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Vítejte v Děčíně ... 

městě uprostřed romantické krajiny

Rozsáhlý zámecký areál s Růžovou zahradou
Synagogu v městské části Podmokly

Hydrometrickou památku na zámecké skále
Vyhlídku a lesopark na Kvádrberku

Zoologickou zahradu na Pastýřské stěně
Staroměstský most z roku 1574

Vyhlídku na Pastýřské stěně
Expozici Rajské ostrovy
Oblastní muzeum
Plavecký areál
Městské divadlo
Thunskou kapli
Národní park České Švýcarsko
Pískovcové skalní město Tiské stěny
Pravčickou bránu v NP České Švýcarsko

Rozhlednu na Sokolím vrchu
Čedičový vrch Vrabinec

Jetřichovické skály
Dolský mlýn ze 16. století

Přírodní památku Zlatý vrch
Soutěsky v kaňonu Kamenice

Panskou skálu u Kamenického Šenova
Skalní vyhlídku Belvedér nad kaňonem Labe

Statutární město Děčín • Tel. 412 591 111 • www.mmdecin.cz • www.turistika.mmdecin.cz

DĚČÍN leží v malebné kotlině největší české řeky Labe, 

obklopen romantickou krajinou Labských pískovců a Českého 
středohoří. Pojďte s námi jej navštívit a uskutečníte-li jakýkoliv 

výlet do okolí, určitě si náš kraj oblíbíte a budete se chtít vracet! 
A co můžete u nás a v okolí vidět?
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Milí čtenáři,
předně mi dovol-

te, abych touto cestou 

pogratuloval vítězům 

krajských kol a také fi na-

listům nominovaným na 

hlavní cenu Historické 

město roku 2011, která 

byla udělena ve Špa-

nělském sále Pražského 

hradu. Z vítězů krajských 

klání se do fi nále probojovala města Kutná Hora, 

Chrudim a hlavní cenu si odnesla slovácká metro-

pole – město Uherské Hradiště. Gratulujeme.

A co počít v květnu? Toť otázka záludná, zvláště 

když nás počasí jeden den vysvleče do triček a druhý 

den zabalí do zimníků. Takové změny počasí rády ne-

vidí ani rosničky v okurkových lahvích, které pak létají 

nahoru a dolů po svém žebříčku, svátek nesvátek. 

Jejich aktivity jsou ale přímo závislé na počasí. Vedle 

toho skoky, přeskoky a úskoky žabiček politických, 

jinak také bezocasých obojživelníků, nejsou nikterak 

motivovány změnami klimatu. Proč? To by bylo na 

dlouhé povídání. 

Zkrátka, květen je tu. Pro mnohé první máj, lásky 

čas, jiné ku výletům zve hrdliččin hlas, kde borový 

zavoněl les. Nebo tak nějak. Každopádně pokud se 

rozhodnete využít krásného počasí, které slibují dlou-

hodobé předpovědi, potom litovat nebudete. Jak se 

ale rozhodnout pro správný výlet? Můžete začít třeba 

tím, že si vyberete světovou stranu a tím směrem 

i oblast, kterou chcete navštívit. Potom je dobré se 

domluvit, co chcete vidět. Tady se ale nejspíš zadrh-

nete. Labilnějším povahám doporučuji dát okolí vol-

né pole polemiky a počkat. Ale jen do okamžiku, než 

okolí dojde řeč a výběr cíle výletu uvízne na mrtvém 

bodě. To je přesně ten okamžik, kdy můžete vstoupit 

se svou troškou do mlýna. Nejspíš váš návrh nebude 

přijat, ale to nevadí, o to rychleji rozhodne ten, který 

má u vás doma největší slovo. No a vy si potom ale-

spoň můžete před usnutím, místo počítání oveček, 

opakovat – jsem morální vítěz, morální vítěz, vítěz... 

chrrr. Ale je tu ještě jedna možnost. Můžete si také 

nestranně vybrat z naší květnové nabídky a věřte mi, 

že je z čeho vybírat. Tak krásný výlet a šťastný návrat.   

Luděk Sládek, šéfredaktor



 Dopisy čtenářů
Dobrý den, dnes jsem si na našem infostředis-

ku v Turnově vzala Váš magazín. Velice se mi líbí. Při 

čtení jsem narazila také na pozvánku do Spáleného 

Poříčí. Jelikož jsme v  loňském roce měli možnost 

pobývat týden přímo v hotelu naproti Špejcharu, 

chtěla bych touto cestou velmi poděkovat paní ve-

doucí z informačního střediska ve Spáleném Poříčí, 

která je kdykoli k dispozici, má spoustu poznatků 

a informací… S takovou ochotou a elánem jsme se 

dlouho nesetkali.  Manželé Vélovi, Turnov

Děkuji a  Vaše díky rád tlumočím infocentru ve 

Spáleném Poříčí. 

Dobrý den, měli bychom zájem zveřejnit ve 

Vašem magazínu článek o zajímavém tipu na škol-

ní výlet, případně bychom uvítali, kdybyste o nás 

napsali. Můžete mě informovat, jak to funguje? Je 

možné zaslat Vám nějaký příspěvek? Nebo je vše 

pouze ve vaší kompetenci a sami si vybíráte, co bu-

dete publikovat?  Markéta Soukupová

Dobrý den, paní Soukupová, zveřejnit všechny 

neplacené příspěvky, které nám do redakce naši čte-

náři zasílají, není možné. Přesto se snažíme nejzají-

mavější z nich otisknout. Pokud se jedná o komerční 

sdělení, můžete využít nabídky z našeho mediaplánu 

na rok 2012 na serveru www.kampocesku.cz. 

Vážení přátelé. Nezlobte se, že Vás obtěžuji, ale 

dostal se mi do rukou Váš magazín KAM po Česku. 

Po prostudování jsem byl až udiven, že se v dneš-

ní době najdou lidé, kteří dovedou tak dokonale 

informovat o turismu a také poradit s návštěvami 

památek v naší republice. Váš magazín mě tak zau-

jal, že jsem si dovolil Vás požádat, zda bych si mohl 

jeho zasílání předplatit.  Josef Petrů, Loučka

Dobrý den, pane Petrů, to není problém, a  jak 

vím, vše je již zařízeno.

Vážený pane šéfredaktore, od loňska jsem čte-

nářem Vašeho magazínu KAM po Česku. V  lednu 

a únoru jsem se často chodil do našeho infocentra 

dívat, zda vyšlo nové číslo. Bohužel marně. Zašel 

jsem tam i včera (12. 3.), ale úřednice IKS Třeboň mi 

sdělila, že březnové číslo je již rozebráno. Moc vás 

prosím, zda byste mi poslední čísla či číslo poslali. 

Předem velice děkuji.  Zdeněk Mouca, Třeboň

Zdravím do Třeboně. Všechna tři vydání magazí-

nu KAM po Česku jsme Vám již poslali poštou. Věřím 

jen, že dorazila v pořádku. 

Vážený pane Sládku, dovolte mi, abych Vás 

co nejsrdečněji pozdravil z Valašska. Taktéž velmi 

děkuji, že je mi zasílán Váš turistický magazín. Bu-

du-li zdráv, oslavím za rok devadesát let. Ale také 

využívám této příležitosti, abych Vám, Vaší rodině 

i celému kolektivu popřál krásné jaro. 

Radko Sekerka, Valašské Meziříčí

Děkuji a také zdravím na Valašsko.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Ve vlastní tvorbě se nevyhýbal lechtivým až 

erotickým tématům – nejtvrdší kritiku sklidil Hynek 

za dílo Májový sen, v němž popisuje, jak k jistému 

mladíkovi přišla ve snu jeho milá a nakonec s ním 

ulehla na lože. Stal se každopádně prvním českým 

autorem, který se odvážil otevřeně psát o neman-

želském milování.

Náklonnost k ženám se neprojevila jen v Hyn-

kově díle, ale samozřejmě i v jeho životě. Manželce 

Kateřině byl neustále nevěrný a měl řadu levoboč-

ků. Na necudný životní styl nakonec také doplatil 

– zemřel roku 1492 ve věku čtyřiceti let na syfi lidu. 

Je prvním Čechem, o  němž se ví, že touto tehdy 

nevyléčitelnou pohlavní chorobou trpěl.  -krt-

Bylo jasné, že nikdo z Jiříkových synů na český 

trůn nenastoupí. I tak se ale stárnoucí král o své ra-

tolesti postaral a zajistil jim slušné pozice. Hynek, 

který po otci zdědil Poděbrady a  Kostomlaty, pů-

sobil ve službách jagellonského krále Vladislava II., 

spolupracoval ale také s  jeho protivníkem Matyá-

šem Korvínem, což se mu nakonec vymstilo, když 

jej Matyáš připravil o zděděné statky.

Více než Hynkova politická a  diplomatická 

činnost se proslavila jeho literární díla. Tvořil už 

v  duchu humanismu a  renesance, jejíž myšlenky 

pomohl v  Čechách rozšířit. To se projevilo mimo 

jiné i tím, že se pustil do překladu Boccacciova De-

kameronu do češtiny.

Sumerové své pivo (kaš) vyráběli z  ječného 

chleba a sladu, protože neznali chmel a nahořklou 

chuť jejich moku dodávaly chleby pražené v pope-

lu. Od Sumerů převzali vaření piva Egypťané, kteří 

vařili pivo červené, barvené plody mandragory. 

Řekové i  Římané dávali přednost vínu, Keltové 

medovině, ale Germáni měli pivo ve velké oblibě. 

Nositeli „pokroku“ na územích obývaných Slovany 

byli stavitelé prvních klášterů, příslušníci mniš-

ských řádů, posbíraní po všech koutech tehdejšího 

křesťanského světa. Tak se také vaření piva dostalo 

k nám a právě v klášterních zahradách se poprvé 

začal pěstovat chmel (8. a 9. století). Není divu, že 

mnozí z  mnichů zasvětili svůj život více pivu než 

motlitbám. 

První doložená zpráva o chmelu u nás pochází 

z 11. století a první pivovarníci se objevili v Praze 

roku 1082. To znamená, že je tomu letos nachlup 

930 let, co u nás mužské plémě začalo holdovat po 

lovu (potažmo sportu) druhé ze svých tří zálib. Na 

první československý televizor Tesla 4001A z roku 

1953 si ale museli ještě nějakých 871 let počkat. 

První český pivovar byl postaven roku 1118 

v Cerhenicích a roku 1712 už u nás vyrábělo pivo 

1294 pivovarů. Dnešní roční produkce piva je 

1 325 000 hektolitrů, což nás v konzumaci řadí na 

první místo na světě. Svůj podíl na tomto prvenství 

má i emancipace, protože pivo pijí také naše ženy 

a dokonce i některé pohádkové bytosti. 

Louis Brewer

Doplatil na zálety
Jako schopný diplomat, talentovaný humanistický spisovatel, ale také jako pěkný 
nestyda proslul třetí syn českého krále Jiřího z Poděbrad Hynek, který se narodil 
před 560 lety, 18. května 1452.

Dál se vaří! A jak se daří?
Když se řekne meziříčí, vybaví se nám hned několik našich měst. Máme-li však 
na mysli konkrétní meziříčí, třeba mezi Eufratem a Tigridem, potom je řeč 
o Mezopotámii. O kolébce civilizace, hliněných tabulkách, klínovém písmu 
a Sumerech, kteří k radosti mnohých mužů vynalezli nejspíš také pivo. Historie 
piva se tak zřejmě začala psát před pěti tisíci lety, což znamená, že je nápojem 
starším než révové víno. 
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KAM na výlet s:
Jiřím Žáčkem
Český spisovatel, 
překladatel, básník, 
ale také duchovní 
otec mnoha 
aforismů a velký 
sběratel se narodil 
6. listopadu 1945 
v Chomutově. 
Vyrůstal ale ve 
Strakonicích, střední školu vystudoval 
ve Volyni a stavební fakultu ČVUT 
v Praze. Dnes je spisovatelem na volné 
noze a žije v Praze. A tady je jeho tip na 
Váš výlet…

Dobrých 23 let trávím jara, léta a  podzimy na 

chalupě na okraji Frýdlantu v  Čechách a  často si ří-

kám: Kdybych tu nebydlel, tak bych sem rád jezdil 

na výlety. Když vyhlédnu z okna na sever, vidím po-

hádkový frýdlantský zámek, když se podívám na vý-

chod, vidím panorama Jizerských hor. Jsou to takové 

kapesní velehory, a kdo je v kondici, může si vyšláp-

nout na vrcholky Smrku, Jizery, Holubníku, Ořešníku, 

Paličníku a dalších hor a kopců. Kdo není sportovně 

založen, může obdivovat město Frýdlant s  pěkným 

novým náměstím, jemuž vévodí socha Albrechta 

z Valdštejna. Za prohlídku stojí i Hejnice s barokním 

kostelem Navštívení Panny Marie, geniálně urbani-

sticky usazeným na úpatí horského masivu, nebo 

Lázně Libverda, nejmenší lázničky v  celé sluneční 

soustavě. Na kolonádě se můžete napít báječné že-

lezité minerálky, která vám zpevní zdraví i charakter. 

Milovníci řek by neměli přehlédnout nenápadnou říč-

ku Smědou, která se v  létě dá snadno přebrodit, ale 

když přijdou deště, stává se z ní zdivočelá Amazonka. 

Po celém frýdlantském výběžku se dá pohodlně jezdit 

na kole. Zajeďte si na něm do Ferdinandova, zvaného 

Ferďák, kde je k vidění pamětní deska, podle níž byl 

právě zde naposledy spatřen populární všeuměl Jára 

Cimrman. Třeba ho tam potkáte!

 Děkuji za zajímavé tipy na výlety pro 

naše čtenáře. Závěrem mi dovolte popřát dnes 

tolik ohroženému druhu čtenářů více báječných 

autorů, jako je Jiří Žáček.

Luděk Sládek 

Ale vraťme se domů, do Čech, 

kde se 17. května 1742 v  okolí 

obce Chotusice u  Čáslavi střetla 

vojska pruského krále Fridricha II. 

s habsburskou armádou vedenou 

Karlem Lotrinským, který měl defi -

nitivně rozhodnout o osudu Slez-

ska. Karel táhl s vojskem složeným 

z  čerstvě naverbovaných Uhrů 

a  Chorvatů na Prahu, čemuž se 

Fridrich II. rozhodl zabránit tím, že 

mu zastoupil cestu na linii Chru-

dim−Litomyšl. Ale Karel mezi tím prošel Chotěboří 

a stočil vojsko na Čáslav. Na to Fridrich zareagoval 

obsazením okolí Chotusic i  Žehušic a  rozhodl se 

okamžitě zaútočit. Zpočátku měl navrch, ale Karel 

Lotrinský byl připraven. Část jeho armády obe-

šla Chotusice, donutila Prusy ustoupit a  vyplenila 

jejich tábor, který tak byl vyřazen z  dalšího boje. 

Fridrich se ale vzpamatoval, Chotusice dobyl zpět 

a pokračoval v útoku, čemuž nebyly rakouské plu-

ky schopny vzdorovat. Karel Lotrinský byl donucen 

k  ústupu a  Fridrich II. pokračoval 

v  útoku. Dobyl Čáslav, ale hlavní 

habsburské síly dál nestíhal, pou-

ze je zdálky ostřeloval děly. Tak 

zvítězila disciplinovanost, zkuše-

nost a  vyspělost pruské armády 

nad Karlem Lotrinským, jedním 

z  nejhorších habsburských vo-

jevůdců té doby. Za necelé čtyři 

hodiny padlo v  bitvě 5191 habs-

burských a  4207 pruských vojá-

ků. Zničeny byly Chotusice, které 

ustupující habsburští vojáci zapálili, a  valná část 

Čáslavska, které muselo navíc jako válečnou kon-

tribuci zaplatit Prusům 34  000 zlatých. Marie Te-

rezie přesto dosáhla obnovení vyjednávání, které 

28. července 1742 v Berlíně vedlo k uzavření míru 

s Pruskem, ovšem za cenu ztráty Slezska. Dalo jí to 

však možnost pokračovat v  osvobozování Čech, 

které završila porážkou protihabsburských sil ne-

daleko Prahy.

Josef Grof

Narodila se v  roce 1566 jako devátá ratolest 

nejvyššího kancléře Vratislava z  Pernštejna a  špa-

nělské dvorní dámy. Příslušnost k tomuto staroby-

lému rodu a  otcova vlivná pozice ji předurčovaly 

k  sňatku s  některým z  předních šlechticů, což se 

také stalo.

Jako jednadvacetiletá si Polyxena vzala moc-

ného, avšak zestárlého Viléma z  Rožmberka. Byla 

již v pořadí čtvrtou manželkou tohoto významné-

ho českého pána a stejně jako tři ženy před ní mu 

nedokázala porodit potomka.

Když v  roce 1592 Vilém zemřel, mladá vdova 

získala do vlastnictví Roudnici nad Labem, která 

se stala základem impéria, jež tato schopná žena 

dokázala za svůj život vybudovat.

Počátkem 17. století se Polyxena znovu vdala. 

Nejvyšší kancléř Zdeněk z  Lobkovic měl sice roz-

jetou slibnou politickou kariéru, nevynikal však 

nikterak ohromujícím bohatstvím. To se však mělo 

brzy změnit i díky schopnostem jeho cílevědomé 

ženy. Jejich svazek byl prý navíc harmonický a na-

rodil se z  něj jediný syn − Václav Eusebius Popel 

z Lobkovic, který je předkem všech větví lobkovic-

kého rodu.

Polyxena se Zdeňkem patřili k  menšině čes-

kých pánů, která i  v  době stavovského povstání 

zůstala věrna katolické straně. Po porážce českých 

stavů v bitvě na Bílé hoře tak Polyxena mohla levně 

nakupovat statky zabavené odbojným protestant-

ským šlechticům, čímž ohromně rozšířila majetek 

rodu. Zemřela 24. května 1642 ve věku 76 let a je 

pochována vedle svého druhého muže v Roudnici 

nad Labem. -krt-
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První slezská válka
Řeč je o jedné z válek, které byly v letech 1740−1748 vedeny o trůn habsburské 
monarchie mezi Marií Terezií a sousedním Pruskem, Bavorskem a Francií. Nejenže 
Marii na trůnu nechtěli, ale zavedli také tzv. Pragmatické sankce a navíc se 
pruskému králi Fridrichu II. podařilo zabrat část Slezska (odtud Slezské války).

Manažerka Polyxena
Polyxena z Pernštejna byla manželkou dvou velice 
významných mužů své doby, nikdy se jimi ale nenechala 
zastínit. Současníci o ní hovořili jako o ženě, která překonávala 
všechny ostatní urozené dámy v království českém.
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váními a příběhy z přírody, byly laděny pozitivním 

přístupem ke katolické víře, což vedlo k jejich fak-

tickému zákazu během komunistického režimu. 

Ale zase se tím staly skutečně kultovními knihami. 

Kritici cyklu vyčítají především naivitu, černobílý 

pohled na svět a tradiční pojetí úlohy ženy. Na trhu 

i u čtenářů ale rozhodně až neuvěřitelně uspěl. Prv-

ní čtyři díly líčící Kájovy osudy až do konce prvního 

roku jeho studií v Praze vyšly jen za autorčina živo-

ta sedmkrát!

K jejím dalším dílům patří například cyklus „Ří-

dících Márinka“, „K.  Dariš“, „Blanka zahradníkova“ 

a  mnoho dalších. Marie Wagnerová zemřela 25. 

července 1934 ve svém rodném městě.

-jol-

Proč vlastně F. Háj? Wagnerovou inspirovala 

Anna Lauermannová, která stála v  čele známého 

pražského literárního salonu a  publikovala pod 

mužským pseudonymem Felix Téver (Šťastná Ti-

bera). Pro Wagnerovou byly štěstím „zelení brdští 

hájové“, tak zřejmě proto „Háj“. Jako Felix Háj pode-

pisovala i odpovědi svým čtenářům a při jejich for-

mulování se dokonce vžívala do mužského cítění.

Wagnerová pocházela z  rodiny ředitele mní-

šecké obecné školy, vystudovala učitelský ústav 

v Českých Budějovicích. Vrátila se do Mníšku, kde 

působila jako varhanice a  učitelka hudby. Až do 

své smrti pracovala jako hospodyně na faře.

Vedla místní ženský pěvecký sbor, pořádala 

besídky a  hudební akademie, byla i  dlouholetou 

funkcionářkou Sokola. 

Její nejznámější dílo představuje cyklus „Školák 

Kája Mařík“, kterým proslavila své rodné městečko 

(byť je v knize přejmenovala na Lážov). Zpočátku 

psala kuriózně – na rub starých úmrtních ozná-

mení, na kraje novin, na sáčky od mouky… Farář 

Raus její klikyháky obětavě přepisoval a odesílal do 

tiskárny. Kájovy příhody, často proložené pozoro-

Alfred pocházel ze starobylého rodu, který měl 

své kořeny v dnešním Slovinsku. Jeho předkové se 

ale už v 16. století usadili v Čechách, a tak jsou Win-

dischgrätzové počítáni mezi české šlechtice.

Narodil se roku 1787 a  už od útlého mládí si 

budoval kariéru v  rakouské armádě. Nebylo mu 

ještě ani dvacet a už bojoval na krvavých bojištích 

napoleonských válek. Roku 1840 byl jmenován 

velícím generálem v  Čechách a  dobové prameny 

ukazují, že i přes svůj silný konzervatismus byl mezi 

českými vojáky oblíbený.

Největší vojenské úspěchy, kariérní vzestup, 

ale i  osobní tragédie prožil během revolučního 

roku 1848. V březnu se nakrátko stal prvním mini-

strem, ve vysoké politické funkci se ale dlouho ne-

ohřál a brzy putoval z Vídně zpět do Prahy, kde se 

jeho oddíly během tzv. Svatodušních bouří střetly 

s povstalci. Windischgrätzovi stačilo pět dní a revo-

lucionáři 17. června kapitulovali. Radost z úspěchu 

ale knížeti zastínila rodinná tragédie. Při nepoko-

jích byla totiž zastřelena jeho žena Eleanora a pr-

vorozený syn utrpěl těžká zranění.

I  tak ale Windischgrätz nepřestal sloužit císaři 

a v říjnu potlačil povstání ve Vídni. Méně úspěšný 

byl ale v Uhrách, a tak byl odvolán z vrchního vele-

ní císařské armády, načež se kníže stáhl do ústraní. 

Zemřel roku 1862 a  je pohřben na svém tachov-

ském panství. -krt-

Svatý Konstantin
337 – 22. 5. zemřel císař Konstantin I. Veliký. Jako 

první z římských vládců přijal křesťanství a po třech 

staletích tak ukončil pronásledování vyznavačů to-

hoto náboženství. Císař se k tomu rozhodl poté, co 

vyhrál bitvu u Milvijského mostu, k čemuž mu prý 

pomohl Ježíš. Svatý Konstantin také přenesl své síd-

lo z Říma do pozdější Konstantinopole.

Obnovené zřízení zemské
1627 – 10. 5. vzniklo obnovené zřízení zemské (zem-

ská ústava). Český král Ferdinand II. zřízení vydal bez 

souhlasu sněmu na základě vítězství nad stavy v ob-

čanské válce. Místo dosavadního stavovství byl např. 

uzákoněn absolutismus, česká koruna vyhlášena za 

dědičnou, katolické náboženství bylo prohlášeno 

za jediné povolené vyznání v českých zemích atd.

Uspořádal přírodu
1707 – 23. 5. se narodil švédský biolog Carl von 

Linné, o němž lze s trochou nadsázky říct, že dal 

přírodě řád. Linného způsob biologické klasifi kace 

a dvouslovná soustava vědeckých jmen organismů 

se bez větších změn udržely dodnes. Linné, který 

působil například jako dvorní lékař nebo šéf aka-

demie věd, zemřel roku 1778. Už tehdy byl mezi 

vědci legendou.

Otec papiňáku
1712 – Před 300 lety, počátkem roku 1712, zemřel 

Denis Papin. Francouzský matematik, fyzik a vyná-

lezce měl široké pole zájmů, jeho jméno si ale do-

dnes vybaví každá hospodyňka v souvislosti s tlako-

vým hrncem, který Papin vynalezl v roce 1679. Nyní 

nezbytná součást každé domácnosti umožňuje díky 

vysokému tlaku rychle připravit i tužší maso.

Jediná žena na českém trůně
1717 – 13. 5. se ve Vídni narodila Marie Terezie, 

arcivévodkyně rakouská, královna uherská a čes-

ká. Panovnicí nad habsburskými zeměmi se stala 

v roce 1740 po smrti svého otce císaře Karla VI. Za 

její vlády byl v roce 1774 zaveden Všeobecný školní 

řád, který stanovil mimo jiné všeobecnou vzdělávací 

povinnost (nikoli povinnou školní docházku, jak se 

mylně uvádí). 

Za vojáčka mňa vzali
1802 – 4. 5. (za Františka I.) byla zrušena doživotní 

vojenská služba. U pěchoty se zkrátila na deset let, 

u jezdectva na 12 let a u dělostřelectva na 14 let. 

Stálá armáda jako součást rakouské armády vznik-

la v roce 1649. Vojáci do ní byli verbováni a služba 

byla doživotní. V roce 1781 zavedl Josef II. vojenskou 

povinnost pro nejchudší vrstvy.
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Spisovatelka Felix Háj
F. Háj nebo též Felix Háj byl literární pseudonym spisovatelky Marie Wagnerové. 
Narodila se 27. května 1887 v Mníšku pod Brdy. Psala idylické romány a románové 
cykly pro mládež. 

Potlačil revoluci 1848
Kníže Alfred Windischgrätz prožil 
dlouhou a velmi úspěšnou vojenskou 
kariéru, do povědomí Čechů se ale 
zapsal hlavně tím, že potlačil pražské 
bouře z roku 1848. I pro něj samotného 
ale skončil pokus o revoluci tragicky. 
Slavný vojevůdce by se 11. května dožil 
225 let.
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Bezbolestné operace
1842 – Americký lékař William Clark dal poprvé své 

pacientce vdechnout éter, aby při zákroku netrpěla. 

Do té doby museli nemocní při lékařských zákrocích 

prožívat hrozné bolesti. Tutéž metodu použil i doktor 

Crawford Long z Jeff ersonu, místní obyvatelé mu ale 

nepřáli a nařkli jej z čarodějnictví. Trvalo ještě léta, 

než se narkóza stala v lékařské praxi zcela běžnou.

Trojspolek
1882 – 20. 5. bylo smluvně zakotveno spojenectví Ra-

kousko-Uherska, Německa a Itálie – Trojspolek. Jeho 

základem byla rakousko-uhersko-německá spoje-

necká smlouva z roku 1879 (Dvojspolek proti rozši-

řování ruského vlivu na Balkáně a Předním východě. 

Členské státy Trojspolku se zavázaly, že nepřistoupí 

k dohodám namířeným proti některému z nich a že 

si poskytnou vzájemnou vojenskou pomoc.

Byl 1. máj, byl práce čas
1890 – 1. 5. se poprvé v Praze slavil svátek práce 

(1. máj). Svátek zavedla v roce 1889 II. internacioná-

la na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků 

v Chicagu dne 1. 5. 1886. V socialistických zemích 

patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly 

se masové prvomájové průvody. Účast na oslavách 

prvního máje byla nepsaně povinná. 

Poprvé v tubě
1892 – Před 120 lety se objevila moderní zubní pas-

ta v tubě, jak ji známe my. Poprvé ji do tub začala 

plnit americká fi rma dentisty Washingtona Sheffi  el-

da. Ačkoliv přípravek na čištění zubů používali už 

staří Egypťané nebo Římané, moderním Evropanům 

trvalo až do 18. století, než na jejich znalosti zubní 

hygieny navázali. 

Kapitulace Búrů 
1902 – 31. 5. skončil konfl ikt mezi britskými a búr-

skými kolonizátory jižní Afriky. Druhá búrská válka 

trvala tři roky a  nebývale krutými způsoby boje 

předznamenala zvěrstva, jež mělo teprve přinést 

20. století. Búrové, potomci holandských osadníků, 

nakonec podlehli Britům, kteří tak rozšířili své africké 

koloniální panství a získali přístup k nerostnému 

bohatství.

Herecká královna
1907 – 12. 5. se narodila Katharine Hepburnová, 

herecká ikona mezi americkými fi lmovými hvězda-

mi, známá nejen svým důvtipem, ale i novoanglic-

kou vznešeností. Obdržela čtyři Oscary pro nejlepší 

herečku. V roce 1999 ji Americký fi lmový institut 

označil za nejlepší ženskou fi lmovou hvězdu všech 

dob. K jejím nejznámějším fi lmům patří „Hádej, kdo 

přijde na večeři“ a „Africká královna“.

První premiér se na-

rodil 27. prosince 1860 ve 

Vysokém nad Jizerou v  ro-

dině zámožného stavitele. 

Po dokončení právnických 

studií se začal důsledně 

připravovat na kariéru po-

litika. Kromě studií politic-

kých věd v Berlíně a v Paříži 

dokonale zvádl čtyři jazyky 

– ruštinu, francouzštinu, 

němčinu a  angličtinu. Na-

víc byl znamenitý debatér. 

V  roce 1889 založil spolu 

s Masarykem českou stranu 

lidově-realistickou. Zároveň 

vstoupil k mladočechům a byl za ně zvolen do ví-

deňské Říšské rady. Po vypuknutí 1. světové války 

vedl domácí odboj, za což byl spolu s Aloisem Raší-

nem odsouzen k trestu smrti. Život mu zachránila 

až amnestie císaře Karla I. 

Po vzniku Československa byl 14. listopadu 

1918 zvolen prvním ministerským předsedou. 

Navzdory otevřené roztržce s  prezidentem  Ma-

sarykem a  ministrem 

Benešem byl uznáva-

nou osobností. 8. led-

na 1919 přežil pokus 

o  atentát, který na něj 

spáchal mladý komuni-

sta Alois Šťastný. Život 

mu tehdy zachránila 

jen tabatěrka v  ná-

prsní kapse. Následně 

projevil svou vrozenou vel-

korysost, když atentátníka 

okamžitě omilostnil. „Neče-

kal jsem, že já, který ušel ra-

kouské šibenici, budu prvý, 

po kom se u  nás bude stří-

let,“ prohlásil bezprostředně 

po útoku. 

Karel Kramář se oženil 

s  Ruskou Naděždou Niko-

lajevnou Abrikosovovou, 

se kterou prožil téměř čtyři 

desetiletí. Jejich manželství 

bylo velmi šťastné, i  když 

zůstalo bezdětné. Pro svou 

milovanou ženu nechal po-

stavit překrásnou vilu, která dnes nese Kramářovo 

jméno a  stala se sídlem našich premiérů. Zemřel 

necelý půl rok po své ženě a byl pohřben v kryptě 

pravoslavného kostela v Praze na Olšanských hřbi-

tovech. 

Jeho mladší bratr Vincenc Kramář se místo 

politiky zaměřil na umění. Narodil se před sto třice-

ti pěti lety, 8. května 1877, rovněž ve Vysokém nad 

Jizerou. Proslul jako historik umění a  předvídavý 

sběratel kubismu. Získal překrásnou kolekci pláten 

Pabla Picassa a Georgese Braqua. Díky tomu, že ji 

odkázal státu, můžeme celou sbírku dodnes obdi-

vovat v Národní galerii. Vincenc Kramář navíc Ná-

rodní galerii dlouhá léta sám vedl. Zemřel 7. úno-

ra 1960 v  Praze. V  roce 1964 byla na jeho počest 

v  pražských Dejvicích otevřena Galerie Vincence 

Kramáře, která však již zanikla.

-mak-fo
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Není Kramář jako Kramář
Před 75 lety, 26. května 1937, zemřel první ministerský předseda ČSR Karel Kramář. 
Přestože byl velkou a uznávanou osobností, stal se i prvním politikem, na kterého 
byl u nás spáchán atentát. 
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Přelet nad Atlantským oceánem
1927 – 20. 5. překonal americký letec Charles Lind-

bergh, syn švédských přistěhovalců, jako první 

člověk na světě nonstop letem Atlantik. Se svým 

jednomotorovým strojem Spirit of St. Louis přistál 

po 33,5 hodinách letu v Paříži. Následná celosvětová 

popularita připravila Lindberghovi spíše trpké chví-

le, když se jeho prvorozený, teprve dvacetiměsíční 

syn Charles stal obětí únosu. 

Od popu k dechovce
1932 – 11. 5. oslaví osmdesátiny herec, zpěvák, mo-

derátor a nekorunovaný král české dechovky Josef 

Zíma. Od mládí patřil mezi naše nejoblíbenější zpě-

váky pop music a jeho písničky se staly skutečnými 

hity. Na konci 70. let minulého století přešel od popu 

k dechovce a stal se jejím „králem“. Pro mnohé z nás 

však stále zůstává princem Radovanem z pohádky 

„Princezna se zlatou hvězdou na čele“.

Osmdesátiny kardinála
1932 – 17. 5. se narodil bývalý arcibiskup pražský, 

kardinál Miloslav Vlk. V čele katolické církve v Česku 

stál téměř dvacet let, v roce 1991 vystřídal kardi-

nála Františka Tomáška. Předloni svůj úřad předal 

Dominiku Dukovi. Vlk, který byl vysvěcen na kněze 

v roce 1968, měl po celá osmdesátá léta zakázáno 

vykonávat kněžské povolání.

Bývalá Češka v americké vládě
1937 – 15. 5. se narodila Marie Jana Korbelová, 

známá po celém světě jako Madeleine Albrightová. 

Narodila se do pražské židovské rodiny, její otec byl 

známý český diplomat Josef Korbel. Celá rodina byla 

po Hitlerově okupaci nucena odejít do exilu. Albri-

ghtová se v roce 1993 stala ministryní zahraničních 

věcí USA a navíc byla historicky první ženou v tomto 

úřadu. Na svůj český původ ale nikdy nezapomněla.

Golden Gate Bridge
1937 – 27. 5. byl slavnostně uveden do provozu 

Golden Gate Bridge, jeden z nejdelších visutých 

mostů na světě. Překonává stejnojmennou úžinu 

u ústí Sanfranciské zátoky do Tichého oceánu. Je 

symbolem San Francisca i  turistickou atrakcí. Je 

dlouhý 2737 metrů, váží 887 000 tun a obě věže 

drží pohromadě 600 000 nýtů. Poslední nýt měl být 

ze zlata, ale ten se ztratil v moři.

Nejslavnější gymnastka
1942 – 3. 5. se v Praze narodila česká sportovní 

gymnastka Věra Čáslavská. Spolu s Ruskou Larisou 

Latyninovou patří k jediným dvěma gymnastkám 

historie, kterým se podařilo získat zlaté medaile ve 

víceboji na dvou po sobě následujících olympijských 

hrách. Přes čtyřicet let už drží rekord v absolutním 

počtu individuálních zlatých olympijských medailí. 

Děkujeme a gratulujeme k životnímu jubileu.

Detonace rozbila okna projíždějící 

tramvaje, několika domů a střepi-

ny zasáhly také Kubiše do obličeje 

a prsou. Heydrich měl zlomené že-

bro, jehož část mu protrhla bránici 

a pronikla do sleziny. Přestože byl 

už okolo 11. hodiny v  nedaleké 

nemocnici Na Bulovce, 4.  června ve 4,30 ráno na 

následky zranění zemřel. Téhož večera K. H. Frank 

vyhlásil výjimečný stav a druhého dne zahájili na-

cisté popravy civilistů za schvalování atentátu. Ze-

mřelo na 15 tisíc Čechů a byly vypáleny Lidice i Le-

žáky. Zrazení atentátníci 18. června 1942 v kryptě 

chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 

spáchali sebevraždu. Zrádci Karlu Čurdovi, který je 

vyzradil, vyplatili nacisté půl milionu říšských ma-

rek, stejnou sumu dostal další zrádce, parašutista 

Viliam Gerik, a zbytek ze dvoumilionové odměny si 

rozdělilo 7 občanů Říše a 53 udavačů z Protektorá-

tu. Čurda a Gerik byli po válce popraveni za zločiny 

vlastizrady. Alois Rula

Původně měli Gabčík s  Kubi-

šem zaútočit na Heydricha v  Pa-

nenských Břežanech, ale díky silné 

ostraze vybrali pro atentát křižo-

vatku někdejší Kirchmayerovy tří-

dy s ulicí V Holešovičkách. Vůz tu 

musel zpomalit a navíc v okolí ne-

byla žádná policejní posádka, kasárna ani stanice 

gestapa. Ráno 27. května odjeli tramvají na Žižkov, 

kde si vzali jízdní kola, na kterých okolo deváté do-

razili do Holešovic. Tady je už čekal Josef Valčík ze 

skupiny Silver A. Po půl jedenácté se objevil Hey-

drichův kabriolet mířící na Hrad. Gabčík namířil na 

vůz samopal Sten Gun britské výroby a chystal se 

vystřelit. Ale nestalo se. Buď se zbraň zasekla, nebo 

nechtěl ohrozit civilisty stojící na zastávce. V  tu 

chvíli Heydrich udělal dvě osudové chyby. Místo 

aby řidiči Kleinovi nařídil z místa rychle ujet, tak se 

v autě postavil a navíc nařídil zastavit, shodou okol-

ností nedaleko Kubiše. Ten hodil na auto granát, 

ale minul. Granát tak explodoval u  zadního kola. 
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Atentát na Reinharda Heydricha
Atentátu na Heydricha padlo za oběť mimo jiné také pěkných pár hektarů lesa 
− a to při jeho popisování. Ovšem letos 27. května uplyne 70 let od této operace 
československých výsadkářů, vycvičených k tomu úkolu ve Velké Británii. Navíc 
tento unikátní diverzní atentát na představitele nacistického Německa vstoupil do 
historie druhé světové války. 

Narodil se před 105 lety, 19. května 1907 v Pra-

ze. Vždycky rád říkával, že se stal hercem, protože 

se nikdy nenaučil deskriptivní geometrii. Své první 

herecké angažmá získal ve Slovenském Národním 

divadle v  Bratislavě. Tam si ho všiml režisér K. H. 

Hilar a  pozval jej do Národního divadla v  Praze. 

Členem zlaté kapličky se stal 1. února 1934 a zůstal 

zde až do roku 1970. 

Jeho herecký projev plný vřelosti, nadhledu 

a člověčiny dokázal diváka strhnout. Od třicátých 

až do konce šedesátých let tvořil jeden ze základ-

ních hereckých pilířů Národního divadla. O  to 

smutnější je skutečnost, že, mu vedení zlaté kaplič-

ky (ředitel Přemysl Kočí) tak dlouho svěřovalo role 

nedůstojné jeho talentu, až ho tím donutilo k od-

chodu do důchodu. V roce 1968 si v Horníčkových 

„Hovorech H“ smutně postěžoval, že ve fi lmu na 

něho úplně zapomněli. Smutným faktem zůstává, 

že se  žádný fi lmový režisér touto ponižující pros-

bou velkého herce nenechal inspirovat. 

Aspoň televize mu plnými doušky vynahradi-

la nedostatek rolí. Určitě nelze přehlédnout jeho 

ztvárnění otce v seriálu „F. L. Věk“ či pana vrchního 

v „Lucerně“. Ovšem nezapomenutelnou hereckou 

kreaci vytvořil spolu s Jiřinou Šejbalovou v komedii 

„Láska jako trám“, která dodnes patří k  tomu nej-

lepšímu, co televize natočila. Jeho poslední televiz-

ní rolí byl přísný otec ve skvělé  inscenaci „Klobouk 

plný deště“ z roku 1973, kde si zahrál po boku Luď-

ka Munzara a Jany Hlaváčové. Pak dalších sedm let 

čekal na roli, ale nedočkal se. Zemřel 10. května 

1980 a je pochován na Vinohradském hřbitově. 

-mak-

Bez hraní nedokázal žít
Jan Pivec patřil ke generaci herců, ve které se urodilo tolik 
výrazných talentů jako nikdy předtím a vlastně ani potom. 
Byl jedním z nejlepších, přesto ke konci života už role 
nedostával.
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Božská Ema slaví
1942 – 28. 5. se v bulharské Sofi i narodila jedna 

z nejlepších slovenských hereček Božidara Turzo-

novová. Její matka byla Srbka a otec Makedonec, 

od útlého věku ale vyrůstala na Slovensku. Ihned 

po ukončení hereckých studií se stala členkou Slo-

venského národního divadla. Do našich srdcí se za-

psala zejména jako představitelka Emy Destinnové 

ve slavném Krejčíkově fi lmu „Božská Ema“. 

Proslavil se jako Saturnin
1947 – 6. 5. se narodil výrazný herec s velkým ko-

mediálním talentem Oldřich Vízner. Vyniká smyslem 

pro jemnou sebeironii a herecký nadhled. V součas-

né době hraje v Divadle ABC. Do povědomí diváků 

se patrně nejvíce zapsal svojí rolí sluhy Saturnina 

ve stejnojmenném fi lmu. Dále účinkoval v celé řadě 

fi lmů i seriálů (např. „Léto s kovbojem“, „Arabela“…).

Výrazný herecký typ
1962 – 16. 5. oslaví 50. narozeny herec Ondřej Vet-

chý. Zpočátku účinkoval v epizodních rolích, na první 

hlavní roli ve fi lmu „Dům pro dva“ si počkal do roku 

1988. Za svůj výkon byl oceněn evropskou fi lmovou 

cenou. Tak začala lavina jeho strhujících rolí („Černí 

baroni“, „Kolja“, „Tmavomodrý svět“ atd.). V zahraničí 

si zahrál s Anthonym Hopkinsem ve fi lmu „Proces“.

Herec s mužnou tváří
1962 – 18. 5. se narodil herec Karel Roden. Do pově-

domí diváků se zapsal např. fi lmy „Čas sluhů“, „Pasti, 

pasti, pastičky“ nebo „Hlídač 47“. Zahrál si i v zahra-

ničních fi lmech po boku Roberta de Nira či Rowana 

Atkinsona. Působí v řadě divadel, v roce 1998 obdr-

žel cenu Alfréda Radoka za mužský herecký výkon 

za ztvárnění Bruna v inscenaci „Velkolepý paroháč“. 

Srí Lanka nebo Cejlon?
1972 – 22. 5. byl stát Cejlon přejmenován na Srí Lan-

ku. Název se odvozuje ze sanskrtského slova la�kā 

– „zářivá země“. Tak byl ostrov popisován ve starých 

indických eposech. Ostrov, na němž Srí Lanka leží, se 

i nadále nazývá Cejlon. Původ tohoto slova se odvo-

zuje ze sanskrtského Sinhala – „lví krev“. Protože tam 

ale lvi nikdy nežili, předpokládá se, že jde o odkaz 

na lvího muže, hrdinu jedné pověsti.

První Apple na prodej
1977 – 5. 5. se začaly prodávat první počítače 

Apple II. Měly 8bitový mikroprocesor se 4 KB RAM 

paměti, kazetový přehrávač a podporu programo-

vacího jazyka Integer BASIC zabudovanou do ROM. 

Uživatelé mohli data a programy ukládat na audio 

pásky a odtud je nahrávat zpět do počítače. Původní 

maloobchodní cena za počítač byla 1289 USD, roz-

šířený model stál 2638 USD.

opery v době německé 

okupace vyvolal u  di-

váků protinacistické 

demonstrace. 

Marie Podvalová ze-

mřela 16. května 1992. 

Podle svého posledního 

přání byla pohřbena na 

Vyšehradě v  kostýmu 

Libuše. Vdova po je-

jím synovci ale nechala 

její ostatky zpopelnit 

a  hrobku prodala. Pěv-

kyně skončila na malém 

hřbitůvku v  Kozlech na 

Mělnicku. Její urna tam zůstala i přes značnou me-

dializaci případu a přes výzvu ředitele Národního 

divadla, aby mu byla vydána. Peníze opět zvítězily 

nad posledním přáním zesnulé. 

Před časem byla na Základní umělecké škole 

Marie Podvalové v pražských Čakovicích slavnost-

ně odhalena busta této operní divy.  -mak-

Česká operní pěvkyně, dlouholetá sólistka 

opery Národního divadla, se narodila 5. září 1909 

v Čakovicích v rodině pasíře českých granátů. Od-

malička zpívala, hrála na housle a klavír. Vystudova-

la konzervatoř a zpěv pak dál studovala soukromě. 

Po dvouletém působení v  Brně byla angažována 

jako sólistka do Národního divadla v Praze. 

Hlasové dispozice Podvalové byly fenomenál-

ní. Měla mohutný hlas temné barvy a navíc i krás-

ný jevištní zjev a bohatě rozvinutý herecký projev. 

Především rolí kněžny Libuše se nesmazatelně za-

psala do dějin české opery. Kladla velký důraz na 

fi nále svých partů, takže její vrcholný závěr této 

Narodil se 17.  června 

1909 v  Brně jako třinác-

té dítě ve velké rodině. 

V  osmi letech se stal čle-

nem ochotnického spolku. 

Jeho maminka si nepřála, 

aby si zvolil tehdy pochyb-

nou existenci hereckého 

povolání, vystudoval tedy 

učitelský ústav a krátký čas 

působil na vesnických školách. Herectví ale stejně 

neodolal, brzy začal studovat na dramatickém od-

dělení brněnské konzervatoře. V roce 1932 dostal 

nabídku od brněnského Zemského divadla na stálé 

angažmá, v roce 1940 přesídlil do Prahy do Národní-

ho divadla, kde působil až do roku 1977.

S odchodem do Prahy začala i jeho dráha fi lmo-

vého herce. Po několika menších rolích se poprvé 

objevil ve větší roli společně s Lídou Baarovou ve 

fi lmu „Za tichých nocí“. Brzy si získal spoustu příz-

nivců. Uměl dobře zahrát psychologicky složité po-

stavy a jeho herecké kvality spočívaly v osobitém 

slovním projevu, kterým 

dokázal zaujmout diváky 

bez podbízivých a laciných 

gest. Po válce se stal jed-

ním z nejobsazovanějších 

herců české kinematogra-

fi e. Na sklonku života rád 

vzpomínal na roli Arnošta 

z Pardubic ve fi lmu „Noc na 

Karlštejně“. Rozehrál také 

postavu primáře Sovy v televizním seriálu „Nemoc-

nice na kraji města“, bohužel už ji nestihl dotočit.

V době normalizace se nový ředitel Národního 

divadla Přemysl Kočí snažil Högerovi zakázat vy-

stupovat jak ve fi lmu, tak v televizi. Osočoval ho 

z toho, že neumí hrát. V divadle vůbec panovala 

napjatá atmosféra. Höger nakonec dal sám výpo-

věď, nespokojen s tím, jak se v divadle zachovali při 

nuceném odchodu jeho kolegyně Vlasty Fabiánové. 

Za dva dny na to, 4. května 1977, zemřel. Nakolik 

stresující události ovlivnily jeho zdraví, se můžeme 

jen dohadovat.  -jol-
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Pohřbena v kostýmu Libuše
Před dvaceti lety zemřela Marie Podvalová, nejslavnější 
představitelka kněžny Libuše ze stejnojmenné opery 
Bedřicha Smetany. Podle svého posledního přání byla 
pohřbena na Vyšehradě, její ostatky tam už ale nejsou.

Málo dobrý pro normalizaci
Jeden z nejvýznamnějších českých herců Karel Höger byl jemný člověk 
s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou výslovností. Kromě 
slávy poznal však i mnoho závisti, podrazů a bojů o výsluní na prknech, která 
znamenají svět.
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Výstava má navíc návštěvníky seznámit s dosud 

neznámým prostorem krypty pro dobrodince pod 

loretánským kostelem Narození Páně. V kryptě byly 

totiž objeveny unikátní barokní nástěnné malby 

s motivy Smrti a Vzkříšení − alegorie Času, symboly 

křehkosti a pomíjivosti lidského bytí. Tyto velmi kva-

litní fresky byly vytvořeny v roce 1664 zvláštní tech-

nikou chiaroscura − pouze v odstínech černé a šedé 

barvy. Jejich autor, snad kapucínský řádový malíř, 

pracoval podle vlámských a holandských grafi ckých 

vzorů. Předlohou hlavní scény Vzkříšení Lazara se 

stal známý Rembrandtův lept. Loretánská freska je 

pozoruhodná právě tím, že je velmi ranou reakcí na 

Rembrandtovo dílo a vznikla ještě za jeho života. 

Protože není z pochopitelných důvodů možné 

otevřít prostor krypty veřejnosti, budou moci ná-

vštěvníci vstoupit alespoň do trojrozměrného mo-

delu, který byl pro tuto příležitost vytvořen. Součástí 

expozice bude i projekce fi lmu z průběhu otevření 

krypty. Budou představeny i další zajímavé exponáty 

související s pohřební praxí v Loretě. Navíc se veřej-

nost seznámí s pohřebními zvyklostmi v řádových 

kryptách kapucínů. 

Loretánská výstava nabízí návštěvníkům pří-

ležitost seznámit se blíže s působivým prostorem 

krypty zdobené unikátními malbami a prostřednic-

tvím vystavených exponátů se přiblížit baroknímu 

ARS MORIENDI − Umění dobré smrti − vnitřnímu 

uchopení konce lidského bytí jako brány k věčnému 

životu. Výstava bude otevřena v pražské Loretě ve 

dnech 4. května − 30. září 2012.

www.loreta.cz

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 

Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dneš-

ní barokní podobu získal klášter v 2. polovině 17. 

a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v   17. století 

útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes 

nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské 

knihovny, nazvaný Filosofi cký, o  rozměrech asi 

10x32 metrů, sahá přes dvě patra budovy a  má 

zhruba v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou pů-

vodní sýpky v letech 1783−1785 s novým průčelím 

od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera. 

Roku 1950 byl klášter uzavřen a  řeholníci de-

portováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 

byl Strahovský klášter obnoven a  následně opra-

ven. 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. 

Můžeme zachránit knižní skvosty.

CZK 2105746158/2700

IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158

Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny

Povoleno Magistrátem hl. města Prahy

www.strahovskyklaster.cz

Loreta – ARS MORIENDI 
V současné době vrcholí v pražské Loretě přípravy letošní hlavní 
výstavy nazvané ARS MORIENDI. Výstava představí veřejnosti 
pohřební zvyklosti v řádových kryptách kapucínů. 

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

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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Nejnovější cyklostezka, dlouhá přes sedm kilo-

metrů, byla dokončena na podzim minulého roku 

a vede z Kladna až do Malých Kyšic. Pokud někdo 

raději obuje kolečkové brusle, může využít kladen-

skou in-line dráhu. Nachází se v areálu Městského 

stadionu Sletiště a je po celém obvodu osvětlená, 

takže ji bruslaři mohou 

využít i ve večerních ho-

dinách. 

Po sportovním vyžití 

si můžete odpočinout 

v  kladenském aquapar-

ku, který se nachází hned 

vedle stadionu. Najdete 

tu plavecký a  masážní 

bazén, tobogány a  sklu-

zavky i  příjemný dětský 

koutek pro nejmenší 

návštěvníky. Aquapark 

nabízí i zvýhodněné per-

manentky, které jsou na-

víc využitelné na dalších 

městských sportovištích.

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499
272 01 Kladno
tel.: +420 312 604 540
www.mestokladno.cz

NA VÝLETY 
„PO ÈESKU“
s Václavem Žmolíkem

so – ne  13.10 h

RADIOZURNAL.CZ

Tipy na návštìvu zajímavých
míst a probíhající akce.

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

Kam za sportem i odpočinkem? Do Kladna…
… protože v Kladně a zejména v jeho okolí je široká síť cyklistických stezek, která 
jistě uspokojí každého vášnivého cyklistu a má co nabídnout i těm, kteří na kole 
jezdí pouze rekreačně. 

 V Kladně si na své přijdou i milovníci kolečkových bruslí.

www.kampocesku.cz   9
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soutěžte s Českou inspirací!

Litomyšl

Jindřichův
Hradec

Hradec
Králové

Telč

Osm z nejkrásnějších českých měst sdružených 
ve svazku Česká inspirace pro vás připravila
soutěž o zajímavé ceny.

Stačí do 10. června 2012 vyplnit jednoduchý
kvíz umístěný na webových stránkách

www.ceskainspirace.cz

Třeboň

Polička

Cheb

KutnáHora

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

Jeden den nestačí ; )

  

Turistická destinace Kutná Hora a okolí v sezoně 2012
Lákadlem číslo 1 je mezinárodní výstavní projekt Europa Jagellonica, který 
odstartuje 20. května a potrvá do 30. září. Červnový kulturní program 
bude velmi nabitý, od Mezinárodního hudebního festivalu přes Operní 
týden až ke Královskému stříbření Kutné Hory. Také se chystá čtvrtý ročník 
celoprázdninového festivalu Kutnohorské léto. Creepy Teepee, Tyjátrfest, 
Int. Veteran Rallye, to je ochutnávka dalších akcí, na které se k nám v létě 
můžete vydat. V září pokračujeme Kutnohorským varhanním festivalem, 
Ortenovou Kutnou Horou či Svatováclavskými slavnostmi. Sedlecká 
římskokatolická farnost navíc připravuje skvělý projekt Memento Mori. Rádi 
byste vyrazili do Kutné Hory už teď? Večerní prohlídky Vlašského dvora se 
konají každý pátek po celý rok. Ať už přijedete kdykoliv, pořiďte si Stříbrný klíč 
ke Kutné Hoře, přesvědčíte se, že u nás skutečně „jeden den nestačí“!

Informační centrum Kutná Hora, Palackého náměstí 377, Kutná Hora 284 01
tel.: +420 327 512 378, e-mail: infocentrum@kh.cz
Více na www.guide.kh.cz, www.kutnahora.cz.
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připomínající dobu, kdy se v nich procházel baron 

Schebek se svou chotí. Zájemci mohou navštívit 

také regionální muzeum mapující rozvoj ševcov-

ského řemesla ve Zruči pod názvem „Od verpánku 

k Baťovi“. Na své si přijdou ale také děti. Holčičky 

budou nadšené ze stálé expozice muzea panenek 

a medvídků, kluci si pak mohou v hradním příkopu 

na rytířské stezce vyzkoušet, zda by obstáli v druži-

ně rytíře Miloty Kolowrata. 

Pečlivě udržovaný zámecký park láká ke krátké 

procházce a odpočinku ve stínu mohutných stro-

mů, mnohdy velmi vzácných druhů dovezených 

z celého světa. Vévodí jim dvě více než 450 let sta-

ré lípy nedaleko pozůstatků někdejšího mocného 

opevnění původního hradu. 

Zámek má otevřeno denně

• v sezoně od 28. 4 do 30. 9.: 9–11,30 

a 12,30–16 hod. (poslední prohlídka v 15,30 hod.)

• mimo sezonu na objednávku na 

tel.: +420 327 531 329 a +420 327 531 194 

e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, 

kultura@mesto-zruc.cz

Těšíme se na vaši návštěvu.

Infocentrum Zruč nad Sázavou (7−16)

Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 

tel.: +420 327 531 329

e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz

www.mesto-zruc.cz

Zásadní změny zaznamenala celá stavba 

za vlastnictví rodiny železničního stavitele Jana 

Schebka. Jeho syn Adolf začal roku 1891 podle 

návrhů architekta Jana Vejrycha s  rozsáhlou re-

konstrukcí v novogotickém stylu. V roce 1948 byl 

zámek rodině Schebků zkonfi skován, po roce 1989 

vrácen potomkům posledního majitele a od roku 

2003 je zámek ve vlastnictví města. V letech 2006–

2010 byl za pomoci evropských fondů nákladně 

rekonstruován a poprvé ve své historii zpřístupněn 

veřejnosti. 

Návštěvníci zámku si mohou vybrat ze dvou 

prohlídkových okruhů, vystoupit na zámeckou věž 

nebo si prohlédnout pečlivě renovované interiéry 

Žádný z návštěvníků města nepřehlédne zámek tyčící se na skále nad řekou. Na 
místě původního mohutného hradu, zbytky jehož opevnění jsou stále dobře 
patrné v základech dnešního zámku, vzniklo postupem času honosné panské 
sídlo.

Zruč nad Sázavou, 
jak ji neznáte

Když malí nevědí, 
velcí poradí

1. Ve kterém kraji najdete zámek Zruč nad 

Sázavou?

a) v Jihočeském 

b) ve Středočeském 

c) v kraji Vysočina

2. Co nabízí zámek dětem?

a) Království panenek, medvídků a stezku 

rytíře Miloty 

b) Dílnu zručného ševce Matouše

c) Podzemí loupežníka Rumcajse

3. Co není na stezce rytíře Miloty? 

a) Hod sekyrou

b) Lukostřelba

c) Pletení košíků

4. Kde najdete Království panenek? 

a) V informačním centru

b) Na půdě zámku 

c) Na náměstí, jen trochu víc doprava 

5. Co to je „Od verpánku k Baťovi“?

a) Film o Tomáši Baťovi

b) Výstava věnovaná ševcům a obuvníkům

c) Naučná stezka ze Zruče do Zlína

? 
Pokud znáte správné odpovědi, pošlete 

je do 31. 5. 2012 na adresu redakce nebo 

na souteze@kampocesku.cz. Na výherce 

čekají trička s emblémem Zruče nad Sázavou.

KKAAMM  pprro o dděěttii
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Výjimečná dvacítka
 20 let od zapsání Českého Krumlova do seznamu 

UNESCO

 20. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu ve 

Strakonicích 22.−26. 8. 2012

 20 kulturních, historických, přírodních a technic-

kých památek (vybraných do poznávací soutěže 

Žijeme v památkách)

Putování − Žijeme v památkách 
Stejně jako v loňském roce bude i letošní pro-

jekt okořeněn soutěžním kláním. 

Putování se mohou zúčastnit úplně všichni, 

i návštěvníci se zdravotním postižením (prohlídky 

a  soutěžní program jsou přizpůsobeny slabozra-

kým, nevidomým či návštěvníkům na invalidním 

vozíčku), pro které jsou na pěti z  vytipovaných 

20 míst připraveny speciální prohlídky. A o jakých 

dvacet míst Jihočeského kraje se jedná?

 Zámek Blatná  Středověký vodní mlýn 

Hoslovice  Městská elektrárna Písek  Zámek 

Orlík nad Vltavou  Housův mlýn v  Táboře 

 Kozí Hrádek Zámek Bechyně  Muzeum 

české loutky a cirkusu v Prachaticích  Největší 

sluneční hodiny ve střední Evropě v Prachaticích 

 Vimperk – zámek a  muzeum  Státní hrad 

a zámek Český Krumlov * Klášter Zlatá Koruna 
Čertova stěna u Vyššího Brodu * Barokní radnice 

a  Bludný kámen v  Českých Budějovicích 
Holašovice  Lovecký zámek Ohrada u Hluboké 

nad Vltavou  Jindřichohradecká úzkokolejka 

 Zámek Dačice  Zámek Třeboň  Grázlovy 

stezky na Jindřichohradecku 

Více informací o  projektech „Žijeme v  památ-

kách“, „Soutěže v památkách“ a „Památky bez bariér“ 

najdete na www.zijemevpamatkach.cz. 

www.jiznicechy.cz 

KAM do muzea
Den otevřených dveří muzea

18. 5. Strakonický hrad

•  v rámci Mezinárodního dne muzeí

•  volný přístup do všech expozic a výstav

•  výstup na hradní vyhlídkovou věž Rumpál

•  nový prohlídkový okruh hradním areálem

•  vstup zdarma

Zbraně a militaria, Střelecké terče

•  nové výstavy, do 10. 8.

•  sbírkové předměty 19.−20. století

•  pušky, pistole, samopaly, kulomety, šavle 

•  pamětní medaile, mapy, vyznamenání, přilby, 

uniformy 

•  střelecké terče, lovecké zbraně a obrazy s vo-

jenskou tematikou

KAM za poznáním
Zpracování mléka a vlny

19. 5. Středověký vodní mlýn Hoslovice

•  zpracování mléka, výroba sýrů a  tvarohu, 

stloukání másla

•  zpracování vlny, předení na kolovrátku

•  nové zázemí pro návštěvníky

•  nová expozice Ze života šumavského Podlesí

Vaše návštěva, naše radost!

Žijeme v památkách 2012
Jižní Čechy, to je harmonie čisté přírody, zachovalých kulturních 
i technických památek a neopakovatelných zážitků. Jihočeský kraj 
připravil i v letošním roce pro své návštěvníky zajímavý projekt 
Žijeme v památkách. Cílem projektu je ukázat, že jižní Čechy oplývají 
velkým množstvím památek, které jsou otevřené pro obyvatele 
a turisty, poukázat na to, že tyto památky žijí, konají se zde kulturní 
akce a každý si najde to své, aby si jižní Čechy užil všemi smysly. 
Sami poznáte, že umíme návštěvníky výtečně pohostit, provést 
pamětihodnostmi, přírodními krásami i současností. Toužíme vás 
přivítat tak, abyste se k nám rádi vraceli. 

gr
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Prazdroj i Gambrinus, např. starou elektrocentrálu, 

říční vodárnu, vodárenskou věž, ale také fungující 

provozy jako sladovnu nebo varnu. Po zastávce 

v  pivovaru Gambrinus odveze formanský povoz 

návštěvníky k  historické varně Pilsner Urquell. 

Odtud se, již pěšky, vydají prozkoumat varny Pils-

ner Urquell a síň slávy a prohlídku zakončí stylově 

v  historických ležáckých sklepích ochutnávkou 

nefi ltrovaného a  nepasterizovaného piva Pilsner 

Urquell, které je zletilým návštěvníkům čepované 

přímo z dubového ležáckého sudu.

Aktuální časy obou prohlídek jsou uvedeny 

na internetových stránkách www.prazdrojvisit.cz. 

Doporučujeme rezervaci prohlídek na tel. čísle: 

+420 377 628 888.

www.prazdrojvisit.cz

Za historií Pilsner Urquell
Každou sobotu a neděli až do konce listopadu

Role průvodce v  dobovém kostýmu se zhostí 

reálná historická postava Václav Mirwald, plzeňský 

měšťan a jeden ze zakladatelů pivovaru, případně 

jeho choť Barbora. Představí návštěvníkům, jak pi-

vovar vypadal při svém založení i jak se vařilo a vaří 

Hauswaldská kaple, správně Hauswaldské kap-

le, protože se jedná o místo s pozůstatky tří původ-

ních kaplí, je mnohými považováno za zázračné 

místo, v  minulosti přezdívané „Šumavské Lurdy“. 

Pravdou je, že bylo cílem poutníků z  okolí, ale 

i  z  Německa, daleké Itálie či jiných koutů Evropy. 

V kronikách najdeme nejednu zmínku o zázraku či 

zázračném uzdravení. Snad také proto tu byla roku 

1820 vystavěna první kaple. Díky velkému zájmu 

věřících došlo roku 1860 k výstavbě druhé, tento-

krát větší kaple, která však nebyla dobře postavena 

a  v  roce 1902 ji musela nahradit třetí, stabilnější 

kaple. Ale kam čert nemohl, tam poslal armádu, 

která kapli 14. září 1957 vyhodila do povětří. Jako 

zázrakem výbuch přečkala soška Panny Marie 

Lurdské, kterou dnes můžete vidět v kostele v Srní. 

Díky úsilí místních, členů občanského sdružení Ka-

rel Klostermann, za podpory SNP a CHKO Šumava 

a  Plzeňského kraje proběhla unikátní revitalizace 

místa dnes známého jako Hauswaldská kaple. 

Je několik možností, jak se k Hauswaldské kapli 

dostat. Nenáročný je výlet podél Vchynicko-Tetov-

ského plavebního kanálu z Mechova (1,8 km). Tra-

sa je vhodná pro pěší, cyklisty, kočárky i vozíčkáře 

s doprovodem a z větší části i pro in-line bruslaře. 

Dostanete se sem i ze Srní, po 2,5 km dlouhé, rov-

něž značené stezce. 

A  na závěr něco pro milovníky tajemna. Asi 

100 metrů před základy kaplí roste památný „med-

vědí strom“, u  kterého prý došlo k  mariánskému 

zjevení a  záchraně dvou žen před medvědem. 

Zhruba 40 metrů před kaplemi je na pravé straně 

v  lese schován kámen (menhir), který je uváděn 

rovněž v souvislosti se zmíněným zjevením. Až do-

jdete ke studánce, k místu s pozitivní energií, po-

kračujte ještě dále podél vantroků až k prameništi. 

Esoterici tak budou mít splněno. Navštíví posvátný 

strom, menhir i léčivý pramen. Tajuplné místo, že? 

Rozhodně stojí za vaši pozornost i návštěvu.

www.turisturaj.cz

Proč k Hauswaldské kapli? 
Milovníci turistiky znají výlety Šumavou, kde je kromě náročnějších výstupů na její 
vrcholy možné navštívit unikátně zpřístupněné slatě nebo studánky či prameny 
potoků a říček. Jedním z výletů k památnému stromu, menhiru i prameni, v tomto 
případě dokonce léčivému, je výlet k Hauswaldské kapli. 

pivo Pilsner Urquell. 

Kromě zajímavých infor-

mací o pivu a plzeňském 

pivovaru získají účastníci 

prohlídky jedinečnou 

příležitost zažít na vlast-

ní kůži drobné detaily ze 

života pivovarských za-

městnanců z  19. století. 

Dospělí ochutnají ležák 

Pilsner Urquell, vyráběný 

tradiční metodou kvaše-

ní a zrání v dubových ká-

dích a ležáckých sudech.

Pivovarem na formanském povoze
Od 5. 5. každou první sobotu v měsíci až do listopadu 

Z  pravého formanského  povozu se návštěv-

níkům nabízí netradiční pohled na nejrůznější 

zákoutí pivovaru. Z  nové perspektivy mohou po-

znat historické industriální dědictví obou pivovarů 

Prazdroj slaví 170 let a nabízí 
výjimečné jubilejní prohlídky 
Plzeňský Prazdroj letos na oslavu 170. výročí svého zrodu 
připravil speciální program prohlídek pivovaru. Během nich se budou moci 
návštěvníci od dubna do listopadu vydat za historií Pilsner Urquell nebo projet 
pivovarem na formanském povoze. 
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Pozvánka 
do Sokolova
Sokolov leží v hornatém koutu 
západních Čech, na soutoku řek Ohře 
a Svatavy. 

Výhodná poloha činí z  města výchozí bránu 

pro cesty do Slavkovského lesa i západní části Kruš-

ných hor. Současnost města si mnozí spojují s do-

lováním hnědého uhlí. Těžba této suroviny změ-

nila významně atmosféru a  tvář krajiny. Přesto ve 

městě a okolí najdete řadu památek a přírodních 

krás. Nabízíme vám procházku starým městem 

a  parkem se zámkem, návštěvu krajského muzea 

či pohled na město z rozhledny Hard. Ve městě je 

také široká nabídka pro milovníky kultury a sportu.

Pozvánka na květen
Václav Neckář a skupina Bacily – 18. května od 

19  hod. v  Městském divadle Sokolov, vstupné: 

300,-  Kč, online rezervace je možná na www.

vstupenky.mdksokolov.cz.

Sokolovské infocentrum
5. května 655, 356 01 Sokolov
tel.: +420 359 808 729, 714
e-mail: info@mdksokolov.cz
www.sokinfo.cz

a obce Špičák. Návštěvou „Utajené obrany železné 

opony“ se vám poodhalí dosud ukrytá tajemství 

šumavských lesů a  strání. Poznatky získané 

z  informačních tabulí naučných stezek umocní 

dojmy a zážitky z míst, která by vám v okolí Železné 

Rudy jinak zůstala třeba skryta. Materiály k těmto 

stezkám si budete moci vyzvednout v  nově 

přestěhovaném a zmodernizovaném ITC v budově 

radnice.

ITC Železná Ruda
Klostermannovo nám. 295 
Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

 Sklářská

 Historie Špičáku

 Utajená obrana železné opony

Na své si tedy přijdou zájemci a  možná 

i badatelé zkoumající historii šumavského sklářství 

Nejen za přírodou, ale také
za poznáním na Železnorudsko!
1. 6. bude pro návštěvníky Železnorudska zahájena a zároveň obohacena letní 
sezona. V tento den budou slavnostně otevřeny celkem tři naučné stezky:

Místní i přespolní si každoročně připomínají 

slavného alchymistu a podvodníka Angličana Ed-

warda Kelleyho, jehož pravé jméno znělo Edward 

Talbot. Proslul jako alchymista na Rudolfově dvoře, 

po rychlém vzestupu ho čekal stejně rychlý pád 

v  podobě zabavení majetku a  uvěznění nejprve 

na Křivoklátě a  později na hradě Hněvín v  Mos-

tě. S městem pod Krušnými horami ho pojí i  jeho 

manželka Johanna Westonová, která tu měla sta-

tek a žila zde se svými dvěma dětmi z předchozího 

manželství. Svou závratnou a  tragickou pouť za-

končil Kelley právě na mosteckém hradě, kde si po 

dvou neúspěšných pokusech o útěk z vězení vzal 

život. 

Letošní alchymistické slavnosti se konají 

v sobotu 16. června na nádvoří a na diva-

delní scéně hradu Hněvín. Program zahájí 

za zvuku trubačů a bubeníků v 11 hodin 

sám magistr Kelley. Podrobný program 

najdete na internetových stránkách města 

Most www.mesto-most.cz. 

Zavítejte do Mostu a nenechte si ujít návště-

vu hradu Hněvín, kde našel smrt alchymista pro-

slulý díky fi lmům Císařův pekař a Pekařův císař. 

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

Alchymista a podvodník Edward Kelley po 
roce znovu zamíchá své kouzelné nápoje 
na mosteckém hradě Hněvín
Koktejl čar a kouzel, magie i skutečnosti, historie i současnosti, to je Den magistra 
Edwarda Kelleyho, který se tradičně koná na hradě Hněvín v Mostě. 

 Na Den magistra Edwarda Kelleyho zavítají na 

hrad Hněvín tisíce návštěvníků

Magistr Edward Kelley v zodiaku
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„Otec byl vychován 

česky, absolvoval české 

školy, maminka Hele-

na (rozená Lőwy) byla vychována německy, protože 

v Mostě tehdy jiné školy nebyly. Po první světové vál-

ce odstoupil stejně jako mnozí další od židovské víry, 

a když jsme se s bratrem narodili, tak nás k židovské 

víře nezapsal. Říkával, že je zapotřebí zvolit si nábožen-

ství, ale až nám bude víc nebo až budeme mít rozum. 

Takže do dneška čekám, až dostanu rozum a budu se 

moct někam přihlásit. Nevím ale, jestli se mi to ještě 

podaří, protože mi je už devadesát jedna let.“

Oldřich byl členem Skauta i Sokola a před oku-

pací se nesetkal s žádným projevem antisemitismu. 

Na první útok vzpomíná takto: „Když začaly fašizující 

narážky od spolužáků na Židy, vzpomínám, jak jeden 

spolužák, jehož rodina měla ve městě koloniál, na mě 

na náměstí při cestě ze školy křičel: ‚Žide, Žide, hovno 

z tebe zbyde.‘ Když jsem se po válce vrátil z koncen-

tráku, říkal jsem si, co chybělo, aby byl jeho pokřik 

pravdivý.“

V roce 1941 SS rozhodlo zřídit speciální zeměděl-

skou výrobu na někdejším židovském statku v Lípě 

u Havlíčkova Brodu. Za pracovní sílu si „vybrali“ 300 

mladíků, kteří tu měli pracovat tři měsíce a pak být 

vystřídáni. Neuplynuly ani tři měsíce, když přišla nová 

nařízení, která zahájila také transporty Židů do Terezí-

na. Psal se 1. červen 1942 a z Českého Brodu odjížděl 

první transport, do něhož nastoupila celá Oldřichova 

rodina kromě babičky Anny Karolíny Stránské. Mís-

to aby dojeli do Terezína, byli odvezeni rovnou do 

Lublinu ve východním Polsku. Ženy, děti a starci byli 

posláni do plynu a práceschopní muži na stavbu sil-

nice v podmínkách, které nikdo nepřežil. Tak skončila 

Oldřichova rodina. Babička Anna se sice dostala do 

terezínského ghetta, ale po měsíci ji v polském Lubli-

nu (Majdanek) čekal stejný osud jako ostatní. Oldřich 

díky štěstí a práci na statku v Lípě vyhrál první kolo 

boje o život. Ale už 19. září 1943 bylo rozhodnuto, aby 

byl rovněž transportován do Terezína. 

 V Terezíně byl zařazen do pracovního oddílu 

Kamýk, který čítal asi 13 mužů a vykonával nejtěž-

ší práce v okolí tábora. Vstávali v pět hodin ráno 

a pod dohledem vojáků chodili šest kilometrů přes 

celé Litoměřice, odkud se po desetihodinové těžké 

práci vraceli pěšky zpět 

do ghetta. Jedinou vý-

hodou bylo, že na roz-

díl od vězňů pracujících 

v ghettu dostávali navíc 

nějaké jídlo. V pracov-

ním komandu zůstal 

Oldřich po celou dobu 

svého pobytu v  Tere-

zíně, tedy tři měsíce, 

než byl i on zařazen do 

transportu na východ. Po dvou dnech v přeplněném 

vagonu pro dobytek se v noci z 16. na 17. prosince 

1943 ocitl v Osvětimi. Po brutálním vyhnání z vlaku 

byl společně s dalšími odveden do tábora č. BIIb − 

rodinného tábora v nedalekém Birkenau (Březince). 

Ale už 8. března 1944 mělo dojít k likvidaci vězňů 

rodinného tábora, kteří přijeli z Terezína v září 1943. 

„Byl vyhlášen zákaz vycházení, po šesti měsících jsme 

měli jít do plynu. Při nástupu na selekci vybírali tisíc 

práceschopných mužů a osm set žen. Stáli jsme v zá-

stupu a defi lovali před doktorem Mengelem, který jen 

ukazoval doleva a doprava. Já prošel se štěstím až na 

druhý pokus nejspíš jen proto, že Mengelemu scházeli 

lidi do celkového počtu.“ 

Tak se Oldřich dostal do skupiny vězňů určených 

pro otrockou práci v továrně na syntetický benzin 

v táboře Schwarzheide, dceřiném zařízení tábora 

v Sachsenhausenu. 18. dubna 1944 byl vydán rozkaz 

k likvidaci tábora před postupující frontou. Skupina 

asi 30 vězňů neschopných pochodu, v níž byl i Old-

řich, byla převezena do Sachsenhausenu. Zbylých 

šest set vězňů se vydalo na pochod smrti do Terezí-

na, který dvě třetiny vězňů nepřežily. Vězni schopní 

chůze museli poté opustit také Sachsenhausen a vy-

dali se na pochod smrti. Oldřich se rozhodl zůstat, 

přestože mu kamarádi radili opak. Protože jestli měl 

umřít po strastiplném pochodu, nebo si na smrt 

„počkat v posteli“, rozhodl se pro to druhé. Ale ne-

stalo se a 22. dubna byl tábor osvobozen Rudou 

armádou. Za několik týdnů sem dorazila kolona aut 

z Československa, která přijela pro přeživší krajany. 

Domů se vrátil 7. července 1945 jako jediný 

z celé rodiny. V jejich domě byl sklad chemikálií. 

Soudní cestou sice získal dům v roce 1948 zpět, ale 

v důsledku poúnorových událostí mu to bylo k ni-

čemu. Navrácen mu byl až v roce 1992. Oldřich po 

válce odmaturoval a v lednu 1946 dostal povolávací 

rozkaz do školy pro důstojníky v záloze v Rokytnici 

v Orlických horách. Únorové události prožil poměr-

ně dramaticky v karlínské ČKD, mimo jiné také proto, 

že odmítl vstoupit do komunistické strany. V roce 

1952 se oženil s Jarmilou Munzarovou, o rok později 

odešel z ČKD a začal pracovat jako projektant ve 

Vojenském projektovém ústavu. V 90. letech se ak-

tivně zapojil do činnosti několika sdružení bývalých 

válečných vězňů a bojovníků proti fašismu. V roce 

1998 se stal předsedou Českého svazu bojovníků 

za svobodu. Dnes je navzdory svému věku jednou 

z nejcharizmatičtějších osobností, která dále koná 

záslužné dílo hodné nejvyšších ocenění. Těch se mu 

také dostalo, a to od nejvyšších představitelů Ně-

mecka, Rakouska, Polska i dalších, jen doma jaksi ne. 

Více na www.kampocesku.cz. 

Pro Památník Terezín Luděk SLádek

Oldřich Stránský se narodil 2. 6. 1921 v mostecké židovské 
rodině českého obchodníka s obilím Františka Stránského. Se 
svým bratem Jiřím ale nebyli vychováváni podle židovských 
tradic, doma se slavily jen hlavní křesťanské a židovské 
svátky. U Stránských se hovořilo česky, Oldřich i jeho 
bratr chodili do českých škol, ale plynně se domluvili také 
německy. 

Kolik je potřeba
štěstí v neštěstí?

Rodinný výlet - AdršpachOldřichovi rodiče

www.pamatnik-terezin.cz

Reportáže

1926 19451935 1936
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nezůstane ani lanové centrum na Malé Skále či 

v Čertoryjích. Neobvyklé zážitky v oblacích nabíze-

jí vyhlídkové lety nad Českým rájem, které zajišťuje 

letiště v  Mnichově Hradišti a  v  Hodkovicích nad 

Mohelkou. 

Zážitky na vodě 
Přestože nejsou severní Čechy oblastí typickou 

pro vodní turistiku, můžete se i zde vydat na pro-

jížďku na kajaku či raftu. Oblíbená je zejména řeka 

Jizera s  letoviskem Malá Skála, které nabízí i další 

adrenalinové zážitky. Na Horeckém rybníku u Strá-

že pod Ralskem je od května do září v provozu uni-

kátní závěsný vodní vlek. Vodní lyžování si zde pod 

vedením zkušených instruktorů může vyzkoušet 

opravdu každý.

Bojové hry
Pokud patříte k  obdivovatelům akčních her 

a  chcete je prožít na vlastní kůži, můžete zkusit 

například paintball, který vám zdejší agentury zor-

ganizují v Liberci, Krásné Lípě, Raspenavě, Mimoni, 

Ralsku či Bělé pod Bezdězem. Kromě něj si v libe-

reckém Babylonu můžete zahrát lasergame, což je 

bojová kolektivní hra s laserovými zbraněmi v tem-

ném prostředí podzemního labyrintu.

A ještě něco navíc…
Liberecký kraj připravil pro své návštěvníky sle-

vovou kartu OPUSCARD, díky které mohou v regi-

onu získat slevy na nejrůznější a dokonce i adrena-

linové sportovní aktivity či na vstupné na památky 

a  další turistické cíle. Podrobné informace o  jed-

notlivých aktivitách a výhodách karty OPUSCARD 

najdete na portálu cestovního ruchu.

www.liberecky-kraj.cz

POZOR! Zvýšená 
hladina adrenalinu

Rychlá jízda
Pokud navštívíte Jizerské hory či Krkonoše, 

zjistíte, že jezdit se dá téměř na čemkoliv. Kromě 

oblíbených bobových drah v  Janově nad Nisou, 

Harrachově a Špindlerově Mlýně si můžete vypůj-

čit terénní koloběžku nebo se svézt na čtyřkolkách 

a  poznat Krkonoše zase trochu jinak. V  Rokytnici 

nad Jizerou se nabízí možnost letního lyžování na 

travních lyžích a v Novém Městě pod Smrkem do-

konce můžete podniknout jízdu bojovým obrně-

ným vozidlem na soukromém tankodromu. 

Dobrodružství nad zemí 
Pokud nechcete zůstávat jen při zemi, pro-

věřte svou odvahu na vysoko zavěšených lanech 

nebo skalních a  umělých stěnách. Lanových cen-

ter a adrenalinových parků je v severních Čechách 

opravdu hodně. V Lužických horách je najdete na-

příklad v Janské, v Heřmanicích v Podještědí či ve 

Sloupu v Čechách. V Krkonoších zase v Harracho-

vě či Špindlerově Mlýně. V  Českém ráji si přijdou 

na své především vyznavači klasického lezení ve 

zdejších skalních pískovcových městech. Stranou 

Patříte k lidem, kteří neustále zkoušejí něco nového? Máte rádi dobrodružství 
a s oblibou vyhledáváte zážitky, při kterých musíte překonávat sami sebe? Víte, 
co se skrývá pod pojmem Jákobův žebřík či kočičí klády? Ať už dáváte přednost 
rychlé jízdě na nejrůznějších dopravních prostředcích, nebo raději testujete svou 
odvahu při oblíbených lanových aktivitách či na lezeckých stěnách, v Libereckém 
kraji si rozhodně vyberete. Na zemi, ve vzduchu i na vodě.
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Vyznavači aktivního odpočinku mají v Liberci po 

celý rok mnoho příležitostí. Nově vybudovaný areál 

na svazích Ještědu si v létě užívají nejen cyklisté. Pro 

rodiny s dětmi se nabízí návštěva nejstarší zoologic-

ké zahrady v ČR, unikátní botanické zahrady nebo 

libereckého městského bazénu, který nabízí skvělou 

zábavu při jízdě na tobogánech. Novinkou pro letoš-

ní sezonu je krytý Dinopark přímo v centru města. 

Díky všestrannému sportovnímu zázemí získal 

Liberec titul Evropské město sportu 2012.

Pozvánka na akce:
2. 6. – Marathon Nisa

9. 6. – Liberecký jarmark

16. 6. – Dvořákův Festival – Valčíky a madrigaly…

30. 6. – 1. 7. Oslavy Ještědu 2012

www.infolbc.cz
www.liberec.cz

Město skla, 
bižuterie a sportu
Přijměte pozvání na sever Čech do 
Jablonce nad Nisou, který je nazýván 
městem skla a bižuterie, městem 
mincovním, městem sportu či branou 
do Jizerských hor. 

Ve městě najdete nepřehlédnutelné stopy 

secese, funkcionalismu a novorenesance. Největ-

ší atraktivitou je zdejší muzeum. Jeho návštěvou 

si přiblížíte po staletí se vyvíjející tradici sklářství 

a křehkou krásu bižuterních i skleněných výrobků. 

Přehrada nedaleko centra města je unikátní technic-

ká památka, která do dnešních dnů tvoří pohodové 

rekreační a relaxační zázemí města. V letních měsí-

cích si můžete vychutnat pohled na město z ochozu 

radniční věže či každé úterý zavítat do jabloneckých 

svatostánků, kde se po celou dobu prázdnin bude 

vždy v jednom z nich konat zajímavý koncert. 

www.jablonec.com

Liberec – Evropské město sportu 2012
Liberec si turisté oblíbili především pro jeho polohu v ideálním přírodním 
ambientu s rozsáhlými možnostmi sportovního vyžití. 

Město Mimoň se 

nachází v  podhůří Lu-

žických hor v  Ralské 

pahorkatině. Okolí tvoří 

bývalý vojenský výcvi-

kový prostor. Velká část 

tohoto krásného území 

byla desítky let napros-

to nepřístupná. 

Historie budovy Městského muzea spadá až 

hluboko do 17. století. V roce 1679 zde nechali pá-

nové z Adlersthurmu vystavět nový špitál. 

V  letech 1964–1992 byla v  těchto prostorách 

městská lidová knihovna. Po jejím odstěhování byla 

budova zakonzervována a  čekala na rekonstrukci. 

V roce 2009 mohla díky dotacím z EU začít rozsáhlá 

rekonstrukce. 

Pro návštěvníky nově vzniklého muzea je zde 

postupně připravována stálá expozice zaměřená na 

historii a přírodu Mimoně a  jejího okolí. Historická 

část muzea zahrne období pravěku a  středověku 

a období od roku 1516 do roku 1948. Přírodovědná 

část pak bude rozdělena na faunu obratlovců a bez-

obratlých. Součástí muzea je i  venkovní botanická 

expozice bylinek a galerie, kde jsou pravidelně při-

pravovány nejrůznější zajímavé výstavy. 11. pro-

since proběhla v  galerii muzea slavnostní vernisáž 

výstavy Jana Antonína Pacáka, známého malíře, 

kreslíře, grafi ka, ilustrátora a  hudebníka. Slavnost-

ního zahájení se zúčastnili Petr Janda, Ivan Mládek 

a  MUDr. Jan Cimický. Tato velmi úspěšná výstava 

byla otevřena jen do konce února 2012, ale muze-

um již chystá další stejně krásné výstavy.

www.muzeummimon.cz

Přijměte pozvání 
do příjemného prostředí Městského muzea v Mimoni. Nedávno 
vzniklé muzeum najdete ve zrekonstruované historické budově 
bývalého špitálu. 
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Poznejte Českou republiku v této 

zeměpisné hře. Seřaďte jednotlivá 

města a zajímavá místa naší země 

podle jejich zeměpisné polohy. 

Hra, která není pouze zábavou, ale 

dozvíte se u ní spoustu věcí. 

A kde vlastně leží ty Kotěhůlky? Stačí 

si zahrát tuto hru a dozvíte se to!

Nyní za skvělou cenu v prodejnách Pompo a Sparkys.

Cesty hrou

Za zážitky s celou 
rodinou na 
Českolipsko!
Hledáte tip na výlet, při kterém vás 
zároveň čekají netradiční zážitky? 
Nevšední zkušeností může být 
například návštěva sklářské dílny, kde 
se s řemeslem seznámíte na vlastní oči 
a v rámci exkurze si sami vyzkoušíte, co 
práce skláře obnáší. 

Dlouholetou tradicí 

sklářské výroby je proslu-

lé zejména Novoborsko. 

Krásu současného i histo-

rického skla můžete obdi-

vovat ve sklářských muze-

ích v Kamenickém Šenově 

a v Novém Boru. 

V nedaleké České Lípě 

si můžete v  novém Cen-

tru textilního tisku (CTT) 

u  vodního hradu Lipý 

vyzkoušet techniky potis-

kování textilu, což je zají-

mavý zážitek pro všechny 

věkové skupiny. 

Při toulkách po Česko-

lipsku doporučujeme za-

vítat do Kryštofova Údolí, 

malebné obce v Podještědí. Značná část obce byla 

prohlášena vesnickou památkovou zónou, obec se 

může pyšnit také významnou technickou památ-

kou – stále fungujícím železničním viaduktem. Za 

návštěvu stojí zdejší výstava betlémů a k vidění je 

dokonce i orloj! První český vesnický orloj (v ČR jde 

o třetí orloj po Praze a Olomouci) byl vystaven roku 

2008 z  bývalé trafostanice. Jeho autorem je pan 

Martin Chaloupka. 

Sdružení Českolipsko
e-mail: info@ceskolipsko.info, www.ceskolipsko.info
TIC Nový Bor: www.novy-bor.cz
CTT: www.lipy.cz

Své odpovědi zasílejte do 15. května 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

Ve které jeskyni u nás 
je největší podzemní 
jezero?

a)  Na Turoldu
b)  Bozkovská jeskyně
c)  Chýnovská jeskyně

Podzemí 
České 
republiky
Unikátní mapa 
s vyobrazením 
a popisem 
přístupných 
podzemních 
prostor na území 
České republiky. 

wwww
Kč 89,-

Mapa byla oceňena 
Asociací publicistů 
a novinářů píšících 
o cestovním ruchu 
jako nejlepší mapa 
za rok 2011.
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Linka z  Hradce Králové přes Hořice, Dvůr 

Králové, Hostinné a Vrchlabí je v provozu pouze 

o  letních prázdninách ve čtvrtek a  v  sobotu. Lin-

kou se ještě více přiblíží a lépe zpřístupní Krkonoše 

hlavně obyvatelům Podkrkonoší a královéhradec-

ké aglomerace. Turisté ubytovaní v  Krkonoších 

mohou díky ní navštívit a  poznat zajímavá místa. 

Jízdní řád je připraven tak, aby byl cestujícím ve 

Vrchlabí umožněn přestup na páteřní linku Krko-

nošských cyklobusů na obě strany i do Špindlerova 

Mlýna a na Špindlerovu boudu.

Linka Trutnov – Pec pod Sněžkou – Horní 

Malá Úpa jezdí 2x denně v pracovní dny, po celou 

dobu provozu Krkonošských cyklobusů. O  sobo-

tách, nedělích a  svátcích jezdí linka z  Úpice, tím 

dojde k propojení s územím Svazku obcí Jestřebí 

hory. 

V Trutnově je umožněn přestup z ČD (ze směru 

Stará Paka), napojeno je i město Žacléř. 

Linka Vrchlabí – Špindlerův Mlýn je protaže-

na na Špindlerovu boudu. Ve Vrchlabí je přestupní 

místo na ČD směr Hostinné či Stará Paka.

Linka z  Jilemnice na Horní Mísečky vyveze 

cyklisty do nadmořské výšky 1000 m n. m.

Krkonošské cyklobusy najedou v  celém re-

gionu celkem 74  380 km. Na všech spojích platí 

integrovaný tarif IDOL, IREDO či tarif vyhlášený 

dopravcem, podle toho, v které oblasti se autobus 

pohybuje. Cena za přepravu kola je stanovena na 

všech linkách na 20 Kč/1 kolo. 

Jízdní řády a další informace budou od konce 

května umístěny na ofi ciálních webových strán-

kách Krkonoš − www.krkonose.eu. 

www.krkonose.eu

Vám, kteří Krkonoše prvoplánově nezařazujete do kalendáře svých výletů, 
rádi připomínáme, že i tady, v turisticky tak frekventované lokalitě, jakou jsou 
nejvyšší hory Čech, naleznete místa k pasivnímu i aktivnímu odpočinku, relaxaci, 
poznání, vzdělání i prožití pohodového dne, přitom se nemusíte tlačit mezi davy 
tuzemských i zahraničních návštěvníků.

telům. Letos vyjedou poprvé 2. června, provoz 

ukončí 30. září 2012. Pojedou vždy v  sobotu, 

neděli a  ve svátek a  v  období od 1. července do 

30. srpna i v pracovní dny. V září pojedou i každý 

čtvrtek.

Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede 

z  Harrachova do Kořenova (ČD), dále přes Ro-

kytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec 

pod Sněžkou a Horní Malou Úpu. V letošním roce 

autobus vzhledem k  opravě silnice nezajíždí do 

Černého Dolu a na Hoff manovy boudy.

Krkonoše nejen 
pro skalní turisty

Nastupte, prosím, do cyklobusu 
a nezapomeňte s sebou kola! 

Díky zájmu a  dobré práci autobusových do-

pravců, fi nančnímu přispění Královéhradeckého 

a Libereckého kraje, města Trutnov, Sdružení Pod-

zvičinsko, Svazku obcí Jestřebí hory a koordinační 

práci i  fi nančním prostředkům Krkonoš – svazku 

měst a  obcí z  Fondu cestovního ruchu Krkonoš 

pokračuje provoz Krkonošských cyklobusů, které 

v  letní sezoně výrazným způsobem zlepšují do-

stupnost měst a obcí v  regionu turistům i obyva-

www.kampocesku.cz   19

KAM na výlet



pivo, oceníte um vambereckých krajkářek nebo 

navštívíte Muzeum řemesel v Letohradě.  Neuvěři-

telnou atmosféru nabízí také Chráněné dílny Kope-

ček (keramika, tkaní a košíkářství). Další zastávkou 

může být prohlídka nového betlému v  Orlickém 

Záhoří nebo Muzeum řemesel, sportu a  turistiky 

v Deštném v Orlických horách.

Termín: trasa podhůří – 26.5.2012, trasa hory 

– 5.7.2012

Putování 
Kačenčinou 
pohádkovou 
říší

Již v  červnu 

budeme z  Deštné-

ho v  Orlických horách 

putovat s princeznou Ka-

čenkou po stopách sklářů. Čeká nás celkem sedm 

zastávek plných zábavy a  soutěží. Dospěláci se 

při putování dozvědí mnoho zajímavého o tradici 

sklářství v  Orlických horách. V  prvním červenco-

vém týdnu se vypravíme za příběhy z  Kačenčiny 

pohádkové říše, soutěžit budeme s vílou Jůlinkou, 

Ledříčkem, setkáme se s pašeráky, princeznou Ka-

čenkou či králem permoníků. Za skláři se vypraví-

me 16. 6., za příběhy 6. 7. 2012.

Noční strašidýlkování 
u zámeckých pánů

I  v  letošním roce probudí zámek v  Potštejně 

svá strašidla – na noční prohlídky se můžete těšit 

v termínech 26. 5., 9. 6., 5. 7., 21. 7., 11. 8., 25. 8. 

a 1. 9. 2012. 

Velmi oblíbené strašidelné prohlídky zámecké-

ho parku, jeskyně i zámku čekají návštěvníky v Le-

tohradě i  v  roce 2012. Pozor, prohlídky se konají 

v červenci a v srpnu, objednávejte se s předstihem. 

Svá strašidla má také Nový zámek u  Lanškrouna. 

Noční strašidelné prohlídky nejen sklepení přivítají 

své návštěvníky v červenci a v srpnu.

Pro skupiny nabízíme možnost dopravy.

www.orlickehory-cz.info

Vodácké výlety po řece Orlici
Příznivci vodácké turistiky Orlici znají a na další 

čeká. Například 19.–20. 5. se bude splouvat Tichá 

Orlice, která protéká údolími plnými luk a  lužních 

lesů, tu a  tam lemovaná skalami. Peřeje se tu stří-

dají s meandry a okolní krajina dýchá klidem a po-

hodou. Doporučit vám  můžeme spodní úsek Tiché 

Orlice (pod Brandýsem nad Orlicí), který patří mezi 

vodáckou klasiku a je jedním z nejkrásnějších na ce-

lém toku. Nocleh je možný na tábořišti v Brandýse.

Po stopách tradic a řemesel 
Orlických hor a Podorlicka

Během letní sezony se můžete seznámit také 

s tradičními i netradičními řemesly, která byla, jsou 

a budou v Orlických horách provozována. Můžete 

ochutnat Frolíkovu kávu či rychnovské kvasnicové 

Zážitková 
putování 
u nás 
Oblast Orlických hor a Podorlicka 
vymezují hřebeny Orlických hor 
a linie vedoucí mezi Dobrošovem, 
Dobruškou, Opočnem, Třebechovicemi, 
Chocní, Ústím, Českou Třebovou, 
Jablonným a Lichkovem. Díky 
geografi cké výjimečnosti a zachované 
krajině celé oblasti, takřka nedotčené 
industrializací minulých let, nabízí dnes 
ideální podmínky všem kategoriím 
turistů.    
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Svého času impozantní stavba však neměla dlou-

hého trvání. Poté, co zámek dvakrát vyhořel (na-

posledy roku 1719), už nebylo přikročeno k  jeho 

obnově. Dochovala se pouze jedna věž s  rozsáh-

lými sklepy. Dnes patří objekt lanškrounskému 

architektovi Přemyslu Kokešovi, který v roce 2004 

zahájil rozsáhlou rekonstrukci. Díky tomu také mů-

žete navštívit opravenou věž, pohádkové sklepení 

nebo se dozvědět mnoho zajímavého z  pohnuté 

historie zámku. Každoročně se tu pořádá také řada 

akcí, nejznámějšími jsou Knofl íkiáda nebo Zámec-

ké slavnosti. 

 30. 6. Vítání prázdnin – strašidelné prohlídky, 

soutěž o nejlepší zámecký dort 

 7. 7. Zámecké slavnosti – u  příležitosti 300 let 

od založení zámku 

 4. a 25. 8. Romantické večery s dobrým jídlem, 

pitím, promítáním a hudbou

 1. 9. Loučíme se s  prázdninami – dětský maš-

karní ples, stanování, strašidelné povídky, kouz-

lení…

  Farmářské trhy na zámeckém návrší – 

každou první neděli v měsíci  (červenec–září, 

dopoledne)

www.novyzamek.cz

Kavárna Zámeček 
Od července letošního roku se mohou 
návštěvníci Nového zámku těšit 
také na novou zámeckou kavárničku 
s občerstvení. Čím vás u nás pohostíme 
a na co se můžete těšit? 

  baby friendly prostředí – speciální dětské menu, 

dětský koutek a hřiště 

  bezpečné a pro děti vhodné prostředí bez aut, 

ale zato se zvířátky

  domácí prostředí vhodné třeba k celodenním 

výletům s dětmi 

  zábava pro děti, stolní a společenské hry, 

knihovna, promítání 

  kvalitní místní produkty, vlastní bylinná zahrada, 

domácí cukrovinky, gril

  domácí i evropská kuchyně, speciality na grilu, 

bramborákové hody, pizza

  pro fi rmy – catering, technické zázemí pro škole-

ní a semináře

Všude dobře, ale u nás nejlíp…

http://zamecek-lanskroun.webnode.cz

Svého času impozantní letní sídlo rodu Lichtenštejnů vstává dnes z popela jako 
bájný fénix. Zámek nedaleko Lanškrouna v obci Rudoltice byl vystavěn Janem 
Adamem Ondřejem z Lichtenštejna podle projektu italského architekta Domenica 
Martinelliho v letech 1699–1712. 

Nový zámek 
u Lanškrouna
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Týden dobré pohody, 13. ročník

Pondělí 4. června 

15,00–15,30 Zlatý klíček a Písnička ZŠ Komenského

15,45–16,15 ZŠ bří Čapků

16,30–17,00 Pojďte s námi do pohádky – ZUŠ

17,15–18,00 BLACK BAND ZUŠ J. Kociana

18,30–20,00 Václav Neckář & Bacily

20,30–22,00 The Fireballs

22,30 Těžká doba

Úterý 5. června 

DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

15,00–15,30 ZŠ Kerhartice

15,45–16,15 DPS Čtyřlístek − ZUŠ

16,30–17,00 Generace

17,15–18,00 ZUMBA

18,15–19,00 Alou Vivat

19,30–20,30 Jazzování s Františkem Uhlířem

21,00–22,30 DOCUKU

23,00 P.P.S.

Středa 6. června 

14,15–14,45 Tanec a pohyb – Dům dětí a mládeže

15,00–15,30 DPS Větrníček, MŠ Na výsluní

15,45–16,15 Acri Tibia

16,30–17,00 Z pohádky do pohádky, Strings − ZUŠ

17,15–17,45 Pěvecký sbor gymnázia

18,00–18,45 Ponny Expres

19,15–20,00 Big band Letohrad & Ondřej Ruml

20,30–22,00 Josef Zíma & skupina J. Sládka

Čtvrtek 7. června 2012

DEN S IZS – HZS, PČR, ZZS, JSDH, Armáda ČR

15,00–15,30 SŠUP – módní přehlídka

15,45–16,15 Kocianek – ZUŠ

16,30–17,00 Taneční obor – ZUŠ

17,15–17,45 Co-Bo-Drums – ZUŠ

18,00–18,45 Makadam

19,00–20,30 Robert Křesťan & Druhá Tráva

21,00–22,30 November 2nd, Guma Kulhánek

Pátek 8. června 

16,00–16,45 Citizens 37, Česká Třebová, in-deo rock

17,00–17,30 Zotty Gross Gregaross, Potštejn, instr. 

hardrock

17,45–18,30 HAK Band, Nowa Ruda PL, rock blues

18,45–19,30 Wasabi Orlicko, crossover

20,00–21,00 Mother´s Angels

21,30–23,00 Laura a její tygři

23,15–24,00 Cool & Juicy, Police nad Metují, 

rock´n´roll

00,15 El Camino, Česká Třebová, rock´n´roll, 

southern rock

sobota 9. června 

10,00–11,00 Dechový orchestr Ústí nad Orlicí

11,15–11,45 Stivínek – ZUŠ

14,00–15,00 Vyhlášení sportovních výsledků

15,00–15,45 Swing barell band

16,00–17,00 Partnerské město Neukölln

17,30–19,00 George & Beathovens & Jiří 

Kahovec

19,30–21,00 Aneta Langerová

21,30–23,00 Backwards Beatles revival

23,00 Ohňostroj

Výstavy (po celou dobu akce):

Galerie pod radnicí: „Šel jsem bosý na zahradu“ 

(obrazy – Jan Karpíšek)

Městské muzeum: „Doba měst a hradů“ – 

interaktivní výstava o době středověku, „Portréty 

ze sbírek Městského muzea v Ústí nad Orlicí“, „Jak 

se rodí večerníčky“ 

„Sokol“, „Bižu nebo šperk“ – prodejní výstava 

šperků

SŠUP − výstavní síň: Výstava klauzurních prací 

žáků školy

Sport

2. 6. Orlickým podhůřím – 36. ročník pochodu 

a cyklojízdy

Informace k programům:

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, 

tel.: +420 465 521 047, +420 465 525 245

Informační centrum města, tel.: 465 514 271

Vstup zdarma, změna programů vyhrazena

Akci podporují

OIK TV, Český rozhlas Pardubice, Radio Hey, 

Orlický deník, KAM po Česku

www.ustinadorlici.cz

Město v pohybu 
Ústí nad Orlicí 2012
ve dnech 4.–9. června 
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* Kolem řeky Loučné a krajinou rybníků

Z Vysokého Mýta půvabnou krajinou řeky Loučné 

a kolem systému rybníků.

* Vysokomýtskou kotlinou na Vraclavský hřbet

Cyklovýlet po památkách i  zajímavostech krajiny 

kolem Vysokého Mýta. 

Více o trasách na www.vysoke-myto.cz.

Informační centrum
B. Smetany 92 
566 32 Vysoké Mýto
tel.: +420 465 466 112-3 
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

Pěší výlety kolem Vysokého Mýta
* Do Knířova s Karlem Havlíčkem Borovským

Stezka vede původní poutní cestou z  Vysokého 

Mýta do Knířova ke kostelu Zvěstování Panny Marie. 

* Za tragickým osudem rodu Vršovců a k počát-

kům českého státu

Trasa vede do tajemné Vraclavi, která byla roku 

1108 svědkem vyvraždění rodu Vršovců. 

Cyklovýlety Vysokomýtskem
* Putování do českých Versailles

Výlet do Nových Hradů k rokokovému zámku a do 

Prvního českého muzea cyklistiky.

Kdy? 26. května 2012
Start: fotbalové hřiště Loštice od 6,30 do 9,30 hod.

Doprava na start: ČD, trať číslo 270, žel. stanice 

Moravičany, dále autobusem do Loštic (odjezd au-

tobusu v 7,04 a 8,04 hod.)

Občerstvení: na třech kontrolách čaj, v cíli Hanác-

ká svačina

Ubytování: v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním 

spacím pytli, v  ubytovně nebo penzionu (nutno 

nahlásit na tel.: 736 785 365 do 23. 5.)

Po celý den bude otevřen Loštický betlém u mistra 

řezbáře J. Beneše, kde bude k  dispozici speciální 

razítko. 

Každý účastník dostane účastnický list.

Další informace naleznete na 

okctlostice.webnode.cz 

Sobota 2. 6. – turistické pochody, prezentace v so-

kolovně zahájena půl hodiny před startem

Trasy: 51 km: start 6,15–7,45 hod., 41 km: start 

6,30–8,30 hod., 29 km: start 7–10 hod., 15 km: start 

7,30–11 hod., 10 km: start 8–11 hod., 6 km: start 

8–11 hod.

Cíl: v  sokolovně do 18 hod. (kromě trasy 51 km, 

která má cíl do 20 hod.)

V  případě zájmu o  ubytování je nutné poslat při-

hlášku do 22. května 2012. Přihlášky posílejte na 

salabovi@lisny.cz.

Více informací naleznete na 

www.lisenske-pochody.cz 

Dále vás zveme na Líšenské 
pochody Českým rájem
Program:

Pátek 1. 6. – ubytování v sokolovně (stanování), od 

19 hod. táborák

750 let Vysokého Mýta,
města starobylých bran a věží (1262–2012) 
Společenské, kulturní a sportovní dění ve Vysokém Mýtě probíhá v letošním 
roce ve znamení oslav 750 let založení města králem Přemyslem Otakarem II. 
Vedle již tradičních festivalů, jakými jsou Národní přehlídka dětských orchestrů 
Čermákovo Vysoké Mýto, Sodomkovo Vysoké Mýto, Týden hudby a Mezinárodní 
partnerské dny, proběhne ve městě řada dalších kulturních a sportovních podniků. 
Nevýznamnější oslavy se budou konat 7.−9. 9. 2012. Na vysokomýtském náměstí 
vystoupí Tomáš Klus, Věra Martinová, Miro Žbirka a další.

KČT vás zve na putování za zdravím, 
poznáním a Loštickým tvarůžkem

www.kampocesku.cz   23

KAM na výlet



  Brno
Věra Špinarová – Galakoncert
24. 5. 2012 – Jedna z  nejvýraznějších osobností 

českého popu a rocku, rodačka z Pohořelic u Brna 

míří opět do moravské metropole. Slavnostní kon-

cert k jejímu životnímu jubileu proběhne v brněn-

ském Bobycentru. 

www.brnokoncert.cz

  Česká Třebová
Hudební festival Antonína Bennewitze − 
Komorní orchestr Jaroslava Kociana 
5. 5. 2012 19,30 hod.

Program: L. V. Beethoven, M. Bruch, J. Brahms

Hudební festival Antonína Bennewitze 
− Závěrečný koncert 
7. 5. 2012 19 hod. − kostel sv. Jakuba

G. Verdi: Requiem

Účinkují: Státní fi lharmonie Brno, Český fi lharmo-

nický sbor Brno 

Cyklo Glacensis 2012 
18. 5. 2012 8 hod. − Staré náměstí: 11. ročník me-

zinárodní cyklistické akce CYKLO GLACENSIS 2012 

se koná pod záštitou náměstka hejtmana Romana 

Línka. Podrobnosti na www.orlicko-trebovsko.cz

Putování za třebovským kohoutem 
19. 5. od 6 hod. − 20. 5. 2012 − Tyršovo náměs-

tí: 36.  ročník turistického pochodu. Pěší trasy 

8−50 km, cyklotrasy 25−150 km. Start u gymnázia 

6−10 hod. Pořádá Klub českých turistů, informace 

na tel.: 602 144 116.

Českotřebovský kohoutek 
26. 5. 2012 − park Javorka: Multikulturní festival 

pro celou rodinu. Pestrý program plný divadla, tan-

ce, soutěží a zábavy.

www.ceska-trebova.cz

Doupě
Zpátky do pohádky
1. 5. – 30. 6. 2012 – Výstava představující kostýmy, 

rekvizity a  kulisy ze známých českých pohádek 

z produkce České televize. Při výběru pohádek byl 

brán zřetel především na jejich oblíbenost u diváků, 

jako je tomu například u pohádek Anděl Páně, Lot-

rando a Zubejda, Sedmero krkavců či Zlatovláska. 

www.muzeumji.cz

Habrůvka
Exkurze v jeskyni Býčí skála
5.−20. 5. 2012 – Zajímavá exkurze s bohatým do-

plňkovým programem. Opět po roce máte mož-

nost navštívit tajemné prostory jeskyně Býčí skála. 

Letos uplyne 100 let od příchodu Klubu němec-

kých turistů na Býčí skálu a oslavíme také 140 let 

od nálezu J. Wankelem v Předsíni Býčí skály. 

www.byciskala.cz

 Ivančice
Slavnosti chřestu
18.−20. 5. 2012 – Slavnosti chřestu v  Ivančicích − 

to jsou tuny chřestu, pokrmy s chřestem od deseti 

chřestových restaurací, přehlídka regionálních vi-

nařů, kuchařská vystoupení, soutěže a k tomu bo-

hatý kulturní program. 

www.slavnostichrestu.cz

 Jihlava
Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2012
18. 5. − 7. 7. 2012 – Festival klasické hudby organi-

zovaný od roku 2002 na místech spojených s dět-

stvím a mládím Gustava Mahlera. Vedle tvorby to-

hoto skladatele zazní i další skladby.

www.arcodiva.cz

Mikulov
Mikulovské vinné trhy
26. 5. 2012 – V květnu se můžete těšit na prestižní 

degustaci špičkových vín z celé Moravy doprová-

zenou bohatým kulturním programem. Nejvyhle-

dávanější akce celého roku. 

www.zamecekmikulov.cz

 Pasohlávky
Euro Bike Fest Mušov 2012
17.−20. 5. 2012 – Již 4. ročník festivalu pro všech-

ny, kteří propadli fenoménu zvanému motocykl, 

ať už nějakou motorku vlastní, nebo jen mají mo-

torky a  svět kolem nich rádi. Součástí programu 

Euro Bike Festu 2012 bude také největší výstava 

motocyklových customů ve střední a  východní 

Evropě. 

www.eurobikefest.cz

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

Body nás vezme na cestu po našem nejdůležitěj-

ším vlastnictví − našem fascinujícím, během ži-

vota 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 životního stylu.

www.humanbody.cz

Znojmo
Jarovín Rosé 
7. 5. 2012  – Degustace všech 185 vín z 10 zemí svě-

ta, speciality hotelů Happy Star a Savannah. Ochut-

náte olivy Carbonell, sýr Gran Moravia, sušenky Cu-

etara a kávu Lavazza. V 18 hodin slavnostní předání 

diplomů oceněným vinařům. Vstupné zdarma, pla-

tí se pouze konzumace.

www.znojmocity.cz, www.jarovin.cz

G E N E R Á L N Í   P A R T N E R

PREMIÉRA 
6. ZÁŘÍ 2012

IMM media

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ ·3SEASONS ZASTŘEŠENÍ

„To nejlepší, co je 
v Praze momentálně 

k vidění.“ Refl ex

„Silná pěvecká 
a taneční čísla.“ MF Dnes

HIT MUZIKÁL 
V DIVADLE KALICH

www.exotika.cz

KAM za kulturou
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Věra a Veronika Škvárovy
77 výletů s dětmi přes hranice

Kniha vás zavede na turisticky přitažlivá místa ležící u na-

šich nejbližších sousedů jen kousek za státní hranicí. Budete 

překvapeni, kolik zajímavostí u našich nejbližších sousedů 

objevíte. Čekají na vás skvostné přírodní útvary, nádherné 

vyhlídkové trasy, zajímavá a poučná muzea i skvostné his-

torické památky – řada z popisovaných míst či objektů je 

dokonce nějakým zemským nebo evropským unikátem. 

Kniha obsahuje návrhy na jednodenní výlety koncipované 

tak, abyste ráno mohli vyjít z konkrétního místa v ČR či od 

státní hranice a večer výlet zakončili opět v České republice.

Doporučená cena 269 Kč, 192 stran

Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit na 

www. bux.cz a v knihkupectvích. 

Irena Obermannová
Život je ples 1, 2

Život je pes. Ale když zjistíte, jak na to, může být 

i ples.

Dvoudílná kniha Ireny Obermannové ke stejno-

jmennému oblíbenému seriálu ukazuje, že naučit 

se vidět svět z té lepší stránky je možné i ve stáří. 

„Na konci Skalice se nalézá les, u  něj je zahrada 

a  uprostřed stojí domov seniorů, ve kterém jsem 

pobývala také já, Žofi e Zvonková, toho času na 

Věčnosti. To ale ještě neznamená, že vám nemám 

co říct. Naopak se zájme pozoruju, co se dole ve 

Skalici děje“, říká vypravěčka knihy ke stejnojmen-

nému seriálu. Autogramiáda Ireny Obermanno-

vé ke knihám proběhne ve čtvrtek 17. 5. 2012 

ve 14  hod. u  stánku České televize P 408 na 

veletrhu Svět knihy 2012 na Výstavišti v Praze-

-Holešovicích!

Cena 299 Kč/1 díl, 224 stran/1 díl

? 
Víte, do jakého českého zámku je situován 

fi ktivní domov seniorů v seriálu „Život je 

ples“? Pokud ano, napište nám do 15. 5. 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.

Jiří Žáček 
Vy mně taky!

Básnická kniha obsahuje jeho nejlepší satirickou 

poezii od roku 1966 až do roku 2011. 

Žáčkova kniha nejen titulem, ale také svým ob-

sahem čtenářům vtipně připomene, že ledacos 

z  toho, co srší z  básníkových veršů, si už dávno 

mysleli. Satirické písně, sonety, balady, epigramy, 

parodie, veselé i  zlomyslné verše a  všechny další 

rozmanitosti humoristické poezie ilustroval Adolf 

Born. Knihu nazval autor „Vy mně taky!“ proto, že 

sám jako čtenář dává přednost provokatérům před 

kazateli věčných pravd a  nemá valnou důvěru 

v  příliš obšírné myšlenky. Podle něj se ty nejlepší 

nápady vejdou do jedné básně, která nepoučuje, 

nýbrž inspiruje k vlastním názorům.

Cena 259 Kč, 160 stran

Kontakty prodejců námi doporučované knihy 

naleznete na webových stránkách nakladatel-

ství ŠULC-ŠVARC, www.sulc-svarc.cz.

Vladimír Pohorecký
Tipy na výlet po rozhlednách 
a starých hradech (6)

Šestý díl úspěšné edice mapuje velké množství 

rozhleden postavených u nás v posledních letech 

a spolu s nimi některé atraktivní vyhlídkové kopce 

a hradní zříceniny s krásnými výhledy do kraje. Ka-

ždá kapitolka obsahuje návrh nejjednodušší cesty 

k příslušnému objektu, jeho stručnou historii a po-

drobný popis výhledů do kraje. Turisty jistě uspo-

kojí i  charakteristika dalších turisticky zajímavých 

míst v blízkosti popisovaných objektů.

Cena 229 Kč, 180 stran

Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit 

v  Reprezentační prodejně Českého rozhlasu, 

Vinohradská 12, Praha 2, v e-shopu 

www.radioservis-as.cz a v knihkupectvích.
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výpravy do sluneční soustavy, přednášky, seminá-

ře, kulturní akce a mnoho dalšího – to vše na vás 

čeká v Hvězdárně a planetáriu Brno na Kraví hoře. 

(www.hvezdarna.cz) Foto: archiv Hvězdárny a pla-

netária Brno

Muzeum loutek

Muzeum se loni stalo domovem několika sto-

vek loutek z inscenací Divadla Radost, které jsou 

dokladem více než stoleté tradice českého loutkář-

ství. K návštěvě láká „vývěsní štít“ muzea v ulici Cejl 

(rozměrná malba na zdi sousedního domu). Obraz 

je pomocí můstku s pozoruhodným orlojem spojen 

s budovou muzea, která má tvar zaoceánské lodi. 

(www.divadlo-radost.cz) Foto: J. Vondráček

Zoo Brno
Jaro a léto jsou ideálním obdobím pro návště-

vu zoologické zahrady, která představuje v plné 

kráse asi 1400 zvířat zhruba 250 druhů. Největším 

lákadlem jsou především mláďata. Brněnská zoo se 

letos může pochlubit úspěšným odchovem dvou 

hnědých medvíďat. (www.zoobrno.cz) 

Lodí po Brněnské přehradě 
i na hrad Veveří

Opustit město, vydat se do přírody a  navíc 

netradičním dopravním prostředkem – to nabízí 

plavba parníkem po Brněnské přehradě. Výlet lze 

zpestřit výstupem na hrad Veveří, jeden z nejrozsáh-

lejších hradních areálů u nás. V nabídce jsou i speci-

ální „pojízdné vstupenky“ – s jednou vstupenkou tak 

lze zkombinovat plavbu na lodi s návštěvou hradu 

nebo zoologické zahrady. (www.dpmb.cz, www.

veveri.cz) Foto: archiv DPMB a J. Berger

Moravská vesnička u kapucínů

Téměř 500 postav, z toho přibližně 200 pohyb-

livých, přes 320 zvířat, několik desítek chalup, ale 

také kostel, zámek, škola, vodní i větrný mlýn, pila, 

cihelna, kamenolom a vápenka – sečteno a podtrže-

no tohle všechno nabízí unikátní Moravská vesnička. 

(www.barontrenckgallery.cz) Foto: V. Balík

Turistický minibus

I v letošní sezoně vyjede do brněnských ulic tu-

ristický minibus. Při projížďce si můžete prohlédnout 

nejzajímavější místa a stavby ve vnějším okruhu his-

torického centra města. Minibus bude v provozu 

od pátku do neděle od června do srpna, odjíždí se 

vždy z Malinovského náměstí u Mahenova divadla.

(www.ticbrno.cz) Foto: archiv TIC Brno

Turistické informační centrum města Brna
Radnická 2, 658 78 Brno, tel.: 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

Podzemní království
Podzemní prostory 

unikátního zrekonstru-

ovaného a expozicemi 

vybaveného Labyrin-

tu pod Zelným trhem 

a  sklepení někdejšího 

středověkého domu 

zvaného Mincmistrov-

ský sklep jistě stojí za návštěvu. V druhé polovině 

roku bude zpřístupněna další „podzemní“ novinka 

– kostnice pod kostelem sv. Jakuba. 

(www.ticbrno.cz) Foto: Z. Kolařík

Hrad Špilberk
Jen málokteré měs-

to o sobě může říci, že 

je jeho dominantou vy-

hlášená věznice. V Brně 

tomu tak je: královský 

hrad Špilberk byl v 18. 

století „žalářem náro-

dů“, nejproslulejší věz-

nicí v habsburské monarchii. Hrad nabízí několik 

stálých výstav i prohlídku podzemních kasemat. 

(www.spilberk.cz) Foto: Š. Vrzala

Hvězdárna a planetárium 
Pozorování sku-

tečné oblohy na hvěz-

dárně, multivizuální 

pořady pod umělou 

oblohou planetária, in-

teraktivní představení, 

experimentální show, 

Brno zve malé i velké návštěvníky na prohlídku města. Máme pro vás připraveno 
několik dobrých tipů k prozkoumání známých i neznámých, nových i tradičních, 
zkrátka zajímavých turistických cílů. Využijte naše tipy při plánovaní víkendů či 
letní dovolené a uvidíte, že u nás se nudit nebudete. 

Do muzea, za zvířátky 
nebo klidně až ke hvězdám
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pohledy na rakouskou i  českou stranu hranice 

z mnoha skalních vyhlídek. Po značených trasách 

je možné podnikat výlety pěšky i na kole, i na koni.

Kluci mohou objevovat ukryté opevnění z  druhé 

světové války.

Těšíme se na vás!

www.znojmocity.cz

Můžete se toulat uličkami starého města, vy-

lézt na radniční věž, odkud jsou za dobrého počasí 

vidět i Alpy, projet se turistickým vláčkem městem 

nebo se podívat do tajemného znojemského pod-

zemí. Cesty pro pěší i pro cyklisty, atrakce pro děti 

i pohoda pro dospělé. Znojmo nenabízí jenom his-

torické vinobraní, ale také Slavnosti okurek a mno-

ho dalších akcí. A večer tu můžete potkat ponoc-

ného, jak troubí všem lidem na dobrou noc.

Tajemné znojemské podzemí je spletí pod-

zemních chodeb, kde můžete potkat záhadné 

postavy a trochu se i bát. Pro děti jsou připraveny 

občasné speciální prohlídky s pohádkami a soutě-

žemi.

Dobrodružství můžete zažít při toulkách 

hlubokým kaňonem řeky Dyje, nádherné jsou 

Historické město Znojmo je proslulé svými okurkami a vinařstvím. Pokud vás láká 
tajemno, pak určitě navštivte Znojemské podzemí. Unikátní labyrint chodeb se 
táhne pod celým městem v délce třiceti kilometrů.

Přijeďte do Znojma 
za tajemstvím

Znojemský kvíz pro 
chytré děti

1. Jak se jmenuje národní park, který začíná 

nedaleko Znojma?

a) Poříčí

b) Podyjí

c) Grand Canyon

2. Do které řeky se vlévá řeka Dyje?

a) Svratka

b) Morava

c) Labe

3. Kdo je ponocný?

a) Noční hlídač

b) Osoba, která ponocuje

c) Noční strašidlo

4. Jak vysoká je radniční věž ve Znojmě?

a) 69 m

b) 59 m

c) 79,88 m

5. Který panovník povýšil v roce 1226 Znoj-

mo na královské město?

a) Přemysl Otakar I.

b) Karel IV.

c) Jiří z Poděbrad

6. Který panovník ve Znojmě zemřel?

a) František Josef

b) Zikmund Lucemburský

c) Karel IV.

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

pošlete je do 15. 5. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Na tři 

autory správných odpovědí čekají vstupenky do 

tajemného Znojemského podzemí. 

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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První červnový víkend se město Šumperk 

opět přenese do středověku, oslaví den dětí, za-

hájí letní turistickou sezonu a připomene si výročí 

nejvýznamnější události v  dějinách města – tzv. 

Šumperského sněmu z roku 1490, kdy se na šum-

perský zámek sjeli čelní představitelé Moravského 

markrabství a  zástupci Slezských knížectví, aby 

společně mimo jiné napomohli sjednocení zemí 

Koruny české po rozvratu v důsledku česko-uher-

ských válek.

  Páteční veselí odstartuje v  18 hodin v  parku 

Sady 1. máje, na programu bude oblíbený průvod 

městem, slavnostní ceremonie a  výpravný ohňo-

stroj. Od sobotního dopoledne bude park v moci 

středověku − své umění předvedou divákům rytíři, 

šermíři, kati, hudebníci, kejklíři, žongléři, kouzelní-

ci, fakíři, tanečnice. Pro děti bude připraveno mno-

ho atrakcí, pro všechny pak bohaté občerstvení. 

Na závěr vystoupí šumperské kapely Pangea – The 

Beatles Revival Band a  Dying Passion. Podrobné 

informace najdete na www.sumperk.cz v sekci tu-

ristické informace.

www.sumperk.cz

Slavnosti města Šumperka 
1. a 2. června 2012

ACTIS
EFFECTOR
5/6 - 26/8/2012
KVĚTNá ZAHRADA

TVOŘENO SVĚTLEM

Barokní rotunda prozářená
moderním uměním 21. století

www.unesco-kromeriz.cz

KROMĚŘÍŽ

Hrnčířské a keramické trhy

 1. farmářské městské trhy 2012

Hrnčíři a keramici od nás i ze Slovenska, výrobky pro 

dům i zahradu, dárky aj. + pestrá nabídka

farmářských produktů potravinářských i z oblasti péče 

o tělo, dekorační a dárkové zboží

18. května 2012 / 8 - 18 hod.
na Velkém náměstí v Kroměříži

Středověká slavnost ve dnech 

8. a 9. června na Velkém náměstí

 v pátek 8. 6. vystoupí od 16 do 18 hodin Karel Hegner 

s  Cimbálovou muzikou primáše Aleše Smutného

v sobotu 9. 6. bude od 17 do 22 hodin program 

ve středověkém stylu

PO OBA DVA DNY - JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

Kontakt: 573 321 203 

libuse.rajmisova@mesto-kromeriz.cz

www.mesto-kromeriz.cz
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Uherské Hradiště se 
stalo Historickým 
městem roku 2011
Nebývalého úspěchu dosáhlo město 
Uherské Hradiště v soutěži o Cenu za 
nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových 
rezervací a zón, když celou soutěž 
vyhrálo a získalo titul Historické město 
roku 2011. 

Uherské Hradiště je přirozeným centrem Slovác-

ka, půvabného vínorodého kraje s bohatou historií, 

kde se daří udržovat živé folklorní tradice. Dnešní 

Uherské Hradiště je nevšedním městem, ve kterém 

se snoubí bohatá historie, doložená řadou pečlivě 

udržovaných památek, s moderní přítomností. 

Přijměte i  vy naše srdečné pozvání k  ná-

vštěvě královského města Uherské Hradiště.

Uherské Hradiště je součástí Slovácka, vítězné 

destinace EDEN 2011.

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz

Městské informační centrum
Mariánské nám. 46
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz

Nad soutokem řek Opavy a  Moravice se roz-

kládá město Opava. Projděte se historií, památka-

mi i  kulturními a  sportovními možnostmi města 

a  poznejte tak Opavu. Již ve středověku se sídla 

soustředila do oblasti obou dnešních hlavních ná-

městí – Horního a Dolního – a do propojující ulice 

Mezi trhy. V  okolí těchto náměstí je rozprostřeno 

množství historických i architektonických skvostů. 

Prohlédněte si městkou věž zvanou Hláska, budo-

vu Slezského divadla, gotický klenot – konkated-

rálu Nanebevzetí Panny Marie – či prostranství 

historického Rybího trhu. 

Honosné šlechtické paláce, jeden zvaný 

Blücherův a  druhý Sobkův, zhlédnete na Masa-

rykově ulici. Ke skvostům Opavy se řadí také Mi-

noritský klášter s kostelem sv. Ducha či Obecní 

dům se stálou expozicí o historii města. Okolo Dol-

ního náměstí se dochovalo množství renesančních 

domů. Dominantu náměstí vytváří kostel sv. Vojtě-

cha, impozantní budova byla vybudována ve sty-

lu Il Gesu v  Římě. Milovníci moderní architektury 

jistě nenechají bez povšimnutí budovu Obchodní 

a  živnostenské komory, budovu obchodního 

domu Breda a kostel sv. Hedviky – díla vídeňské-

ho architekta Leopolda Bauera. 

K uvolnění a relaxaci zvou městské parky, které 

se linou okolo historického jádra města. Osvěžení 

v  útulných kavárničkách naleznete na Ostrožné 

ulici.

Opava se může pochlubit nejstarším muzeem 

na území České republiky. Slezské zemské muze-

um bylo založeno 1. 5. 1814. Výstavní budova je 

postavena v novorenesančním stylu.

www.opava-city.cz

Opava – bílá perla Slezska
Již od roku 2003 vyhlašuje Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s ministerstvy kultury 
a pro místní rozvoj soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  
V Moravskoslezském kraji se krajským vítězem letos stalo město Opava.

věném renesančním štítu kostra hlásného Hnáta, 

který podle pověsti zradil v  roce 1472 brodské 

obyvatele. Druhá budova radnice byla původně 

městskou rychtou ze 13. století. Nedaleko Marián-

ského sloupu ze 17. století je kašna z 18. století, 

zvaná Koudelova. 

Dominantou náměstí je kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, založený řádem německých rytířů 

ve 13. století. Za návštěvu stojí Štáfl ova chalu-

pa, kde byla při rekonstrukci objevena starobylá 

dymná jizba. Odtud lze dojít do parku Budoucnost 

(1889) a ke kostelu Nejsvětější Trojice (1720). 

V  městských hradbách jsou k  vidění i  rohové 

bašty, z nichž nejdochovanější 

je Štáfl ova. Zpět přes náměs-

tí je možné dojít ke hřbitovu 

s kostelem sv. Vojtěcha, který 

pravděpodobně stojí na místě 

románského kostelíka.

Těšíme se na vaši návštěvu.

www.muhb.cz

První doložená zmínka o  sázavském Brodu je 

datována dnem 20. 10. 1256. Město založil Smil 

z  Lichtenburka, později se jmenovalo Německý 

Brod a  od roku 1945 nese jméno Karla Havlíčka 

Borovského. 

Nejvíce estetiky bezpochyby soustřeďuje Ha-

vlíčkovo náměstí. V  domě zvaném Stará lékárna 

nebo také Chmelvodovský dům z  první poloviny 

15. století sídlí Galerie výtvarného umění. Ha-

vlíčkův dům zakoupil v  roce 1832 kupec Matěj 

Havlíček. Karel Havlíček zde žil až do svého zatče-

ní a vyhoštění do severoitalského Brixenu. Starou 

radnici z konce 15. století zdobí v později přesta-

Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod je přitažlivé starobylé město, jehož historie sahá 
až k počátku 13. století. Pojďte se s námi projít tímto nádherným 
městem, které leží v kraji obdařeném mnoha přírodními krásami.

Historické město roku 2011
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Park miniatur 
v Oederan

Okouzlující park miniatur ve volné přírodě, 

který byl založen roku 1933, se rozkládá na ploše 

17 000 m2. Více než 200 ručně zhotovených mode-

lů nejznámějších budov, pamětihodností, železnic 

s vláčky a scén ze života v Krušnohoří bylo vyrobe-

no v měřítku 1 : 25. Děti se mohou vyřádit na hřišti 

nebo se zasmát nad prasátky Hugem a  Brunem. 

Pro gurmány je zde restaurace s  nabídkou míst-

ních specialit a kavárna s výhledem na park, který 

je vhodný i pro vozíčkáře. Najdete ho v městečku 

Oederan na úpatí Krušných hor. 

www.klein-erzgebirge.de

Necelých 30 kilometrů od hraničního přecho-

du Strážný směrem na Mauth se v Národním parku 

Bavorský les nachází 1300 metrů dlouhá dřevěná 

lávka, jež umožňuje pohyb neporušenou přírodou 

ve výšce 8 až 25 metrů nad zemí. Zážitek z  nové 

perspektivy je završen výstupem na 44 metrů vy-

sokou fascinující rozhlednu ve tvaru obrovského 

vejce. Nabízí se z  ní téměř neomezený výhled na 

okolní husté zelené lesy a majestátní hory Bavor-

ského lesa na jedné straně a  na kulturní, pečlivě 

obhospodařovanou krajinu na straně druhé. Za 

příznivých povětrnostních podmínek je možné do-

hlédnout až k Alpám.

Většina návštěvníků jistě ocení, že je celá stez-

ka bezbariérová. Do výšin mezi stromy tak mají 

přístup nejen lidé na invalidním vozíčku, ale i  ro-

diče s dětmi v kočárku. Masivní dřevěné podpěry 

a  transparentní postranní síť zajišťují naprostou 

bezpečnost a  skvělý zážitek bez rizika. Nejen pro 

malé a mladé návštěvníky, ale i pro ty, kdo zůstali 

mladí duchem, je na stezce nainstalováno sedm 

zážitkových zastavení s  různými lanovými prvky, 

kymácející se lávkou, visutou hrazdou či kladinou.

Podél celé lávky jsou rozmístěny didakticky 

zpracované naučné tabule, které informují o míst-

ních rostlinných a  živočišných druzích a  jejich ži-

votních podmínkách. Názorně je zde vysvětlena 

biologická rozmanitost horského lesa, dále proces 

rozpadu dřeva či boj o  dostatek světla ve smíše-

ném lese. Každý návštěvník tak může nejen pohle-

dem, ale i  pohmatem proniknout do tajemného 

„lesního království“.

Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek a  vy-

dejte se objevovat nové perspektivy už dnes!

Více informací na 
www.stezkavkorunach.cz 

Stezka v korunách stromů
Nejdelší stezku v korunách stromů na světě (Baumwipfelpfad) najdete u města 
Neuschönau v Bavorském lese. Můžete se na ni vydat kdykoli, kromě Štědrého dne 
je otevřena denně. A od nás to sem navíc není nijak daleko! 

Navštivte největší žulové moře v Evropě & fascinující letové ukázky dravců v Parku dravých ptáků

Tel. 09232 602-162 

Fax 09232 602-169
Jean-Paul-Str. 5   

95632 Wunsiedel    

Skalní labyrint Luisenburg

& Park dravých ptáků 

Katharinenberg

WUNSIEDEL
FESTSPIELSTADT

Tourist-Information Wunsiedel 

kultur@wunsiedel.de www.wunsiedel.de

Jedinečné
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Regionem probíhá pět hlavních dálkových cy-

klotras, některé z  nich vedou půvabnou krajinou 

podél říčních toků, například podél řeky Mulde. 

Pro ctižádostivé cyklisty se nabízí 200 kilometrů 

dlouhá cyklotrasa přes hřebeny Krušných hor po-

dél českosaské hranice z  Schönecku (Vogtland) 

do Altenbergu. Neméně náročná je Krušnohorská 

magistrála na české straně spojující města Cheb 

a Děčín, která rovněž kopíruje hlavní hřeben, vede 

kolem vodní nádrže Fláje s  obzvláště půvabnými 

výhledy do okolí a  protíná rozlehlou lesnickou 

oboru. 

Vyznavači mountainbikingu zde naleznou 

celou řadu dobře vyznačených tras všech stupňů 

obtížnosti. Krušné hory jsou známé svými cyklistic-

kými akcemi, které mají své pevné místo v kalen-

dáři sportovních akcí všech milovníků cyklospor-

tu a jsou proslulé nejen svou fyzickou náročností, 

ale rovněž rodinnou atmosférou po dramatickém 

souboji. Je to vynikající příležitost poznat pohos-

tinnost krušnohorských bikerů a okusit místní tra-

diční speciality, které chutnají po náročném spor-

tovním výkonu dvojnásobně − například německý 

Raacher Maad (bramborová placka pečená v troubě, 

podávaná s  jablečným protlakem) a  Schieböcker 

(aromatický sýr připomínající tvarůžky) nebo tradič-

ní české vepřo-knedlo-zelo. 

Nová brožurka „Láska na dvou kolech v Kruš-

ných horách“ obsahuje užitečné informace o cyklis-

tice a mountainbikingu a tipy na zajímavé cyklistické 

výlety. Tuto a všechny ostatní brožurky vydávané 

svazem Tourismusverband Erzgebirge e.V. naleznete 

na webových stránkách www.erzgebirge-tourismus.

de, případně si je můžete vyžádat e-mailem adre-

sovaným na info@erzgebirge-tourismus.de nebo 

telefonicky na čísle +49 3733 188 00 88.

Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: +49 3733 188 00 88, Fax: +49 3733 188 00 20
info@erzgebirge-tourismus.de
www.erzgebirge-tourismus.de

Cyklistika v Krušných horách
Příroda v  Krušných horách rozhodně není 

skoupá − to se týká  její  mnohotvárnosti i  palety 

pestrých barev, s  nimiž se tu setkáte. Ještě před 

chvílí vedla cyklostezka širokým údolím a o něko-

lik kilometrů dál se prodírá úzkou soutěskou le-

movanou bizarními skalními útvary. Krušné hory 

nabízejí cyklistické vyžití pro každého − počínaje 

milovníky pohodlných nenáročných tras až po ná-

ruživé cyklisty s  dobrou kondicí a  vyššími nároky 

na obtížnost. 
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Krušné hory aktivně 
v (krušno)horské přírodě 
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Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Šumperk.Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání duben 2012

Regionálnímu a městskému informačnímu centru při VM ŠumperkHlavní třída 22, 787 31 Šumperk

Luděk Sládek
šéfredaktor

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc duben 2012
Celkem došlo 1431 odpovědí, z toho 1361 e-mailů a 70 dopisů.

Kartografi e Praha
Otázka: Která jezdecká socha je v České republice největší? 

Správná odpověď: c) Jan Žižka na Vítkově v Praze

Celkem soutěžilo: 213 čtenářů, správné odpovědi: 210, špatné odpovědi: 3

Výherci: Marie Pospíšilová, Holešov; Stanislav Abraham, Veselí nad Lužnicí; Milan 

Vydra, Bobnice

Přijeďte s rodiči do Jáchymova (test pro děti)
1. Lázně Jáchymov leží: a) v Krušných horách

2. Maskot lázní Jáchymov se jmenuje: c) Radonek

3. V lázních Jáchymov se lidé léčí: b) radonovou vodou

4. Program pro děti v lázních Jáchymov se jmenuje: a) Program pro VITÁLní děti

5. Nordic walking je: b) sportovní chůze se speciálními holemi

6. V lázních Jáchymov nenajdete: c) nudu

Celkem soutěžilo: 196 čtenářů, správné odpovědi: 176, špatné odpovědi: 20

Výherci: Valérie Baniová, Uherský Brod; Marie Demjanovičová, Náchod; Věra 

Rybářová, Jičín

Edice ČT 
Otázka: Ve které pražské ulici se nachází rotunda svatého Kříže?

Správná odpověď: v ulici Karolíny Světlé

Celkem soutěžilo: 235 čtenářů, správné odpovědi: 223, špatné odpovědi: 12 

Výherci: Stanislava Hanáková, Šumperk; Jana Pohnánová, Cheb; Petr Jaroš, Jičín

Hrady a zámky v Libereckém kraji
Otázka: Kdo ze součastných umělců pořádá pravidelné benefi ční koncerty na obnovu 

hradu Grabštejn?

Správná odpověď: Luděk Vele

Celkem soutěžilo: 229 čtenářů, správné odpovědi: 224, špatné odpovědi: 5

Výherci: Hana Frauenterková, Praha 10; Františka Matoušková, Ivančice; Milan 

Drahoš, Jablonec nad Nisou

Soubor lidových staveb VYSOČINA
Otázka: Víte, proč se první postní neděli říkalo Pučálka?

Správná odpověď: Nazýval se tak pokrm z namočeného a usmaženého hrachu.

Celkem soutěžilo: 233 čtenářů, správné odpovědi: 213, špatné odpovědi: 20

Výherci: Alena Jelínková, Benešov; Milan Čejka, Libice nad Cidlinou; Ladislav Lajgot, 

Zašová

Křížovka
… a měl sloužit jako hokejový stadion…

Celkem soutěžilo: 246 čtenářů, správné odpovědi: 234, špatné odpovědi: 12

Výherci: Adam Holý, Beroun; Václav Šebelík, Železná Ruda, Milan Zachrdla, Valašské 

Meziříčí

Víte, jaké místo je na obrázku?
Veliny, barokní dřevěný kostel sv. Mikuláše

Celkem soutěžilo: 79 čtenářů, správné odpovědi: 70, špatné odpovědi: 9

Výherci: Jitka Čekalová, Třeboň; Markéta Pokorná, Praha 9, Jiřina Zemánková, 

Boskovice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky, ale i jaké místo 

vidíte na obrázku, nám můžete 

zasílat do 15. května na adresu 

redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Vždy tři 

autoři správných odpovědí získají 

mapu Kartografi e Praha.

www.kampocesku.cz   32

KAM pro bystré hlavy



Pokud se golf zatím učíte nebo ho teprve chcete 

začít hrát, doporučujeme vám využít golfový are-

ál Ještěd. Je vzdálený patnáct kilometrů od libe-

reckého Centra Babylon, je situován na slunném 

úpatí hory Ještěd a patří mezi nejkrásnější přírodní 

hřiště. Registrovaným hráčům nabízí klasické de-

vítijamkové golfové hřiště. Pro zájemce o tuto hru 

z  řad veřejnosti je pak určen unikátní Adventure 

Golf, který byl vybudován v rámci projektu relax&-

golf 60+. Je to jakési zmenšené osmnáctijamkové 

golfové hřiště s  umělou trávou, kde se hraje jen 

s puttery a kde si navíc můžete osvojit pravidla hry. 

V areálu je také dětský přírodní park s tee-pee a řa-

dou atrakcí, iQklub s interaktivními zábavně nauč-

nými exponáty, restaurace a další služby. V nabídce 

jsou rovněž lekce golfu s  profesionálními trenéry 

a  pětidenní kurzy pro získání osvědčení (zelené 

karty). 

Centrum Babylon bylo díky své široké nabídce vol-

nočasových aktivit a kvalitě poskytovaných služeb 

vyhlášeno Českou centrálou turistického ruchu 

CzechTourism nejlepším turistickým produktem 

od vzniku samostatné České republiky. Garantem 

dobrého ubytování je i  jeho partnerství v hotelo-

vé síti BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF. Přijeďte se 

přesvědčit.

Centrum Babylon
Nitranská 1
460 12 Liberec
www.BabylonLiberec.cz
tel.: +420 485 249 202

Za základnu svého pobytu si můžete zvolit libe-

recké Centrum Babylon. Tato nejnavštěvovanější 

mimopražská dominanta na severu Čech nabízí 

komfortní zázemí a  vyžití pro všechny generace. 

Bydlet můžete v hotelu, denně se koupat ve vyhlá-

šeném aquaparku, relaxovat ve wellness centru ve 

stylu antických lázní, s potomky navštěvovat luna-

park nebo zábavně-naučný iQpark, golfový trena-

žer a spoustu dalších atrakcí. K dispozici je několik 

gastronomických provozů a tři desítky malých ob-

chůdků v malebném nákupním městečku. A to vše 

pod jednou střechou.

Centrum Babylon je vyhledávaným komplexem, 

který je unikátem co do velikosti i různorodosti na-

bídky. Pobyt v něm má i další výhody. Pokud vám 

nebude přát počasí, můžete zde strávit i  několik 

dní a stále budete mít co dělat. Za krásného počasí 

si můžete vyjet lanovkou na Ještěd (jehož televizní 

vysílač a  restaurace s  hotelem byly vyhodnoceny 

jako stavba 20. století), zajít do zoologické zahra-

dy (nejstarší v  Česku), vyhledávané botanické za-

hrady nebo si prohlédnout blízké hrady a  zámky. 

Jsou jich tu desítky, mezi nejznámější patří Sychrov 

a Frýdlant.

A co golf? Ten je novodobým fenoménem, který si 

získává stále více příznivců. Je to sport, ale i hra, zá-

bava, relaxace a příjemná volnočasová aktivita. To 

vám potvrdí všichni, kteří ho hrají. Liberec a  jeho 

okolí jsou velmi atraktivní destinací. Je zde něko-

lik kvalitních golfových hřišť, překrásná příroda 

a mnoho turistických atrakcí. 

Chcete si užít nádherný víkend nebo dovolenou se svojí rodinou či přáteli 
všemožných zájmů? Pak navštivte Liberecko s jeho mimořádně zajímavou 
nabídkou nejrůznějších volnočasových aktivit.

Zábava pro celou rodinu, po celý rok 
a za každého počasí – Babylon Liberec 
Ideální základna pobytu na severu Čech




