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Chcete dostávat magazín KAM až domů k vám? Není

problém. Magazín vám zašleme na poštovní adresu 

každý měsíc (9x ročně) za zasilatelský poplatek 

28 Kč (poštovné a balné). 

KAM po Česku 
všem

www.kampocesku.cz

Jak si KAM objednat?

na adrese: 

Redakce KAM po Česku

Zdena Kubátová

Kubelíkova 30

130 00 Praha 3

e-mailem: kubatova@kampocesku.cz

prostřednictvím SMS: 

ve tvaru KAM na čísle +420 602 223 279

(cena odeslané SMS je dána tarifem 

vašeho operátora)

Pro: 

od vydání:   do vydání:

Magazín KAM po Česku vychází 9krát ročně 
(leden/únor, březen, duben, květen, červen, červenec/srpen, září, říjen, listopad/prosinec). 

KAM po Česku, o. s., Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3,
tel.: +420 222 944 816-7, mobil: +420 602 223 279,
e-mail: redakce@kampocesku.cz, www.kampocesku.cz 

Dárkový certifi kát
k zasílání magazínu KAM po Česku 

KAM po Česku − zasilatelská cena  (v kalendářním roce 2012) 

leden−únor (9x 

za rok)

březen 

(8x za rok) 

duben 

(7x za rok)

květen 

(6x za rok)

červen 

(5x za rok)

červenec−srpen 

(4x za rok)

září 

(3x za rok)

říjen 

(2x za rok)

listopad−prosinec 

(1x za rok)

252 Kč 224 Kč 196 Kč 168 Kč 140 Kč 112 Kč 84 Kč 56 Kč 28 Kč

* Zasílání starších vydání magazínů KAM po Česku je limitováno prakticky nulovou remitendou.
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Milí čtenáři,
dubnové vydání 

KAMu není věnované 
svátku „sv. Apríla“, jak by 
se mohlo zdát, přesto 
mi dovolte pár malých 
aprílků. Věděli jste, že 
si dnes žijeme skuteč-
ně na vysoké noze? Že 
naše životní úroveň je 
nejvyšší od roku 1989?                                                                                                                                            
Opravdu, protože kdy na-

posledy stál litr benzinu stejně jako pět vajec? Možná 
je to tím, že šetříme „jako blázni“, kde se dá i nedá. 
Co kdyby to ministr rozpočtové odpovědnosti, když 
už chce šetřit, udělal stejně jako já? Když například 
zruším jednu 60W žárovku ve špajzu, ušetřím 10 Kč 
ročně. A on, když přestane dotovat fotovoltaické ob-
ludnosti, ušetří 12 miliard. Já přestanu naslouchat po-
domním prodejcům, pojišťovákům, telefonním ope-
rátorům či věrozvěstům a ušetřím asi 900 Kč ročně. 
On z ministerstev vyrazí poradce, lobbisty, Ivánky či 
Mazánky a ušetří 30 miliard jako nic. Já nebudu letos 
potřebovat novou kliku na hajzlíku a ušetřím 300 Kč 
a on ukončí všechny nesmyslné projekty a ušetří 150 
miliard. Jaké projekty? Třeba takové, jako je reklamní 
kampaň „jezte kapry“, která nás stála už 150 milionů, 
ale kdo z vás ji kdy viděl? A co třeba projekty výzkumu 
náboženství (27 milionů) nebo „Jihočeská rozkoš“ za 
5 359 736 Kč s cílem motivovat sexuální pracovnice 
k odchodu z ulice na trh práce? Ale jak řekl Tomáš 
Baťa: „To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, 
je jiné jméno pro mravní bídu.“ Tak jak, pane galaktic-
ký ministře fi nancí, začneme šetřit – oba?  

Ale dokud nám zbude na turistiku, není nejhůř, 
tudíž není nutno, aby nebylo veselo, a v Blaníku mo-
hou spát klidně dál. Zvláště pak, když nám na dveře 
klepe jaro a po krátkých zimních dnech bez slunce 
nás letní čas stále déle drží venku. V tomto jarním 
vydání jsme proto pro vás připravili tipy na výlety do 
okolí měst nebo na pochody za zajímavými turistic-
kými cíli. Ale nabízíme také mokrou variantu výletů 
za památkami či do muzeí, kde si pro vás kasteláni 
a kurátoři připravili nejednu zajímavou novinku. Za-
vítat můžete také na zahájení turistické sezony do 
některého z našich měst. Vedle hlavního programu 
jsou tyto akce vždy provázeny lidovou veselicí a taš-
kařicemi pro malé i velké. Zkrátka, veselá mysl – zdraví 
půl, a kdo to neví, co nadělám? 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Endlich 

Frühling!

Spring  

at last!

 Year/Jahrgang 6, April – Juni/June 2012

www.travel-eye.eu     www.kampocesku.cz
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 Dopisy čtenářů
Dobrý den, žiju a pracuju v krásném městečku 

Zruč nad Sázavou. Když jsem se dívala na váš web, 

nikde tu o nás není ani zmínka! 

Martina Fialová

Děkuji za Váš námět a věřím, že se vše brzy změní.

 

Dobrý den, naše společnost PIVNÍ VÝLETY se 

zaměřuje na výlety za pivem po českých pivova-

rech a  minipivovarech. Chtěli bychom požádat, 

jestli by bylo možné naše produkty prezentovat 

i na stránkách www.kampocesku.cz. 

S pozdravem Bc. Klára Hanušová

Dobrý den, naše redakce má vždy zájem o spolu-

práci s každým, kdo našim čtenářům nabízí nové a ne-

poznané zážitky. V případě pivních výletů mne navíc 

mé příjmení k podobné spolupráci takřka zavazuje. 

 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy vyjde 

další číslo časopisu KAM na výlet? Předem děkuji, 

Váš časopis se mi moc líbí.  Jana Havlíčková

Dobrý den, první by měl vyjít 1. 5., další 1. 6. 

a 1. 9., poslední pak 1. 11. 2012. 

Dobrý den, jsem studentkou magisterského 

studia Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně a píši diplomovou práci na téma 

Nové trendy ve tvorbě webových portálů cestovní-

ho ruchu. Chtěla bych Vás tímto požádat o spolu-

práci.  S pozdravem Bc. Marie Veselovská

Dobrý den, rád se Vás ujme náš kolega RNDr. Aleš 

Krejčí, CSc.

Zdravím, měl bych dotaz týkající se odpovědí 

na soutěžní otázky. Při jejich odesílání na server 

www.kampocesku.cz nebo dříve na adresu info@

kampocesku.cz obratem přišlo sdělení o  zaregis-

trování. Na nové adrese souteze@kampocesku.cz 

tomu tak není.  Josef Cerman

Zdravím Vás, pane Cermane, odpovědi do systé-

mu, a  tudíž i  ke zpracování, dochází zatím na obou 

zmíněných adresách, jen adresa souteze@kampo-

cesku.cz trochu trucuje. Byl jsem však ujištěn, že do 

konce března bude vše tak, jak byli naši čtenáři zvyklí. 

Ráda bych použila obrázek z  galerie, proto 

vás žádám o souhlas ke kopírování obrázku Bitva 

u Kresčaku.  Předem děkuji, Hana

Bohužel, tento obrázek byl získán redakcí z veřej-

ně dostupného zdroje, což nás neopravňuje poskyt-

nout ho třetí osobě. 

Dobrý den, ráda bych objednala předplatné 

magazínu KAM po Česku jako dárek. Lze předplat-

né poslat s dárkovým certifi kátem? Je možné před-

platit si i magazín KAM na výlet? 

Děkuji za odpověď, Simona Panáčková

Dárkový certifi kát k  předplatnému magazínu 

KAM po Česku Vám obratem zašleme, stačí nám jen 

napsat, komu bude určen. Zasílání magazínu KAM 

na výlet není možné objednat, protože se jedná o ob-

časník. Ale do rozebrání bude vždy k dispozici u nás 

v redakci.  Luděk Sládek, šéfredaktor

Nové náboženství, 

které jim nabízel, jak-

si zakazovalo otroctví 

i mnohoženství, prostě 

nešvary, které byly ne-

jen Čechům tolik vlast-

ní. Biskup do lidí tepal 

i  kvůli nadměrnému 

pití alkoholu, ale jeho 

snahy měly nevalnou 

odezvu. Tak po pěti 

letech ve svém úřadu 

roku 988 znechuceně 

opustil Prahu. Odešel do Říma, kam ho doprovázel 

jeho bratr a věrný souputník Radim. 

To, že nově zřízený pražský biskupský stolec 

zel prázdnotou, bylo trnem v oku knížeti Bolesla-

vu II. Vyslal tedy do „věčného města“ za Vojtěchem, 

který mezitím složil řeholní slib, poselstvo, které ho 

nakonec přesvědčilo k návratu. Biskup si vzal s se-

bou na pomoc skupinu italských mnichů, kteří po-

sléze založili Břevnovský klášter. Cestou ještě stačili 

vystavět kostel svatého 

Jiří v  nynější plzeňské 

čtvrti Doubravka. 

I  tentokrát vydržel 

Vojtěch v  Čechách jen 

krátce. Poměry nebyly 

o  nic lepší, a  tak opět 

odešel do exilu. Toto 

rozhodnutí mu podle 

všeho prodloužilo ži-

vot: jinak by nejspíš 

roku 995 padl za oběť 

přepadení Libice nebo 

následnému vyvražďování rodu Slavníkovců, 

ze kterého sám pocházel.

Biskupův osud se naplnil jeho mučednickou 

smrtí na misii v Prusku, když se roku 997 vydal do 

Polska, aby zdejší pohany obrátil na křesťanství. 

Byl zabit v posvátném háji šípy Prusů. Masakr pře-

žil jeho bratr Radim, který po propuštění ze zajetí 

podal svědectví o bratrově smrti.

-krt-

Richsin otec Vladislav II. (asi 1110 – 18. led-

na 1174), od roku 1140 český kníže a  v  letech 

1158–1172 druhý český král z  rodu Přemyslov-

ců, byl nejstarším synem Vladislava I. a  Richenzy 

z Bergu, která je známá spíše jako Rejčka. Richsin 

nevlastní bratr kníže Bedřich provdal sestru v  je-

jích dvanácti letech (1177) za 19letého Jindřicha I. 

z Mödlingu (asi 1158 – 11. září 1223) z rodu Baben-

berků. Bedřich si tímto sňatkem chtěl nejspíš zajis-

tit spojenectví svých rakouských příbuzných v ne-

odvratitelném střetu s  přemyslovským knížetem 

Soběslavem II. (asi 1128 – 29. ledna 1180). Richsa 

porodila v sedmnácti letech Jindřichovi syna, také 

Jindřicha, ale krátce poté, 19. dubna 1182, zemřela. 

Byla pohřbena v nejstarším cisterciáckém klášteře 

Heiligenkreuz ve stejnojmenném dolnorakouském 

městě okresu Baden. Manžel Jindřich se už podru-

hé neoženil a  pohřben byl do hrobky vedle své 

manželky.

Antonín Fridrich fo
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Jindřich a Richsa na fresce v apsidě kaple Karner v Mödlingu (asi 1252)

Lebka sv. Vojtěcha – Svatovítský˝ poklad

Zapomenutá princezna
Princezna Richsa zvaná Česká se narodila okolo roku 1165 jako 
dcera českého knížete a krále Vladislava II. a jeho druhé manželky 
Judity Durynské (asi 1135 – 9. září po 1174). Devatenáctého dubna si 
připomínáme 830 let od jejího úmrtí (1182). 

Cisterciácký klášter Heiligenkreuz

Bojovník s nešvary
Ačkoliv je svatý Vojtěch jedním z patronů českých zemí, za svého života byl 
jejich největším kritikem. Druhý pražský biskup se totiž s veškerou vervou snažil 
povětšinou pohanské Čechy obrátit na křesťanství, ale ti se tomu ze všech sil 
bránili.

www.kampocesku.cz   2

KAM to vidí



KAM na výlet s:
Petrem Jáklem
Petr je profesionálním 
judistou, který se stal 
10x mistrem ČR. Dále 
vybojoval 5. místo na 
světové Univerziádě, 
5. místo na ME, 
dvakrát byl bronzový 
na Akademickém 
mistrovství světa, 13. na 
olympiádě v Sydney a je 
mistrem ČR z roku 1996 
v armwrestlingu. 

Je synem Petra Jákla st., který rovněž v judu zís-

kal 13 mistrovských titulů a do světa fi lmu se zapsal 

jako jeden z nejlepších československých kaskadé-

rů. Petr vystudoval hereckou školu v  Los Angeles 

a  profesí je scenáristou, režisérem, producentem, 

ale i  kaskadérem. Absolvoval Karlovu univerzitu 

a s manželkou Romanou Jákl Vítovou vychovávají 

dcery Sofi i a Elisu. Zkrátka ideální adept pro náš tip 

na výlet. 

Obecně si myslím, že nejideálnější dovolená je 

u  nás v  Čechách. Když si chci opravdu odpočinout, 

odjedu na chatu do jižních Čech a  zajdu si tam na 

ryby. Vlastně skoro každá moje dovolená je spojená 

s rybařením. Na rybách se skvěle relaxuje a člověk si 

od všeho odpočine. A  když chytí nějakou tu rybu, je 

to spíš bonus. Proto bych doporučil nějakou lokalitu, 

kde protéká řeka. Loni v létě jsem byl po dlouhé době 

s  rodinou na Zvíkově. A  byl to pro mě zážitek jako 

kdysi. Tak krásné místo, kde se stékají dvě řeky, bys-

te těžko hledali. Jak Vltava, tak Otava jsou tu krásné 

a  čisté. Měl jsem nutkání nahodit, ale prut jsem ne-

chal doma, tak jsme se alespoň vykoupali. Kromě 

krajiny je co obdivovat i na zvíkovském hradě. V polo-

vině cesty zpátky, která vede jen a jen do kopce, jsem 

se ještě „občerstvil“ vynikající domácí hruškovicí, kte-

rou tam místní prodávali. Prostě skvělý den, který si 

člověk bude dlouho pamatovat. Vřele doporučuji. 

Děkuji za pohodový tip na výlet a dovolte mi 

popřát Vám v profesním i osobním životě jen vše 

dobré. Zároveň přijměte poděkování za skvělou 

reprezentaci naší malé zemičky uprostřed Evropy. 

Luděk Sládek

Prusko, které si znesvářilo prakticky celou Evro-

pu, se nezaleklo ani rakouské armády stojící u čes-

kých hranic a  rozhodlo se ji zatlačit. Armády se 

střetly před 255 lety, 21. dubna 1757 u Reichenber-

gu (dnes Liberec). Rakušané kladli statečný odpor 

a v jednu chvíli dokonce měli navrch. Prusové pod 

velením vévody Augusta Wilhelma Braunschwei-

ga-Beverna byli ale silnější a  jednotkám hraběte 

Königsegga nezbylo než ustoupit. Na bojišti zů-

stalo téměř 900 rakouských a 650 pruských vojáků. 

Prusům se tak uvolnila cesta na Prahu. Následovala 

bitva u Štěrbohol, ale Prusové odtáhli až po střetu 

u  Kolína, kde se je Rakušanům konečně podařilo 

porazit.

Sedmiletá válka, kterou můžeme označit za 

první celosvětový konfl ikt, neboť se odehrávala po 

celé Evropě, v Africe i Americe, připravila o život asi 

milion lidí. Příliš vysoká cena, zvlášť když tento kr-

vavý konfl ikt vlastně nepřinesl žádné územní změ-

ny. Jasným vítězem se tak stala Británie, která na 

úkor Francie dokázala upevnit nadvládu nad svě-

tovými oceány a pozici vůdčí země průmyslové re-

voluce. Prusko přes vysoké ztráty ukázalo, že s ním 

ostatní musí počítat. Naprostým fi askem skončila 

pro Rakousko a Francii.

Použitá mapa pochází z  velkého atlasu bitev 

sedmileté války (1790). K vidění je ve Vlastivědném 

muzeu a galerii v České Lípě, kde vedle dalších za-

jímavých exponátů najdete také expozici exotické 

přírody, jeskynní archeologie nebo K. H. Máchy. 

(muzeumcl.cz) -krt-

Její sňatek byl výsledkem politických hrátek, 

protože ženichovým poručníkem a správcem jeho 

zemí nebyl nikdo jiný než sám český král a Marké-

tin otec Václav II. 

Markéta byla až třetí Václavovou dcerou, její 

manžel tak měl po zavraždění Markétina bratra 

Václava III. (1306) jen malou šanci na český trůn. 

Spravedlivé je však dodat, že Markéta se na rozdíl 

od starších sester Anny a  Elišky a  královny vdovy 

po Václavovi II. Elišky Rejčky v bojích o  trůn nijak 

neangažovala. 

Navíc se ani její manžel Boleslav nedočkal 

věna, tak alespoň zabral náhradou roku 1308 

Opavsko. Opavska si ale užil jen tři léta. V  dubnu 

1311 totiž uzavřel s novým českým králem Janem 

Lucemburským dohodu, ve které rezignoval na ná-

roky své ženy a držené Opavsko prodal 11. června 

téhož roku za 8000 hřiven zpět Mikuláši Opavské-

mu. Tak se stal Boleslav Lehnický spojencem krále 

Jana a  v  letech 1321−1322 byl dokonce za doby 

královy nepřítomnosti správcem českého králov-

ství. Právě v době správcovství 26letá Markéta den 

po porodu třetího syna zemřela. Pohřbena byla 

spolu s ním v klášteře na Zbraslavi. Ale Boleslav se 

měl k světu a roku 1326 se oženil s Kateřinou Šubić, 

dceru chorvatského bána Mladena II. 

Na závěr připojujeme vysvětlivku nadpisu 

tohoto článku: jméno Markéta je totiž odvozeno 

z řeckého margarites – perla.

Josef Grof
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Princezna perla 
Markéta Přemyslovna (* 1296), dcera 
českého krále Václava II. a Guty 
Habsburské, se odebrala na věčnost před 
690 lety, 8. dubna 1322. Od svých sedmi 
let (1303) byla manželkou 12letého 
Boleslava III. Lehnického a do historie 
vstoupila jako česká princezna a kněžna 
Lehnická.

Prusové byli silnější
Důležitým střetnutím sedmileté války byla Bitva u Liberce, která skončila porážkou 
rakouského vojska pruskými jednotkami. Prusové za sebou měli úspěšné tažení, 
během kterého do konce roku 1756 obsadili téměř celé Sasko a dobyli Drážďany.
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Emil Filla se narodil 

4. dubna 1882 v  Chro-

pyni. Začal studovat 

Akademii výtvarných 

umění v  Praze, ale po 

třech letech školu opus-

til. V  prvním období 

jeho tvorby ho ovlivni-

lo dílo malíře Edvarda 

Muncha. Na cestách po 

Evropě poznal plátna 

Matisse, van Gogha, Cé-

zanna i Picassa, který na něj zapůsobil podobně jako 

Munch. Pod tímto dojmem namaloval Filla v  roce 

1910 svůj první kubistický obraz Podzim. Zabýval 

se také sochařskou tvorbou (Hlava, 1913) a fi gurál-

ní malbou (Kuřák, 1913). V jeho zátiších se objevují 

i prvky koláže (Zátiší s tabákem, 1914).

Těsně před první světovou válkou odešel do 

Paříže, ale po jejím vypuknutí musel uprchnout 

do Holandska. Vedle malířské tvorby se angažo-

val také v  českém odboji. Po válce byla středem 

jeho malířského zájmu především zátiší, potom 

se v  jeho tvorbě objevilo téma ženy 

(Dívka s mandolínou, 1929). Umělec-

ky reagoval na vzrůstající nebezpečí 

nacismu, především cyklem Boje 

a  zápasy. Hned v  první den dru-

hésvětové války byl spolu s  řadou 

dalších významných osobností (mj. 

s  Josefem Čapkem) nacisty zatčen 

a  uvězněn v  koncentračním táboře 

v  Dachau a  později v  Buchenwaldu. 

Na rozdíl od mnoha dalších přežil 

a hned v roce 1945 mu byla uspořá-

dána výstava v Mánesu.

Filla se vrátil zbídačený a  lékař zjistil, že pro-

dělal šest infarktů. Po ročním zotavování se opět 

vrhl do práce. Jeho nejvýznamnějším poválečným 

dílem je cyklus monumentálních maleb na téma 

slovenské zbojnické písně. 

Filla byl vášnivým sběratelem. Původ nekoneč-

ného množství uměleckých předmětů, které sbíral, 

sahal od starověku po přítomnost. Velmi originální 

sbírku sestavil z fotografi í. Zemřel 2. října 1953 v sa-

nitce, zabil ho sedmý infarkt. -krik-

Vystudoval na praž-

ské malířské akademii 

a v Mnichově. Roku 1836 

upoutal pozornost čes-

kých stavů, které mu po-

skytly fi nanční podporu 

400 zlatých na čtyřletou 

cestu po Itálii, Švýcarsku, 

Anglii a Francii. V Itálii se 

v  něm probudil zájem 

o  archeologii. Po návra-

tu do Prahy byl ustaven 

kustodem archeologic-

kých sbírek Národního 

muzea. Získal pro ně 

některé vzácné nálezy 

(např. mosazné a zlaté ozdoby z pravěkých pohře-

bišť) či starožitnosti z Francie a Itálie. Ilustroval prá-

ci O starožitnostech českých a o potřebě chránit je 

před zkázou. 

V  roce 1846 se vrátil k  malířství a  roku 1847 

dokončil obraz evangelisty sv. Lukáše pro Týnský 

chrám v Praze. Jeho nesmírná produktivita a kato-

lická oddanost mu zjed-

nala oblibu v  kněžských 

kruzích, ovšem jeho vý-

znam pro české umění je 

mnohem menší, než jaký 

se mu přikládá. Zasloužil 

se však o šíření slovanské 

myšlenky ve výtvarném 

umění. Jeho obrazy si 

pořídili třeba císař Fer-

dinand Dobrotivý nebo 

kardinál Schwarzenberg. 

Hellichovým dílem je 

i nejznámější portrét spi-

sovatelky Boženy Něm-

cové. Své obrazy ozna-

čoval kromě podpisu hliněnou římskou lahvičkou. 

Roku 1875 spoluzaložil Křesťanskou akademii, kde 

působil v odboru výtvarném a archeologickém. 

Josef Vojtěch Hellich zemřel v Praze 22. ledna 

1880 a  byl pohřben na Malostranském hřbitově. 

Hrob pod hustým porostem břečťanu dnes již má-

lokdo najde. -jol-

Čarodějnice
 Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 

1. května. Jedná se o starý a dodnes živý lidový zvyk. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za ma-

gickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají 

na čarodějnický sabat. Na ochranu před nimi se na 

vyvýšených místech zapalovaly ohně. Popel z těchto 

ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody.

Májka
 Věděli jste, že májka se staví ve většině zemí Evropy? 

V Česku to bývá 30. dubna. Májka se má uříznout 

v noci před prvním májem. Horní část smrku nebo 

břízy se ozdobí stužkami a zavěsí se na ni věnec. 

V noci muži májku hlídají před protivníky ze sou-

sedních vesnic. Kdyby ji porazili, byla by to velká 

ostuda. Někdy se také staví malé máje před domy 

jako vyznání lásky dívce.

Největší talent všech dob
1452 – 15. dubna se narodil Leonardo da Vinci. Na 

tohoto velikána krátký text nestačí. Byl významným 

malířem, sochařem, architektem, přírodovědcem, 

hudebníkem, spisovatelem, vynálezcem a konstruk-

térem. Spousta výrobků dnešní doby se zakládá na 

jeho nápadech, například padák, kolo, vícestupňová 

převodovka nebo helikoptéra (vzduchový šroub). 

Zabýval se i využitím vodní energie atd.

„Sloup království“
1462 – 28. dubna zemřel významný český šlech-

tic Oldřich II. z Rožmberka. Po bitvě u Lipan se stal 

uznávaným vůdcem katolických pánů v Čechách. 

Jeho současníci ho nazvali „sloupem království 

tohoto a údem nejmocnějším“. V době jeho vlády 

(1418–1451) stoupla moc rodu Rožmberků, protože 

dokázal využít oslabení královské moci v průběhu 

husitských válek. 

Apríííl!
17. století – Komu by se nelíbily vtípky na účet 

druhých. To si zřejmě řekli naši předci, když začali 

1. dubna slavit takzvaný apríl. Den bláznů do Čech 

sice přišel ze zahraničí, rychle se ale uchytil a po-

prvé je doložen už koncem 17. století. Proč se lidé 

rozhodli tropit si ze sebe šprťouchlata právě v tento 

den? Nikdo neví, možná ale za jejich dobrou nála-

dou stálo přicházející jaro.

Ze slavného rodu
1762 – 27. dubna zemřel český hudební sklada-

tel a varhaník Jan Josef Brixi. Pocházel z rodu Bri-

xi, v němž se po mnoho generací dědilo hudební 

nadání. Učil na škole v Manětíně a byl varhaníkem 

v Mělníce. Z jeho díla se dochovalo jen málo. Ve své 

době ale byly jeho skladby rozšířené. Třeba jedna 

z jeho árií se uváděla až v kostele v Blížkovicích na 

Znojemsku.

fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

Malíř a sběratel 
Poslední slova malíře a vášnivého sběratele Emila Filly napsaná při plném vědomí 
zněla: „Non Omnis Moriar“ („Ne vše ze mě zemře“). Ukázalo se, že byla vskutku 
pravdivá.

Plodný malíř
Malíř Josef Vojtěch Hellich se narodil 17. dubna 1807 
v Cholticích. Zaměřoval se především na církevní malby, 
historické scény a ilustrační kresby starožitných předmětů.
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Již v devatenácti letech začal hrát u kočovných 

souborů. Krátce studoval na slavné Ottově dra-

matické škole ve Vídni, odkud vzešla nabídka na 

angažmá v  Zemském 

divadle v Lublani. Poté 

hostoval i  v  Záhřebu 

a  po návratu do Čech 

hrál v  Plzni. Mezníkem 

v  jeho herecké dráze 

byl rok 1905, kdy získal 

angažmá v  pražském 

Národním divadle. Této 

scéně zůstal již věrný. 

Doménou Rudolfa 

Deyla byly velké role 

mladých milovníků 

a  romantických hrdinů 

(Strakonický dudák, 

Cyrano z  Bergeracu, 

Romeo a  Julie). Proslul především svým příklad-

ným mluveným projevem. Ovšem jeho patetické 

herectví bylo sice vzorové pro studenty, na druhou 

stranu jej však distancovalo od nabí-

dek fi lmařů. Zatímco na divadelních 

jevištích ztvárnil stovky postav, fi lm 

mu po nástupu zvuku poskytl jen 

málo příležitostí.

Nepříliš slavnou epizodou v jeho 

životě byla jeho kritika atentátu 

na Heydricha, kterou pronesl před 

shromážděním herců v Národním di-

vadle v  červnu 1942. Podle četných 

pozdějších svědectví byl ale tento 

proslov vynucen pohrůžkami ze stra-

ny gestapa.

Rudolf Deyl starší zemřel v Praze 

16. dubna 1972 krátce po svých 96. 

narozeninách a je pohřben na pražském vyšehrad-

ském hřbitově.

-ju-

Narodil se 8. dubna 1912 na Slovensku, v obci 

Poluvsie, jež je dnes součástí Rajeckých Teplic. Po 

škole se v Čechách vyučil kovářem a zámečníkem. 

Vojenskou službu nastoupil v říjnu 1932 v Košicích, 

absolvoval poddůstojnickou školu, pokračoval 

jako délesloužící poddůstojník a  po odchodu do 

civilu pracoval ve vojenské továrně na bojové ply-

ny. Před příchodem nacistů sabotoval přepravní 

zásobníky továrny, za což měl být zatčen. Zatčení 

unikl 6. června 1939 útěkem do polského Krakova, 

kde vstoupil do československé vojenské skupiny 

a setkal se s Janem Kubišem. Společně pak odpluli 

do Francie, vstoupili do Cizinecké legie v  Sidi bel 

Abbes, ale už koncem roku 1939 vstoupili do čs. za-

hraniční armády ve Francii. Po pádu Francie odešli 

do Anglie, kde Gabčík absolvoval kurz rotmistrů. 

Jako jeden z  prvních byl zařazen do výcviku pro 

plnění úkolů zvláštního určení a nakonec také jme-

nován velitelem výsadku Anthropoid. 

V noci z 28. na 29. 12. 1941 byl spolu s Kubišem 

vysazen na území protektorátu, kde plnili nejrůz-

nější úkoly a po přesunu do Prahy začali připravo-

vat atentát na Heydri-

cha. Aby nepoškodili 

aktovku, v níž Heydrich 

vozil důležité doku-

menty, měl Gabčík 

použít samopal Sten 

Gun MK II FF 209. V den 

atentátu 27. května 

1942 však zbraň Gab-

číkovi selhala a atentát 

provedl Kubiš protitan-

kovým granátem. Gabčík a další výsadkáři byli ob-

jeveni gestapem v kryptě kostela Cyrila a Metoděje 

(na základě udání výsadkáře Karla Čurdy) 18. červ-

na 1942 a svedli svůj poslední souboj s jednotkami 

SS. Před zajetím ale raději zvolili smrt sebevraždou. 

Gabčíkova hlava byla nacisty oddělena od těla, 

uschována, ale koncem války se ztratila. Tělo bylo 

pochováno do hromadného hrobu. 28. října 1942 

byl povýšen do hodnosti poručíka a po válce po-

stupně až do hodnosti plukovníka in memoriam. 

Alois Rula

Akát, blýskavice, cílovníci
1791 – 27. dubna se narodil Samuel Morse. Nebyl 

jen vynálezcem, ale i sochařem a malířem. První 

prototyp telegrafu, který fungoval na krátké vzdá-

lenosti, dokončil v roce 1836. Po vylepšení proto-

typ zaznamenal zprávu i na deset mil daleko. V roce 

1838 změnil Morse telegrafi cký kód. Od tohoto dne 

byl kód pojmenován po svém vynálezci a dodnes je 

známý jako Morseova abeceda.

Stroj na smrt
1792 – 25. dubna měla premiéru gilotina. První 

obětí tohoto popravčího nástroje byl lupič Nicolas 

Jacques Pelletier, pak se vynález dr. Guillotina a dr. 

Louise stal symbolem teroru následujícího po Velké 

francouzské revoluci. Sťal i dvě korunované hlavy, 

krále Ludvíka XVI. a jeho choť Marii Antoinettu. Po-

sledním popraveným gilotinou byl v roce 1977 vrah 

Hamida Djandoubi.

Stavitel dominant
1832 – 4. dubna se narodil český architekt Josef 

Zítek. Patří k osobnostem, jejichž práce se do obrazu 

hlavního města Prahy vryla nejvýznamněji – dokáže 

si snad dnes někdo matičku měst představit bez 

novorenesančních skvostů, jakými jsou Rudolfi num 

či Národní divadlo? Právě požár Zlaté kapličky roku 

1881 byl pro Zítka zlomovým − tehdy odešel na od-

počinek do pošumavských Lčovic v jižních Čechách.

(R)evoluční biolog
1882 – 19. dubna zemřel anglický přírodovědec 

a autor teorie o vývoji druhů Charles Darwin. Má-

lokdo změnil pohled lidí na svět tak jako on. Jeho 

stěžejní dílo s nevinným názvem O původu druhů 

bylo ve své době velmi odvážné a provokativní, po-

píralo totiž slova bible, podle níž Bůh stvořil svět za 

sedm dní. Dnes už málokdo pochybuje, že člověk 

pochází z opice.

Velkorysý skladatel
1897 – 3. dubna zemřel německý hudební sklada-

tel Johannes Brahms. Většinu života strávil ve Vídni 

a byl považován za Beethovenova nástupce. Jeho 

tvůrčí doménou byla komorní a symfonická hudba. 

Antonínu Dvořákovi pomohl v jeho začátcích – za-

sloužil se o to, že byla Dvořákovi udělena fi nanční 

podpora. Později jeho díla doporučil tehdy slavné-

mu hudebnímu nakladateli Simrockovi.

Veterán obou válek
1897 – 25. dubna se narodil český voják, hrdina 

a politický vězeň Mikuláš Jaroslav Novák. V první 

světové válce bojoval jako vojín na ruské frontě, byl 

zajat a vstoupil do legií. Sedět se založenýma ruka-

ma nevydržel, ani když vypukla druhá světová válka, 

kdy přes Balkán a Afriku odcestoval do Francie, kde 

působil jako náčelník generálního štábu I. čsl. divize. 

Po roce 1948 byl pronásledován komunisty.
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Patetický herec
Herec Rudolf Deyl starší se narodil 
6. dubna 1876 v Praze. Dlouhá léta 
patřil k oporám Národního divadla 
a vynikal také jako pedagog. 

Operace Anthropoid
Pokud vám nejsou lhostejné osudy našich hrdinů, dovolte mi, abych vám 
připomněl sté výročí narození jednoho z nich − Jozefa Gabčíka, československého 
parašutisty, který se jako velitel komanda v průběhu druhé světové války zúčastnil 
Operace Anthropoid na území Protektorátu Čechy a Morava. 
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Narodila se 7. ledna 1931 ve Fiobbio di Albino 

(Bergramo, Lombardie) na svazích Mount Misma 

jako první z devíti dětí. Vyrůstala v silně katolicky 

založené rodině a  sama byla také velice zbožná. 

Denně chodila na mši svatou, byla nejlepší žačkou 

ve třídě, ale studovat nemohla kvůli chudobě. Vy-

učila se švadlenou a pracovala v textilce v Albinu. 

Docházela do Katolické akce, v  16 letech jí byla 

udělena svátost biřmování a ve svém volnu půso-

bila jako katechetka. Vstoupila do řad III. (laického) 

řádu sv. Františka, hodlala se ale stát řeholnicí a mi-

sionářkou. Osud byl však proti.

Psal se 4. duben 1957, kdy ji cestou z  práce 

napadl mladík (jméno se nepodařilo zjistit – pozn. 

autora), který se ji pokusil znásilnit. Co se odehrálo, 

neví nikdo, protože útok proběhl beze svědků. Vše, 

co víme, je založeno na výpovědi vraha a stopách 

zajištěných policií. Jisté je, že byla zasažena kame-

nem do hlavy, který jí roztříštil lebku a těžce poranil 

mozek. Pierinu našel její bratr Santino v bezvědo-

mí, přesto jí mohla být udělena svátost pomazání 

nemocných. Zemřela 6. dubna 1957 v  nemocnici 

v Bergamu a pohřbena byla o tři dny později. Bea-

tifi kaci (2. stupeň kanonizace – prohlášení za svaté-

ho) otevřel biskup bergramský (1972) a uzavřel ho 

jeho nástupce v roce 1976. V den výročí jejího po-

hřbu, 9. dubna 1983, byly přeneseny její ostatky do 

kostela a 4. října 1987 ji papež Jan Pavel II. prohlásil 

ve Vatikánu za blahoslavenou mučednici. Kanoni-

zační proces (svatořečení) dosud nebyl ukončen.

-lgs- 

Kdo zabil Petrínu?
Méně známý katolický svátek připadá na 6. dubna, kdy 
je oslavována blahoslavená Pierina Morosini (Petrína 
Morosini). Letos je tomu 55 let (1957), kdy tato italská 
panna a mučednice zemřela násilnou smrtí a stala se 
později patronkou obětí znásilnění a mučednic čistoty. 
Uctívání mučednic čistoty však kritizují mnozí, podle kterých 
znásilnění špiní oběť a nikoli pachatele. 

Vynikající komediální herečka Stella Zázvorko-

vá se narodila 14. dubna 1922 v Praze. Vystudovala 

anglickou internátní školu a velmi dobře ovládala 

sedm cizích jazyků. Poté navštěvovala hereckou 

školu při divadle E. F. Buriana. Hrála v Divadle pro 

mládež Míly Mellanové, na pódiu divadla Větrník, 

v Divadle satiry. Později se stala členkou Realistic-

kého divadla a  Divadla E. F. Buriana. V  roce 1955 

ji Jan Werich přijal do Divadla ABC. Od roku 1962 

byla členkou Městských divadel pražských.

Proslavila se jako jedna z  největších českých 

komiček 20. století. Její herecký projev byl podtr-

žen výrazným hlasem a  rychlou gestikulací. Škála 

jejích rolí byla vskutku obdivuhodná − přes tem-

peramentní manželky, semetriky, drbny, paničky 

a  sousedky se „prohrála“ až ke starým protivným 

babkám a hodným babičkám.

Posledních deset let přineslo Stelle Zázvorko-

vé snad největší fi lmové úspěchy. V roce 2001 zís-

kala Českého lva za titulní úlohu v duu s Vlastimi-

lem Brodským ve smutné komedii Babí léto. Hrála 

až do své smrti (zemřela 18. května 2005). 

Stella Zázvorková byla krátce provdaná za Mi-

loše Kopeckého a pak už se nikdy znovu neprovda-

la. I když ji postihla velká tragédie – její dcera Jana 

spáchala v 15 letech sebevraždu – nikdy neztratila 

životní optimismus a radost ze života. 

 – jol-

Muzikantská Liduška
1912 – 3. dubna se narodila herečka Jiřina Štěp-

ničková, letos by se tedy dožila sta let. Kariéru za-

hájila jako studentka v Osvobozeném divadle. Už 

jako 19letá se také začala objevovat na stříbrném 

plátně, proslavila ji ale až role Maryši v roce 1935. 

Později se objevila například ve fi lmech Muzikantská 

Liduška nebo Kladivo na čarodějnice. Jejím synem 

je Jiří Štěpnička.

Sen, pýcha a pád
1912 – 10. dubna vyplul ze Southamptonu Titanic, 

tehdy největší osobní parník na světě. O čtyři dny 

později, 14. dubna 1912 ve 23.40 hod., se srazil s le-

dovcem. Po necelých třech hodinách, 15. dubna 

ve 2.20 hod., klesl ke dnu. Zahynulo na něm kolem 

1500 cestujících a členů posádky. Dne 18. 4. připlul 

do New Yorku parník Carpathia se 706 trosečníky 

Titanicu na palubě.

Vyměnil učení za hudbu
1912 – 30. dubna zemřel ve věku 63 let český diri-

gent a skladatel František Kmoch, rodák ze Zásmuk 

u Kolína. Vystudoval pedagogickou školu v Praze, 

z učitelského místa byl ale po čtyřech letech od-

volán. Už tehdy totiž žil muzikou a podle úředního 

odůvodnění své povolání zanedbával. Kmoch, který 

s orchestrem objel Evropu, složil okolo 500 písní, 

z nichž mnohé zlidověly.

A´toro de la Esperanto
1917 – 14. dubna ve věku 57 let zemřel Ludvík Lazar 

Zamenhof, autor esperanta, nejrozšířenějšího umě-

lého jazyka. Židovský lékař vyrůstal v mnohojazyč-

ném prostředí ruského impéria a myšlenka zmírnit 

napětí mezi národy jej vedla k práci na jazyku, jemuž 

by se mohli naučit všichni. Esperanto je stále popu-

lární a i dnes jím mluví až dva miliony lidí.

Paganiniho nástupce
1922 – 12. dubna zemřel český houslový virtuos 

František Ondříček. S otcem hrával po hostincích 

a jako zázračné dítě zvyšoval otcovy příjmy. Studo-

val v Paříži a poté koncertoval po celé Evropě. O jeho 

popularitě svědčí příběh z roku 1901, kdy posluchači 

po koncertu v Rudolfi nu odpřáhli od Ondříčkova 

kočáru koně a sami ho dotáhli na Václavské náměstí, 

kde bydlel.

Kritiky není nikdy dost
1937 – 4. dubna zemřel literární kritik a novinář 

František Xaver Šalda. Psal pro redakci Ottova Slov-

níku naučného i do mnoha časopisů. Věnoval se 

otázkám výtvarného umění, literatury, kultury i po-

litiky. Vydával časopisy Tvorba a Šaldův zápisník, ve 

kterém uveřejňoval své umělecké kritiky a eseje, ale 

také básně, prózu a politickou publicistiku.
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Se smíchem v duši 
„Miluju smích, toužím ho slyšet 
z publika, jedná se o určitou formu 
narkotika. To je můj balzám, elixír 
mládí.“
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Svůj život zasvětil předkolumbovským cesto-

vatelům. Tvrdil, že dokázali překonat světové oce-

ány na balzových vorech jen za pomoci mořských 

proudů. Prokázal to svou nejslavnější expedicí 

z  roku 1947, kdy na replice inckého voru z balzo-

vého dřeva Kon-Tiki urazil během 101 dní vzdále-

nost 6880 km z  jihoamerického Callaa v  Peru na 

atol Raroia v  Polynésii. Svou dobrodružnou pouť 

popsal v  knize Ve znamení Kon-Tiki a  své arche-

ologické práce na Velikonočním ostrově v  knize 

Akuaku. Právě zde vstupuje do jeho příběhu také 

český technik a experimentální archeolog ze Stra-

konic Pavel Pavel, který na Velikonočním ostrově 

na pozvání Thora Heyerdahla rozchodil jednu ze 

soch moai. 

„Je to už deset let, co nás navždy opustil Thor 

Heyerdahl,“ napsal nám pan Pavel Pavel. „Svět při-

šel v  jedné osobě o  neúnavného badatele, popula-

rizátora vědy, skvělého vypravěče a  nepokojného 

,dobrohruha‘ v tom dobrém slova smyslu. Naštěstí po 

sobě zanechal fantastický odkaz. Svou prací ovlivnil 

a vychoval doslova několik generací čtenářů i bada-

telů. Skloubil dobrodružství a romantiku dálek s od-

povědným a hlavně vytrvalým pátráním po dávných 

civilizacích a kulturách. Za jeho největší přínos pova-

žuji doslova armádu pokračovatelů, které buď sám 

přizval do svých bádání, či je jen ovlivnil a motivoval. 

Jeho duch a odkaz je tak stále mezi námi. Jsem moc 

vděčný osudu, že jsem mohl být členem jeho týmu 

a  i  po letech se s  Thorem Heyerdahlem už jen třeba 

soukromě potkávat. Byl nejen silnou osobností, ale 

i  báječným a  srdečným člověkem a  společníkem. 

Jsem moc rád, že se mi jej podařilo přiblížit i mladší 

generaci svými články, knihami (Rapa Nui, pozn. 

autora) a  televizním dokumentem natočeným na 

jednom z  Kanárských ostrovů Tenerife, kde se v  po-

sledním období svého života usadil.“ 

Alois Rula

Po přestěhování rodiny do Prahy se naučil ste-

povat a  jako gymnazista tančil v  nočních barech. 

Posléze se – naštěstí pro tisíce jeho vděčných di-

váků – přece jen rozhodl pro divadlo. Začal v he-

recké škole při D40 E. F. Buriana. Jako profesionál 

prošel několika pražskými divadly a poté bezmála 

čtyřicet let účinkoval ve Vinohradském divadle. Po 

odchodu na odpočinek hostoval na scéně Národ-

ního divadla. Proslul jako představitel plachých 

a melancholicky vyhlížejících „antihrdinů“, kteří se 

vyznačují sebeironií, smutným humorem a hlubo-

kým lidstvím.

Od roku 1946 se pravidelně objevoval ve fi l-

mu. Spolupracoval například s  Otakarem Vávrou, 

Martinem Fričem i se Zdeňkem Podskalským. Jako 

jediný český herec získal cenu Zlatý medvěd na 

mezinárodním fi lmovém festivalu v Berlíně za roli 

v německém fi lmu Jakub lhář. Zápornou postavu si 

zahrál i v oscarovém snímku Ostře sledované vlaky. 

V roce 2001 získal Českého lva za nejlepší mužský 

herecký výkon v hlavní roli ve fi lmu Babí léto.

Z  prvního manželství s  tenistkou Bíbou Kře-

pelkovou má syna Marka Brodského a  z  druhého 

manželství s  herečkou Janou Brejchovou dceru 

Terezu Brodskou. Vlastimil Brodský, jeden z nejpo-

pulárnějších českých herců, dobrovolně ukončil 

svůj život na své chalupě v  českolipské Slunečné 

20. dubna 2002.  – jol-

Brána do Česka
1937 – 5. dubna bylo otevřeno letiště Praha-Ruzyně. 

Od té doby se ale změnilo k nepoznání, původně 

travnaté vzletové a přistávací dráhy byly zpevněny, 

z 80 hektarů se jeho plocha čtyřnásobně zvětšila. 

Největší letiště v Česku každoročně odbaví přes de-

set milionů pasažérů, kteří z Ruzyně létají do celkem 

130 destinací po celém světě.

Rodinův žák
1937 – 20. dubna zemřel sochař Josef Mařatka. Stu-

doval u Josefa Myslbeka a krátce pracoval i v ateliéru 

Auguste Rodina. Modeloval řadu vynikajících por-

trétů předních osobností české kultury (Antonína 

Dvořáka, Hany Kvapilové a dalších). Je autorem mo-

numentálních plastik Praha a Hudba pro Obecní 

dům v Praze. Podílel se také na výzdobě Mánesova 

mostu.

 

Charismatický zpravodaj
1997 – 1. dubna zemřel ve věku 70 let český publi-

cista a rozhlasový zpravodaj Karel Kyncl. Od mládí 

byl zapáleným komunistou. Už v 21 letech nastoupil 

do Čs. rozhlasu. Proslavil se jako zpravodaj v USA 

především reportážemi o atentátu na prezidenta 

J. F. Kennedyho. Po sovětské invazi v roce 1968 se 

netajil kritikou režimu, byl pronásledován a nakonec 

odešel do emigrace.

Bílá smrt
2002 – 1. dubna zemřel ve věku 96 let fi nský od-

střelovač Simo Häyhä, přezdívaný Bílá smrt. Během 

zimní války se SSSR proslul svou nekompromisní 

přesností. Za tři měsíce konfl iktu zabil přes 700 so-

větských vojáků, tedy asi osm denně. V březnu 1940 

byl vážně zraněn a jako následek měl až do konce ži-

vota zdeformovaný obličej. Pak už nikdy nebojoval.

Autor prvního českého muzikálu
2007 – 1. dubna zemřel režisér Ladislav Rychman. 

Specializoval se na hudební fi lmy a pořady, byl také 

průkopníkem televizní reklamy. Je autorem napří-

klad legendárního klipu Mackie Messer s Milošem 

Kopeckým. Jeho nejúspěšnější fi lm Starci na chmelu 

byl prvním českým fi lmovým muzikálem. Natočil 

také Dámu na kolejích nebo třeba Jáchyme, hoď 

ho do stroje! 

Filmový gentleman
2007 – 27. dubna zemřel český herec Svatopluk Be-

neš. Na herectví se dal tajně, proti vůli otce. Už záhy 

byl ale odměněn prvními úspěchy na fi lmovém plát-

ně, ve 40. letech vynikal hlavně jako milovník. Celý 

život se věnoval i divadlu. Jednou z jeho posledních 

rolí byl dr. Cagliari v pohádkovém příběhu Kačenka 

a strašidla. Zemřel v roce 2007, bylo mu téměř 90 let.
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Kon Tiki a Rapa Nui
Když se řekne norský mořeplavec, 
dobrodruh, experimentální archeolog 
a antropolog, nejspíš už tušíte, že se 
jedná o Thora Heyerdahla (* 1914). 
Osmnáctého dubna tomu bude deset 
let, co opustil tento svět. 

Bróďa
Vlastimil Brodský, přáteli a kolegy přezdívaný Bróďa, se narodil 15. prosince 1920 
v Hrušově nad Odrou. Rodiče byli nadšenými ochotníky, ale on o divadlo nestál, 
raději měl tanec. 
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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 am-

bitu 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. 

Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny

Můžeme zachránit knižní skvosty.

CZK 2105746158/2700

IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158

Povoleno Magistrátem hl. města Prahy

www.strahovskyklaster.cz

Své odpovědi zasílejte do 15. dubna na adresu redakce nebo na e-mail: souteze@kampocesku.cz. 
Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s. 

www.kartografie.cz

Která jezdecká socha 
je v České republice 
největší?

a)  Sv. Václav na Václavském   
     náměstí v Praze
b)  Král Jíří z Poděbrad 
     na náměstí v Poděbradech
c)  Jan Žižka na Vítkově 
     v Praze

Vojenské 
památky
Mapa z edice 
tematických map 
České republiky, 
tentokrát zaměřená 
na významná 
bojiště na našem 
území, památníky, 
vojenská opevnění 
a další památky 
spojené s válečnou 
minulostí.

wwww
Kč 89,-

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. 
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www.kutnahora.cz
www.guide.kh.cz

Jeden den nestačí ; )

  

…třeba proto, že:
  navštívíte gotický hrad založený už roku 1241

  uvidíte 15 místností bohatě zařízených stylovým 

nábytkem 

  můžete obdivovat unikátní grafi cké listy 

z třicetileté války  

  všechny prohlídky jsou s výkladem průvodce  

  školní prohlídky jsou o proměnách šlechtického 

interiéru 

  na nádvoří vám předvedeme ukázky sokolnictví  

  u nás se natáčela nejedna pohádka – poznáte 

kde? 

  hrad je otevřen CELOROČNĚ (v zimním období 

na objednávku)

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

Netradiční „víkendovka“ v Kutné Hoře
Připravili jsme pro Vás několik tipů jak si užít jarní 
víkend na Kutnohorsku „trochu jinak“:
Přijeďte už v pátek! Kostýmovaná večerní prohlídka 
Vlašského dvora začíná vždy v pátek v 19.00!
Když na fi lm, tak do katedrály! Nenechte si ujít 
unikátní kinosál v sedlecké katedrále!
Navštivte pohádkové zámky! Kačina a Žleby leží od 
Kutné Hory, co by kamenem dohodil!
Tygříci na Vás čekají v Habrkovicích! Pravidelná 
představení v sobotu i v neděli od 14.00!
Nezapomeňte si GPSku! Kutnohorsko ukrývá desítky „kešek“!
Přibalte pohorky! Budou se hodit při objevování naučných stezek 
kolem Kutné Hory, nebo ve středověkém stříbrném dole!
Nejen bránu stříbrného dolu Vám může otevřít Stříbrný klíč!
Bližší informace a mnohem více skvělých tipů 
naleznete na webových stránkách.

Proč na hrad 
Český Šternberk? 

Pohled na Sázavu Jídelna
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Rok se s rokem sešel a lázeňské 
město Poděbrady opět otevírá hlavní 
lázeňskou sezonu. V letošním roce 
připadne tato sláva na poslední 
dubnový víkend. 

Kromě lázeňských hostů jsme v Poděbradech 

připraveni přivítat i další návštěvníky. Velkou 

pozornost již tradičně přitahují cyklistické stezky 

v okolí města, které díky nenáročnému rovinaté-

mu terénu lákají jak rodiny s dětmi, tak i cyklisty 

seniory. Příjemnou alternativou je výletní loď Král 

Jiří kotvící přímo pod poděbradským zámkem. 

Odveze vás k soutoku Labe s Cidlinou, odkud mů-

žete pokračovat procházkou lužními lesy kolem 

golfového hřiště. V naší jarní nabídce si můžete vy-

brat i z pestré škály kulturních a sportovních akcí.

7. 4. Zahájení motocyklové sezony

18.–22. 4. Poděbradské dny poezie

21. 4. Mistrovství ČR v chůzi, 80. ročník meziná-

rodních chodeckých závodů

28. 4. – 1. 5. Zahájení 104. lázeňské sezony

18.–20. 5. Festival kouzel a magie

19. 5. Pohádkový les – hravě turistická akce pro 

rodiče s dětmi

19. 5. Tour de Poděbrady – turistický pochod 

okolím Poděbrad

26.–27. 5. Poděbradské sportovní dny – triatlon, 

silniční běh, závody dračích lodí

1.–2. 6. Slavnosti krále Jiřího – historické městské 

slavnosti

15.–17. 6. Národní šampionát mažoretek – fi nále

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

Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz

Do Poděbrad 
nejen na jaře

Přestavba proběhla za břevnovského opata 

Benno Löbla v  letech 1738–1740 podle plánů Ki-

liána Ignáce Dientzenhofera. V původní podobě se 

v prvním patře dochovala kaple sv. Vavřince vyzdo-

bená nástěnnými malbami od Jana Karla Kováře. 

Součástí zámku byl hospodářský dvůr, z něhož se 

do dnešní doby zachovala budova tzv. Josífky, špý-

char, stáje a stodola se zámeckou zahradou.

V  zámku se nachází také zámecká galerie, ve 

které se pořádají výstavy výtvarného umění, pří-

ležitostné koncerty vážné hudby, přednášky, reci-

tály či výtvarné a tvůrčí dílny pro malé děti. Až do 

29. dubna zde probíhá výstava s  názvem Sdruže-

ní pražských malířů a  hosté, kde svá výtvarná díla 

představí více než padesát umělců. Souběžně 

s touto akcí se v galerii koná výstava hraček. 

Ve sklepení pod zámkem můžete navštívit i si-

mulované důlní pracoviště, kde najdete ukázky vý-

voje hornických technik na Kladensku. Před třemi 

lety se zde zprovoznilo i reálné ozvučení štoly.

Při návštěvě zámku určitě nezapomeňte zajít 

také do zámecké za-

hrady, která patří mezi 

nejzajímavější místa na 

Kladně.  K  odpočinku 

můžete využít několik 

laviček i  odpočinkové 

místo se šachovnicí 

v  centrální části. Zají-

mavým prvkem je také kamenná fontána, na jejímž 

místě bývala zámecká studna. Atraktivní součástí 

zahrady je i  zpřístupněné medvědárium, ve které 

našly domov dvě medvědice, Marta a Míša.

Otevírací doba zámecké galerie: úterý–pátek 

9–12 a 13–17 hod., soboty, neděle a státní svátky 

13–17 hod.

Vstupné do zámecké galerie: děti a  studenti 

20 Kč, dospělí 50 Kč, senioři 25 Kč.

Otevírací doba zámecké zahrady: březen–říjen: 

denně 8–21 hod.

www.mestokladno.cz

Kladenský zámek nabízí kulturu
i ukázky hornických technik
Kladenský zámek, který se nachází v Zádušní ulici, představuje jednu z nejstarších 
staveb města a zároveň umělecko-historickou památku i kulturní instituci. Barokní 
trojkřídlý zámek stojí na místě zámku Žďárských ze Žďáru. 

dějiny výtvarného umění

klasická archeologie

architektura
historie

160 00 Praha 6, Muchova 9 
(80 m od stanice metra Hradčanská)

telefon: +420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz

www.arsviva.cz
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Proč se v průběhu našich dějin rozliční podvodníci, hnaní 
nejrůznějšími pohnutkami, snažili přesvědčit své okolí 
o vědomé nepravdě? V následujícím textu sice nebude řeč 
o Královédvorském či Zelenohorském rukopisu ani o Janu 
Nepomuckém, ale o podvodech a podvodnících neméně 
zajímavých. 

Naštěstí nález posuzovala vědecká komise, 

která posléze prohlásila kameny za podvrh. Ne-

našla však odpovědi na otázky, kým a  proč byly 

podvrhy vytvořeny a jakou roli v celé aféře sehrála 

prostá domkářka Maštalířová, které komise musela 

zakázat v Chřibech kopat. Archeolog Karel Sklenář 

prohlásil, že se jedná o největší falzifi kátorskou afé-

ru české archeologie. Pravdou ale je, že případ je 

dodnes zastřen rouškou tajemství, kterou nejspíš 

nikdo nikdy neodhalí. Dochovanou část náhrob-

ního kamene s nápisem můžete vidět v Památníku 

Velké Moravy ve Starém Městě do konce letošního 

roku. 

Falešný Waldemar
Karel IV. byl velmi schopný, hluboce 
věřící muž. Vždy raději volil trpělivost 
místo otevřených konfl iktů. Pokud 
však problémy nebylo možné řešit po 
dobrém, byl nucen používat jiné tvrdé 
metody. 

Jednou například „odkudsi vyhrabal“ falešné-

ho markraběte, který zčistajasna vznesl nárok na 

Braniborské markrabství. Zajímavé na tom je, že 

na úkor Karlova velkého nepřítele Ludvíka, syna 

Ludvíka Bavora. Následné války s  falešným Wal-

demarem o  markrabství stály Ludvíka spoustu sil 

i  peněz, kterých se mu tak nedostávalo na spory 

s  Karlem. Falešný Waldemar (†1357), údajný mar-

krabě braniborský 1348–1350, nebyl nikdo jiný než 

vhodně vybraný podvodník, vydávající se za syna 

posledního braniborského markraběte Waldema-

ra. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že se tak stalo 

se souhlasem Karla a severoněmeckých knížat ve-

dených arcibiskupem magdeburským a kurfi řtem 

saským. O co šlo? Připravit Ludvíka o Braniborsko, 

a oslabit tak jeho odpor proti Lucemburkům v říši. 

Proto Karel udělil Braniborsko v léno podvodníkovi 

(1348), který v následných bojích většinu Branibor-

ska ovládl. Za císařskou laskavost postoupil Karlovi 

Dolní Lužici. Ale byla to jen hra, která má i svůj ko-

nec. Roku 1350 se Karel Waldemara zřekl a ten byl 

z rozhodnutí stejných knížat zbaven vlády. 

Žádná sázka o malé pivo
Podvodníkem na slovo vzatým byl 
rodák z Vlašimi, bájný Josef Harry 
Jelínek (1905–1986). Narodil se 
v rodině lékaře Karla Jelínka, který 
měl ve městě zavedenou praxi a byl 
i lékařem Auerspergů, jimž do konce 
války patřil vlašimský zámek. 

Vzdělání v angličtině a francouzštině se mu do-

stalo s mladými Auerspergy. Po první světové válce 

nastoupil na gymnázium v Benešově, ale dostudoval 

až na reálce v Karlíně (1926). Otcovým přáním bylo 

mít ze syna lékaře, Harry však nikdy nedostudoval. 

To mu ale nebránilo nechat se oslovovat doktore. 

Vedl nákladný život gigola až do okamžiku, než 

otec zjistil pravdu a přestal ho fi nancovat. Tak se 

z Harryho stal starožitník a obchodník s uměleckými 

předměty, který neváhal prodávat falza včetně pa-

dělků Cranacha, Cézanna či Mati-

sse. Procházelo mu to až do roku 

1937 a  vyneslo 501 žalob pro 

podvody. Soudnímu postihu ale 

stále unikal. Rád závodil na mo-

torce, při této příležitosti se také 

seznámil s Jiřím Lobkowiczem, 

který se v roce 1931 údajně sna-

žil prodat část roudnické galerie 

americkým průmyslníkům v čele 

se žvýkačkovým magnátem Chi-

kelsem (Jiří údajně potřeboval 

peníze na věno komtesy Lud-

mily). Obchod se sice neusku-

tečnil, ale průmyslníci projevili 

zájem o koupi nějakého starého 

rodinného sídla. Lobkowicz prý 

žertem „připomněl“ Harrymu, že 

chce přece prodat své sídlo, Karlštejn. Tak se také 

nejspíš zrodila myšlenka na největší z podvodů prv-

ní republiky. Harry přesvědčil kastelána Slámu his-

torkou o natáčení fi lmu, a získal tak možnost po dva 

pondělky hrad využívat. Průmyslníci byli na hradě 

uvítáni s poctami, stoly se prohýbaly a komparz se 

činil. Harry dostal 30 000 dolarů na vzniklé výlohy 

a okamžitě odjel z Československa vlakem do Splitu. 

Co čert nechtěl, potkal tu Chikelse, kterému stihl 

prodat vypůjčenou jachtu za 10 000 dolarů. Po ná-

vratu do Prahy prodal jinému Američanovi tramva-

jovou linku číslo jedna za 9000 dolarů, stal se členem 

zednářské lóže a roku 1936 také agentem SS. Oženil 

se s dcerou nakladatele Bačkovského Ludmilou, byl 

jmenován prokuristou a společníkem Evropského 

vydavatelstva, které za Protektorátu prosperovalo 

jako vydavatelství antisemitské a nacistické literatu-

ry. V dubnu 1945 utekl do Bavorska, kam si údajně 

odvezl velké množství drahokamů a zlata. Do své 

smrti žil jako občan Spolkové republiky Německo, 

ale jeho stopu se nepodařilo nikdy vypátrat, přesto-

že na něho poválečné Československo vydalo v roce 

1947 zatykač. Zemřel v roce 1986 v Itálii.  Josef Grof

Falza, nepravdy 
a podvody 

Stupavské falzum 
Od března je v Památníku Velké Moravy 
ve Starém Městě vystaven náhrobek 
z hrobu svatého Metoděje. Nevěříte? 
Jeďte se tam přesvědčit na vlastní oči. 
A vězte, že apríl to rozhodně není. 
Zvláště když se světcovy ostatky 
dodnes nenašly. 

Kamenná deska z  Metodějova hrobu byla 

nalezena ve 30. letech minulého století na místě 

zvaném Hroby nedaleko obce Stupavy v Chřibech. 

Jedná se o  několik částí kamenné desky, které 

byly nalezeny přesně tam, kde je ve svém snu vi-

děla Klementina Maštalířová ze Stupav. Kameny 

byly pokryty nápisem, který dával tušit, že by se 

mohlo jednat o  do té doby neobjevený hrob sv. 

Metoděje. Nemusím vám říkat, že objev na Hro-

bech v Chřibech vyvolal v té době nebývalý zájem, 

a tedy i senzaci, která k místu nálezu přivedla tisíce 

poutníků. 

Tomu se říká podvod

Část nalezeného náhrobního kamene
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5. 5.
Hlavní program

V  průběhu sobotního odpoledne budou na 

Žižkově náměstí připraveny atrakce, hry a soutěže 

a nově přibude FUBBOX LINE – propracovaná řada 

překážek pro realizaci bezkonkurenční show včet-

ně zapojení diváků. Účastníci pěších i cyklovýletů, 

kteří se hned ráno vydají na své trasy, se mohou za-

pojit do losování o hodnotné ceny. Bohatý kulturní 

program, během kterého vystoupí místní taneční 

soubory, spolky a Swing Band Tábor, vyvrcholí kon-

certem Ivana Hlase.  

Pěší výlet pro děti
Připraven je pěší výlet po naučné přírodověd-

né a  lesnické stezce Pintovka, kde nejen na děti 

čeká bohatý zábavný program, připravený ve spo-

lupráci s o.s. Ochrana fauny České republiky – cen-

trem ekologické výchovy Tábor, a divadelní před-

stavení v lesoparku. 

Cyklovýlet
Cyklisté vyjedou na 36 či 46 kilometrů dlouhý 

výlet do okolí Tábora za přírodními krásami Jisteb-

nicka s možností navštívit zříceninu hradu Borotín. 

7., 12. a 13. 5.
Outdoorový festival Harrachovka

V rámci doplňkového programu Otevírání turi-

stické sezony si návštěvníci mohou vyzkoušet řadu 

adrenalinových outdoorových sportů − kanoistiku, 

boulderové lezení a nadšenci se mohou zúčastnit 

MTB časovky do vrchu.

Tímto vás srdečně zveme a přejeme vám mno-

ho radosti z  aktivního pohybu a  krásné zážitky 

spojené s  pobytem v  přírodě,   objevováním po-

zoruhodných míst Táborska a s vychutnáním si ta-

nečních i hudebních kulturních akcí v historickém 

centru města. 

www.taborcz.eu

Otevření turistické sezony 2012 v Táboře
Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu, zve letos již poosmé všechny 
příznivce pohybu v přírodě na Otevření turistické sezony v Táboře. Akce proběhne 
5.−13. května.       

KAM na výlet
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Jindřichohradečtí ostrostřelci 
Seznamte se s historií jindřichohradeckých os-

trostřelců, sboru, který má ve městě předlouhou 

tradici. Nejstarší dochovaná statuta (střelecký po-

řádek) pochází z roku 1688.

Letecká bitva nad 
Jindřichohradeckem

Poslední nová expozice je připomínkou střet-

nutí amerických a  německých letadel 24. srpna 

1944, kdy v průběhu bitvy došlo k sestřelení šesti 

amerických bombardérů a  nejméně čtrnácti ně-

meckých stíhaček. 

Další expozice jako Město pánů z  Hradce, Život 

a  dílo Vladimíra Holuba, Jihočeské betlémy nebo 

Marie Hoppe-Teinitzerová, můžete zhlédnout také 

v našem muzeu (www.mjh.cz). 

František Fürbach

www.infocentrum.jh.cz

Landfrasova tiskárna 
Expozice je věnovaná nejvýznamnější mimo-

pražské tiskárně 19. století, proslulé Landfrasově 

tiskárně, kde jsou představeny nejzajímavější ex-

ponáty ze sbírek muzea. 

Gotické sochařství na 
Jindřichohradecku 

V  bývalé seminární kapli sv. Víta je vystaven 

kvalitní soubor gotických soch a  fragmentů ná-

stěnných maleb, který prezentuje řemeslnou zruč-

nost anonymních umělců. 

Putování Jindřichohradecké
veselé a poučné
Nové expozice Muzea Jindřichohradecka

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel,
Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec

(areál bývalého zámeckého pivovaru)

Těšíme se na Vaši přízeň a setkání s Vámi.

www.dumgobelinu.cz

otevřeno: duben – říjen (denně mimo pondělí) 

od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin 

vstupné: dospělí 60, děti a senioři 30, rodinné 100 Kč

www.kampocesku.cz   13
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KKAAMM  pprroo  dděěttii

Pro rodiče (či prarodiče) s dětmi jsou přichys-

tány cenově zvýhodněné balíčky 2+2 nebo 2+1 

(podle počtu dětí). Pohodlné ubytování je zajiště-

no v apartmánech i vícelůžkových pokojích s mož-

ností celodenního bufetového stravování (tuto 

možnost uvítají i maminky „loudavých“ nebo „vybí-

ravých“ dětí). Pro všechny jsou připraveny wellness 

procedury, vodní radovánky v  Aquacentru a  zají-

mavé výlety. Při pobytu na šest nocí s  polopenzí 

si hosté mohou vybrat některou z  variant VITAL 

pobytů. Využít lze také oxygenoterapii, aquagym-

nastiku a pobyt v solné jeskyni. Děti se mohou těšit 

na vodní radovánky v Aquacentru a tři vstupy do 

solné jeskyně.

Garni hotel Astoria společně s  lázeňským do-

mem Dalibor nyní přinášejí daleko více pohody pro 

celou rodinu! Prostorné pokoje, úložna kol (včetně 

sprch pro ošetření kol po blátivé cestě), celodenní bu-

fetové stravování, nedaleké moderní Aquacentrum 

a mnohem více. Přijeďte se podívat! 

Přejeme vám krásné a slunné počasí

Unikátní příroda Krušných hor přímo vyzývá 

k  toulkám a  cykloturistice. Kdo nechce kola vozit 

s sebou veřejnou dopravou nebo autem, může si 

je v  jáchymovských lázních vypůjčit i  s  helmami. 

Kdo chce jen tak chodit a obdivovat krásy přírody, 

může si zapůjčit oblíbené hole pro nordic walking 

– severskou chůzi. Zkrátka, co kdo chce – v Jáchy-

mově hravě dostane. 

Také v  letošní sezoně se  Jáchymov otevírá rodi-

nám s  dětmi. Kromě moderního Aquacentra s  dět-

ským bazénkem a tobogánem jsou nachystány i jiné 

procedury, vhodné pro dětský organismus, spousta 

zajímavých vycházek a sportovních aktivit. Program 

pro VITÁLní děti je tak lákavou a zajímavou alterna-

tivou celodenního vysedávání u počítače.

Chcete-li vyrazit na prázdniny, ať už za turistikou, na kole nebo za 
odpočinkem, jáchymovské lázně vám poskytnou dokonalé zázemí. 

Přijeďte s rodiči
do Jáchymova – 
třeba na kole!

Lázeňský test pro chytré děti

1) Kde leží lázně Jáchymov?

a) v Krušných horách

b) v Krkonoších

c) na Šumavě

2) Jak se jmenuje maskot lázní Jáchymov?

a) Bonbonek

b) Honzík

c) Radonek

3) Čím se lidé léčí v lázních Jáchymov?

a) penicilinem

b) radonovou vodou

c) rentgenem

4) Jak se jmenuje program pro děti v lázních 

Jáchymov? 

a) Program pro VITÁLní děti

b) Program pro HODné děti

c) Program pro LÍNé děti

5) Co je to nordic walking?

a) nová počítačová hra

b) sportovní chůze se speciálními holemi

c) nový televizní seriál

6) Co nenajdete v lázních Jáchymov?

a) Aquacentrum

b) solnou jeskyni

c) nudu

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

pošlete je do 15. 4. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Na tři 

autory správných odpovědí čeká plyšový maskot 

lázní Jáchymov.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s. – 
první radonové lázně světa
T .G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333
fax: +420 353 834 567
e-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
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KAM za památkami
Strakonický hrad

•  28. 4. zahájení turistické sezony

•  celodenní program

•  otevření expozic

•  vernisáž výstav Zbraně a  militaria, Střelecké 

terče

•  vstup zdarma

Středověký vodní mlýn Hoslovice

•  28. 4. slavnostní otevření nové budovy infor-

mačního centra

•  nová expozice Ze života šumavského Podlesí

KAM na školní výlet
Školní výlety do Středověkého vodního mlý-

na v Hoslovicích

•  unikátně dochovaný mlýn na horní vodu

•  etnografi cká expozice Ze života šumavského 

Podlesí

•  kostýmovaný průvodce

•  původní funkční mlecí zařízení s ukázkou pro-

vozu

•  ukázka žentourového pohonu, mlácení ce-

pem, vázání povřísel 

•  prohlídka areálu s hospodářským vybavením

•  pro nejmenší hry a možnost vyzkoušet si doje-

ní dřevěného modelu kozy

•  krmení domácích zvířat  

Vaše návštěva, naše radost!

28. 4. KRAJEM RYBNÍKŮ 

36. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy

28. 4. Veselský VODÁCKÝ maratón 

23. ročník vodácké soutěže po třech řekách

5. 5. Běh Klobásnou

5. 5. Rybářské závody na pískovně

12. 5. Plavba s kaprem Jakubem po Lužnici − 

z Lužnice do Veselí nad Lužnicí 

26. 5. Den koní v Zálší 

26. 5. Jaro na Blatech – cykloturistika

27. 5. Dětský den u koní v Dyníně

www.veseli.cz

Veselí nad Lužnicí ožívá sportem 
Zveme vás na zahájení turistické a vodácké sezony…

Mariánská pouť 
– zámecká slavnost 
pro celou rodinu
Již čtvrtým rokem se poslední 
květnovou sobotu otevírají brány 
renesančního jihočeského zámku 
v Kolodějích nad Lužnicí.

Pro návštěvníky je připravena pestrá směs 

zámecké zábavy, jako vystřižená z  romantické 

dobové pohádky. Rytířská klání, ukázky šer-

mířského i  kejklířského umění, divadla hraná 

i loutková, koncerty, rukodělné dílničky, ovečky 

s  jehňátky, řemeslný jarmark s  ukázkami tra-

dičních řemesel a v neposlední řadě prohlídky 

zámku  a  barokní kaple. Nabídku doplňuje vý-

tečný historický catering se svými specialitami 

dle dobových receptů.

Sobota 26. května od 10 do 20 hod.

www.marianskapout.cz

To musíte zažít

Lanová dráha • Lanový park • Bikepark

Půjčovny / Rent • Aquaworld • Animační 

programy • Dětský koutek • Lipno bez bariér 

• Přístav Marina • Bobová dráha

www.lipnoservis.cz

Activ Park Lipno 

výhodněji s LIPNO CARD

www.kampocesku.cz   15
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NA VÝLETY 
„PO ÈESKU“
s Václavem Žmolíkem

so – ne  13.10 h

RADIOZURNAL.CZ

inzerce_zmolik_199x125,5.indd   1 20.2.2012   10:33:08

Spálené Poříčí
Přijeďte do nejmenšího města, které kdy 

získalo titul Historické město roku za péči 

o  historické památky. Dodnes má atmosféru 

venkovského sídla počátku 20. století.

Město nabízí množství opravených histo-

rických památek − renesanční zámek, dva 

zámecké parky, barokní špejchar Ve Dvoře 

se stálou expozicí kresleného humoru Jiří-

ho Wintera Neprakty (jediná v ČR), židovský 

hřbitov a  bývalý židovský kupecký dům, 

kostel sv. Mikuláše, barokní budovu dě-

kanství, lidový roubený dům se zachovalou 

černou kuchyní, mlýn s funkčním mlýnským 

kolem, barokní sochy na náměstí a další.

Milovníci přírody naleznou v  okolí krásné 

lesy s  upravenými cestami a  řadu turistických 

tras.

www.spaleneporici.cz

Na ploše 300 m2, pod původní pětimetrovou 

klenbou, tu našly své důstojné pohřebiště téměř 

čtyři desítky unikátních mumií. Do podzemí se 

nově dostanete bezbariérovým vchodem z  De-

nisovy ulice. Součástí expozice věnované jezuit-

skému řádu a době baroka je mimo jiné také 38 

mumií měšťanů a jezuitů uložených v kopiích pů-

vodních rakví. 

„Všechny prostory vypadají stejně jako v roce 

1773, kdy je jezuité opustili,“ uvedl místostarosta 

Klatov Václav Chroust. Mumie utrpěly nejvíce ve 

30. letech minulého století, kdy řemeslníci, kteří 

opravovali střechu kostela, zasypali průduchy 

větracího systému, a  katakombami tak přestal 

proudit vzduch. Z původních dvou set mumií se 

tak podařilo zachovat jen pouhou pětinu. Důleži-

tou součástí rekonstrukce se tak stala obnova vě-

tracího systému a také vytvoření „prampouchu“. 

Jedná se o  spojovací chodbu v  úrovni prvního 

patra, která by opět propojila budovy bývalého 

jezuitského gymnázia a koleje jako v 18. století. 

Zajímavostí je, že dnešní „prampouch“ projekto-

vala Eva Jiřičná, která patří k  evropské architek-

tonické špičce. 

Klatovská chlouba připravila návštěvníkům 

další zajímavosti, jako jsou například výsledky CT 

vyšetření několika mumií s výčtem chorob, který-

mi tito lidé trpěli. Najdete zde i známou osobnost 

regionu, Anežku Kunhutu Příchovskou z  Přícho-

vic, a to nejen její mumii, ale také její podobiznu, 

včetně historického oblečení. „Katakomby už ne-

jsou jen místem, kam se chodí návštěvníci dívat 

do podzemí na mumie. Je z nich, a to se nebojím 

říci, muzeum, které vypovídá o  historii jezuitské-

ho řádu, jeho zvyklostech i  umění,“ uvedl Václav 

Koubík, krajský radní pro oblast kultury, památko-

vé péče a  cestovního ruchu. Otevřeno je denně, 

proto neváhejte a při své prohlídce Klatov nezapo-

meňte také na podzemí. (www.katakomby.cz)

www.turisturaj.cz

Klatovské podzemí v novém 
Unikátní klatovské katakomby pod kostelem Neposkvrněného početí Panny 
Marie a sv. Ignáce prošly v roce 2011 rozsáhlou rekonstrukcí. Koncem roku byly 
znovu otevřeny pro veřejnost a ten, kdo katakomby navštívil před rekonstrukcí, 
je nyní jen stěží pozná. 
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Kouzelné Klatovy 
Zveme vás na návštěvu historického města 

Klatovy, které vás okouzlí zrekonstruovanými 

domy a památkami, jako jsou Černá věž, nová 

expozice katakomb nebo barokní lékárna U Bí-

lého jednorožce. Ve městě pocítíte dynamiku 

současného života, ale najdete zde i klidná zá-

koutí. Nechybí ani pestrá nabídka kulturních 

a sportovních akcí.

Zahájení turistické sezony se uskuteční 

12. 5. 2012 od 9.30 hod. na klatovském náměstí. 

Bohatý program, kterým vás provede moderá-

tor Michal Jančařík, nabídne například okružní 

jízdu městem historickým autobusem, vystou-

pení hudebních skupin, barmanskou show, 

módní přehlídku aj. Program vy-

vrcholí koncertem Anny K., který 

začne v 16 hod. 

www.klatovy.cz/icklatovy

ho věku, během které budou hledat velikonoční 

symboly, připomenou si klasické tradice a veliko-

noční zvyky, naučí se plést pomlázku nebo budou 

soutěžit v  hodu velikonočním vajíčkem. Úspěšní 

soutěžící se můžou těšit na zaslouženou odmě-

nu – pro dospělé bude připraveno pivo Pilsner 

Urquell a  pro návštěvníky mladší 18 let veliko-

noční sladkosti. Návštěva Pivovarského muzea se 

tak může stát zábavným zpestřením svátků nebo 

atraktivním zážitkem pro celou rodinu.

www.prazdrojvisit.cz

1. 4. – 31. 5. Speciální prohlídky podzemí v du-

chu alchymie

K  čtyřstému výročí úmrtí císaře Rudolfa II. při-

pravilo Plzeňské historické podzemí od 1. dubna 

do 31. května speciální prohlídky v  alchymistic-

kém duchu. V  podzemních chodbách pod cent-

rem města nahlédnou návštěvníci do tajuplných 

laboratoří a seznámí se s pokusy, které si pak mů-

žou udělat i  sami doma. Pomocí běžně dostup-

ných látek a  materiálů se totiž naučí například 

proměňovat vodu v krev nebo vytvářet magický 

oheň. 

Alchymistické dílny budou součástí všech 

prohlídek ve stálých časech. 

Prohlídka je vhodná i pro školní a jiné dětské 

skupiny. Více naleznete na www.plzenskepodze-

mi.cz.  

7.–9. 4. Velikonoční tradice netradičně v Pivo-

varském muzeu

Zajímavý program připravilo na velikonoční 

svátky Pivovarské muzeum. Standardní prohlídku 

v  unikátně zachovaném právovárečném domě 

obohatí velikonoční hra pro návštěvníky každé-

Kromě venkovní expozice nabízíme také výsta-

vu s názvem Nikdo nemá právo zapomenout, která 

je unikátním zpracováním období let 1930−1945 

v někdejším Československu. A protože jsme v zim-

ních měsících nezaháleli, pro turistickou sezonu 

2012 jsme připravili celou řadu novinek. Největší 

z  nich je zastřešení většiny techniky umístěné ve 

vnějších expozicích, které do této doby nebyly pro 

návštěvníky přístupné. Vybudováno bylo také zá-

zemí pro návštěvníky a dětské hřiště pro nejmenší.  

Nová turistická sezona Muzea na demarkač-

ní linii v  Rokycanech bude slavnostně zahájena 

8. května doprovodným programem k  67. výro-

čí osvobození Československa. V  pohybu uvidíte 

mnohé z našich exponátů a novinkou bude ukáz-

ka dobových táborů jednotek Stráže obrany státu 

a Wehrmachtu. Začátek je ve 12 hod., akce bude 

probíhat až do pozdních večerních hodin. Připra-

ven je bohatý program pro malé i velké včetně tra-

dičního táboráku a opékání buřtů. 

Zajímavé odpoledne s  programem zaujme 

všechny, od nejmenších až po pamětníky udá-

lostí II. světové války.

www.bahna.eu

Muzeum na demarkační linii 
v Rokycanech
Kolja, Tobruk, Obecná škola, Lidice − to je jen krátký 
výčet fi lmů, ve kterých se objevila vojenská technika 
z našeho muzea. A dalších 150 zcela pojízdných exponátů těžké vojenské techniky 
(1918 až do současnosti) vás vtáhne do jiného světa. 

Přivítejte jaro v Plzni
V Pivovarském muzeu a Plzeňském historickém podzemí 
se pořád něco děje. Ani letošní jaro nebude výjimkou. 

Pomáda
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Šumava

Druhý průvodce z nové edice „Česko všemi smysly“ je věnován celé 

oblasti Šumavy a dvěma jeho branám – městům Klatovy a Český 

Krumlov. Místopis, doplněný nejhezčími výlety, spoustou praktic-

kých informací pro pěší, cyklisty, motoristy, vodáky i lyžaře, nabízí 

celoroční náplň pro volný čas. A opět náš obvyklý dárek − tento-

krát celá stovka vstupenek a  poukázek (platných do roku 2014), 

které knihu několikrát „zaplatí“. V knize jsou poukázky na vstupy, 

pobyty, dobroty, adrenalin, koupačku, lyžovačku (i skipasy a lanov-

ky zdarma!), wellness…

Doporučená cena 229 Kč, 272 stran

Námi doporučovanou knihu můžete cenově výhodně koupit 

na www.soukup-david.cz

Arnošt Vašíček
Ztracená brána

Strhující detektivní příběh, plný záhad a  konspiračních 

teo rií, volně navazuje na úspěšnou televizní trilogii a kni-

hu Ďáblova lest.

Ve spletitém podzemí Starého Města řádí záhadné mons-

trum. Jeho oběti mají na těle zvláštní škrábance. Ke všem 

napadením došlo poblíž rotundy svatého Kříže. Podle po-

věstí útočilo podobné stvoření na stejném místě již po-

čátkem 15. století. Pokouší se pachatel napodobit sério-

vého vraha z minulosti, nebo se tajemné zlo vrací? A proč 

vzápětí umírají další lidé? Souvisí jejich násilná smrt 

s Voynichovým rukopisem, který se pokoušeli rozluštit? 

Cena 279 Kč, 181 stran

? 
Víte, ve které pražské ulici se nachází 

rotunda svatého Kříže? Pokud ano, napište 

nám do 15. 4. 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.

Starohradské pohádky čaroděje 
Archibalda I. 
− 1. a 2. díl.

Archibald I., bývalý rytíř templářského řádu, 

je nejvyšším pohádkovým čarodějem hradu 

a zámku Staré Hrady u Jičína. V každé knížce 

je sedm pohádek − příběhů, které se přihodi-

ly pohádkovým obyvatelům Starých Hradů: 

čertům, vodníkům, čarodějnicím, princeznám, 

obrům, drakům a  dalším starohradským by-

tostem. Knížky jsou doplněny mnoha obrázky 

tamních pohádkových bytostí, jejich příbytků 

a zajímavých hradních zákoutí.

Pohádkový hrad a  zámek Staré Hrady u  Ji-

čína - výlet pro děti i  dospělé. Více na 

www.starehrady.cz

Cena 1. díl 195 Kč, 107 stran

Cena 2. díl 195 Kč, 108 stran

Námi doporučované knihy můžete za-

koupit v  hradní pokladně nebo si je mů-

žete objednat e-mailem na dobírku na 

info@starehrady.cz

Vladimír Pohorecký
Tipy na výlet po rozhlednách 
a starých hradech (5)

Již pátý díl úspěšné edice mapuje velké množství 

rozhleden postavených u nás v posledních letech 

a  spolu s  nimi některé atraktivní vyhlídkové kop-

ce a hradní zříceniny s krásnými výhledy do kraje. 

V závěru jsou zařazeny i rozhledny v oblasti Fran-

ského a  Durynského lesa, k  nimž je možno z  na-

šeho území podniknout jednodenní výlety. Každá 

kapitola obsahuje návrh nejjednodušší cesty k pří-

slušnému objektu, jeho stručnou historii a podrob-

ný popis výhledů do kraje. Turisty jistě uspokojí 

i charakteristika dalších turisticky zajímavých míst 

v blízkosti popisovaných objektů.

Cena 169 Kč, 148 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.

POHÁDKY
čaroděje Archibalda I.

Díl I.
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Lázeňská léčba a wellness
Karlovy Vary vám mohou nabídnout opravdu 

hodně! Lázeňská léčba tu má více než 650letou 

tradici. Během staletí si získala věhlas a  oblibu 

u  mnoha lidí z  celého světa právě díky blahodár-

ným účinkům zdejší vody s  vysokým obsahem 

vzácných a  stopových prvků a  oxidu uhličitého. 

Ale nejen léčba je zde oblíbená – nyní je to i  tzv. 

wellness neboli pocit pohody a zdraví, který je zá-

kladem prevence zdravého životního stylu a je zce-

la nezbytný pro skvělou tělesnou kondici a duševní 

aktivitu, harmonii těla, mysli i duše. 

Pro každého něco
Abyste si užili Karlovy Vary všemi smysly, nesmí-

te vynechat ochutnávku tradičního bylinného likéru 

Pátek 4. 5.

  koncert Anny K.

  představení Máchův Máj

  promítání v letním kině

Sobota 5. 5.

  svěcení pramenů a slavnostní mše 

  vystoupení mažoretek

 průvod Karla IV.

 Food Festival – festival dobrého jídla a pití

Neděle 6. 5.

 dětské odpoledne plné zábavy

Od 25. 4. do 6. 5. bude probíhat denně od 10 do 

18 hod. staročeský jarmark s přehlídkou řemesel 

a nabídkou tradičních českých výrobků a pochutin.

Infocentrum města Karlovy Vary
Západní 2A, 360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 355 321 176-7
e-mail: infocentrum@karlovyvary.cz, www.karlovyvary.cz

značky Becherovka či navštívit sklárnu Moser, která 

vyrábí světově proslulé sklo již více než 150 let. Ka-

ždý návštěvník jistě ocení krásný pohled na Karlovy 

Vary z místní rozhledny Diana, ke které se může do-

pravit lanovkou. Vychutnejte si procházku po míst-

ních promenádách nebo relaxujte při kolonádních 

koncertech Karlovarského symfonického orchestru, 

které se konají od května do září.

Jedinečnou atmosféru v ulicích 
města prožijete během 
zahájení lázeňské sezony 
ve dnech 4.–6. 5. 2012 
Hlavní program doprovází v ulicích města po celý 

víkend řada hudebních, divadelních i  tanečních 

vystoupení.

Stačí v období od 10. února
do 10. června 2012 vyplnit
jednoduchý kvíz umístěný 
na webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz
a pak si při troše štěstí užít
některou z výher:

● víkendový pobyt v Chebu pro 2 osoby
dle vlastního výběru  

● dvě vstupenky na Kutnohorský varhanní festival
na konci léta (7. – 9. 9. 2012) a 50% sleva 
na ubytování v Kutné Hoře 

● noc na hradě Svojanov u Poličky pro 2 osoby
a prohlídka hradu 

● dvě vstupenky na festival Třeboňská nocturna
(dle vlastního výběru) a lázeňská procedura
v třeboňských lázních  

● dvě vstupenky na představení Carmen
na Státním zámku Jindřichův Hradec
(25. 8. 2012, Opera na zámku) 

● čtyři vstupenky na představení v rámci
Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 

● dvě vstupenky na Hip Hop Kemp v Hradci Králové
(16. – 18. 8. 2012) 

● dvě vstupenky na koncert v rámci festivalu 
Prázdniny v Telči

Předání cen proběhne v rámci telčského festivalu
Arts&film v polovině června 2012. 

Česká inspirace - 
města plná života

soutěž
Osm z nejkrásnějších
českých měst sdružených
ve svazku Česká inspirace
pro vás připravila

Karlovy Vary – město s pestrou nabídkou

Tržní kolonáda

 Svěcení pramenů

Mažoretky
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tím jediný český tematický aquapark, kde vedle 

toboganů najdete saunový svět, mnoho vířivek, 

proplouvací jeskyně a  další vodní atrakce a  také 

samostatné wellness centrum. V nabídce nechybí 

ani různé druhy masáží, kosmetické služby, solné 

jeskyně a relaxační lůžka. V Babylonu dále najdete 

lunapark ve stylu staročeské pouti, zábavně-nauč-

ný iQpark, tajemné zrcadlové bludiště Labyrint, XD 

Theater, golfový 3D simulátor i adventure golf, la-

ser game, bowling, virtuální realitu, mnoho heren, 

diskotéku, kasino a samozřejmě různé typy gastro-

nomických provozů.

Babylonský wellness je rozsáhlý areál ve stylu 

antických lázní, kde si můžete dosyta užít různých 

procedur, relaxovat a  nechat se hýčkat třeba celý 

den. Můžete vyzkoušet některou z  dvaceti volně 

přístupných procedur nebo navštívit zdejší malé 

fi tness. Volně k dispozici je zde ovoce a minerální 

voda, ale je možné si zakoupit i další občerstvení. 

Zkrátka komfort, který jinde nenajdete. Intimní 

osvětlení a relaxační hudba vás přenesou do dob 

dávno minulých. Objevíte nový životní styl, najde-

te klid a rovnováhu. Necháte sladce plynout čas na 

vlnách nicnedělání, získáte novou energii a fi lozofi i 

života...

Pokud vás problematika zajímá, podívejte se 

na www.bhc.cz, několik dalších zajímavých tipů 

tam určitě najdete. 

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

Mezi námi je mnoho vyznavačů sauny, plavání 

ve volné přírodě nebo nadšenců, kteří se nejraději 

opalují nazí. Ve všech případech se jedná o aktivi-

ty, které dělají tělu dobře, dovolí odpočinout mysli 

a hlavně navodí atmosféru celkového uvolnění a re-

generace. S tím je spojena i potřeba nahoty. Okolí 

nám bohužel vnuklo představu ideálního lidského 

těla. Jelikož však většina z nás těmto pseudopoža-

davkům nevyhovuje, lidé se stydí, mají komplexy 

a  zbytečně si duševně ubližují. Ovšem v  saunách 

a  wellness centrech se lidé pohybují nazí, pouze 

s  ručníkem či prostěradlem. Jsou nazí nejen proto, 

že to tělu dělá dobře a lépe se smývá uvolněný pot, 

ale hlavně jim to pomáhá odbourávat zbytečné 

předsudky o amorálnosti takového počínání. Když 

jsou nazí všichni, musím být i já! A tak si postupem 

času zvykáme, že je nahota přirozená a my se bez 

vrstev oděvů cítíme mnohem lépe. 

Jak je to s wellness centry a hotely v České re-

publice? Podíváme-li se na internet, vyskočí jich 

na nás celá stovka. Ve skutečnosti však těch oprav-

dových wellness center u nás najdeme tak deset, 

možná dvacet, ale ne více. Ostatní se tak jen nazý-

vají. Je třeba získat zkušenosti a nenechat se chytit 

na reklamní triky. 

Jedním z  těch, které dělají čest svému názvu, 

je wellness centrum v libereckém Centru Babylon. 

Je součástí polyfunkčního komplexu CENTRUM 

BABYLON, který je turistickou dominantou Libe-

recka. Na  rozloze více než 30 000 m2 je doslova 

pod jednou střechou největší mimopražský hotel 

v  České republice, kongresové centrum a  mno-

ho zábavných atrakcí. Největším lákadlem je za-

Wellness je zdravý životní styl, který má dlouhou historii a postupně se zabydluje 
i u nás. Vyznavači Sokola si jistě vzpomněli na Tyršovo heslo „ve zdravém těle 
zdravý duch“. Dobrá kondice, disciplína a duševní pohoda. Wellness je možná to 
samé, ale z druhé strany − chuť a snaha přiblížit se přes ducha potřebě něco 
s tělem dělat. Jde zcela jistě o požadavek dnešní doby, byť termín sám vznikl už 
před pár desítkami let.

Wellness 
v Babylonu
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rou a  možnost sbírání klíčů od tajuplné komnaty 

(více na www.otevrte13komnatu.cz).

tel.: +420 482 724 301
www.hrad-grabstejn.cz

Státní zámek HRUBÝ ROHOZEC
Čtyřkřídlý zámek s  bohatým stavebním vývojem 

nabízí návštěvníkům přes dvacet místností. Zaří-

zení interiérů se dochovalo se všemi detaily. Mezi 

nejkrásnější prostory zámku patří knihovna a  no-

vogotická jídelna. Můžete se také těšit na dětské 

pokoje hraběcích synů, z  novinek na orientální 

salón a na lokajnu. K zámku přiléhá anglický park.

tel.: +420 481 321 012
www.hruby-rohozec.eu

Státní zámek LEMBERK
Architektonickou chloubou zámku je nádvoří, 

jehož stěny jsou pokryty bohatou raně barokní 

štukovou výzdobou. Uvnitř zámku se největší po-

zornosti těší kaple, sál s  renesančním kazetovým 

stropem, vrchnostenská kancelář s trezorem z po-

čátku 19. století a černá kuchyně. V blízkosti zámku 

je barokní zahrada a také tzv. Zdislavina studánka. 

V letošním roce slaví zámek Lemberk 20 let od zno-

vuzpřístupnění veřejnosti, a můžete se proto těšit 

na řadu prohlídek do běžně nepřístupných prostor 

a na doprovodné kulturní akce.

tel.: +420 487 762 305
www.zamek-lemberk.cz

Státní zámek SYCHROV
Součástí prohlídky novogotického zámku je kaple 

Nanebevzetí Panny Marie, královské apartmá, pán-

ské a  dámské apartmá či zámecká knihovna a  jí-

delna. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem. 

V  zámeckém areálu je i  rozsáhlý anglický park; 

příjemné občerstvení při procházce parkem nabízí 

kavárna v bývalé oranžérii.

tel.: +420 482 416 011
www.zamek-sychrov.cz

Státní hrad TROSKY
Zřícenina gotického hradu je jedním ze symbolů 

Českého ráje. Při prohlídce se návštěvníci seznámí 

s historií Trosek a mohou vystoupat na hradní věž 

Babu či na vyhlídku pod věží Panna. Obě místa ský-

tají jedinečné výhledy do okolí. V červenci a srpnu 

hrad nabízí i příležitostné ukázky chovu a výcviku 

dravých ptáků.

tel.: 420 481 313 925 
www.hrad-trosky.eu

Státní zámek ZÁKUPY
Rozlehlý zámek sloužil jako letní rezidence od-

stoupivšího rakouského císaře Ferdinanda V. Při 

prohlídce lze spatřit nejen apartmá císaře a  císa-

řovny, ale i kapli, v níž se r. 1900 oženil následník 

rakousko-uherského trůnu František Ferdinand 

d´Este s hraběnkou Žofi í Chotkovou. V zámeckém 

příkopu je chován medvěd brtník, při zámku je 

také francouzská zahrada a anglický park.

tel.: 420 487 857 278 
www.zamek-zakupy.cz

? 
Víte, kdo ze současných umělců pořádá 

pravidelné benefi ční koncerty na obnovu 

hradu Grabštejn? Pokud ano, napište 

nám do 15. 4. na adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Pro tři autory správných 

odpovědí má NPÚ Liberec připraveny zajímavé ceny.

Hrady a zámky 
v Libereckém kraji 
vás zvou
Státní hrad BEZDĚZ
Hrad Bezděz je jednou z našich nejvýznamnějších 

gotických památek. Návštěvníci si mohou prohléd-

nout královský palác s unikátní kaplí a množstvím 

gotických architektonických detailů, purkrabský 

palác i další části hradu. Přístupná je také Velká věž 

s rytířskou síní v nejvyšším podlaží.

tel.: +420 487 873 131, +420 606 649 807
www.hrad-bezdez.eu

Státní hrad a zámek FRÝDLANT
Posledními vlastníky hradu, rozšířeného v 16. sto-

letí o renesanční zámek, byli Clam-Gallasové, kteří 

hrad již od roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. K vi-

dění jsou interiéry hradu (upomínky na Albrechta 

z Valdštejna, rytířský sál atd.) i zámku (reprezentač-

ní místnosti, dámské a  pánské pokoje, koupelna, 

kuchyně).

tel.: +420 482 312 130
www.zamek-frydlant.cz

Státní hrad GRABŠTEJN
Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Návštěv-

níci si mohou prohlédnout nejen gotické hradní 

sklepení, ale i pokoje zařízené historickým nábyt-

kem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlíd-

ky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malíř-

skou výzdobou ze 16. století. Novinkou pro letošní 

sezonu je byt nadlesního. Hrad Grabštejn je zapo-

jen do projektu Otevřte 13. komnatu – od května 

návštěvníky čekají speciální prohlídky se sv. Barbo-

Státní hrad BEZDĚZ

Státní zámek LEMBERK

Státní hrad a zámek FRÝDLANT

Státní zámek SYCHROV

Státní hrad GRABŠTEJN

Státní hrad TROSKY

Státní zámek HRUBÝ ROHOZEC

Státní zámek ZÁKUPY
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denského gestapa odvolán pro porušování inter-

ních předpisů, a ne proto, že by byl kdovíjak lidský. 

Přeložen byl do Prahy a  později do Varšavy, kde 

dokonce povýšil na kriminálního radu. Prezident 

žádost o milost zamítl a Wiesmann byl 24. dubna 

1947 v  pankrácké věznici popraven oběšením. 

Jeho tělesné ostatky byly dány do hromadného 

hrobu na hřbitově v Ďáblicích.

boval Himmler Hösse do SS. Už v prosinci byl Höss 

odvelen do koncentračního tábora Dachau, kde 

sloužil nejprve jako strážce, později jako velitel blo-

ku a v roce 1938 v hodnosti SS-Hauptsturmführe-

ra. Poté byl převelen do koncentračního tábora 

Sachsenhausen, kde se zanedlouho stal velitelem. 

Osvětim prvně navštívil 18. dubna 1940 jako člen 

komise a  už 4. května byl Himmlerem jmenován 

velitelem vznikajícího tábora Auschwitz-Birkenau, 

určeného polským politickým vězňům. Roku 1941 

ho ale Höss z  pověření Himmlera přebudoval na 

vyhlazovací tábor. Po válce byl 11. března 1946 

dopaden Brity, u  norimberského tribunálu s  Ern-

stem Kaltenbrunnerem svědčil jako svědek a poté 

byl předán k soudu do Varšavy. Tam byl odsouzen 

k trestu smrti a 16. dubna 1947 oběšen na symbo-

lickém místě − na šibenici za krematoriem v Osvě-

timi.

Blonďatý rytíř, 
nebo Černý ďábel?
Připomeňme si také 90 let od narození 
Ericha Alfreda „Bubi“ Hartmanna 
(19. 4. 1922), přezdívaného přáteli 
Blonďatý rytíř a nepřáteli Černý ďábel. 
Jedná se o nejúspěšnějšího stíhacího 
pilota historie vzdušných bojů, který za 
druhé světové války sestřelil v řadách 
Luftwaff e během 825 vzdušných 
soubojů 352 nepřátel.

Dětství prožil 

v  Číně, kde jeho 

otec pracoval jako 

lékař. Po návra-

tu do Německa 

(1928) vstoupil 

do programu 

letů s kluzáky pro 

začínající piloty 

Luftwaffe. Kon-

cem roku 1940 

nastoupil na školu 

pro důstojníky, ve 

dvaceti byl povýšen do hodnosti poručíka a v září 

1942 přidělen k letce JG 52 v oblasti Kavkazu. První 

sovětské letadlo sestřelil 7. listopadu 1942, 7. čer-

vence 1943 zničil sedm letadel a 24. srpna 1944 do-

konce neuvěřitelných 11 letadel za jediný den. Byl 

velitelem letky a nositelem rytířského kříže, k němuž 

získal 2. března 1944 dubové ratolesti, 4. července 

1944 meče a jako jeden z celkem 27 německých 

vojáků i diamanty. Není divu, že sověti na jeho hlavu 

vypsali vysokou odměnu. Zajímavostí je, že 8. května 

1945 sestřelil v souboji nad Brnem svůj 352. letoun, 

což bylo považováno za poslední německé letecké 

vítězství druhé světové války. Posledního sestřelu 

však dosáhl později téhož dne jiný pilot (Me 262 

z JG 7) nad Krušnými horami. 

Hartmannova jednotka se po pochodu smě-

rem na Strakonice vzdala Američanům, kteří podle 

dohod z Jalty předali nedaleko Písku piloty i s po-

zemním personálem Sovětům. Hartmann skončil 

v sovětském lágru za Uralem, byl obviněn z váleč-

ných zločinů a odsouzen na 25 let. Po více než deseti 

letech byl mezi posledními repatriovanými zajatci 

vydán do Západního Německa (1955). Rok poté se 

stal důstojníkem západoněmeckého letectva a velel 

první stíhací jednotce. Do výslužby odešel v roce 

1970 a zemřel ve věku 71 let. Nutno dodat, že Rusko 

plně rehabilitovalo Hartmanna v lednu 1997 a po-

tvrdilo, že podmínky procesu i rozsudek samotný 

byly nezákonné. Dodávám jen, že nejúspěšnějším 

spojeneckým stíhacím pilotem druhé světové vál-

ky (320 bojových letů a 62 sestřelů) byl Ukrajinec 

I. N. Kožedub, trojnásobný Hrdina Sovětského svazu. 

Luděk Sládek

Wiesmannova matka Lili Wiesmannová napsa-

la 25. ledna 1947 prezidentu Edvardu Benešovi do-

pis se žádostí o milost, v němž mimo jiné píše: „Můj 

syn je obžalován před lidovým soudem v Kladně. 

Vím, že se cítí nevinen, protože u  každého svého 

činu jednal jen na rozkaz. Jelikož jeho představený 

úřad jej měl za příliš lidského, nebyl po celá dlouhá 

léta vůbec povýšen.“ Pravdou ale je, že byl z  kla-

Už o  rok později byl odsouzen za vraždu ně-

meckého komunisty Waltra Kadowa k  deseti le-

tům vězení (po šesti letech byl však propuštěn na 

amnestii), spolupachatel vraždy Martin Bormann 

k jednomu roku za spoluúčast. V roce 1934 naver-

Lidice –10. června 1942

Erich Alfred „Bubi“ Hartmann

Předání Hösse Polákům

Wiessman u lidového soudu

Lidický kat
Letos tomu bude 65 let, co byl 24. dubna 1947 v Praze popraven válečný zločinec, 
zodpovědný za vyhlazení obce Lidice (10. 6. 1942), SS-Hauptsturmführer Harald 
Wiesmann (* 22. 4. 1909), který od 1. října 1939 do 30. září 1943 působil jako velitel 
služebny gestapa v Kladně, kde s ním sloužila i jeho žena Gudula. 

Vrah z Březinky
Psal se 16. duben roku 1947. V polské Osvětimi byl v ten den popraven velitel 
tamního nacistického koncentračního tábora za druhé světové války, válečný 
zločinec Rudolf Franz Ferdinand Höss (* 1900). Pocházel z přísně katolické rodiny, 
což mu však nebránilo, aby po smrti otce, který chtěl mít ze syna kněze, vystoupil 
v roce 1922 z církve a dal se k NSDAP. 

Nic není černobílé
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Narodil se 2. června 1924 v Táboře Josefu a Ma-

rii Volfovým, majitelům obchodu se smíšeným zbo-

žím. Měl dva mladší bratry, Josefa a Vladislava, se 

kterými prožíval dětství na Blanickém předměstí. 

Miloš ukončil základní školu a byl přijat na osmileté 

reálné gymnázium v Táboře. Prazvláštní pro něj byl 

školní rok 1938–39, který zahájil jako prvorepubli-

kový student, pokračoval jako student okleštěné-

ho Československa a končil jako student Protekto-

rátu Čechy a Morava.

Ještě v  květnu 1939 se setkal s  Františkem 

Knotkem, civilním členem vojenské ilegální orga-

nizace Obrany národa, jinak tajemníkem táborské 

pošty, který mu nabídl spolupráci. V roce 1940 ale 

gestapo Knotka i s částí odbojové skupiny zatklo, 

proto bylo vytvořeno nové vedení v čele s Jarosla-

vem Vackem, vrchním dozorcem táborské věznice 

a legionářem (příběh jeho dcery paní Žahourkové 

jsme čtenářům přinesli už před časem). Miloš do-

stal za úkol zásobovat 

rodiny zatčených po-

travinami. Jeho otec 

s  Vackem spolupraco-

val a doma v podkrov-

ním pokojíku postupně 

ukrýval hledané osoby. 

Na konci ledna byl Va-

cek operován v  tábor-

ské nemocnici a  hned 

2. února, dva dny po 

operaci, ho gestapo 

zatklo. Odpoledne té-

hož dne pak i  Miloše, 

jeho otce, matku i  její 

maminku. 

Z vyšetřovací vazby, 

kde strávil tři měsíce a zhubl 34 kilo, byl počátkem 

května 1943 spolu s  dalšími přemístěn do Malé 

pevnosti v Terezíně. Za branou si museli stoupnout 

čelem ke zdi a po chvíli je začali vyvolávat ke kont-

role osobních údajů. Ve dveřích označených „Kam-

mer“ se převlékli do vězeňských šatů a byli vyve-

deni na mužský dvůr, kam prošli branou s nápisem 

„Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje). Miloš byl 

umístěn na celu číslo 1 a zařazen do Storch-koman-

da, které pracovalo před Malou pevností na roze-

bírání předních šancí. Zanedlouho byl na přímluvu 

kamaráda zařazen do komanda zedníků, kterému 

velel sudetský Němec Soukup, nenávidějící Čechy, 

a zvláště ty „študovaný“. Byl to sadistický primitiv, 

kterému Miloš docházel každou neděli klepat ko-

berce a pomáhat na zahradě. 

V  polovině června byl Miloš transportován 

nejprve na gestapo v Kladně, odkud docházel do 

Poldovky na vykládky vagónů, a v lednu 1944 byl 

převezen do „Pečkárny“ − pražského sídla gesta-

pa. Tady se mu dostalo označení Rückkehr uner-

wünscht (návrat nežádoucí). I  se svým otcem byl 

zařazen do transportu, který dorazil do věznice 

v německém Hofu, kde byli rozděleni na dvě skupi-

ny. Jedna s cílem Buchenwald a Milošova do kon-

centračního tábora Flossenbürg nedaleko česko-

slovenských hranic. Transport sem dorazil 7. února 

1944 za více než dvacetistupňových mrazů. Museli 

se svléknout donaha, čekat asi 20 minut, potom 

jít do sprch a  znovu stát nazí v  mrazu, dokud je 

příslušník SS v bílém plášti neprohlédl a každému 

nenapsal na tělo číslo: jedničku – schopen těžké 

práce, dvojku – může pracovat, nebo trojku – prá-

ce neschopný, což byla v podstatě přímá cesta na 

blok 23 a odtud do plynu. Miloš dostal číslo jedna 

– „Vernichtung durch Arbeit“ (likvidace prací). 

Vyfasoval košili, papírové spodky, onuce, 

blůzu, kalhoty, čepici a  boty s  vysokou dřevěnou 

podrážkou (dřeváky) a byl umístěn na blok 21, kde 

písař každému přidělil vězeňská čísla s  barevným 

trojúhelníkem. Miloš dostal jako politický vězeň 

červený trojúhelník s  písmenem C (Čech) a  číslo 

3377 (jeho otec 3370). Na práci nastoupil do kame-

nolomu, kde nemohl přežít. Naštěstí byl počátkem 

února 1945 přemístěn do letecké dílny, kde monto-

val křídla na Messerschmitty. V pátek 20. dubna, po 

zničení všech důkazů, byl vydán rozkaz k evakuaci 

tábora. Tak se 14 500 vězňů vydalo v doprovodu SS 

na neblaze proslulý Flossenbürgský pochod smrti. 

Zbylých 1 500 nemocných mužů, z  toho 179 Če-

chů, bylo v táboře ponecháno napospas. Pochod, 

který nepřežilo na 5 000 vězňů, skončil 23. dubna 

ráno nedaleko zámečku Tierlstein. Téhož dne byli 

osvobozeni i  ti, co zůstali v  táboře. Od roku 1938 

do osvobození bylo v  táboře Flossenbürg zabito 

73 296 vězňů, z toho 3 784 Čechů.

Je až neuvěřitelné, že se rodina Volfových v Tá-

boře vůbec shledala. Miloš dokončil gymnázium, 

nastoupil na právnickou fakultu v Praze, ale z po-

litických důvodů musel odejít. Otec byl komunis-

ty obviněn ze zatajení majetku, což mu vyneslo 

nucené práce na Slovensku. Miloš tak absolvoval 

základní vojenskou službu jako „černý baron“, kde 

se dostal do armádního rozhlasu. Po vojně dál 

působil v  rozhlase, posléze dostal nabídku z  tele-

vize, kde pracoval v redakci pro děti a mládež. Po 

okupaci Československa (1968) musel v  televizi 

skončit a dál se živil jako skladník a později i v re-

klamě. Svůj dlouhý a přepestrý život dožil u jedné 

ze dvou  dcer, měl tři vnuky a  až do své nedávné 

smrti nepřestal vyprávět o všem, co zažil.  

Vyprávění Miloše Volfa jsou doplněna informacemi 

z projektu Zmizelí sousedé studentů gymnázia v Soběslavi 

(Holá, Matějů). Luděk Sládek

Tento příběh se mi nepsal vůbec lehce. Zvláště proto, že pan 
Miloš (Milouš) Volf, kterému je věnován, koncem loňského roku 
onemocněl a počátkem letošního roku ve věku nedožitých 
88 let zemřel. Toto je volné vyprávění, které vychází ze 
vzpomínek a rozhovorů, jež jsme spolu měli možnost vést.

Když vládne 
peklo na zemi 

Koncentrační tábor Flossenbürg

Národní hřbitov Terezín Malá pevnost - šance

www.pamatnik-terezin.cz
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Ve dnech 8.–9. června se zde bude konat 

1.  prezentační a  prodejní výstava vín českých 

a moravských vinařů pořádaná Centrem cestov-

ního ruchu Litoměřice p. o. Součástí akce bude 

i  návštěvnické vyhodnocení nejlepšího vína. Na 

prezentační a prodejní výstavě nebude chybět ani 

ochutnávka skvělých pokrmů či dobrá muzika.

Těšíme se na vaši návštěvu a  doufáme, že si 

odnesete nejen krásná vína, ale i nevšední zážitek 

z návštěvy Litoměřic a hradu Litoměřice s expozicí 

českého vinařství.

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o.
Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68
412 01 Litoměřice
e-mail: recepce@litomerice-info.cz
www.gotickyhrad.cz

Krušné hory 
nejsou krušné
Zveme vás do regionu Krušné hory 
– západ, kde je pro návštěvníky 
připravena pestrá nabídka pro volný 
čas. 

Jsou to například Léčebné lázně v Jáchymově, 

galerie v barokním letohrádku v Ostrově, nedobyt-

ný hrad Loket, technická památka Blatenský pří-

kop, železniční viadukt v  Perninku nebo Božídar-

ské rašeliniště, které 

je po rekonstrukci 

opět otevřeno. Určitě 

navštivte i  Ježíškovu 

cestu − oblíbenou 

atrakci pro děti! Při-

praveny jsou také 

desítky kilometrů 

upravovaných cyklo-

tras, z  nichž některé 

navazují na páteřní trasu Euregia Egrensis. Nová in-

formační centra jsou připravená poskytnout všem 

hostům informace o celém příhraničním regionu. 

Přejeme všem návštěvníkům příjemné chvilky 

prožité u nás – v Krušných horách!

www.skhz.cz

Rádi bychom vás pozvali do Klášterce 
nad Ohří, který se připravuje na 
nadcházející turistickou sezonu. 
8. 5. – Pohádkový zámek – pro děti i dospělé, zá-

mek

10. 5. – 31. 7. – Výstava minerálů a hornické his-

torie – 18. ročník, zámek

19. 5. – Zahájení lázeňské sezony – lázně Evženie

8.– 9. 6. – Klášterecká country koza – letní kino

15.–17. 6. – Klosterlin – 4. ročník baletní a hudeb-

ní přehlídky, zámek

23. 6. – Letňák 2012 – den hudby s  rockovými, 

metalovými a dalšími skupinami, letní kino

červen/červenec – Oldřich Kulhánek – výstava 

významného českého grafi ka, galerie Kryt

6.–15. 7. – Klášterecké hudební prameny – 

8.  ročník hudebního festivalu a  mezinárodních 

houslových kurzů s Jaroslavem Svěceným, zámek

www.goklasterec.cz

121.06.93_shield_CMYK_version_out.ai   1   29.11.11   17:33

Krásná vína z Čech a Moravy
Zveme vás na návštěvu rekonstruovaného objektu gotického hradu Litoměřice.
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Pozvánka do 
Klášterce nad Ohří
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Rozhledny Jizerských hor skýtají daleké výhledy. 

Tyto krásky, ať kovové či kamenné (z nichž Bramberk 

letos oslaví své 100. a  Štěpánka 120. narozeniny), 

nás provedou jarní proměnou… Sluneční paprsky 

prozáří všechny odstíny zelené v probouzejících se 

bučinách i  temných smrčinách a  přitom pošimrají 

vzdálené kopce, které ještě nesundaly svou bílou 

čepici. 

Jak vypadají Velikonoce v Pojizeří? To se dozvíte 

7. 4. 2012 na Dlaskově statku v Dolánkách u Turno-

va, kde je nachystán program s názvem To vajíčko 

malovaný je od srdce darovaný. Kromě ukázky 

zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázky 

a  zdobení perníčků uvidíte třeba i  vynášení smrt-

ky nebo vystoupení folklorních souborů. V  Čes-

kém ráji můžete vystoupat na skalní hrad Rotštejn, 

kde o  víkendu 7.–8. 4. zažijete nefalšované Veselé 

hradní Velikonoce s  rytíři, hudebníky, plivači ohně 

Vůně, barvy i  píseň jara probudí ze zimního 

spánku nejen návštěvníky Jizerských hor, ale i jejich 

ochránkyni − vílu Izerínu. Ta pak svým jemným do-

tekem postupně dokončí proměnu a odhalí roušku 

tajemného kouzla jara. 

Na shledanou u nás v Jizerkách.

Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jab-

lonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

www.jizerky.cz

a pohádkou (v případě hustého sněžení či deště se 

akce nekoná). Pokud si chcete připomenout křes-

ťanskou tradici velikonočních svátků, vydejte se do 

České Lípy na vodní hrad Lipý, kde se každoročně 

o velikonočním víkendu konají pašijové hry. Na ná-

vštěvníky čeká navíc ještě průvod městem, veliko-

noční jarmark a  své umění tu předvedou i  kejklíři. 

V Kravařích na Českolipsku můžete obdivovat jednu 

z největších roubených staveb v Čechách – Víseckou 

rychtu. I zde je pro návštěvníky na 31. 3. nachystán 

velikonoční program. Jestli chcete zažít trochu ne-

tradiční Velikonoce, vydejte se do science centra iQ-

parku v Liberci, kde vás od 5. do 9. 4. čeká unikátní 

science show. 

A  pokud chcete prožít den jinak než s  veliko-

noční tematikou, vydejte se třeba do Lužických či 

Jizerských hor, do Českého ráje nebo do Krkonoš 

a  vychutnejte si probouzející se jarní přírodu. Kdo 

by toužil ještě po sportovních zážitcích, může vy-

užít upravované běžecké tratě v Jizerských horách 

a Krkonoších. 

www.liberecky-kraj.cz

Navštivte 
Ralsko 
Ralsko, to je krásná 
příroda, čistý vzduch 
a zelené kvetoucí louky!

Malebné město Ralsko se nachází nedaleko 

České Lípy, v  oblasti bývalého vojenského pro-

storu. Je obklopené krásnou přírodou tvořenou 

většinou pahorkatinami. Oblast nabízí trasy pro 

pěší turistiku, cykloturistiku i  pro bruslení na in-

-line bruslích. Je protkaná lesními a asfaltovanými 

cestami, které v  létě zajišťují příjemnou a  fyzicky 

nenáročnou jízdu. Díky rozmanitým terénním pod-

mínkám je Ralsko vhodné i pro rodinnou dovole-

nou s dětmi. Turistiku je možné spojit s koupáním 

v rybnících, rybařením nebo sbíráním hub. Můžete 

navštívit i  hrad Ralsko a  další zajímavé památky. 

Pro in-line bruslaře jsou v Ralsku tři souběžné beto-

nové dráhy bývalého vojenského letiště Hradčany. 

Díky hladkému povrchu si zde mohou užívat pře-

devším začátečníci, děti nebo maminky s kočárky. 

Výlet do Ralska je lákadlem pro milovníky pří-

rody, krásných výhledů a jízdy po klidných lesních 

cestách. Stačí se o tom přesvědčit na vlastní oči.

http://mestoralsko.cz

Mumlavské 
vodopády
Mumlavské vodopády, které patří 
k nejmohutnějším a nejkrásnějším 
vodopádům u nás, najdete poblíž 
horského střediska Harrachov. 

Mumlavské vodopády leží na řece Mumlavě na 

okraji Mumlavského dolu. Vodopád se tu s  moc-

ným hukotem řítí z  více než 7 metrů vysokého 

a 10 metrů širokého žulového skalního stupně, při 

jehož úpatí se tvoří zajímavé prohlubně, nazývané 

čertova oka. Nedaleko se nachází Mumlavská bou-

da − původně harrachovská hájovna, dnes výletní 

restaurace. 

Tento přírodní skvost patří k  nejvyhledávanějším 

turistickým cílům západní části Krkonošského ná-

rodního parku. Vodopády jsou navíc velmi dobře 

přístupné. -red-

Kouzlo jara v Jizerských horách
Náhorní planiny Jizerských hor pomalu odkládají bílý závoj, 
a proto všem, kteří rádi sledují změny probouzející se přírody, 
doporučujeme výlety právě sem.

Jaro v Libereckém kraji 
Strávili jste v Libereckém kraji zimní i letní 
dovolenou, ale jaro jste tu ještě nevyzkoušeli? Pak 
to letos změňte a vydejte se k nám v době jarních 
dnů a velikonočních svátků.
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Přes tři hrady
40. ročník pochodu Přes tři hrady 

a 28. ročník Přes tři hrady na kole

Datum: 5. května 2012

Start: 8–11 hod.

Výchozí místa: 

Sopotnice (hřiště) – pěší: 15, 30, 50 km, cyklo: 30–150 km

Žampach (areál zámku) – pěší: 5, 15 km, cyklo: 20–60 km

Potštejn – pod lipami (na Bělisku) – pěší 5, 9, 13 km, na 

kontrole v Záměli miniokruh se soutěžemi pro děti – 

Floriánkova stezka

Cíl: 

Sopotnice do 19 hod.

Žampach a Potštejn do 17 hod.

Odměna: diplom a medaile

Pořádá: KČT Sopotnice ve spolupráci s obcemi Sopotni-

ce, Potštejn a s Domovem pod hradem Žampach

Petr Lžíčař
561 15 Sopotnice 184
mobil: 605 740 037
e-mail: lzicar.petr@tiscali.cz
www.kct-sopotnice.com

O Žižkův štít
40. ročník pochodu O Žižkův štít

Datum: 14. dubna 2012

Start: 6,30–10,30 hod. – sportovní zařízení města 

Hořice

Trasy: 

pěší – 7, 15, 25, 35, 50 km

cyklo – 25, 35, 50, 80, 100 km

pro ZTP – O Žižkův štít s Klokánkem na 4 km

Odměna: dobrý pocit a pamětní list

Pořádá: KČT, odbor TJ Jiskra Hořice za podpory 

městského úřadu

Vilda Nečesaný
Libonice 59
508 01 Hořice
mobil: 732 542 864 
http://kct-horice.sweb. cz

Přijeďte o prázdninách do Jičína

u nás se nudit nebudete
V červenci a srpnu jsme pro vás připravili speciální programovou

nabídku na prodloužené víkendy v našem pohádkovém městě. 

Můžete se těšit na celou řadu kulturních a turistických akcí

pro jednotlivce nebo i celou rodinu.

Bližší informace poskytne Městské informační centrum Jičín 

Valdštejnovo náměstí 1  |  T: +420 493 534 390  |  E: ic@jicin.org

Filmová a hudební představení VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE

Večerní Jičín (do 22 h)  V HISTORICKÉM CENTRU 
prodloužená otevírací doba památek

(kostely, synagoga, Valdická brána) 

Městského informačního centra

a Regionálního muzea

Valdštejnova kancelář (16 - 18 h) MIC JIČÍN

Tradiční jičínské trhy HUSOVA UL., VALDŠTEJN. NÁM.

Letní festival přírody v ráji MUZUM PŘÍRODY PRACHOV

Procházka ve skalách  PRACHOVSKÉ SKÁLY

Večerní hudební vystoupení NÁDVOŘÍ JIČÍNSKÉHO ZÁMKU

Pravidelné programy  ZÁMECKÁ ZAHRADA

Nedělní osvěžení KOUPALIŠTĚ KNÍŽE 

PÁTKY

SOBOTY

NEDĚLE

ČTVRTKY

www.jicin.cz

léto

Pojďte s námi za 
zdravím a poznáním fo
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Zřícenina hradu Potštejn
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Betlém Hlinsko  
Do neděle 22. dubna probíhá v  roubených 

domcích památkové rezervace výstava „Velikonoce 

na Betlémě“, zaměřená na obyčeje postních nedělí. 

Chybět nebudou ukázky zdobených kraslic oblas-

ti Hlinecka, tradičního pečiva a  předmětů, které 

v minulosti neodmyslitelně patřily k velikonočním 

svátkům. Otevřeno je po celý duben od úterý do 

neděle (8,30–12 a 12,30–16 hod.) a o Velikonočním 

pondělí 9. 4. (13–16 hod.).

Veselý Kopec
V sobotu 7. 4. bude zahájena jubilejní 40. ná-

vštěvnická sezona na Veselém Kopci programem 

„Velikonoce na Veselém Kopci“. Od Bílé soboty 

do Velikonočního pondělí budete mít možnost 

prohlédnout si interiéry roubenek s ukázkami ve-

likonočního pečiva, zdobených vajíček a  dalších 

tradičních předmětů. Dozvíte se, proč se na Zele-

ný čtvrtek pekly jidáše, jak se zdobily kraslice na 

Horácku nebo co lidé před sto lety jedli na Boží 

hod velikonoční. Chybět nebudou ukázky pletení 

pomlázek, zdobení kraslic, pečení a tvarování veli-

konočního pečiva, lidoví řemeslníci či doprovodný 

program. Ve statku z Mokré Lhoty bude od 7. 4. do 

31. 10. k vidění výstava „V pondělí je polívčička“, vě-

novaná tradičním lidovým jídlům a jejich přípravě. 

Otevřeno je v  dubnu o  víkendech a  o Velikonoč-

ním pondělí od 9 do 16 hod. Ostatní dny po před-

chozí domluvě.

? 
Víte, proč se první postní neděli říkalo 

Pučálka? Pokud ano, napište nám do 15. 4. na 

adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Pro tři autory správných 

odpovědí má SLS Vysočina připraveny zajímavé ceny.

www.vesely-kopec.eu

Soubor lidových staveb Vysočina 
Přijměte pozvání do muzea, které se nachází v malebném kraji plném památek 
i lidového stavitelství na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. 

Staňte se členem 
UNES&CO.
V pondělí 12. března byla v Senátu 
Parlamentu ČR založena Společnost 
přátel památek UNESCO − UNES&CO. 
Zároveň byla spuštěna nekonečná 
soutěž pro návštěvníky těchto 
památek. 

Členem Společnosti UNES&CO. se může 

stát každý, je třeba se jen zaregistrovat na 

www  unesco-czech.cz. Poté vám bude e-mailem 

zaslána osobní hrací karta. Pak už jen stačí, abyste 

s touto kartou do konce roku navštívili alespoň tři 

města UNESCO, v příslušném městském infocentru 

získali razítko do této karty − a máte vyhráno! Hrací 

kartu pak naskenujete a vložíte do systému nebo 

pošlete poštou či e-mailem. Tím se stáváte VIP čle-

nem UNES&CO. a budete automaticky zařazeni do 

slosování o hodnotné ceny.  

www.czech-unesco.cz 

Cyklistika a in-line 
bruslení v Ústí n.O.

Odvážní mohou závodit 
s Pendolinem. Město Ústí nad 
Orlicí je právem považováno za 
ráj všech, kdo se rádi pohybují na 
kolech či kolečkách. Projet můžete 
zhruba 40 km cyklostezek z Ústí nad 
Orlicí do Chocně, České Třebové 
a Letohradu s návazností až do 
Žamberka. 

Při svém putování si můžete dopřát lezení na 

cvičné stěně i další sportování v areálu aktivní 

turistiky v Cakli u Ústí nad Orlicí. Vystoupat na 

kole či pěšky můžete také na Andrlův chlum 

s rozhlednou a výhledem na město. Prodlouže-

ný víkend vám zpříjemní ubytování ve sportho-

telu Tichá Orlice u aquaparku v Ústí nad Orlicí. 

Odpočinek můžete pak spojit s relaxací ve slané 

vodě v krytém bazénu, při bowlingu nebo pří-

jemně posedět v některé z městských restaura-

cí a kaváren.

Příznivci vážné hudby mohou od 9. do 12. květ-

na navštívit v  rámci festivalu „Kociánovo Ústí“ 

koncerty Jaroslava Svěceného. 

Informační centrum města 
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
tel. IC: +420 465 514 271
tel. ČD: +420 465 514 272
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

 www.kocianovousti.com
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Brněnský 
architektonický 
manuál
Otevření vily Tugendhat předcházelo 
spuštění jedinečného průvodce po 
brněnské architektuře meziválečného 
období, tzv. Brněnského 
architektonického manuálu, jenž 
mapuje stavební a urbanistický vývoj 
města a jeho kulturní a společenské 
pozadí.

Rozsáhlá databáze informací je k dispozici na 

www.bam.brno.cz, kde si je možné poslechnout 

nebo stáhnout audionahrávky k  jednotlivým 

zastavením, která jsou vždy označena kódem 

umístěným na chodníku před objektem. Mapku 

a informační brožuru získáte v Domě umění, Mali-

novského nám. 2 nebo v Turistickém informačním 

centru, Radnická 2. (www.bam.brno.cz)

Vila Tugendhat, Černopolní 45
Otevřeno: mimo pondělí 10−18 hod. (včetně 

státních svátků)

Prohlídky nutno objednat: 

www.tugendhat.eu; info@tugendhat.eu

515 511 015

Prohlídky s průvodcem: max. 15 osob

Vstupné: 

Standardní okruh: plné 300 Kč / snížené 180 Kč 

/ rodinné 690 Kč

Standardní okruh + technické zázemí: plné 

350 Kč / snížené 210 Kč / rodinné 805 Kč 

Zahrada: 50 Kč 

* Rodinné: 2 dospělí + 1−2 děti do 15 let 

* Snížené: žáci, studenti, senioři, handicapovaní 

Nejen významné architektonické památky jsou 

ale lákadlem k výletu do Brna. I další, již osvědčené 

turistické cíle, stojí za návštěvu.

Prozkoumat můžete také královský hrad Špil-

berk s  jeho stálými expozicemi a  zpřístupněnými 

kasematy (www.spilberk.cz), Labyrint pod Zelným 

trhem či Mincmistrovský sklep (www.ticbrno.cz/

podzemi), muzea, galerie nebo třeba hvězdárnu 

a planetárium (www.hvezdarna.cz). Příjemným za-

končením pak může být plavba po brněnské pře-

hradě s  návštěvou hradu Veveří či brněnské zoo. 

(www.veveri.cz, www.zoobrno.cz)

www.ticbrno.cz

Vilu manželů Grety a  Fritze Tugendhatových 

navrhl v  letech 1928–1929 německý architekt 

Ludwig Mies van der Rohe. Jeho výrok „méně je 

více“ je příznačný pro čisté formy a  práci s  mate-

riálem. Atributy Miesova „internacionálního sty-

lu“ jsou sklo, ocel a  beton a  tento styl ovlivňuje 

architekturu až do současnosti. Vila je unikátním 

uměleckým dílem ve smyslu konstrukce, prosto-

rového uspořádání, interiérového vybavení, tech-

nického zázemí a začlenění do přírodního rámce. 

V interiérech jsou použity vzácné materiály – onyx 

z Maroka, italský travertin, dřeviny z jihovýchodní 

Asie. Zcela jedinečné je i  do detailu promyšlené 

vybavení vily – nábytek, koberce, použité texti-

lie. Výjimečné bylo ve své době i  technické záze-

mí – teplovzdušné vytápění a chlazení, elektrické 

spouštění oken, fotobuňka u  vstupu a  podobně. 

(www.tugendhat.eu) fo
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Horkou novinkou letošní brněnské turistické sezony je vila Tugendhat, která byla 
znovu otevřena po dvouleté rekonstrukci. Funkcionalistická stavba, která určila 
nová měřítka moderního bydlení, byla ve své době převratná svým originálním 
prostorovým řešením, technologickým zázemím a elegantními interiéry. A pro 
tyto atributy zůstává obdivovaná dodnes. Roku 2001 byla zapsána na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO.

Vila Tugendhat
Brněnská perla funkcionalismu opět otevřena
aneb do Brna nejen za funkcionalistickou architekturou

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat – technické zázemí

Vila Tugendhat – obytná místnost

Vila manželů Petrákových, Bohuslav Fuchs

Hrad Veveří
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dvou meziříčských patriotů zavedou do časů mi-

nulých.

Přístroje jsou k  zapůjčení v  turistickém infor-

mačním centru zdarma oproti vratné záloze 500 Kč. 

Nechte se vtáhnout i ve zdánlivě poklidném městě 

do jeho bohaté historie a nasávejte atmosféru dob 

minulých. 

Těšíme se na vás! 

Turistické informační 
centrum Valašské Meziříčí
Komenského 169
tel.: +420 571 684 558
www.info-vm.cz
www.valasskemezirici.cz

Turistická sezona 2012 otevírá své 
brány a láká návštěvníky k výletům do 
přírody, za sportem, kulturou i historií. 
Také Valašské Meziříčí připravilo na 
sezonu novinku pro turisty v podobě 
audioprůvodce městem. 

Srdečně zveme na procházku po městské pa-

mátkové zóně a  jejím přilehlém okolí, kterou si 

můžete zpříjemnit výkladem historických událostí, 

jež vás seznámí se zajímavostmi tohoto malebné-

ho valašského města hned v pěti jazykových mu-

tacích. V  několika minutových spotech vás hlasy 

Jízda králů se v minulosti odehrávala v každé 

obci na Slovácku, v  moderní době však přežila 

pouze ve čtyřech z  nich. Letošní kunovická bude 

první od loňského zápisu Jízdy králů na seznam 

nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Na své 

si přijdou nejen milovníci lidových krojů, dobrého 

vína, cimbálových muzik, dechovek a  tanečních 

souborů, ale zejména krásných koní, ať už v sobo-

tu při formanské jízdě, kdy budou Kunovice patřit 

více než třicítce povozů a  kočárů, anebo v  neděli 

při samotné jízdě. 

Podrobný program celého víkendu i  další 

informace najdete na www.mesto-kunovice.cz 

Městské informační centrum Kunovice 
Na Rynku 886, 686 04 Kunovice 
tel.: +420 572 549 999 
e-mail: mic@mesto-kunovice.cz
www.mesto-kunovice.cz
www.slovacko.cz 

Na krála, matičko, na krála
...aneb Jízda králů Kunovice 2012 
Obdivovatelé krásných koní, autentického folkloru a barevných lidových tradic 
jsou zváni na víkend 18.–20. května 2012 do Kunovic na Uherskohradišťsku. 
Po dvou letech se v ulicích městečka rozjedou chlapci na koních a budou slyšet 
tradiční vyvolávky „Hýlom, hýlom!“ a „Na krála, matičko, na krála!“ 

Valašské Meziříčí zve na procházku městem
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  Blansko
Majda s Františkem
29. 4. 2012 od 10 hod. − Nedělní dopoledne 

s Majdou a Františkem z Kouzelné školky! Vystou-

pení je připraveno v sále Dělnického domu v Blan-

sku.

www.delnickydum-blansko.cz
www.kouzelnaskolka.cz

  Brno
Velikonoční festival duchovní hudby
1.–15. 4. 2012 – Šest koncertů, šest kostelů: 21. roč-

ník festivalu se koná v  prostorách šesti chrámů 

v centru města. Zazní velikonoční příběh utrpení, 

smrti a vzkříšení Krista, jak ho převyprávěly skladby 

šesti staletí. Podobu koncertů předurčuje architek-

tura, akustika a historie jednotlivých kostelů. 

www.fi lharmonie-brno.cz

 Česká Třebová
Hledání jara na stezce 
15. 4. 2012 – ČSOP Podorlicko Česká Třebová po-

řádá vycházku se soutěžemi na trase smyslově na-

učné stezky Údolím Skuhrovského potoka. Kontakt 

– mobil: 725 734 871.

Start: od 14 do 16 hod. Začátek trasy je u prvního 

zastavení stezky u kurtů v Rybníku. Cíl je u restau-

race Nad Hrází. 

14. ročník Hudebního festivalu 
Antonína Bennewitze 
15. 4. 2012 19,30 hod. Kulturní centrum

Zahajovací koncert

Bolschoi Don Kosaken, velký soubor Donských ko-

záků 

Program: Ruské sakrální a světové písně 

Dirigent: prof. Petja Houdjakov

21. 4. 2012 19 hod. Kostel svatého Jakuba
Roman Janál − baryton, Irena Chřibková − varhany

Program: J. S. Bach, G. F. Händel, J. Weinberger, 

A.  Stradella, L. Boëlmann, G. Giordani, J. Suk, 

A. Dvořák, Ch. M. Widor.

28. 4. 2012 19 hod. Přívrat, sál U Coufalů
Koncert smíšených pěveckých sborů Bendl Česká 

Třebová a Žerotín Brandýs nad Orlicí

Sbormistři: Josef Menší, František Mikeš. Klavírní 

doprovod: Blanka Poukarová.

5. 5. 2012 19,30 hod. Kulturní centrum
Komorní orchestr Jaroslava Kociana

Program: Beethoven, Bruch, Brahms

7. 5. 2012 19 hod. Kostel svatého Jakuba
Závěrečný koncert

G. Verdi: Requiem

Státní fi lharmonie Brno, Český fi lharmonický sbor 

Brno

www.ceska-trebova.cz

Hustopeče
8. ročník soutěžní přehlídky vín 
o hustopečskou pečeť
20. 4. 2012 – Soutěžit bude šest odrůd: tři bílé (Ryz-

link vlašský, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené) a tři 

červené (Modrý Portugal, Svatovavřinecké a André). 

www.hustopece.cz

Klášterec nad Ohří
Výstava minerálů a hornické historie
20. 4. − 30. 9. 2012 – Již 18. ročník výstavy minerálů 

z okolních nalezišť s ukázkami zahraničních expo-

nátů a soukromých sbírek, zámek. 

www.goklasterec.cz

 Lemberk – státní zámek
Velikonoce – Oživlé památky 
na téma: Jarní dobývání
7.−9. 4. 2012 – Tradiční prohlídky zámku Lemberk, 

které budou pro návštěvníky obohaceny o  mož-

nost prohlídky západního bastionu – původního 

barokního opevnění, které bylo ve druhé polovině 

19. století upraveno na okrasnou zahradní terasu. 

Výklad bude doplněn o  dobové fotografi e a  po-

hlednice. Přesné časy prohlídek budou uvedeny na 

pokladě. 

www.zamek-lemberk.cz

Nový Šaldorf – Sedlešovice
Otevřené modré sklepy

8. 4. 2012 – Prezentační velikonoční přehlídka vín 

od vinařů Nového Šaldorfa – Sedlešovic, dalších 

okolních obcí a  partnerských obcí z  Rakouska. 

Obecní sál Nový Šaldorf – Sedlešovice. 

www.modre-sklepy.cz

 Praha
The Human Body Exhibition
10. 3. – 10. 6. 2012 – Výstava The Human Body nás 

vezme na cestu po našem nejdůležitějším vlastnic-

tví – našem fascinujícím, během života neustále se 

proměňujícím těle. Pod lidskou kůží spolupracuje 

řada složitých systémů a s nimi spojených orgánů, 

které nás udržují živé a zdravé. Výstava The Human 

Body poskytuje trojrozměrný pohled hluboko do 

těchto systémů – od kůže po kosti, od hlavy k palci 

u nohy – vše se zaměřením na to, abychom dělali 

lepší rozhodnutí v otázkách péče o naše tělo i ži-

votního stylu.

www.humanbody.cz

Znojmo
Volání jara aneb hody, hody, doprovody
23. 3. – 27. 4. 2012 – V Minoritském klášteře ve Zno-

jmě právě probíhá výstava velikonočního obřad-

ního pečiva a  předmětů přibližujících Velikonoce 

v lidovém prostředí znojemského regionu. Výstavu 

připravilo Jihomoravské muzeum Znojmo a  SDŠ 

a SOU Znojmo.

www.znojmocity.cz

Tomáš Savka − 
někdy drsný, jindy 
romantik
Muzikálový hit z dílny Ondřeje 
Soukupa a Gabriely Osvaldové Robin 
Hood, který s velkým úspěchem 
uvádí už déle než rok pražské 
Divadlo Kalich, bude mít významnou 
hereckou posilu. 

V titulní roli neohroženého hrdiny nově zazáří To-

máš Savka. Jeho zkušenými alternanty zůstanou 

i nadále Václav Noid Bárta a Jan Kříž. 

„Tomáš dozrál do pozice talentovaného všestran-

ného muzikálového herce, což jsme si ověřili už 

při zkoušení muzikálu Osmý světadíl,“ vysvětluje 

ředitel Divadla Kalich Michal Kocourek svou volbu. 

Finalistovi první řady televizní SuperStar se skuteč-

ně podařilo ve zmíněném muzikálu s hity skupiny 

Elán Osmý světadíl výrazně zabodovat. Svědčí 

o tom i nadšené hodnocení kritiků.

„Bral jsem to jako výzvu. Představení jsem viděl 

nejdříve jako divák, šel jsem se podívat na práci 

režiséra Jána Ďurovčíka, s nímž jsem potom spolu-

pracoval právě na Osmém světadílu. Robin Hood 

mě dostal tím, jak je akční i vtipný zároveň. A opět 

mě překvapilo – tak jako pokaždé v Kalichu –, jak 

velká podívaná se dá připravit i na menším jevišti, 

kde nepřicházíte o přímý kontakt s herci,“ prozra-

zuje talentovaný mladík. 

Fanoušci Robina Hooda se většinou shodují, že 

zatímco Václav Noid Bárta ztvárňuje svou postavu 

jako živočišného rebela, Jan Kříž ve svém podání 

akcentuje spíše její romantické rysy. Nabízí se tedy 

otázka, jaký bude Tomáš Savka. „Chtěl bych být 

někde uprostřed. Někdy drsný, jindy romantik,“ 

odpovídá s tajuplným úsměvem nový muzikálový 

Robin Hood.

www.divadlokalich.cz 

KAM za kulturou
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Třikrát pod Smrkem
Série pochodů známých jako „Tři dny – 
tři země – tři pochody“ jsou pořádané 
každoročně na území Polska, Česka 
a Německa. Na německé straně je to 
v okolí Olbersdorfu, v Polsku v okolí 
Lubaně a u nás v Novém Městě pod 
smrkem a v jeho okolí. 

Nové Město pod Smrkem

trasy: 11, 15, 27 km: (výškový rozdíl cca 700 m)

start: 28. 4. od 8 do 9 hod. (všechny trasy) Junior-

camp NMpS 

cíl: do 16.30 hod. v místě startu 

doporučená mapa: Jizerské hory

startovací lístky: výdej od 7.30 hod. (28. 4.) proti 

úhradě 60 Kč (startovné) 

pokyny: ubytování v chatkách s polopenzí 260 Kč 

(vlastní spací pytel) nebo bez sprch s polopenzí 

190 Kč (vlastní spací pytel). Na startu a v cíli prodej 

občerstvení, na trasách 15 a 27 km jedno občerst-

vení zdarma. V pátek večer posezení s hudbou. 

odměna: diplom a buton

Pořadatelé 
KČT Nové Město pod Smrkem
Vaňkova 922, 463 65 NMpS
tel.: +420 724 202 713 
e-mail: k.miroslav1@seznam.cz

Juniorcamp 
Nové Město pod Smrkem  
5. května 1053, 463 65 NMpS
tel.: +420 482 325 093 
e-mail: blanka@juniorcamp.cz

Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280, 463 65 NMpS
tel.: +420 482 360 320 
www.nmps.cz 

  WELLNESS & TERMÁL 

BALNEOTERAPIE / DETOXIKAČNÍ a ANTISTRES 

pobyty/ MEDOVÉ týdny

Objevte blahodárné účinky minerální vody, která 

léčí už 700 let.

  AQUA & WELLNESS − VODNÍ a SAUNOVÝ 

SVĚT „AQUA RELAX“ 

Oddych, relax, zábava v Tatrách

  TURISTIKA & CYKLISTIKA & NORDIC 

WALKING & HOROLEZECTVÍ

Cyklotrasy v blízkém okolí hotelů SOREA

  MŮJ SLOVENSKÝ TÝDEN ZÁŽITKŮ! 

POZNEJTE SLOVENSKO!

Výlety okolím a pestrý program na celý týden

  SUPER RELAX pobyty na SPIŠI – speciality 

Spiše

  TURISTICKÝ VÍKEND v Bratislavě, VÍKEND 

POHODA v Piešťanech

  Cenově zvýhodněné „FIT POBYTY od 55 let 

se SLEVOU 15 %“ s balíčkem relaxačních 

procedur! 

  Slevy pro děti až do 100 %.

Hledejte na www.sorea.sk – SOREA NEWS 

pobyty 2012, katalog LÉTO 2012

RELAXUJTE – POZNÁVEJTE – BUĎTE ZDRAVÍ 

& FIT – SPORTUJTE

www.sorea.sk

Síť hotelů SOREA vás zve na Slovensko!
Vysoké Tatry – Spiš – Nízké Tatry – Piešťany a Bratislava
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Tajenku křížovky, ale i co vidíte na 

obrázku, nám můžete zasílat do 

15. dubna na adresu redakce nebo 

na souteze@kampocesku.cz. Vždy 

tři autoři správných odpovědí získají 

mapu Kartografi e Praha.

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc březen 2012
Celkem došlo 1315 odpovědí, z toho 1229 e-mailů a 86 dopisů.

Kartografi e Praha
Otázka: Která stanice pražského metra je nejhlubší?

Správná odpověď: b) Náměstí Míru (52 m)

Celkem soutěžilo: 231 čtenářů, správné odpovědi: 220, špatné odpovědi: 11 

Výherci: Štěpánka Chaloupková, Teplice; Petra Zachardová, Praha 4, Jiří Otlík, Kravaře

Edice ČT
Otázka: Kde bydlí králík Fiala se svými lidmi?

Správná odpověď: V Praze na Letné 

Celkem soutěžilo: 204 čtenářů, správné odpovědi: 202, špatné odpovědi: 2 

Výherci: Eva Huláková, Most; Jana Kapustová, Vodňany; Alena Vélová, Turnov

Magický čtverec
Otázka: Co ukrývá dolní řádek magického čtverce?

Správná odpověď: V  dolní řadě se skrývá nejen rok, ve kterém Dürer rytinu vytvořil 

(1514), ale i počáteční písmena jeho jména: 4 = Dürer a 1 = Albrecht

Celkem soutěžilo:174 čtenářů, správné odpovědi: 126, špatné odpovědi: 48 

Výherci: Petra Sixtová, Česká Třebová – Parník; Mgr. Vladimír Fišer, Čáslav; Jaroslav Stej-

skal, Vesec 

Jarní výlety na sněhu
Otázka: Jak se jmenuje a kolik měří nejvyšší krkonošský vodopád?

Správná odpověď: Nejvyšším krkonošským vodopádem je Pančavský vodopád – 148 m

Celkem soutěžilo: 211 čtenářů, správné odpovědi: 182, špatné odpovědi: 29 

Výherci: Jitka Horká, Náchod; Hana Samková, Frýdlant v Čechách; David Fogl, Studená

Nuda na Hradecku? (test pro děti)
Hradecko najdete: c) v Královéhradeckém kraji 

Hradcem mohu putovat: a) s vílou Orličkou

Podorlický skanzen najdu: c) v Krňovicích 

Karlova Koruna stojí: b) nad řekou Cidlinou

Hradec Králové má ve znaku: c) lvího čtyřnožce

Celkem soutěžilo: 131 čtenářů, správné odpovědi: 128, špatné odpovědi: 3 

Výherci: Lucie Mansoorová, Plzeň; Matýsek Dostál, Plzeň; Roman Harsa, Praha 5

Papouščí kvíz (test pro děti)
Papouščí zoologická zahrada se nachází: a) u Brna

Na světě je celkem popisováno: c) přes 300 druhů papoušků

V Papouščí zoo v Bošovicích se chová: c) 150 kusů papoušků

Papoušek šedý – žako – má: a) šedé a červené peří

Papoušci ara žijí: c) v jižní Americe

Papoušci se převážně živí: a) směsí zrnin, ořechy, ovocem a zeleninou

Celý název „andulky“ je: b) andulka vlnkovaná

Celkem soutěžilo: 77 čtenářů, správné odpovědi: 74, špatné odpovědi: 3 

Výherci: Jitka Měšťanová, Tábor 2; Renata Mičková, Dolní Rožínka, Ivo Beneš, Třemošnice

Křížovka
… velmi dobře zachované synagogy ze…

Celkem soutěžilo: 261 čtenářů, správné odpovědi: 193, špatné odpovědi: 68

Výherci: Světlana Janušová, Vsetín; Květoslava Pavlíčková, Pardubice 12; Vladimír Mottl, 

Rakovník

Víte, jaké místo je na obrázku?
Synagoga v Uherském Hradišti 

Celkem soutěžilo: 26 čtenářů, správné odpovědi: 20, špatné odpovědi: 6 

Výherci: Milena Čechová, Ostrava; Jana Horalková, Strakonice; Pavel Navrátil, Uherské 

Hradiště

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání březen 2012

Městskému informačnímu centru Liberecnám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
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Kostelec nad Orlicí 
www.zamekkostelecno.cz

Potštejn
www.zamekpotstejn.cz

Neratov
www.neratov.cz Zemská bránaDoudleby nad Orlicí

www.zamek-doudleby.cz

Častolovice
www.zamek-castolovice.cz

Žamberk 
www.zamek.zamberk.cz

Divoká Orlice – 
Pastvinská přehrada

Litice 
www.hrad-litice.cz

Památky na Divoké Orlici
aneb pozvánka do Orlických hor a Podorlicka

Potštejn 
www.hrad-potstejn.cz

www.orlickehory-cz.info



Praha Kutná Hora Telč Kroměříž

Český Krumlov Holašovice Litomyšl Lednicko-valtický areál

Olomouc Brno Žďár nad Sázavou Třebíč

UNESCO 2012
L E T P A M Á T E K

Pohledem života

Staňte se členem klubu

UNES&-CO.
a zúčastněte se nekonečné soutěže!

Více na www.czech-unesco.cz


