zmínku určitě stojí 

Muzeum dýmek v Proseči, Východočeské muzeum 

v Pardubicích, Muzeum loutek v Chrudimi, Vojen-

ské muzeum Králíky, Muzeum vápenictví v  Tře-

mošnici, a tak bychom mohli úspěšně pokračovat. 

Záleží pouze na vás, co si z  naší nabídky vybere-

te. Kompletní turistické informace naleznete na 

www.vychodnicechy.info.

Začneme v Letohradě, kde na vás čeká známé 

Muzeum řemesel, které dokonce nabízí interak-

tivní programy pro školy, kdy žáci pod vedením 

zkušeného lektora zábavnou a zážitkovou formou 

pracují s autentickými materiály a pracovními listy 

přímo v expozicích muzea. Cílem toho všeho sna-

žení je podpora znovuoživení řemesel, rozvíjení 

úcty k  ruční práci a  vzniklým hodnotám. (www.

muzeumremesel.cz)

Pokud pro vás nejsou řemesla tím pravým, 

navštivte Soubor lidových staveb Vysočina − 

skanzen lidové architektury z různých částí Vysoči-

www.vychodnicechy.info

Venku mrzne, prší, zkrátka počasí, že by psa nevyhnal. Přesto se vám nechce sedět 
jen tak doma a chytat lelky? Využijte příležitost a udělejte si výlet třeba do muzea. 
A proč ne zrovna k nám, do Pardubického kraje?

Se školou na výlet 
do Pardubického kraje
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Uherský Brod – 420. výročí narození 
Jana Amose Komenského
Přijeďte strávit první jarní dny do Uherského Brodu a oslavte s námi 420. výročí 
narození J. A. Komenského. 

26. března, kdy se kašna sv. Floriana na Masarykově 

náměstí stane díky slavnostnímu zahalení nositel-

kou myšlenek J. A. Komenského. Obrubu kašny 

bude lemovat plátno s Komenského citáty. O den 

později můžete navštívit koncert Vivat Comenius 

Štěpána Raka a Alfreda Strejčka, sestavený z textů 

J. A. Komenského „Obecná porada o nápravě věcí 

lidských“. Ve stejný den jste také zváni na verni-

sáž výstavy „Komenský s úsměvem“ či na výstavu 

„Naarden ve fotografi i“.

Přijeďte poznat krásné město, které vás jistě 

okouzlí svou nevšední atmosférou.

Výběr z akcí pro rok 2012
8.–10. 6. Bílokarpatské slavnosti (součástí je NOC 

PATRIOTŮ), XXII. Brodský jarmark a Dny Naardenu, 

Přehlídka fi rem v regionu, prezentace obcí 

Uherskobrodska 

Srpen Sochařské sympozium 

3.–4. 8. Pivovarské slavnosti 

16. 9. Dny evropského dědictví a Uherskobrodsko 

v písni a tanci. Součástí akce bude vernisáž 

výstavy Ivana Theimera 

7. 10. Růžencová pouť 

11.–13. 10. Konference Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska 

10. 11. RallyShow 

 23. 11. Kateřinský jarmark

Městské informační centrum 
Mariánské nám. 2187
 688 01 Uherský Brod 
tel.: +420 572 805 125
e-mail: mic@ub.cz
http://turista.ub.cz

Poznejte královské město, rodiště učitele náro-

dů, prostřednictvím Stezky městskou památkovou 

zónou, která vám poodhalí krásu a zajímavosti jed-

notlivých památkových objektů. Doporučujeme 

návštěvu Muzea J. A. Komenského nebo Chrámu 

Mistra Jana Husa. Můžete využít i  možnosti prů-

vodcovské služby v  dominikánském kostele, kte-

rou lze objednat v Městském informačním centru. 

Dále je pro vás připraven cykloprůvodce Na 

kole Uherskobrodskem. Najdete zde řadu cyklo-

stezek a  výletů vhodných pro sportovce i  rodiny 

s  dětmi. Milovníky cykloturistiky také zveme na 

slavnostní otevření cyklostezky Uherský Brod – Ha-

vřice, které proběhne dne 27. dubna.

U příležitosti 420. výročí narození J. A. Komen-

ského pro vás uherskobrodské muzeum připravilo 

pestrý program. Od 1. března si můžete prohléd-

nout výstavu fotografi í JAK lidstvu. Oslavy začnou 

VINIUM A.S.  
HLAVNÍ 666  

VELKÉ PAVLOVICE
691 06, CR

TEL: +420 519 403 111  
FAX: +420 519 428 670
VINIUM@VINIUM.CZ  

WWW.VINIUM.CZ

Muzeum J. A. Komenského – foto archiv

 Obelisk Via Lucis - Ivan Theimer

Dominikánský kostel – Foťte naše město 2006, Radek Doležálek
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Jednou z našich hlavních činností je osvěta – 

ekologická výchova a ochranářství. V Centru eko-

logické výchovy se dozvíte spoustu informací o ži-

votě papoušků v jejich domovině i v zajetí v lidské 

péči. Seznámíte se s ohroženými druhy papoušků, 

které v zahradě chováme.

Rok 2012 jsme zahájili výstavou tropických 

motýlů, dále bude následovat série přednášek – Vi-

etnam, Libanon, Srí Lanka, Kongo. Na jarní měsíce 

připravujeme výstavu obrazů s „papouščí“ temati-

kou. Návštěvníci se v letošním roce mohou těšit na 

nové druhy papoušků, pokračujeme s  výstavbou 

expozic pro amazoňany, nově bude otevřeno „Kafé 

Kakadu“ s posezením na terase a dětský koutek.

Letošní sezona bude zahájena 1. března 

a potrvá do 31. října 2012. Otevřeno je denně od 

10 do 18 hodin.

Papouščí zoologická zahrada 

Lipová 57–58, 683 55  Bošovice

mobil: +420 777 169 005, +420 777 169 000

e-mail: info@papouscizoo.cz

www.papouscizoo.cz

Jak sám název napovídá, naší specializací jsou 

papoušci. Při prohlídce je možné pozorovat kolekci 

arating či amazonků, dále pak ary, amazoňany, ka-

kaduy a africké druhy papoušků. V provozu je nyní 

80 expozic – 150 papoušků 25 druhů. 

Součástí bezbariérového areálu je park 

s množstvím zeleně i oddechová zóna pro návštěv-

níky včetně takzvané „pozorovatelny“, která slouží 

k posezení a nerušenému sledování papoušků.

Papouščí zoologická zahrada se nachází v jihomoravské obci Bošovice, 
vzdálené asi 25 kilometrů od Brna a 6 kilometrů od památníku Mohyla míru 
a „napoleonského“ města Slavkov u Brna. 

Papouščí zoologická 
zahrada Bošovice 

BOŠOVICE

Papouščí kvíz pro děti
1. Kde se nachází Papouščí zoologická 

zahrada?

a) u Brna

b) u Prahy

c) u Ostravy

2. Kolik druhů papoušků je na světě celkem 

popisováno? 

a) přes 1000 druhů

b) 20 druhů

c) přes 300 druhů

3. Kolik kusů papoušků se chová v Papouščí 

zoo v Bošovicích?

a) 25 kusů

b) 74 kusů

c) 150 kusů

4. Jaké zbarvení peří má papoušek šedý – 

žako?

a) šedé a červené peří

b) bílé peří

c) zlaté peří

5. Papoušci ara žijí:

a) v České republice

b) na Antarktidě

c) v jižní Americe

6. Papoušci se převážně živí:

a) směsí zrnin, ořechy, ovocem a zeleninou

b) rohlíky a masem

c) čokoládou, zmrzlinou a pudinkem

7. Celý název „andulky“ je:

a) andulka veselá

b) andulka vlnkovaná

c) andulka skákavá

? 
Pokud znáte správné odpovědi, pošlete 

je do 15. 3. 2012 na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Na tři 

autory správných odpovědí čekají vstupenky do 

Papouščí zoo.

KKAAMM  pprro o dděěttii
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  Brno
Bike škola – jízdní prvky na 
rovině – praktické cvičení
29. 3. 2012 – Při přečtení nadpisu se asi usmíváte, 

ale budete se divit, co všechno si při prvním z prak-

tických kurzů jízdních technik vyzkoušíte a napo-

prvé se vám nepodaří. Dokonalé zvládnutí rov-

nováhy a  dávkování síly v  pedálech či brzdových 

pákách je nezbytným základem pro bezchybné 

zdolání překážek. Budeme se také věnovat efek-

tivnímu brzdění, volbě ideální stopy a  způsobu 

průjezdu zatáčkou včetně tzv. singltrailových vra-

ceček. 

www.alpklub.cz, www.cykloworld.eu

  Čejkovice
Po stopách templářů
1. 4. 2012 – Přijďte a  zapojte se do zábavné hry 

na principu geocachingu a  postupně odkrývej-

te templářská tajemství. Hra funguje na principu 

ukrývání a  hledání pokladů pomocí GPS souřad-

nic. Seznam všech templářských schránek najdete 

na internetových stránkách soutěže. Navigace vás 

dovede k vybranému místu. Výherci se mohou stát 

hosty na bývalé templářské tvrzi v Čejkovicích. 

www.templari.cz

 Česká Třebová
Vlaky, vláčky, koleje 
4.−25. 3. 2012 Výstavní síň Kulturního centra

Výstava s  železniční tematikou bude zahájena po-

hádkou pro děti „Magické vláčky − pohádka o ma-

šinkách“, kterou uvede PRODIVADLO Praha od 

16 hodin v malém sále Kulturního centra. Samotná 

výstava bude otevřena od 17 hodin ve výstavní síni. 

Otevírací doba: od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 

Informace na: www.kcct.cz, tel.: +420 465 531 840.

Zlom vaz po XII. 
16.−17. 3. 2012 Kulturní centrum 
Krajská postupová přehlídka divadelních ochotnic-

kých souborů v Pardubickém kraji. Program:

Pátek 16. 3. 2012

19 hod. − Malá scéna Česká Třebová − zahájení 

přehlídky

19 hod. − Malá scéna Česká Třebová − Amant

21 hod. − Malá scéna Česká Třebová − Hrobka s vy-

hlídkou

Sobota 17. 3. 2012

10 hod. − Malá scéna Česká Třebová − Máme to na 

háku

13 hod. − KC, velký sál, Česká Třebová − Charleyova 

teta

17 hod. − KC, malý sál, Česká Třebová – Kumšt

19 hod. − KC, malý sál, Česká Třebová − ukončení 

přehlídky

Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová, tel.: +420 

465 531 840 

Bližší informace a kalendář akcí naleznete na 

www.ceska-trebova.cz

 České Budějovice
Tak Trošku pohádkový vlak
16. 3. 2012 – České dráhy se známým režisérem 

a pohádkovým králem Zdeňkem Troškou a výpra-

vou ministrů Jihočeského pohádkového království 

vás co nejsrdečněji zvou na jízdu parním vlakem 

z  Českých Budějovic do Netolic. Vlak bude tažen 

lokomotivou řady 310, zvanou Kafemlejnek. 

www.cd.cz/jiznicechy

Hluboká nad Vltavou
Svatební veletrh/Svatební Hluboká 2012
11. 3. 2012 od 11 hod. – 5. ročník tradičního nej-

většího jihočeského svatebního veletrhu. Více než 

40 svatebních vystavovatelů, výhodné nákupy za 

veletržní ceny, slosování vstupenek o ceny, ochut-

návky, přehlídky. 

www.nuance.cz

Hovorany
Výstava vín s ochutnávkou
24. 3. 2012 – Vyrazte na jarní výlet do moravské vís-

ky Hovorany a okoštujte dobrá vína. K ochutnání je 

na šest stovek výborných jihomoravských vín při 

poslechu cimbálovky. Pro přespolní návštěvníky 

možnost ubytování v  místních penzionech. Mož-

nost stravování v Hovoranském hostinci. 

www.obec-hovorany.cz

 Chomutov
Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem
1. 3. 2012 od 16 hod. – Témata přednášek si urču-

jí návštěvníci sami, a  to svými dotazy. Dotazy se 

mohou týkat rozmanitých oblastí života, jako je 

biotronická prevence, fi losofi e a  jiné. Vstupné je 

dobrovolné. 

www.dub.cz/cs/prednasky-tomase-pfeiffera.php

Mimoň
Renáta Kaiserová: Napříč tvorbou
10. 3. − 8. 4. 2012 – V  Městském muzeu proběh-

ne výstava akademické malířky Renáty Kaiserové. 

Můžete zhlédnout ukázky všech technik autorky, 

o níž je známo, že se věnuje snad celému spektru 

výtvarného umění, tedy grafi ce, malbě, sochařství 

z kamene i tvorbě kožených šperků. Vernisáž pro-

běhne v soboru 10. března 2012 od 15 hodin. 

www.muzeummimon.cz

 Praha
Motocykl 2012
8.−11. 3. 2012 – Na výstavišti v Praze Holešovicích 

proběhne již 16. ročník tradiční výstavy motocyklů, 

čtyřkolek a příslušenství. Incheba Praha připravila 

opět velkou přehlídku, která zcela určitě nadchne 

všechny fanoušky motocyklů. Nebude chybět výji-

mečná soutěžní výstava motocyklových přestaveb 

Bohemian Custom Bike, proběhne i  Airbrush Art 

Festival. Své diváky si najdou i nové modely sériově 

vyráběných strojů světových značek. 

Silná láska 
v drsné době
Divadlo Rokoko uvede v březnu 
premiéru hry Želary, příběh lásky 
v drsné době podle literární 
předlohy Květy Legátové. 

Válečné roky převrátily život nejednoho člověka 

naruby. Eliška, lékařka z  brněnské nemocnice, se 

ocitá v nebezpečí života stejně jako všichni odbo-

jáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské 

vesnici Želary, v pozemském ráji, kam hřmění vál-

ky zatím nedolehlo. Nachází tu zcela nový pohled 

na svět, nové hodnoty a především lásku, o  jaké 

neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo 

jako ztráta identity, se mění v nalezení pravého já. 

Její příběh se proplétá s příběhy místních svéráz-

ných horalů – kořenářky Lucky, kovářského po-

mocníka Jozy, místního doktora, který už dávno 

ztratil Boha, faráře, který věří, že ho nalezne, Ženi, 

která žije v  jeho blízkosti den za dnem, a mnoha 

dalších.

Nepatetický patos, nehrdinští hrdinové a  přede-

vším neopakovatelná poetika, kterou jako zázrak 

z čistého nebe vnesla do české literatury zcela jedi-

nečná spisovatelka Květa Legátová, to je východis-

ko k  jevištní podobě dvou mimořádných českých 

knih, uváděných pod společným názvem Želary.

Na scéně Divadla Rokoko nastudoval mladý režisér 

Pavel Khek v české premiéře.

www.mestskadivadlaprazska.cz 
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Na slovenských sjezdovkách lyžovačka 
v březnu nekončí, podle počasí sezonu 
leckde protáhnou až do dubna. 
Moravané už dobře znají nejbližší 
lyžařské areály za hranicemi – Veľkou 
Raču v Kysuckých Beskydech, Vrátnou 
dolinu v Malé Fatře a pro ty nejnáročnější 
středisko Jasná v Nízkých Tatrách. A Češi 
je postupně objevují.

Vrátna dolina a Jánošíkova obec Terchová pod 

ní je pro Slováky, Čechy i Poláky turistickým mag-

netem v zimě i v létě. Kabinková lanovka mě vyvez-

la do sedla pod vrcholem Chlebu a Malá Fatra se 

mi odměnila krásným výhledem. Drsňáci na lyžích 

považují sjezd z Chlebu neupravovaným terénem 

Oštiepkové muldy za jeden z nejlepších „free ride“ 

zážitků na celém Slovensku. Hm, to já bych šel ra-

ději naproti na 2,5 km dlouhou sjezdovku Poľud-

ňový Grúň – Paseky. Tam to taky pěkně fi čí: sníh 

pod skluznicí i vítr po tvářích. Když padne soumrak 

a na sjezdovky vyjedou rolby, kterým Slováci říkají 

ratrak, zamířím do některé z kolib v Terchové nebo 

Zázrivé. V  kamnech hučí jako v  úle a  něco teplé-

ho do žaludku jistě přijde vhod, například hriatô, 

což je takový „slovenský grog“. Do večera je ještě 

daleko, a tak se mezitím naučíme vyrábět korbáči-

ky. Příště zkusíme kurz hry na fujaru. Potom se už 

nosí na stůl večeře: jako aperitiv hruškovice, pak 

kapustnica (zelňačka), brynzové halušky, strapačky 

se zelím, baranina na česneku, oštiepok, šúľance … 

Když k  tomu hraje živá terchovská muzika, nemá 

to chybu!

Ach ano, je nás tu i  pár lyžařů zhýčkaných 

alpskými středisky. Ty nezklame oblast Chopku 

v Nízkých Tatrách, především Jasná na jeho severní 

straně, jež je dnes areálem evropské úrovně. To do-

svědčují poznávací značky aut hostů z  Maďarska, 

Ruska, Pobaltí i  Francie. Čtyřhvězdičkové hotely 

a apartmánové domy, bazény, sauny, spousty vle-

ků a lanovek, půjčovny vybavení. Je libo něco ex-

tra? Tak si kupte večerní výjezd rolbou po sjezdov-

ce zakončený romantickou večeří v pizzerii u horní 

stanice lanovky! A  kdo má rád kontrasty, ten po 

bujarém aprés ski na diskotéce může při zpáteční 

cestě do moravských a  českých nížin vyzkoušet 

delikátní kuchyni a  nejdražší vína v  historickém 

hotelu Villa Nečas v  Žilině. (Ne, premiérovi ta vila 

opravdu nepatří).

Dost řečí. Podívejte se na www.slovakia.travel 

a už balte na cestu!

Pro KAM po Česku text i foto Aleš Krejčí

Rušná zima na 
slovenských horách 
i pod nimi

Na Slovensku jsem v  zimě už dlouho nebyl, 

a tak není divu, že mě mnohá místa svou vybave-

ností velmi překvapila. Když je zima v plném prou-

du, na parkovištích těchto horských středisek je 

každá třetí poznávací značka česká. V areálu Snow 

Paradise Veľká Rača – Oščadnica si na své přijdou 

začátečníci i velmi zdatní lyžaři. Na svahu Dedovka 

se sjezduje i  večer při umělém osvětlení a  v  jeho 

horní části je nejdelší bobová dráha ve střední Ev-

ropě. Na modrých vozíčkách se po ní sice jezdí za 

denního světla, ale 1300 metrů dlouhá trať pořád-

ně vzpění adrenalin i tak. Milovníci kuriozit si určitě 

udělají výlet do nedaleké obce Stará Bystrica, kde 

si místní před pár lety postavili nefalšovaný a fun-

gující Slovenský orloj. Pokud máte s  sebou auto, 

zalyžujte si na Oravě na Kubínskej holi – i tam je to 

příjemné a čeká vás tu spousta zábavy i pro malé 

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání leden–únor 2012

Informačnímu a cestovnímu centru NáchodKamenice 144, 547 01 Náchod

Luděk Sládek
šéfredaktor

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíce leden−únor 2012
Celkem došlo 2880 odpovědí, z toho 2622 e-mailů a 258 dopisů.

Tak jak, bratři Slované?
Otázka: Polabští Slované − to bylo velké množství malých kmenů, které se sdružo-
valy do dvou kmenových svazů. Víte do jakých?
Správná odpověď: Obodrité (Bodrci) a Lutici (Veleti)
Celkem soutěžilo:165 čtenářů, správné odpovědi: 154, špatné odpovědi: 11 
Výherci: Barbora Petrtýlová, Praha 8; Libuše Valdová, Rakovník; Michal Wein, 
Jilemnice
Kartografi e Praha
Otázka: Kde se narodil moravský malíř a grafi k Joža Uprka?
Správná odpověď: b) Kněždub
Celkem soutěžilo: 346 čtenářů, správné odpovědi: 323, špatné odpovědi: 23
Výherci:. Ludmila Ďurická, Ostrava-Jih; Marie Hamplová, Jablonec nad Nisou; 
Jakub Kytlica, Čkyně
U nás jako v ráji
Otázka: Jaká rokle spojuje Teplické a Adršpašské skály?
Správná odpověď: Vlčí rokle
Celkem soutěžilo: 374 čtenářů, správné odpovědi: 370, špatné odpovědi: 4 
Výherci: Jana Štěpničková, Teplice; Zuzana Votroubková, Brťov-Jeneč; Josef Bar-
hoň, Třebnice; Alois Jurka, Brtnice; Vladimír Vejmelka, Okříšky
Edice ČT
Otázka: Ve kterém roce byl zrušen templářský řád?
Správná odpověď: V roce 1312
Celkem soutěžilo: 370 čtenářů, správné odpovědi: 364, špatné odpovědi: 6 
Výherci: Marta Boučková, Poděbrady; Pavla Jaklová, Hořice; Jaroslav Tomášek, 
Jaroměř
Špalíček výletů
Otázka: Která je nejstarší dochovaná kamenná rozhledna v ČR?
Správná odpověď: Rozhledna na Kleti
Celkem soutěžilo: 281 čtenářů, správné odpovědi: 256, špatné odpovědi: 25 
Výherci: Květa Mukenšnáblová, Ústí nad Labem; Marta Sodomková, Jilemnice; Jan 
Chudarek, Valašské Klobouky
Slevy, které zamrazí
Otázka: Ve kterém roce započaly snahy o zpřístupnění tvrze Hanička veřejnosti?
Správná odpověď: V roce 1968
Celkem soutěžilo: 303 čtenářů, správné odpovědi: 236, špatné odpovědi: 67 
Výherci: Zdenka Formánková, Poděbrady; Josef Cerman, Jilemnice; Václav Čerbák, 
Ostrava-Poruba; Petr Pražák, Velichovky; Milada Kaňovská, Uherské Hradiště
Už jste byli v Třešti? 
Které fi gurky neodmyslitelně patří do betléma?  a) Josef, Marie, Ježíšek
Nejvyšší vrchol na Třešťsku se jmenuje  b) Velký Špičák
Největší sluneční hodiny ve střední Evropě se tyčí do výšky  c) 8,21 m
Pan Tau je  c)vysoký němý pán v černém obleku s buřinkou na hlavě
Josef Alois Schumpeter byl  b) třešťský rodák, první rakouský ministr fi nancí
Třešť leží  a) v kraji Vysočina
Navštívíte Třešť?  a + b + c
Celkem soutěžilo: 175 čtenářů, správné odpovědi: 82, špatné odpovědi: 93 
Výherci: Květa Křivohlávková, Dlouhá Třebová; Ing. Marie Švajdová, Třebíč; Moj-
mírek Musil, Chýnov 
Brněnské podzemní království 
Na Zelném trhu bývalo: b) tržiště se zelím a další zeleninou
Mincmistr byl: a) mistr přes ražbu mincí
Kostnice bylo: b) místo k uložení ostatků zesnulých
Brněnský drak byl ve skutečnosti: c) krokodýl
Sklep se říká: c) dutému prostoru pod úrovní terénu
Řemeslo je: a) manuální dovednost provozovaná za účelem obživy
Tržiště je: b) místo, kde probíhají trhy
Celkem soutěžilo: 256 čtenářů, správné odpovědi: 243, špatné odpovědi: 13 
Výherci: Milena Hejzdralová, Pěnčín u  Liberce; Terezka Kopsová, Doudleby nad 
Orlicí; Petr Jonáš, Litomyšl
Co možná nevíte
Znáte odpovědi na naše čtyři otázky?
 Žlutický kancionál váží 28 kg.
 Původní název českého města Beroun je Verona.
 Románský kostel sv. Petra a Pavla se nachází v Řeznovicích u Ivančic.
 Rotunda Nanebevzetí Panny Marie ve Znojmě je vysoká 10,11 m.
Celkem soutěžilo: 239 čtenářů, správné odpovědi: 166, špatné odpovědi: 73 
Výherci: Ivana Fantová, Nové Město n. M.; Ing. Vojtěch Švec, Netolice; Karel Uhlíř, Lanškroun
Křížovka
... v Jizerských horách nevyskytuje...

Celkem soutěžilo: 344 čtenářů, správné odpovědi: 343, špatná odpověď: 1

Výherci: Ingrid Búziová, Meziboří; Bronislava Kaplová, Nové Město pod Smrkem; Jára 

Seiml, Praha

Co je to?
Klenčí pod Čerchovem (Muzeum Jindřicha Šimona Baara)

Celkem soutěžilo: 27 čtenářů, správné odpovědi: 11, špatné odpovědi: 16 

Výherci: Eva Brlicová, Brno; Zdeněk Svoboda, Újezd u Brna; Šrot Leopold, Novosedly

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky, ale i co vidíte na obrázku, nám můžete zasílat do 

15. března na adresu redakce nebo na souteze@kampocesku.cz. Vždy tři 

autoři správných odpovědí získají mapu Kartografi e Praha.
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SKUPINA ČEZwww.cez.cz/temelin

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN
VÁS ZVE DO SVÉHO 
INFORMAČNÍHO CENTRA

Návštěvní hodiny: denně 9:00–16:00 h, červenec a srpen 9:00–17:30 h
Kontakt: telefon: 381 102 639, fax: 381 104 900, e-mail: infocentrum.ete@cez.cz
Vstup zdarma!

Prostorové modely, 3D projekce, rozsáhlá expozice
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