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Milí čtenáři,
otřepané, přesto
platné rčení „máj, lásky
čas“ prý vzniklo květnovým vlivem planety
Venuše na matičku Zemi
a následným spojením
s Venuší, římskou bohyní
smyslnosti, krásy a lásky.
Tak se také stala Venuše
na celá staletí velkou inspirací mnohých umělců.
Včetně Karla Hynka Máchy, který je dodnes považován za symbol květnového milování díky svému Máji,
nehledě na skutečnost, že v něm zamilované spíše
děsí, než k lásce vybízí. Je-li ale máj opravdu lásky čas,
je také rizikovým měsícem zvýšených aktivit plození.
Dovolte mi proto požádat všechny květnové tvůrce
příštích generací o rozvahu. I zde totiž platí otřepané
„méně je více“. Přimlouvám se proto za méně celebrit
a více umělců, za méně manažerů a více pracovitých
lidí nebo za méně odborníků na cestování a více turistů.
Nevím, jak vás, ale mě dokonale zaskočili činovníci ČSTV, kteří se rozhodli pro radikální změnu názvu
na ČUS (Česká unie sportu). Nakonec jsem ale musel
uznat, že mají vlastně pravdu. Vedle pozdravů, jako
jsou „nazdar“ nebo „ahoj“, u registrovaných sportovců
„čus“ také jistě zdomácní. Při té příležitosti jsem si ale
uvědomil, proč když jsme v těch změnách, nepřejmenovat také odmítaný NERV (Národní ekonomická
rada vlády) na NEKUK (Národní ekonomické kolegium
upřednostněných koumáků). Samo sebou, že v čele
s dobře placeným prezidentem, početným úřednictvem a sídlem v nějaké lukrativní budově. NEKUK by
ale koumal jinak, tak nějak po česku, sice za peníze
všech, ale s cílem vykoumat nákladné změny. To by
jistě potěšilo nejednoho kmotra i lobbistu, jen se bojím, co by nás to stálo. Proto beru zpět svůj nevážně
myšlený návrh, než ho někdo – nedej bože – protlačí
do třetího čtení.
Dobrou zprávou je, že to venku kvete jedna báseň. Taky aby ne, když nás matka příroda během týdne
převlékla z kožichů do plavek. Na druhé straně nám
to dává nepřeberné množství možností, jak aktivně
naložit se svým volným časem. Dobrým tipem na
květen je tedy kromě pěší také cykloturistika, která
v posledních letech získává na masovosti i oblibě.
Neméně dobrým tipem na výlet za poznáním je již tradičně Festival muzejních nocí či květnová Noc kostelů,
kdy se nám naskytne jedinečná možnost navštívit
místa často opomíjená i neznámá a k nemalé radosti
drobných střádalů zcela zdarma.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Vážení přátelé, úvodem svého dopisu Vás pozdravuji a děkuji za vylosování mezi výherce soutěže
„Když na výlet, tak vlakem“. Výhru jsem již obdržel
a moc se mi líbila. Chtěl bych Vás poprosit o zařazení
do seznamu zájemců o KAM na výlet speciál 2013
a o zaslání jednoho výtisku na dobírku na moji adresu. Předem Vám děkuji a přeji všechno nejlepší.
S pozdravem Vladimír Vejmelka, Okříšky
KAM na výlet speciál sice posíláme automaticky
pouze abonentům, ale ve Vašem případě rádi učiníme
výjimku.
Vážená redakce, již čtyři roky vlastním Senior
pas ČD a mohu říci, že ho plně využívám pro poznávání našich měst a dalších zajímavostí naší republiky. Z výletů si vedu malé album z letáčků, které si
vyzvedávám v infocentrech. Při posledním výletě
do Ústí nad Orlicí mi pracovnice nabídla magazín
KAM po Česku, v němž jsem našla mnoho typů pro
další cestování. I v okolí mého bydliště – Postřelmova – je hodně zajímavostí, např. hrobka Bokůvků,
zřícenina Brníčko, Zemědělský skanzen v Rapotíně,
betlém řezbáře v Lošticích, elektrárna Háj a další.
V magazínu jsem našla i soutěžní otázky, a tak na ně
také odpovídám. Děkuji za náplň i obsah magazínu
a vždy se po něm budu pídit, pokud zajdu do IC.
Zdraví Blažena Panáková, Postřelmov

Počátek května je veskrze pozitivní… Po svátku práce a lásky přichází 3. května
Den Slunce. Oslavy naší hvězdy vznikly před 11 lety v Rakousku s úmyslem
propagovat její využití jako velkého zdroje energie. Sílu životadárného Slunce
však využívali již naši předkové.

Že naprostá většina energie dostávající se na
naši Zemi pochází právě ze Slunce, si lidstvo uvědomovalo už odnepaměti. Mnoho kultur uctívalo
Slunce jako božstvo, každodenní cyklus vycházení
a západu se stal symbolem života a znovuzrození.
Přestože máme Slunce rádi a netrpělivě každé jaro
čekáme, až nám prodlouží dny, rána se slunečním
svitem za oknem nám vylepší náladu a někteří

Loutkářské osobnosti
Zakladatelem českého loutkářství je Matěj Kopecký, vlastenec, který hrál česky,
a je proto přezdíván „patriarcha českého loutkářství“. Ačkoliv byl synem loutkáře
Johanese Kopeckého, jeho cesta k loutkařině byla dlouhá.
V roce 1819, až ve svých 44 letech, se rozhodl
pro loutkářský život a podal si žádost ke krajské-

Dobrý den, posíláme nedělní slunečný pozdrav
z města pod Ještědem a moc děkujeme za knížku
o Krysácích, která nám od Vás přišla. Před měsícem
jsme si koupily první díl, tak jsme teď z toho druhého
měly o to větší radost. Krysáky máme rády, jsou to
kouzelné příběhy s krásnými ilustracemi. Přejeme
krásné jarní dny!
Vaše věrné čtenářky Martina a Adélka Pokorná, Liberec
Děkuji všem za milé příspěvky a přeji ničím nerušené a slunečné jaro.
Luděk Sládek, šéfredaktor

2 www.kampocesku.cz

z nás i přes varování lékařů nastavují Slunci svá těla,
zřejmě si stále plně neuvědomujeme jeho zásadní
význam v energetice. A to je právě úkolem Dne
Slunce – informovat širokou veřejnost, že sluneční
svit není jen příjemný doplněk nedělního výletu,
ale stále nedoceněný zdroj. Zdroj energie, která je
plně obnovitelná, přirozená a které je nadbytek.
-bst-

foto © Wikipedie

Vážení přátelé v redakci KAM po Česku. Srdečně
Vás zdravím a vyslovuji velký dík za Vaši práci. Českým občanům přibližujete velice zajímavá místa naší
vlasti i dění v nich. Jsem starší ročník a ještě jsem
některá místa nestihla navštívit, proto se s manželem těšíme do míst, kam nás zvete. Naše země je
nádherná. Uvedené články jsou věcné a inspirativní.
Jen bych si dovolila upozornit na chybu v článku
„První, přesto nedoceněný“ uveřejněný v letošním
dubnovém magazínu. Správné jméno objevitele
čtyř základních krevních skupin zní Jan Janský (nikoliv Jánský). Na další vydání vašeho magazínu se moc
těším a všem v redakci přeji slunné a voňavé jaro.
Vaše čtenářka Mgr. Lidmila Kubinová, Hronov
Co dodat, paní Kubinová. Máte pravdu a upozornila jste na jeden z dalších českých oblíbených omylů,
stejných, jako jsou hrad Rabí či místní část Prahy-Braník.

I Slunce má svůj den

Vojtěch Sucharda: Švanda dudák, marioneta, 30. léta 20. století

mu úřadu v Písku o propůjčení jednoroční licence
„K provozování mechanických představení“. Tu
musel každoročně prodlužovat. Svá loutkářská
představení provozoval v Kvíčalovské chalupě
v Miroticích a v Přečíně u Strakonic. Jeho hlavní témata byla Faust, český Honza a čerti. Měl 15 dětí,
dospělosti se ale dožilo jen šest. Tři z nich – synové
Josef, Václav a Antonín – se také věnovali loutkářství. V rodě Matěje Kopeckého se v loutkářské tradici úspěšně pokračuje i dnes.
Matěj Kopecký měl mnoho následovníků.
Loutkové divadlo se hraje stále. Je těžké vyjmenovat všechny osobnosti. Mezi nejznámější patří
bezesporu Vojtěch Sucharda, zakladatel pražské
Říše loutek, Karel Novák z plzeňského divadla
Feriálních osad, Josef Skupa, zakladatel Divadla
Spejbla a Hurvínka, Jiří Trnka, Hermína Týrlová,
která natočila první československý loutkový film
„Ferda Mravenec“, Ota Bubeníček jako zakladatel marionetového divadla vinohradského Sokola
nebo chemik Ing. František Čech, který v Olomouci-Hejčíně založil ochotnickou loutkovou scénu Kašpárkova říše, a mnozí další.
-ler-

foto © Lucije Valenová

 Dopisy čtenářů

KAM to vidí

foto © Wikipedie

Česká herečka Eva Klepáčová se nejvíc proslavila postavou hubaté Káči
v pohádkovém filmu režiséra Josefa Macha z roku 1956 Hrátky s čertem. Hrála ale
v desítkách filmů, především televizních, a v pohádkách. Také její divadelní kariéra
je plná krásných rolí. 2. května by se dožila 80 let.
Méně se ví o jejích uměleckých kořenech – otec Antonín
Klepáč byl tanečníkem v Národním divadle, maminka Kamila
byla tanečnicí a herečkou.
Eva začínala v Dismanově
dětském uměleckém rozhlasovém souboru. Po studiích na pražské DAMU hrála jednu sezonu
v Severočeském divadle v Liberci,
pak v Realistickém divadle v Praze
(dnešní Švandovo divadlo na Smíchově). V 50. letech působila jako
hlasatelka v Československé televizi, v 60.letech se
věnovala vystoupením na zájezdových estrádách.
Setkala se zde dokonce i s Vlastou Burianem, Hanou Vítovou, R. A. Dvorským a dalšími hvězdami
meziválečné kinematografie. Později přešla k dabingu, v roce 2007 za to dostala cenu od Prezidia
Herecké asociace.
Téměř 60 let byla vdaná za zpěváka a herce Josefa Zímu, skoro šest let spolu před svatbou chodi-

li. O svém životě společně napsali
biografickou knihu Princ a Káča.
Eva Klepáčová přes 50 let trpěla maniodepresivní psychózou.
Smrt, oproti dlouhé nemoci, k ní
byla milosrdná – zemřela ve spánku loni 18. června.
-ler-

Domovskou scénou Evy Klepáčové bylo Realistické divadlo

Pohyb je život

foto © Wikipedie

Naopak absence pohybu a polykání pilulek znamenají odcházení ze života. Tyto
výroky velmi zkráceně obsahují zprávy a vyjádření mnoha odborných pracovišť
i odborníků. Pokusil jsem se jejich obsah aplikovat na určitou část naší populace,
která je obvykle již v pokročilém věku. Někteří z těchto starých lidí jsou nuceni
kvůli svým chorobám trávit zbytek života mezi čtyřmi stěnami. Mohou sobě
a svým blízkým zlepšit kvalitu jejich života.
Jejich myšlení i trávení volného času je každý
den stejné. Sám jsem „přezrálý“ důchodce, držitel průkazu ZTP/P a nositel dvou francouzských
holí. Rozhodně nejsem smířen s myšlenkou, že
se nedá nic dělat. Stálé sezení či ležení má nepochybně nepříznivý dopad na fyzický i duševní
stav mně podobných. Absence fyzické a duševní
pohody vedou k rezignaci. Nabízí se však možnost, jak se pohybovat i bez cizí pomoci a opustit
při tom dokonce stěny svého bytu. Bohužel jen
málo seniorů ví, že existuje řešení. Tím je bezpečný a všem dobře známý dopravní prostředek
– upravené klasické jízdní kolo, které má vzadu
(místo jednoho zadního kola) kola dvě. Jedná se
o jakousi tříkolku pro dospělé. Jízda na tříkolce příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, zlepšuje
krevní oběh, zvyšuje kapacitu plic, otužilost, celkovou vytrvalost i duševní pohodu. Díky nenáročné
obsluze i manipulaci je jízda na kole ideální při
rekonvalescenci po úrazech, srdečních příhodách

KAM na výlet s:
Šárkou Váchovou
Autorka grafik, divadelních a filmových loutek, scénografka a režisérka animovaného filmu
Šárka Váchová pochází
z Prahy. Je absolventkou
výtvarné školy Václava
Hollara v Praze, vystudovala i pražskou Akademii
múzických umění, obor
loutkářská scénografie.
Dvanáct let vyučovala
na DAMU, jinak pracuje
jako výtvarnice na volné noze, spolupracuje
s loutkovými divadly, filmem a televizí. V roce 2009
a 2010 napsala a vydala dvě dětské knížky. Nejen
dětští diváci znají její autorské televizní Večerníčky:
sedmidílné „Vánoční koledy“ a 20 dílů Večerníčků
„Chaloupka na vršku“. Uspořádala řadu domácích
i zahraničních výstav, výtvarně spolupracovala na
mnoha filmech a seriálech („My všichni školou povinní“, „Indiáni z Větrova“, „Co dál, doktore“, „Rozpuštěný a vypuštěný“ a další).
Šárka Váchová magazínu KAM po Česku prozradila, kde má svůj oblíbený kout.
„Je to tiché místo, které bývalo v mém mládí
hodně navštěvované, ale teď tam skoro nikdo nejezdí. Člověk tam opravdu chodí načerpat energii, takže
vlastně nevím, jestli bych ho chtěla doporučit,“ říká
s nadsázkou Šárka Váchová.
„Je to Český ráj, Drábské světničky. Tam my
s manželem provozujeme horolezectví, i když teď už
ne tak intenzivně. Do této oblasti rádi jezdíme, je tam
i starý bazén, kde se dá v létě vykoupat. A hospoda,
prostinká, ale dobře tam vaří. A potom je tam na vyhlídce překrásná hospoda. Tento kraj můžeme doporučit lidem, kteří chtějí objevovat. K vyhlídce se dá dojet cestičkami přes vesničky a pak už jen shlížíte dolů
do celého údolí Prachovských skal. Zkrátka Český ráj!
Děkujeme Šárce Váchové za tip na výlet. Snad
si naši čtenáři pohled do údolí Prachovských skal
také nenechají ujít.
Lenka Rákosová

foto © Šárka Váchová, Lenka Rákosová

Navždy Káčou

nebo kloubních potížích. Minimálně však omezí
onemocnění způsobená nečinností – sezením či
ležením. Problémem může být garážování, výběr
tras či přeprava. Rád vám zašlu e-mailem záměr
„Účinná pomoc zdravotně postiženým seniorům“
a ocením jakoukoli pomoc, připomínky, náměty či
doporučení.
Karel Beránek (beranek.senior@seznam.cz)
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Cesta králů
Každý z nás si již jistě alespoň jednou prošel Královskou cestu – trasu, kterou před
korunovací absolvovali čeští králové. Letos v květnu si připomínáme výročí dvou
výjimečných korunovací. Ke každé z nich vedla cesta jinudy – při korunovaci Jiřího
z Poděbrad ještě neexistovala dnešní ulice Ke Hradu, a tak korunovační průvod
vedl přes Újezd na Pohořelec. Marie Terezie se však již vydala cestou, kterou se
můžeme procházet ještě dnes – od Králova dvora na Starém Městě (na místě
dnešního Obecního domu) přes Staré Město, Malou Stranu až na Pražský hrad do
katedrály svatého Víta.
Mince pro poddané
Ulicemi s domy ozdobenými drahými koberci
a látkami se 7. května 1458 vydal na svou korunovaci Jiří z Poděbrad. Později velice úspěšného,
doma i v zahraničí respektovaného českého krále
čekali na cestě běžní obyvatelé města, ale i tisíce
vysokých církevních hodnostářů, šlechticů, bohatých měšťanů a vzácných zahraničních hostů.
Při zastávkách se novému vladaři představovali
a přednášeli zdravice. Lidé provolávali slávu králi, rozhazovali čerstvé květy a budoucí král se jim
odměnil. Zavedl novou tradici – jako akt příslibu
prosperity a blahobytu začal mezi lid rozhazovat
drobné mince.

Jediná žena na českém trůně, mladá Marie Terezie

Korunovace
na usmířenou
Jediná žena stanula na českém trůně
12. 5. 1743. Den před
svými dvacátými šestými narozeninami se
Marie Terezie, dcera
císaře Karla VI. a dědička habsburských zemí,
Jiří z Poděbrad byl úspěšným
vydala Královskou cesa respektovaným králem
tou k usmíření s českou
šlechtou. Když o tři roky dříve zemřel její otec Karel
VI., nikdo nevěřil, že bude mít mladá dívka dost sil
postarat se o své dědictví. A první roky měla opravdu těžké, již pár týdnů po převzetí vlády musela čelit útokům ze strany Pruska, které rozpoutaly válku
o rakouské dědictví. Marie Terezie se bez kvalitní
armády a peněz ocitla v mezinárodním konfliktu,
do nějž se postupně přidala řada zemí. Zatímco žádala o pomoc Uhry a snažila se obhájit své dědictví, česká společnost byla postavena před otázku,
zda zůstat věrná Habsburkyni, nebo uznat nároky
bavorského kurfiřta Karla Albrechta. Po dobytí
Prahy spojenci Saska, Francie a Bavorska se 7. prosince 1741 Karel Albrecht nechal provolat českým
králem a stal se skutečným krutovládcem. Tehdy se
i jeho stoupenci začali odvracet a s nadějí vzhlíželi
k mladé Rakušance. Té se naštěstí právě podařilo
uzavřít berlínský mír a mohla jednotky určené na
ochranu proti Sasku zaměřit na dobytí Čech. Naštěstí se 26. prosince 1742 návrat Čech pod Habsburky podařil a na jaře roku 1743 se Marie Terezie
mohla vydat ke slavné korunovaci. Korunovaci
jediné ženy na českém trůně.
-bst-

foto © Wikipedie

1. května
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se slaví od roku 1890. Svátek zavedla
v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí
stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr.
V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890.
1. května 1953
První veřejné vysílání (krátké vystoupení Františka
Filipovského) Československé televize se považuje i za vznik ČST jako takové. ČST byla zpočátku
financována státem, koncesionářské poplatky přišly
až později. ČST zanikla spolu s ČSFR dne 31. prosince 1992.
3. května 1993
Před 20 lety nás opustila česká scenáristka, režisérka
a spoluzakladatelka českého animovaného filmu
Hermína Týrlová. Její tvorba je spojena s Filmovým studiem ve Zlíně, kdy začínala na kreslených
filmových reklamách, později natočila loutkový film
„Ferda Mravenec“. Hermína Týrlová byla oceněna
řadou domácích i zahraničních cen.
5. května 1818
Karl Heinrich Marx (1818–1883), německý filosof
a publicista, který zpracoval s Engelsem teorie, podle nichž je ve společnosti přítomen konflikt mezi
ovládanými a vládnoucími a který bude odstraněn
zrušením soukromého vlastnictví a nastolením beztřídní komunistické společnosti. Jeho práce ovlivnila
svět 19. a 20. století.
9. května 1948
Takzvaná Ústava 9. května – lidovědemokratická
Ústava Československé republiky byla přijata po
„Vítězném únoru“ Ústavodárným národním shromážděním. Formálně zachovávala rysy pluralitní demokracie, skutečné ústavní poměry se ale od jejího
znění značně odchylovaly. Prezident Edvard Beneš
tuto ústavu nepodepsal.
13. května 1923
Charlotte Garrigue Masaryková (1850–1923),
manželka prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, výrazně působila v ženském hnutí
a zasadila se o to, aby v první ústavě Československa
z roku 1920 byla žena ve všech oblastech postavena
naroveň muži. V témže roce se účastnila i voleb.
13. května 1923
Původ oslav svátku matek spadá do starověkého
Řecka a uctívání matky bohů Kybelé. Svátek, jak jej
známe dnes, vznikl v roce 1907 v USA na počest
bojovnice za práva matek Anny Reeves Jarvisové
a slaví se druhou neděli v květnu. V Československu
se začal svátek slavit v roce 1923, na popud Alice
Masarykové.

České korunovační klenoty
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Běhací stroj

foto © Wikipedie

Karl Friedrich Christian Ludwig Drais
von Sauerbronn (1820)

Více než 15 století se učenci snažili vymyslet
dopravní prostředek poháněný lidskou silou. Ale
až roku 1813, přesně před 200 lety, spatřila světlo
světa koloběžka pro dospělé, podobná dnešnímu
kolu, která dostala jméno drezína. Neměla pedály,
jen dvě dřevěná kola, jednoduchý rám i sedlo, zato
měla otočné řiditelné přední kolo, které si nechal
autor patentovat roku 1818.

Autorem byl německý lesník a vynálezce Karl
Friedrich Christian Ludwig svobodný pán Drais von
Sauerbronn (29. 4. 1785 – 12. 12. 1851). Přestože
pocházel z významné bádenské šlechtické rodiny, svůj titul nepoužíval. Vystudoval architekturu,
zemědělství a fyziku v Heidelbergu a vstoupil do
civilní služby jako lesnický úředník. Vyučoval na
soukromém lesnickém zařízení svého strýce a roku
1810 byl jmenován lesmistrem bez úřadu. Ani ne
za rok byl však ze služby uvolněn a začal se věnovat vynálezům. Svou drezínu předvedl veřejně
v Mannheimu 12. června 1817 pod názvem Laufmaschine (běhací stroj). Evropa ale odvodila název
z jeho jména – draisina, která později dostala název
velocipéd. Drais obdržel patent v Prusku i Francii,
ale jak už to u slavných vynálezců bývá, zemřel
zcela chudý. Nic na tom nezměnil ani fakt, že byl
vynálezcem předchůdce psacího stroje s klávesnicí

pro 25 písmen (1821), ze kterého se později vyvinul stenograf, a sporáku s předchůdkyní várnice.
Zkrátka nevděk světem vládne.
Josef Grof

Drais na svém původním vynálezu (1819)

Čerstvé, tvrdé, plísňové…
Prostě sýry. Než se syn boha Apollóna Aristaitos převlékl za ovčáka a odebral se na
Zemi poučit Řeky o sýru, nemělo prý lidstvo o této pochoutce ani tušení. Chemické
stopy na střepech keramických nádob však dokládají výrobu sýru už v době
kamenné, asi před 7000 lety.

foto © Bára Stluková

Labneh chutná nejlépe po libanonsku, s olivami, bylinkami
a olivovým olejem

Za praotce sýru bývají považování kočovníci
z jižní Asie a Středního východu, kteří uskladňovali mléko ve vacích z žaludků mladých domácích
zvířat. Zbytky enzymů v žaludcích a natřásání při
cestování změnily mléko v syrovátku, v níž plavaly
chuchvalce sýřeniny. Sraženina měla delší trvanlivost než čerstvé mléko a byla stravitelnější. A sýr
byl na světě.
Labužníci ze starého Říma dovedli výrobu sýrů
k dokonalosti a ani další staletí nezůstávala poza-

du. Jistě znáte gorgonzolu (z roku 879), parmezán
(1579), goudu (1697), camembert (1791)… Česko
se do historie sýrů zapsalo unikátními selskými
tvarůžky. Cizinci dokonce za české národní jídlo
považují smažený sýr, i když původ této lahůdky
není jistý. Pokud si budete chtít připravit sýr, k němuž nebude mít výhrady žádný výživový poradce,
zkuste jednoduchý libanonský Labneh. Hodí se
k němu i jediné české přísloví na téma sýr: Kdo čerstvý sýr jí, pes ho nekousne, zloděj ho neokrade,
aniž zestárne.
Suroviny a pomůcky: 1 litr jogurtu, 1 lžíce soli, sterilní plena (vyvařený kapesník), dvě misky, metla,
cedník
Postup: Jogurt rozmíchejte dohladka a vlijte do
misky, přidejte sůl a důkladně promíchejte. Na
misku umístěte cedník, do něj vložte plenu a vlijte
jogurt. Svažte rohy pleny a zavěste ji nad misku, do
níž bude odkapávat syrovátka (je možné zavěsit do
lednice, vydrží déle čerstvý). Po 24 hodinách rozbalte, vytvarujte a podávejte. Uchovávejte v lednici a spotřebujte do týdne.
-bst-
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14. května 1863
Připomínáme si 150 let od narození českého spisovatele, dramatika, překladatele a literárního kritika
Viléma Mrštíka. Na nejvýznamnějším realistickém
dramatu „Maryša“ ale nepracoval sám. Jde totiž o výsledek vzájemné spolupráce bratrů Aloise a Viléma
Mrštíků, patřící k vrcholům jejich společné tvorby.
15. května 1618
Německý matematik, astrolog a astronom Johannes Kepler (1571–1630) působil několik let
i na dvoře Rudolfa II. V Praze formuloval dva ze tří
Keplerových zákonů. Třetí, o planetárním pohybu,
říká, že planety blízko Slunce jej oběhnou za kratší
čas než planety vzdálené. Od publikování tohoto
zákona uplyne letos 395 let.
15. května 1903
Herečka Anny Ondráková (1903–1987) měla vlastní
filmovou společnost a spolupracovala s režisérem
Karlem Lamačem. Ten jí sliboval sňatek, ale neoženil se s ní, a Anny si vzala německého boxera Maxe
Schmelinga. Od 30. let hrála v Německu a Rakousku,
i ve filmech Alfreda Hitchcocka.
15. května
O Mezinárodním dnu rodiny rozhodlo Valné
shromáždění OSN v roce 1992. Rodinou je podle
sociologické definice skupina osob navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem) nebo adopcí. Existuje
několik variant uspořádání rodiny, základní rodinu
tvoří muž a žena a jejich děti.
16. května 1868
Proběhla veřejná slavnost pokládání základního
kamene Národního divadla za velké účasti lidu.
Odhaduje se přítomnost asi 100 až 150 tisíc lidí.
Kromě základních kamenů bylo rovněž slavnostně uloženo pouzdro s prstí z Plavského mohylníku,
jenž je jedním z nejrozsáhlejších předkřesťanských
pohřebišť v Čechách.
16. května 1868
V Praze měla při příležitosti položení základního kamene Národního divadla premiéru opera Bedřicha
Smetany „Dalibor“. Operu dirigoval sám Bedřich
Smetana. „Dalibor“ je opera o třech dějstvích, která vznikla na libreto Němce Josefa Wenziga v překladu Ervína Špindlera. Smetana ji napsal v letech
1866–1867.
18. května 1923
Československý rozhlas zahájil pravidelné rozhlasové vysílání. Až do rozvoje televize v 70. letech minulého století plnil vedoucí úlohu v informovanosti
obyvatelstva Československa, při invazích vojsk v letech 1945 a 1968 se o něj svedly klíčové boje. Zanikl
31. prosince 1992 spolu s ČSFR.
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19. května 1958
Zemřela česká spisovatelka a novinářka Marie Pujmanová. Počátky její tvorby jsou ovlivněny impresionismem, pozdější díla vznikla již zcela pod vlivem

Taková normální herečka
Divadlo začala hrát v devatenácti letech a ještě v jednadevadesáti zářila na jevišti.
Vitální česká herečka se postupně z rolí mladých milovnic dostala k velkým
charakterním postavám v konverzačních hrách. Na začátku kariéry koketovala
i s baletem a operetou. Brzo se přehrála do postav starých, ale moudrých žen
a hádavých ješitných paniček. Poznali byste ji i potmě, podle jejího vysokého
měkkého hlasu. Už víte?

socialistických myšlenek. Její nejznámější díla jsou

20. května 1883
Uplyne 130 let od narození českého inženýra a průkopníka českého letectví Jana Kašpara. Proslavil
se svými průkopnickými dálkovými lety. Letoun,
kterým uskutečnil slavný let z Pardubic do Velké
Chuchle, daroval tehdejšímu Technickému muzeu
Království českého (dnešní Národní technické muzeum), kde je vystaveno dodnes.
22. května 1813
Narodil se Richard Wagner, německý hudební skladatel, výrazný představitel hudebního romantismu.
Mezi jeho nejznámější díla patří opery „Bludný Holanďan“, „Lohengrin“, „Tristan a Isolda“, „Mistři pěvci
norimberští“, „Rienzi“, „Parsifal“ a operní tetralogie
„Prsten Nibelungův“.
26. května 1928
Přípravy výstavby nového veletržního výstaviště
v Brně se datují ještě do časů Rakouska-Uherska.
Práce přerušila 1. světová válka. Po ní nastala krátká
hospodářská recese, ale již v srpnu roku 1923 rozhodl Moravský zemský výbor o stavbě a v květnu 1928
byl provoz výstaviště slavnostně zahájen.
27. května 1703

Na Pankráci, na malém vršíčku...
Možná to tak dnes nevypadá, ale pražská Pankrác byla do roku 1945 spíše jen
jedna velká dělnická kolonie, do roku 1963 nezasažená žádnou panelovou
výstavbou. Poté se však malebný vršek, cíl nedělních výletů i zamilovaných, změnil
v jedno velké železobetonové staveniště.

Založil Petr Veliký Petrohrad, v letech 1712–1917
hlavní město Ruského impéria. Dodnes je kulturním střediskem celého Ruska s mnoha památkami
Světového dědictví UNESCO a také jedním z nejdůležitějších ruských přístavů. Je sídlem Leningradské
oblasti a Severozápadního federálního okruhu.
29. května 1953
V tento den si připomínáme jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách horolezectví. Uplyne 60
let ode dne, kdy nepálský šerpa Tenzing Norgay
a novozélandský horolezec Edmund Hillary dosáhli
jako první lidé vrcholu Mount Everestu (8848 m).
31. května 2003
Před 10 lety bylo zinscenováno fiktivní otevření
pražského supermarketu. Šlo o součást filmového
dokumentárního projektu dvou studentů filmu
Filipa Remundy a Víta Klusáka nesoucího název
„Český sen“. Po smyšleném otevření se ukázalo, že
šlo pouze o akci studentů filmu a strhla se diskuse
mezi kritiky a příznivci.
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tucha“, „Svítání“ nebo „Lidé na Křižovatce“.

Marii Rosůlkovou (1901–1993) si asi
každý televizní divák vybaví jako moderní babičku – autorku detektivek v dodnes
populárním televizním seriálu „Taková
normální rodinka“ (1971). Na rozdíl od
úspěšné divadelní kariéry začala její filmová dráha až v roce 1937. Pak si to ale
vynahradila. Hrála menší, ale velice vypracované role v desítkách filmů a televizních
her. Milovala i práci pro rozhlas, točila gramofonové desky s pohádkami a dabovala.
Za svou práci si vysloužila titul zasloužilé
umělkyně.
Byla vdaná za herce Jarmila Škrdlanta,
kterého potkala při svém prvním divadelním angažmá v Plzni. Manželství ale trvalo
jen krátce, protože Škrdlant žárlil na herecké úspěchy své ženy. Marie Rosůlková
zemřela 15. května 1993 v Praze ve věku
nedožitých devadesáti dvou let.
-ler-

Název místa je odvozen od jména jezuitského
barokního kostelíku z druhé poloviny 17. století.
Zasvěcený byl Pankráci z Frygie (* okolo roku 290,
† 12. 5.) a pro úplnost dodávám, že dalšími ledovými světci byli biskup Servác (* 4. století, † 13. 5.)
a Bonifác (* 3. století, † 13. 5.). Pikantní na celém
příběhu ledových, někdy též kamenných mužů je,
že Pankrác byl sťat, Servác zemřel na zimnici a Bonifáce uvařili ve vroucí smůle.
Zmíněný barokní kostelík stál na základech
gotického kostela a ten pak na základech zdiva
románské rotundy z konce 11. století. Existují domněnky, že vršek býval v rané historii kultovním

místem, později popravištěm a do nedávné doby
se tu dokonce pohřbívalo. V letech 1885–1889 tu
byla vystavěna věznice, za okupace věznice gestapa, kde byl 5. dubna 1943 „zahájen provoz“ tzv. sekyrárny. Popraveno tu mělo být 1075 osob, ale skutečný počet bude nejspíš vyšší. Popravy obstarávali
dva Němci, tři Češi a vrchním katem popravčím byl
Alois Weiss. Na konci války se Němci pokusili zahladit stopy rozebráním sekyrárny a vhozením gilotiny do Vltavy, ale ta byla po válce nalezena a vyzdvižena. Vraťme se ale k vršíčku. Víte, kde hledat starý
pankrácký hřbitov? Já si myslím, že to vím, ale ví to
také stavitelé prosklených pankráckých monster?
-lucas-

foto © Wikipedie

např. „Pod křídly“, „Pacientka doktora Hegla“, „Před-

KAM to vidí

Pařížský hit v pražském Divadle Kalich

Stejně jako ve Francii, i v případě
tuzemského uvedení jde o mimořádnou divadelní událost, neboť tato hra
svedla poprvé dohromady na jedno
jeviště tři skvělé komiky Ivu Janžurovou, Janu Paulovou a Pavla Zedníčka!
Výjimečné herecké obsazení doplňují
ještě Jaromír Dulava v alternaci s Antonínem Procházkou, který inscenaci
rovněž režíruje. Těšit se můžete na
vybroušenou komedii o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy
si myslíme, že jsme neporazitelnými
pány situace a svůj život svíráme pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo
je oběť a kdo šťastný vítěz, se v tomto
příběhu mění každou chvíli.

Pozvání Umělecké
scény Říše loutek
Milí diváci, u nás v divadle už máme od května prázdniny, ale těšíme se na setkání s vámi
v nové divadelní sezoně, která začne 12. října
2013. Zveme vás na muzikál pro nejmenší diváky
„O Koblížkovi a O Budulínkovi“, který napsaly a režírovaly Táňa Zlesáková a Hana Dotřelová. Loutky
a výpravu vytvořila Taťjana Macholdová, hudbu
složil Karel Trumm. Pohádka je o namyšleném
Koblížkovi a o nezbedném Budulínkovi, babičce
a dědečkovi, lesních zvířátkách a jedné lstivé lišce. Představení je vhodné pro děti od tří let a trvá
jednu hodinu.

www.divadlokalich.cz

S kolem kolem Prahy

Umělecká scéna Říše loutek
Žatecká 98/1
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 324 565
e-mail: provoz@riseloutek.cz
www.riseloutek.cz

4. ročník mezinárodního srazu cykloturistů proběhne ve dnech 2.–7. července.

Program:
2. 7. – zahájení cyklosrazu
3. 7. – den Rakovnicka (trasa Rakovník – Roztoky
u Křivoklátu)
4. 7. – den Ladova kraje (trasa Mnichovice –
zámek Berchtold)
5. 7. – den Polabí (okružní trasa od zámku
Loučeň)
6. 7. – den Prahy (výlety po pražských cyklostezkách, manifestační jízda Prahou)
7. 7. – ukončení cyklosrazu
Ubytování je zajištěno ve dvou kategoriích –
buňky hotelového typu s vlastním sociálním za-

řízením a vícelůžkové pokoje se společným sociálním zařízením.
Zúčastnit se lze celého cyklosrazu s centrem
v Praze-Suchdole, nebo jednotlivých regionálních
dnů. Vybrané trasy bude možné absolvovat se zkušeným doprovodem.
Více informací včetně přihlášky na:
www.prahouturistickou.cz

foto © Říše loutek

foto © Divadlo Kalich

Pražské Divadlo Kalich uvedlo
30. dubna 2013 českou
premiéru momentálního
velkého hitu divadelní
Paříže, komedii Isabelle
Mergaultové „Sbohem,
zůstávám!“

www.kampocesku.cz
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Festival muzejních nocí
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu
let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem.
Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých
expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy
mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
Africké muzeum Dr. Emila Holuba 24. 5.
Alšova jihočeská galerie v Hluboké n. Vlt. 8. 6.
Blatské muzeum (Soběslav a Veselí) 31. 5.
Boii o. s. Nasavrky 24. 5.
Botanická zahrada Praha 8. 6.
Bulharský kulturní institut – galerie 8. 6.
CCR – Hrad Litoměřice 18. 5.
Cekus Chotěboř – muzeum 7. 6.
České muzeum stříbra Kutná Hora 17. 5.
Dílna ručního papíru – Litoměřice 30. 5.
Foibos Bohemia – Praha 8. 6.
Galerie AMU – Hartigovský palác 8. 6.
Galerie Anderle – Praha 8. 6.
Galerie Benedikta Rejta – Louny 7. 6.
Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora 17. 5.
Galerie hlavního města Prahy 8. 6.
Galerie Klatovy – Klenová 25. 5.
Galerie města Plzně 24. 5.
Galerie města Trutnova 8. 6.
Galerie moderního umění – Roudnice n. Lab. 17. 5.
Galerie Středočeského kraje – Kutná Hora 17. 5.
Galerie výtvarného umění – Havlíčkův Brod 31. 5.
Galerie výtvarného umění – Hodonín 30. 5.
Galerie výtvarného umění – Náchod 24. 5.
Goethe Institut – Praha 8. 6.
Horácká galerie – Nové m. na Moravě 24. 5.
Horácké muzeum – Nové m. na Moravě 24. 5.
Hornické muzeum Příbram 18. 5.
Hornický skanzen Mayrau – Vinařice 25. 5.
Husitské muzeum v Táboře 25. 5.
Jan Becher Muzeum – Karlovy Vary 18. 5.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 7. 6.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě 24. 5.
Kinoklub Ostrov 17. 5.
Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích 17. 5.
Krajská galerie výtvarného umění – Zlín 7. 6.
Krkonošské muzeum Vrchlabí 31. 5.
Kultura města Mladá Boleslav 17. 5.
Kulturní středisko Dobříš 25. 5.
Kulturní zařízení – Valašského Meziříčí 31. 5.
Labyrint Bohemia – Liberec 8. 6.
Lašské muzeum 8. 6.
Loretánská kaple – Rumburku 17. 5.
Masarykovo muzeum v Hodoníně 17. 5.
MAS Český Západ – 7. 6.
Město Chrastava 8. 6.
Město Kdyně 17. 5.
Městská knihovna v Praze 8. 6.
Městské muzeum Týn nad Vltavou 17. 5.
Moravská galerie v Brně 18. 5.
Moravské zemské muzeum – Brno 18. 5.
Muzeum a galerie Dačice 8. 6.
Muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou 25. 5.
Muzeum a galerie Moravský Krumlov 19. 5.
Muzeum a galerie Polička 1. 6.
Muzeum a galerie Svitavy 8. 6.
Muzeum a galerie Vodňany 24. 5.
Muzeum a knihovna Čáslav 17. 5.
Muzeum Bechyně 24. 5.
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Muzeum Bystřice pod Hostýnem 24. 5.
Muzeum Česká Třebová 25. 5.
Muzeum Krnov 24. 5.
Muzeum Mimoň 31. 5.
Muzeum Sedlčany 31. 5.
Muzeum Týnec nad Sázavou 8. 6.
Muzeum v Čelákovicích 22. 6.
Muzeum Velvary 25. 5.
Muzeum Veselí nad Moravou 31. 5.
Muzeum v Kamenici nad Lipou 24. 5.
Muzeum v Kralupech nad Vltavou 6. 6.
Muzeum v Moravské Třebové 17. 5.
Muzeum v Železném Brodě 24. 5.
Muzeum Žamberk 17. 5.
Muzeum a Pojizerská galerie Semily 18. 5.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 24. 5.
Muzeum Českého lesa – Tachov 1. 6.
Muzeum Českého ráje v Turnově 16. 5.
Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice 7. 6.
Muzeum čs. opevnění Králíky 15. 6.
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka – Rokycany 7. 6.
Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií 17. 5.
Muzeum hlavního města Prahy 8. 6.
Muzeum Hlučínska 24. 5.
Muzeum Cheb 25. 5.
Muzeum J. A. Komenského – Uherský Brod 1. 6.
Muzeum jihovýchodní Moravy – Zlín 7. 6.
Muzeum jihovýchodní Moravy – Zlín 18. 5.
Muzeum Karlovy Vary 25. 5.
Muzeum kávy Alchymista 8. 6.
Muzeum Komenského – Přerov 24. 5.
Muzeum Kouřimska v Kouřimi 24. 5.
Muzeum loutkářských kultur – Chrudim 17. 5.
Muzeum Mnichovo Hradiště 31. 5.
Muzeum Mladoboleslavska – Mladá Boleslav 17. 5.
Muzeum Mladoboleslavska – Benátky nad Jizerou 25. 5.
Muzeum Montanelli – Praha 8. 6.
Muzeum naftového dobývání a geologie –
Hodonín 18. 5.
Muzeum Nové Strašecí 18. 5.
Muzeum Oderska – Odry 24. 5.
Muzeum Podblanicka – Vlašim 6. 6.
Muzeum policie ČR – Praha 8. 6.
Muzeum regionu Valašsko – Vsetín 1. 6.
Muzeum skla a bižuterie – Jablonec n. Nisou 8. 6.
Muzeum Sokolov 7. 6.
Muzeum středního Pootaví Strakonice 31. 5.
Muzeum techniky Sokolov 7. 6.
Muzeum T. G. M. Rakovník 1. 6.
Muzeum umění Olomouc 31. 5.
Muzeum v Bruntále 17. 5.
Muzeum Velké Meziříčí 8. 6.
Muzeum východních Čech – Hradec Králové 31. 5.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 31. 5.
Muzeum Vysočiny Jihlava 24. 5.
Muzeum Vyškovska – Vyškov 24. 5.
NKP Vyšehrad – Praha 8. 6.
Národní muzeum – Praha 8. 6.

Národní pedagogické muzeum – Praha 8. 6.
Národní technické muzeum – Praha 8. 6.
Národní zemědělské muzeum – Praha 8. 6.
Národní zemědělské muzeum – Ohrada 18. 5.
Národní zemědělské muzeum – Valtice 1. 6.
Novoměstaká radnice – Praha 8. 6.
Oblastní muzeum v Chomutově 25. 5.
Oblastní muzeum v Litoměřicích 17. 5.
Oblastní muzeum v Lounech 7. 6.
Ostravské muzeum 25. 5.
Památník národního písemnictví – Praha 8. 6.
Památník V. Hálka – Odolena Voda 19. 5.
Pivovarské muzeum v Plzni 24. 5.
Plzeňské historické podzemí 24. 5.
Plzeňský Prazdroj 24. 5.
Podbrdské muzeum – Rožmitál p. Třemšínem 1. 6.
Podještědské muzeum – Český Dub 24. 5.
Podlipanské muzeum – Český Brod 18. 5.
Podřipské muzeum – Roudnice n. Labem 7. 6.
Polabské muzeum – Poděbrady 7. 6.
Polabské muzeum – Poděbrady 17. 5.
Polabské muzeum – Poděbrady 31. 5.
Polabské muzeum – Poděbrady 25. 5.
Poštovní muzeum – Praha 8. 6.
Prachatické muzeum – 7. 6.
Prácheňské muzeum v Písku 17. 5.
Regionální muzeum – Žďáru n. Sázavou 7. 6.
Regionální muzeum – Č. Krumlov 8. 6.
Regionální muzeum – Chrudim 17. 5.
Regionální muzeum – Jílové u Prahy 31. 5.
Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec 17. 5.
Regionální muzeum – Kolín 20. 6.
Regionální muzeum Mělník 24. 5.
Regionální muzeum – Mikulov 24. 5.
Regionální muzeum – Teplice 24. 5.
Riedlova vila – Desná v Jizerských horách 7. 6.
Rodný dům J. G. Mendela – Vražné 31. 5.
Rodný dům V. Hanky – Hořiněves 8. 6.
Rumunský kulturní institut – Praha 8. 6.
Severočeská galerie výtvarného umění –
Litoměřice 18. 5.
Severočeské muzeum v Liberci 8. 6.
Sklářské muzeum Kamenický Šenov 8. 6.
Sklářské muzeum Nový Bor 18. 5.
Slezské zemské muzeum – Opava 24. 5.
Slovácké muzeum – Uherské Hradiště 17. 5.
Společnost Barbora – Svatý Jan p. Skalou 25. 5.
Středočeské muzeum – Roztoky u Prahy 8. 6.
Svatohorské poutní muzeum – Svatá Hora 24. 5.
ŠKODA Muzeum Mladá Boleslav 17. 5.
Technické muzeum PRE – Praha 8. 6.
Technické muzeum v Brně 18. 5.
Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. Radh. 8. 6.
Vlastivědné muzeum a galerie – Česká Lípa 1. 6.
Vlastivědné muzeum Jesenicka – Jeseník 7. 6.
Vlastivědné muzeum – Kyjov 17. 5.
Vlastivědné muzeum ve Slaném 18. 5.
Vlastivědné muzeum v Olomouci 31. 5.
Vojenský historický ústav – Praha 8. 6.
Vrbasovo muzeum – Ždánice 7. 6.
Východočeská galerie v Pardubicích 24. 5.
Východočeské muzeum v Pardubicích 24. 5.
Zámek Bílovec 24. 5.
Zámek Slavkov – Austerlitz 18. 5.
Západočeská galerie v Plzni 24. 5.
Západočeské muzeum v Plzni 24. 5.
Zpěvácký spolek Hlahol – Praha 8. 6.
Židovské muzeum v Praze 8. 6.
www.cz-museums.cz
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Noc kostelů
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce
2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se
touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé
pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem
návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších
kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.
Letos proběhne 24. května.
Praha 1
kaple sv. Maří Magdalény, Holešovice
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Hradčany
kostel sv. Benedikta, Hradčany
katedrální chrám sv. Vavřince, Malá Strana
kostel Panny Marie pod řetězem, Malá Strana
kostel Panny Marie Vítězné a sv. Ant. Paduánského, Malá Strana
kostel sv. Josefa, Malá Strana
kostel sv. Karla Boromejského, Malá Strana
kostel sv. Mikuláše, Malá Strana
kostel sv. Tomáše, Malá Strana
kostel Nejsvětější Trojice, Nové Město
Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, Nové Město
Nové Město, kostel sv. Klimenta, Nové Město
kostel sv. Kříže, Nové Město
kostel sv. Michala v Jirchářích, Nové Město
kostel sv. Petra, Nové Město
kostel sv. Vojtěcha, Nové Město
kostel sv. Voršily, Nové Město
modlitebna CB, Nové Město
bazilika sv. Jakuba Staršího, Staré Město
katedrála sv. Klimenta, Staré Město
kostel Matky Boží před Týnem, Staré Město
kostel Nejsvětějšího Salvátora, Staré Město
kostel sv. Bartoloměje, Staré Město
kostel sv. Haštala, Staré Město
kostel sv. Havla, Staré Město
kostel sv. Jiljí, Staré Město
kostel sv. Martina ve zdi, Staré Město
kostel sv. Mikuláše, Staré Město
kostel U Salvátora, Staré Město
rotunda Nalezení sv. Kříže, Staré Město

Praha 2
kostel sv. Apolináře, Nové Město
kostel sv. Ignáce, Nové Město
kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Nové Město
kostel sv. Václava Na Zderaze, Nové Město
modlitebna ECM, Nové Město
kostel CASD, Vinohrady

Praha 7
Husův sbor, Holešovice
kostel sv. Antonína Paduánského, Holešovice
kostel sv. Klimenta, Holešovice

Praha 8
kostel sv. Petra a Pavla, Bohnice
kostel sv. Václava, Bohnice
kaple sv. Karla Boromejského, Karlín
kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlín
kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobylisy
kostel U Jákobova žebříku, Kobylisy
Husova kaple, Libeň

Praha 10
kostel Bét-el, Strašnice
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Strašnice
sbor CB, Strašnice
Husův sbor, Vršovice
kostel sv. Václava, Vršovice
sbor ČCE, Vršovice

Praha 11
kostel Matky Terezy, Chodov
kostel Milíče z Kroměříže, Chodov

Praha 12
sborový dům ČCE, Modřany

Praha 13

kostel ČCE, Vinohrady
kostel sv. Ludmily, Vyšehrad
bazilika sv. Petra a Pavla, Vinohrady

Praha 3
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Vinohrady
modlitebna BJB, Vinohrady
Betlémská kaple, Žižkov
kostel sv. Anny, Žižkov
kostel sv. Prokopa, Žižkov
kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie, Žižkov
sbor CB, Žižkov
Žižkův sbor, Žižkov

Praha 4
kostel ČCE, Braník
kaple sv. Václava, Krč
kostel Panny Marie Královny míru, Lhotka
kostel Narození Panny Marie, Michle
Husův sbor, Nusle
kostel ČCE, Nusle
kostel sv. Václava, Nusle
kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých, Záběhlice

Praha 5
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kostel sv. Matěje, Dejvice
kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Liboc
modlitebna CASD, Sedlec
kostel ČCE, Střešovice
kostel sv. Norberta, Střešovice

kostel sv. Filipa a Jakuba, Hlubočepy
kostel sv. Vavřince, Jinonice
kostel sv. Jana Nepomuckého, Košíře
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Smíchov
kostel CASD, Smíchov
kostel ČCE, Smíchov
kostel Nejsvětější Trojice, Smíchov
kostel Sacre Coeur, Smíchov
kostel sv. Gabriela, Smíchov
kostel sv. Václava, Smíchov
modlitebna CB, Smíchov

Praha 6
bazilika sv. Markéty, Břevnov
kaple Panny Marie Andělské, Břevnov
sbor Jana Želivského, Břevnov
kostel sv. Gotharda, Bubeneč

kostel sv. Jakuba Staršího, Stodůlky
kostel sv. Jana a Pavla, Třebonice, Krteň
Praha 14, sbor CB v Galerii 14, Černý Most
Praha 15, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Hostivař

Praha 16
kostel ČCE, Radotín
kostel sv. Petra a Pavla, Radotín

Praha 17
kostel Panny Marie Vítězné, Řepy
kostel sv. Martina, Řepy

Praha 20
Chvaly, kostel sv. Ludmily, Horní Počernice
modlitebna ECM, Horní Počernice
sbor ČCE, Horní Počernice
sbor Dr. Karla Farského, Horní Počernice
Praha 22, sbor ČCE, Uhříněves

Ostatní
Čakovice, kostel sv. Remigia
Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice
Ďáblice, sbor CČSH
Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Klánovice, kaple Nanebevzetí Panny Marie
Koloděje, kostel Povýšení sv. Kříže
Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího
Lysolaje, Housle, kaple Panny Marie Sedmibolestné
Lysolaje, kaple Panny Marie, Ochránkyně Kazatelského řádu
Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího
Přední Kopanina, kostel sv. Maří Magdalény
Slivenec, kostel Všech svatých
Suchdol, kaple sv. Václava
Šeberov, kostel CB
Šeberov, kostel sv. Prokopa
Troja, kaple sv. Kláry
Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého
Velká Chuchle – Malá Chuchle, kostel Narození Panny Marie
Vinoř, kostel Povýšení sv. Kříže
Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího
www.nockostelu.cz
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Národní
zemědělské muzeum
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 308 200
pokladna: +420 220 308 276
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www.nzm.cz
Otevírací doba
celoročně, úterý–neděle: 9–17 hodin
Stálé expozice
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM
Malá muzejní farma – ukázky chovu domácích zvířat
O stromech a lese – malá naučná lesní stezka

Výstavy
Stromy světa – výstava fotografií Tomáše Míčka
Kouzlo historické techniky – kresby studentů
ČVUT v Praze
Chlévská lyrika – výstava fotografií Jindřicha
Štreita
Od věku sloužím člověku – I. část výstavy o historii
obalů
Od věku sloužím člověku – II. část výstavy o obalech potravin
POZOR: Pražská muzejní noc se koná v sobotu
8. června 2013 od 19 do 01 hod.

NZM Kačina
Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 571170; mobil: +420 602187 700
e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
www.nzm.cz
Otevírací doba
od 30. 3. do 30. 4.: víkendy a státní svátky, pro
objednané skupiny i ve všední den
květen–září: úterý–neděle a státní svátky
říjen: víkendy a státní svátky, pro objednané skupiny i ve všední den
9–17 hod., poslední prohlídka v 16 hod.
listopad–˝wbřezen: pouze pro předem objednané skupiny více než 10 osob pondělí–pátek:
8,30–14,30 hod., poslední prohlídka ve 14,30 hod.

NZM Čáslav
U Drobovic 1762, 286 01 Čáslav
tel.: + 420 327 311 146
mobil: +420 606 648 449
e-mail: nzm.caslav@nzm.cz
www.nzm.cz
Otevírací doba
duben, říjen:
pouze so, ne + státní svátky: 9–17 hod.
květen–září:
úterý–neděle, státní svátky: 9–17 hod.
Skupinové prohlídky mimo sezonu (listopad–březen) po předchozí objednávce.

NZM Ohrada

NZM Valtice

Víte, kde působilo muzeum v letech
1923–1939? Pokud ano, napište nám do
15. 5. na adresu redakce nebo
na souteze@kampocesku.cz. Pro deset autorů
správných odpovědí máme připraveny volné
vstupenky do všech expozic NZM.

Nám. Svobody 8, 691 42 Valtice
tel./fax: +420 519 352 037, 519 352 144
e-mail: nzm.valtice@nzm.cz
www.nzm.cz
Otevírací doba
duben a říjen:
pouze so, ne + státní svátky 9–17 hod.
květen–září: denně 9–17 hod.
poslední prohlídka v 16,30 hod.
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Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: +420 387 965 340
e-mail: nzm.ohrada@nzm.cz
www.nzm.cz
Otevírací doba
duben, květen, září: 9–18 hod.
červen–srpen: 9–19 hod.
říjen: 9–17 hod.
každý den včetně pondělí
poslední vstupenky se prodávají 30 minut před
koncem zavírací doby

?

www.nzm. cz

KAM na výlet

Vlašský dvůr láká novou expozicí
Hlavním cílem expozice je vyprávět poutavý příběh dějin Vlašského dvora, který
se dá bez nadsázky nazvat „českou centrální bankou středověku“.
Expozice je rozdělena na tři tematické okruhy.
Návštěvník se nejprve pomocí názorných 3D
modelů seznámí se stavebně historickým vývojem objektu. Proces přípravy a výroby mince ve
Vlašském dvoře představuje poutavá edukativní
animace, která vznikla „rozpohybováním“ postav

vyobrazených na proslulé Kutnohorské Iluminaci
z konce 15. století. Její originál je uložen v Galerii
Středočeského kraje (GASK). Exkurzi do historie
královské mincovny zakončí návštěvníci v původní
královské pokladnici, kde si mohou prohlédnout

mince, které byly ve Vlašském dvoře raženy. Pan
pregéř zde návštěvníkům předvede, jak probíhala vlastní ražba mince. Expozice plně využívá
moderních vizuálních prostředků a technologií
a svým konceptem si nezadá s nejmodernějšími
muzejními expozicemi v Evropě.
Průvodcovská služba Kutná Hora
Vlašský dvůr – Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 873, mobil +420 736 485 409
e-mail: vlasskydvur@kh.cz, www.guide.kh.cz
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Galerie Arte

DECOR

Gražyna
Nachází se tři minuty od obchodního domu
Palladium, v Truhlářské ulici, Praha 1.
Majitelkou Galerie, a zároveň autorkou mnoha děl,
je Gražyna Pawlas-Kaletová, která ve své Galerii
prezentuje nejen vlastní tvorbu, ale i díla jiných
autorů. Kromě výtvarných děl v Galerii Gražyna
najdete unikátní interiérové předměty ve stylu,
Vintage, Shabby Chic, Retro.
Galerie pořádá každý měsíc autorskou výstavu, kde
mohou vybraní výtvarníci představit vlastní tvorbu.

Galerie Arte Decor Gražyna
Truhlářská 21, Praha 1
Tel .+420 222 314 323, +420 734 793 143
www.artedecor.cz, www.grash.net

KAM po Česku umí zařídit krásný den
Od konce měsíce března jsme my, žáci ZŠ praktické s internátem v Olešovicích,
Ringhofferova 436, věděli, že 4. dubna pojedeme na exkurzi. Těšíme se vždycky, ale
teď o to více, že jsme nevěděli kam. Bylo to tajné. A překvapení má přece rád každý.
Neprozradila to ani paní ředitelka, ani paní učitelky, věděli jsme jen, že pro nás výlet připravuje
pan šéfredaktor Luděk Sládek z Magazínu KAM po
Česku. Známe ho dlouho a víme, že akce s ním jsou
fajn. Takže 4. dubna ráno jsme vyjeli neznámo kam.
V autobusu jsme se dozvěděli, že to „neznámo“ se
jmenuje Chotilsko. Asi po hodině jízdy jsme zastavili
před budovou s nápisem TEPfaktor. Už venku nás
přivítal pan šéfredaktor Sládek. Pozval nás dovnitř
a mnohým z nás se zatajil dech.
Vstoupili jsme na zastřešenou pláž s občerstvením, lehátky, krásnými dřevěnými lavicemi a stoly
a s příjemným osvětlením – strop je vytvořený jako
obloha s hvězdičkami. Rozdělili jsme se do pěti týmů
a vydali jsme se do komnat plnit úkoly. Komnat je
dvacet a plní se v nich úkoly fyzické i logické. Už
otevření komnaty a možnost pokračovat dál vyžadovalo jistou dávku šikovnosti. Úkoly byly těžké,
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ale dařilo se nám. Bylo to velké dobrodružství i tajemno zároveň. Za chvíli jsme chodili jen v tričkách
s krátkým rukávem, adrenalin dělal své. Po třech
hodinách nás pan majitel svolal na pódium, zhodnotil naše snažení a vítěznému družstvu předal dětské šampaňské. Nakonec jsme dostali občerstvení
a byl to asi ten nejlepší párek v rohlíku, jaký jsme
kdy jedli. Ani se nám nechtělo zpět do školy, bylo
to prostě nádherné. Druhý den se o ničem jiném
nemluvilo. Páťáci říkali: „Byl to nejskvělejší výlet,“
šesťáci: „Chceme jet ještě jednou,“ velká děvčata:
„Bylo to senzační,“ třeťáci: „Párek dobrý, jako nejlepší třešnička na dortu.“ A tak chceme poděkovat
panu šéfredaktorovi Luďku Sládkovi za nápad a celé
vyřízení, panu majiteli, že nás v TEPfaktoru nechal
běhat, firmě Dobrobus za odvezení, firmě Kasia Říčany za úhradu autobusu, vedení školy, že nám akci
umožnilo, a paním učitelkám, že s námi jely.
Žáci ZŠ Olešovice

podporujeme

KAM na výlet

Kolín

Město historie i moderní současnosti
Centrum Polabí
Kmochův ostrov, lesopark Borky – odpočinkové zóny města
kolín
Město s bohatým kulturním a sportovním životem
Město hudby proslulé mezinárodním festivalem dechových hudeb Kmochův Kolín
Mezi nejvýznamnější historické památky města patří chrám sv. Bartoloměje a areál bývalého
židovského ghetta. Nejstarší části chrámu pocházejí z druhé poloviny 13. století. Roku 1349 byl však
chrám těžce poškozen požárem. Jeho obnovu řídil
dvorní architekt Karla IV. Petr Parléř. Dominantou
židovského ghetta je bezesporu budova synagogy z konce 17. století, jedna z nejstarších na území
Čech. Vně původního středověkého města se rozkládají dva židovské hřbitovy. Na starším z nich se
nachází více než 2500 náhrobků z 15. až 19. století. Na druhém břehu Labe se tyčí pozdně gotická
věž zvaná Práchovna, která byla postavena jako
součást předsunutého městského opevnění. Svůj
název získala až v 18. století, kdy zde bylo skladiště
střelného prachu. Nyní slouží v letní sezoně jako
rozhledna.
Pro mnoho lidí je Kolín městem spjatým s dechovou hudbou a mezinárodním festivalem dechových orchestrů Kmochův Kolín, který se koná
vždy v červnu. Nese jméno Františka Kmocha, hudebního skladatele a dirigenta dechové hudby. Při
hudebních vystoupeních, která trvají tři dny, obvykle účinkuje více než tisíc hudebníků.
V letošním roce se koná jubilejní 50. Kmochův
Kolín. A jak bude vypadat?
Tento ročník bude opět pro náš region vrcholnou kulturní událostí roku. Festival slavnostně

zahájí ve čtvrtek 13. června odpoledne Regionální muzeum Kolín vernisáží výstavy věnované kulatému výročí festivalu. Následovat bude průvod
městem komentovaný starostou města Vítem
Rakušanem. Závěrečnou akcí pak bude v neděli
odpoledne Doderná s Josefem Zímou a kapelou
Golčovanka. Mezitím se odehraje nepřeberné
množství hudebních, tanečních a divadelních

představení, výstav, trhů, ochutnávání a všemožného radování, a to na několika festivalových scénách. Letošní novinkou bude dechovková tančírna
na Zámecké, kde se budou moci vyřádit tancechtiví
návštěvníci, pokud se třeba na náměstí bude zrovna dít něco jiného. Celý festival bude pochopitelně
jako vždy oslavovat Františka Kmocha a vzhledem
k 50. narozeninám se bude více než kdy předtím
ohlížet zpět. Především již zmíněná výstava nabídne ucelený pohled na historii Kmochova Kolína,
u příležitosti sobotního monstrkoncertu bude poděkováno významným osobnostem festivalových
dějin a nedělní monstrkoncert ponese název František Kmoch a dechový orchestr v proměnách staletí. Kromě hudebních vystoupení, která tvoří jádro
Kmochova Kolína, si návštěvník bude moci užít celou řadu doprovodných akcí, jako je Den regionů
na Kmochově ostrově, výstava dechových nástrojů
Amati Kraslice, soutěž Miss mažoretka, rybářská
výstava, výstava kaktusů, Kmochova padesátka či
Kolínská 14, bleší trh, divadelní představení a další.
Kmochův Kolín – festival pro každého!
www.kmochuvkolin.cz
www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz
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?

Víte, kterou řeku u nás je možné označit za
„českou Loiru“ a kterou částí Čech protéká?
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.

Václav Žmolík

Bohemia incognita
Víte, kde leží Kralice, ve kterých byla vydána slavná Bible kralická? Kde je v Čechách „brána do pekel“? Kam
jezdil Rudolf II. na letní byt? Kde bydlí vzdálený bratranec anglické královny Alžběty II.? A kde strávil Karel
Čapek tajemný půlrok svého života? Václav Žmolík vás
na všechna tato a ještě další místa zavede v knize podle stejnojmenného třináctidílného televizního cyklu,
aby se s vámi podělil o dojmy a zážitky z míst naší vlasti
někdy možná trochu opomíjených, ale rozhodně pozoruhodných.
Přijďte na Svět knihy v pátek 17. května ve 14 hodin ke stánku České televize P408 na autogramiádu
Václava Žmolíka!
Cena: 289 Kč

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

Foto © BBart

Americký Švejk
Devadesátku by
1. května oslavil
Joseph Heller,
americký spisovatel, který velice
obdivoval českou
literaturu, zejména Haškova Švejka.
Dokonce se říká, že
autor o své nejslavnější knize „Hlava
XXII“ napsal, že by bez Josefa Švejka nevznikla.
Českými čtenáři milovaný spisovatel Joseph Heller pocházel
z Brooklynu v New Yorku, jeho rodiče byli židovští přistěhovalci z Ruska. Za 2. světové války sloužil u bombardovacího
letectva. Po válce pracoval v reklamní agentuře, později se
stal profesionálním spisovatelem a učitelem literatury. Psal
satirická díla, zejména novely a dramata.
Hellerova první kniha, plná černého humoru, absurdních
situací a kritiky válečného marasmu a vojenské mašinérie,
„Hlava XXII“ popisuje válečné osudy kapitána Yossariana.

Ve snaze uniknout letecké povinnosti mu
brání kapitola vojenského řádu Hlava XXII.
Dnes již klasický protiválečný román „Hlava
XXII“ je v Česku velmi populární, u příležitosti
50. výročí od prvního vydání dostal román
v nakladatelství BBrt v Praze v novém vydání čtyři obálky, které vytvořili známí čeští
malíři Jiří Anderle, Oldřich Kulhánek, Michal
Rittstein a Karel Jerie.
-ler-

?

V jakém roce slavil román „Hlava
XXII“ 50. výročí od prvního vydání?
Své odpovědi nám můžete posílat
do 15. května na adresu redakce nebo na
souteze@kampocesku.cz. Na pět autorů
správných odpovědí čeká kniha Josepha
Hellera „Hlava XXII“ od nakladatelství BBart.
www.bbart.cz

Jiří Štekl

333 výletů po rozhlednách
Čech, Moravy a Slezska
Po předchozích úspěšných třech vydáních „Rájem rozhlednovým“ je čtvrté vydání kreslených rozhleden zcela inovované.
Změnil se název, zvětšil se formát a přibylo dalších 33 nově postavených rozhleden. Naprostou novinkou jsou u každé rozhledny údaje o její dostupnosti vlakem, číslo železniční tratě, nejbližší
železniční zastávka a vzdálenost od ní k rozhledně. Autor této
knihy nejenže osobně navštívil všechny uvedené rozhledny, ale
také projel na kole a ověřil přístupové trasy v nakreslených mapkách. Ani v této publikaci nechybí vložená velká mapa všech rozhleden České republiky s přehlednou tabulkou, obsahující již tři
tisíce údajů (název rozhledny, kraj, okres, rok vzniku, typ rozhledny, nadmořskou výšku, výšku rozhledny, GPS souřadnice). Kniha
se jistě stane nejen užitečným průvodcem na cestách, ale i velmi
inspirativním rádcem při plánování výletů. Množstvím informací
se blíží k encyklopedicky pojatým dílům.
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Cena: 399 Kč
www.cykloknihy.cz

Joseph Heller

Hlava XXII
V osmatřiceti letech napsal ještě neznámý spisovatel Joseph Heller svůj první román, satirický pohled
na válku. Kniha se rázem stala bestsellerem, dnes je
nejslavnějším protiválečným dílem 20. století a její
autor se řadí k nejvýznamnějším americkým spisovatelům. Některé výroky hlavního hrdiny kolují
mezi lidmi jako pořekadla, například: „Z ničeho je
nebolela hlava tak jako z Hlavy XXII.“ Podle tohoto
absurdního vojenského paragrafu může být voják propuštěn z armády, pokud je blázen. Jestliže
ale požádá o potvrzení duševní nezpůsobilosti, je
vlastně zdráv, a nemůže být tedy propuštěn. Absurdní byrokratické předpisy jednoznačně vítězí
nad vojáky, člověk jako jedinec nic neznamená.
U příležitosti 50. výročí prvního vydání knihy vydalo nakladatelství BBart v roce 2011 čtyři limitované
edice se čtyřmi variantami obálek od význačných
českých výtvarníků.
-lerCena: 269 Kč
www.bbart.cz

KAM na výlet

Jindřichohradecká
muzea, galerie a…
V roce 1910, přesně před 103 lety, založila Marie Hoppe Teinitzerová (1879–1960),
textilní a průmyslová výtvarnice, manželka filozofa Vladimíra Hoppeho, ve městě
své dílny pro tkaní a restaurování tapiserií. Muselo ale uplynout hodně vody,
než se tato unikátní rukodělná technika dočkala důstojného zázemí v nákladně
zrekonstruovaném objektu bývalého zámeckého pivovaru, nazvaném „Dům
gobelínů“.
Dům gobelínů – pro návštěvníky je zde připravena expozice Muzea Jindřichohradecka s názvem
Život a dílo Marie Hoppe Teinitzerové, jakož i tzv.
živá expozice, kde zručné tkadleny nechají zájemce nahlédnout do tajů výroby a restaurování tapiserií. Vítané jsou zde rodiny s dětmi, které v dětském koutku či kinosále čeká nejedno překvapení.
Zvídaví návštěvníci si mohou tkaní sami vyzkoušet.
Více na www.dumgobelinu.cz.
Muzeum Jindřichohradecka – historie muzea se
píše od roku 1882 a většina expozic je situována
do objektu bývalého jezuitského semináře na
Balbínově náměstí. Nepochybně nejznámějším

exponátem muzea je největší lidový mechanický
betlém na světě – Krýzovy jesličky punčochářského mistra Tomáše Krýzy, čítající 1398 figurek lidí
a zvířat, z toho 133 pohyblivých. V muzeu najdete
také expozici malovaných ostrostřeleckých terčů
a terčových zbraní, síň operní pěvkyně Emy Destinnové nebo expozici „Letecká bitva nad Jindřichohradeckem“. Více na www.mjh.cz.
Muzeum fotografie a moderních obrazových
médií – sídlí v objektu bývalé jezuitské koleje, který pro účely muzea prošel rozsáhlou rekonstrukcí
a stal se místem pro setkávání laické i odborné
veřejnosti. Ve sbírkách mají své zastoupení práce

předních domácích i zahraničních autorů, ale i neznámých fotografů. Velmi oblíbené jsou tematicky
zaměřené fotografické workshopy, a to především
u nastupující generace fotografů. Více na www.mfmom.cz.
Aqua show – sv. Florián – přijměte naše pozvání
do Růžové ulice k návštěvě obchodně-medicínského centra sv. Florián, které zahájilo svůj provoz
právě před rokem. V ojedinělém objektu na vás
čekají kromě ordinací specializovaných lékařů také
stylové obchůdky, provozovna služeb, restaurace
a kavárna. V pasáži, které vévodí socha sv. Floriána, patrona hasičů, také objevíte něco nevídaného. V každou celou hodinu od 9 do 20 hodin tu je
k vidění unikátní aqua show. Podívaná na obrazce
z kapek padající vody je podbarvena světelnými
efekty i podmanivou hudbou. Více na www.svflorian.cz.
Informační středisko
Město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz
www.jh.cz
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Za pohádkou do podzámčí
Chcete-li vstoupit do pohádky, navštivte starobylou kovárnu v Selibově.
U nedalekého Tálínského rybníka si dali uprostřed malebné vesničky dostaveníčko čerti, hastrmani,
víly, skřítci a další pohádková havěť. Kdo je chce ale spatřit na vlastní oči, musí sebrat odvahu a vstoupit
do tajemné Pohádkové kovárny.

tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-strakonice.cz
www.muzeum-strakonice.cz

Mimo pohádkových bytostí
u nás ještě naleznete:

Otevírací doba:
duben, květen, září, říjen:
úterý–neděle: 9–16 hod.
červen–srpen: denně 9–17 hod.
Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, 17 km
jihozápadně od Strakonic, se v obci Hoslovice
nachází unikátní, nejstarší v místě dochovaný
mlýn o jednom kole na horní vodu s funkčním
mlecím zařízením. Od roku 2008 národní
kulturní památka s první písemnou zmínkou již
z roku 1352, kterou spravuje Muzeum středního
Pootaví Strakonice.
Nabízíme:
• autentický doklad způsobu života
a hospodaření
• etnografickou expozici Ze života
šumavského Podlesí
• areál s domácími zvířaty a hospodářským
vybavením
• řemeslné akce s pečením chleba
• prohlídky s průvodcem
• speciální nabídku školních výletů
• služby informačního centra
• cyklisté vítáni, v dosahu dvou cyklostezek

pohádkový krámek
královskou poštovnu
kreativní dílnu
stezku čápa Ferdinanda

Zajistíme
pro vás:
školní výlety
doprovodné programy
Pohádková kovárna Selibov
Muzeum české pohádky
mobil: +420 724 913 100
+420 604 900 985
e-mail: info@pohadkovakovarna.cz
www.pohadkovakovarna.cz

NOVASOL

Rekreační domy a apartmány ve 26 evropských zemích

KAM za zážitkem:
18. 5. Den otevřených dveří
vstup zdarma
Chaty a chalupy ve středních i jižních Čechách
a na Šumavě, v Krkonoších a Jizerských
horách, v západních Čechách,
na Vysočině a jižní Moravě…

NOVASOL:
30 000 rekreačních domů
a apartmánů
ve 26 zemích Evropy
NOVASOL s.r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 329 098
mobil: 724 753 234
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NOVASOL s.r.o.
nám. TGM 809
468 51 Smržovka
tel.: +420 483 382 955
mobil: 606 729 702

e-mail: novasol@novasol.cz
www.novasol.cz
tel.: +420 222 311 715
fax: +420 222 329 097

KAM na výlet

www.vltavaresort.cz

VLTAVA
RESORT
I ČECHY MAJÍ SVŮJ JIH…
…

Hněvkovice

Purkarec

Příjemné dny své dovolené nebo třeba jen víkend můžete strávit
á it
ávit
v nově vznikajícím prázdninovém regionu podél řeky Vltavy
mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Svezte se
s
taavy, projeďte
proj
rojeďtee
na lodi či na lodičce po nově splavněném úseku Vltavy,
se na kole podél jejího klidného toku nebo se jen přijďte
jďt
ďte pr
projít
roj
o
po památkách Českých Budějovice, Hluboké nad Vltavou
avou či Týn
Týna
olného času
nad Vltavou. Sportovní aktivity i poklidné trávení vol
volného
vám nabízí celý tento úsek Vltavy zvaný příznačně
čněě Vltava
ava res
rresort!
ort!
Hluboká
nad Vltavou

hotely • penziony • kempy
• cyklostezky • půjčovny kol
• půjčovny dvojkol • půjčovny
in-line bruslí • výletní plavby •
půjčovny motorových lodí • lodní
přeprava • vodní slalom • zarybněné
území pro sportovní rybolov • kulturní
události • kulturní památky • vodní
lyžování • ekologie • vodní stavby
PARTNEŘI PROJEKTU:
Týn nad Vltavou: Dvůr Čihovice – Špejchar
klub • Pobytové lodě • Restaurace U Mostu •
Jihočeská plavební – vyhlídkové plavby • Purkarec:
Spolek Vltavan – síň voroplavby • Hotel a penzion
Pelikán • Hluboká nad Vltavou: Sporthotel
Barborka • Hotel Záviš • Restaurant – Penzion
L-CLUB • Hotel Podhrad • Restaurace Kuki •
S
Sportovní
areál Hluboká • Zoo Ohrada • Koupaliště
• Zámek Hluboká • Nože Hofman • Aero Life •
H
Restaurant Marine Závlahy • České
Hrdějovice:
V
Restaurace Na Kanále • SK Vodní slalom •
Vrbné:
Půjčovna motorových lodí & Lodní přeprava • České
Budějovice: Hotel Zátkův dům • Penzion Minor •
Lanový park Máj • Dvojkola
Projekt vznikl za podpory:

Hosín
Hrdějovice
České Vrbné

Tento projekt je spoluﬁnancován Statutárním
městem České Budějovice.

České
Budějovice

21.3.2013 15:46:38

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KAŽDÝ DEN
České Budějovice, stejně jako každý rok, přivítají léto nepřebernou nabídkou
kulturních a sportovních akcí a k tomu přidají svoji přátelskou atmosféru
a pohostinnost. Přijeďte se přesvědčit. Namátkou doporučujeme:
4. 5. Křivonoska – aneb odpoledne s veterány,
mezinárodní soutěž a přehlídka historických vozidel
17. 5. Čtverylka – veřejné synchronní tancování
na více místech ČR ve stejnou dobu
1. 6. Den pro děti a dospělé – zábavný den se
soutěžemi a kulturním programem
8. 6. 1/2maraton České Budějovice 2013 – běh
v centru města, okolo Malše a Vltavy
červen–září Umění ve městě – moderní výtvarné
umění

První písemné zmínky o Tuřicích se objevily
v roce 1194, mezi svědky „qui viderunt et audierunt“, tedy kteří viděli a slyšeli, je uveden i Zbraslav
z Tuřic, majitel tvrze. Ještě ve 20. století bylo na břehu Jizery patrné tvrziště, které však bylo zničeno
při výstavbě dálnice na Prahu.
Dominantou současných Tuřic je železobetonový obloukový most s dolní mostovkou z roku
1924, stojící na místě starého dřevěného mostu.
Malebnou krajinou a obcí Tuřice vede cyklostezka z Prahy směrem na Liberec.
Obecní úřad Tuřice
294 74 Tuřice 10
tel./fax: +420 326 313 386
e-mail: obec.turice@obec-turice.cz
www.obec-turice.cz

Mediální
partneři:

1303 Vltava Resort Inzerce 131x125,5.indd 1

Tuřice a Sobětuchy
– historie i cyklistika

Foto © archiv obce Tuřice

Týn nad Vltavou

1.–6. 7. Múzy na vodě – vícežánrový mezinárodní
hudební festival na vodě
červenec–srpen Radniční léto – divadelní a hudební festival po celé léto
9.–10. 8. Jihočeský jazzový festival – mezinárodni festival současné jazzové hudby
srpen Hudební večery na náměstí – letní večery
pod širým nebem s jazzovými, folkovými a rockovými kapelami
srpen–září Hudební slavnosti Emy Destinnové –
festival vážné hudby

Expozice historických motocyklů
V dubnu byla v Českých Budějovicích, v objektu Malé solnice na Piaristickém náměstí, opět
otevřena jedna z největších expozic historických
motocyklů v ČR. K vidění tu je přes 90 historických
motocyklů, včetně několika unikátů. Expozice je
doplněna motocyklovými motory, dobovými jízdními koly, modely letadel, ale i trofejemi, diplomy
a poháry ze soutěží. Pro děti jsou tu vystavena dětská vozítka, koloběžky, modely i hračky a sběratelé
tu získají informace, rady či podklady z bohatého
archivu. Otevřeno je od 1. 4. do 31. 10. denně.
Turistické informační centrum
Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
+420 386 801 413-4,
e-mail: infocb@c-budejovice.cz,
www.cb-info.cz

www.kampocesku.cz
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Snili jste někdy
o tom, že …
… alespoň na chvilku uniknete
shonu dnešní doby a okusíte kouzlo
a romantiku časů dávno minulých? Pak
přijměte naše pozvání na velký výlet
proti proudu času a nechte se zlákat
k návštěvě královského města Klatovy.
Bohatá historie města sahá do 13. století, kdy
bylo v roce 1260 založeno Přemyslem Otakarem II.
Ke Klatovům se pojí dva přívlastky – město karafiátů a Brána Šumavy. První je spjat s rokem 1813, kdy
sem rytmistr Josef Volšanský dovezl semínka karafiátů z Francie a začal je zde pěstovat. Dlouhodobé
zušlechťování karafiátů se stalo pro Klatovy tradicí.
Každoročně během klatovské pouti (druhý víkend
v červenci) probíhá výstava v zahradě proti Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše. A proč je město
nazýváno Bránou Šumavy? To pochopíte, když
vystoupáte na Černou věž, dominantu vysokou
81 metrů. Za ideálních podmínek odsud spatříte
i vrcholky vzdálených Alp.
Prohlídku města osvěží návštěva barokní
lékárny U Bílého jednorožce a tajemných katakomb, které se nachází pod jezuitským kostelem
Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Igná-

ce. Tato sakrální stavba světového významu byla
zřízena jako pohřebiště členů jezuitského řádu
a důležitých osobností města. Za zmínku stojí také
Bílá věž bytostně spjatá s arciděkanským kostelem Narození Panny Marie, jemuž sloužila jako
zvonice, bývalý dominikánský klášter a kostel
sv. Vavřince.
Klatovy žijí bohatým kulturním životem. Z nejzajímavějších květnových akcí pro vás vybíráme
Zahájení turistické sezony, které proběhne
11. 5. 2013 na klatovském náměstí. V rámci této
akce se uskuteční tradiční turistický pochod „Májové toulky“, při němž bude slavnostně otevřen
nový vycházkový okruh kolem Klatov o délce 14

Vydejte se do pivovaru po stopách Kozla
Zveme vás na návštěvu Velkopopovického pivovaru, který v těsné blízkosti
Prahy stojí již více než 140 let. Prohlídková trasa pivovarem s názvem Po stopách
Kozla vás zajímavou a zábavnou formou seznámí s bohatou historií i současností
slavného pivovaru.
Seznámíte se s bohatou historií i současností slavného pivovaru a nahlédnete pod pokličku
tajemství výrobního procesu piva Velkopopovický Kozel. Poznáte podnikatelský příběh barona
Ringhoffera a jeho rodiny, která výrazným způsobem tvořila a měnila nejen příběh pivovaru, ale
celého kraje.
V historické varně z roku 1928 zjistíte, kdo je
tím správným fachmanem a „Kdo umí, umí“. V le-
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žáckých sklepech ochutnají návštěvníci starší 18 let
pivo Velkopopovický Kozel nefiltrovaný nebo jinou
variantu čepovanou z unikátního výčepu.
Průchodem kolem kvasných tanků a tunelem
s pivovodem dlouhým téměř 40 metrů se dostanete do budovy stáčírny lahví a sudů s plně automatizovanými linkami a nově s expozicemi historie
pivních obalů, nakládky piva, exportu piva Velkopopovický Kozel a jeho úspěchů v zahraničí.

kilometrů. Turisté a ostatní návštěvníci se mohou
po celý den těšit na pestrý kulturní program. Vystoupí například dechová kapela Skalanka, country kapela F. R. C., zazní písně z muzikálu Děti ráje,
za zmínku také stojí modní přehlídka sportovního
oblečení, ukázka zumby, disco tance a jiná překvapení. V 18 hodin se uskuteční koncert Gabriely
Gunčíkové a v 19,30 zazní písně známé klatovské
kapely Snikers.
Město Klatovy – informační centrum
Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 347 240
www.klatovy.cz/icklatovy

Samozřejmě nechybí seznámení s živým maskotem pivovaru – kozlem Oldou, který se těší z nového výběhu.
Prohlídka končí v Návštěvnickém centru, jehož
součástí je i Kozlí obchod s novou kolekcí dárků
pro každého milovníka piva. Návštěvu pivovaru
doporučujeme završit v restauraci Velkopopovická
Kozlovna, která nabízí domácí kuchyni, všechna
piva z produkce pivovaru a navíc speciální nefiltrovaný ležák Velkopopovický Kozel.
Do pivovaru se dostanete nejsnáze autem,
když z dálnice D1 sjedete na 15. kilometru na Velké
Popovice a pokračujete 3 km až téměř do centra
Velkých Popovic. Z Prahy se na výlet můžete vydat
i vlakem do Strančic, kde čeká autobusový přípoj
do Velkých Popovic, nebo můžete využít autobus
363 z Opatova.
Otevírací doba pivovaru a Kozlího obchodu:
duben–září: denně 10–18 hod.
říjen–březen: denně 10–16 hod.
Prohlídka pro individuální návštěvníky každý den
ve 13 a 15,30 hod.
Pivovar Velké Popovice
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425
e-mail: exkurze@kozel.cz
www.eshop.kozel.cz
www.pivovar.kozel.cz

KAM na výlet

Cheb 2013 – sezona plná zážitků
Město Cheb má pro vás v letošním roce nezvykle bohatou kulturní nabídku.
Zábavné i vzdělávací programy, určené pro šikovné ruce a chytré hlavy,
v přírodě či na hradě – letošní kulturní kalendář je pozvánkou pro každého,
kdo je otevřený novým zážitkům a setkáním.

Na chebském hradě najdete nový informační systém,
který vás seznámí s jeho nejzajímavějšími zákoutími a událostmi. Do hradní kaple vás zavede výstava, zaměřená na
štaufskou panovnickou dynastii. K významným událostem,
spjatým s rodem Štaufů, patří i podepsání tzv. Zlaté buly
z Chebu dne 12. července 1213. Kopie této buly, od jejíhož
podpisu uplyne letos 800 let, byla pro výstavu zajištěna
z vatikánského archivu.
Dalším výročím letošního roku v Chebu je 300 let
uplynulých od představení vynálezu chebského rodáka,
architekta J. B. Neumanna v roce 1713. O jaký vynález se
jednalo, zjistíte na výstavě ve Františkánském klášteře, kde
si hravou formou budete moci osobně vyzkoušet fungování různých nástrojů, důležitých pro obor stavitelství.
Tvůrčí dílny v Chebu pro děti, mládež i dospělé nabídnou výuku tvorby maňásků i marionet, vázání a aranžování květin, děti vyzkouší různé techniky malování, školit
se můžete třeba v kamenickém řemesle a v neposlední
řadě vás knihařský workshop seznámí se středověkou
knižní kulturou.
Kvetoucí historické město Cheb se těší na vaši návštěvu.
Turistické infocentrum Cheb, Jateční 2, 350 20 Cheb
tel.: + 420 354 440 302, e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.cheb.cz
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší
budoucnosti.
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Reportáže

Kresby zachycující příchod dětí z Bialystoku

Z Kolína do
Jeruzaléma
Hana Lustigová –
Greenfieldová

Dalším příběhem, tentokrát z terezínského ghetta, jsou
vzpomínky paní Hany Lustigové – Greenfieldové. Narodila se
3. listopadu 1926 v Kolíně a se starší sestrou Irenou vyrůstaly
v české vlastenecké rodině. Nerada vypráví o svém dětství
a nedočteme se o něm o mnoho víc ani v její knize „Z Kolína
do Jeruzaléma“.

Hanka s maminkou

Kopie transportní listiny do Terezína

S příchodem německé okupace a protižidovských
opatHančin dědeček
ření byla vystrašená,
obavy přepadly i celou rodinu, ale v této situaci
o emigraci neuvažovala. Po krátké době se mnohé změnilo a nakonec přišel Terezín. Do ghetta se
dostala s širší rodinou kolínským transportem AAd
13. 6. 1942. Zařazení na práci v kuchyni jí pomohlo
překonávat ubohé táborové poměry, přesto nastaly situace, kvůli kterým pro ni byl pobyt v ghettu
téměř nesnesitelný. Sebevraždou tu ukončil svůj
život její dědeček, po operaci zemřel milovaný
kamarád a do neznáma odjela maminka. Hana od
ní byla oddělena zcela nečekaně poté, co v srpnu
1943 přibyl do Terezína transport dětí z Bialystoku. Ošetřovatelka Marie Lustigová byla jedním
z 53 vězňů přidělených k péči o tyto děti. Zůstávali
s nimi v nově postavených západních barácích za
ghettem, Nesměli se s nikým stýkat, aby mezi terezínské vězně nerozšířili informace o poměrech
v polských ghettech a táborech, které získali od
dětí. Hana se přesto několikrát pokusila maminku
alespoň spatřit. Čekání se vyplatilo a jednou na ni
mohla z úkrytu zavolat a promluvit s ní.
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Hančina kniha
„Z Kolína do Jeruzaléma“

v Osvětimi – Birkenau. Na počátku července 1944
se tam konala selekce všech přítomných, jež pro ni
znamenala odjezd na práci do Německa. Její pracovní skupina skončila ve Freihafenu u Hamburku.
Po celou zimu, až do roku 1945, odklízely vězeňkyně v širokém okolí trosky po spojeneckém bombardování. Z této doby utkvěla Haně jedna vzpomínka na pomoc neznámých lidí. Ve chvíli, kdy polevil
dozor SS, se jí podařilo odběhnout z rozbité ulice
k domku, kde zaklepala a poprosila o trochu jídla.
Dostala polévku a pokyn, ať přijde zase. Podruhé
jí rodina kromě jídla věnovala velké boty s novou
pevnou podrážkou, což byl v tu chvíli drahocenný
dar. Od té doby nemusela trpět zimou jako dosud.
Hana na tyto LIDI dodnes nezapomněla.
Bombardování německých měst neustávalo, blížil se konec války a zbytek Haniny pracovní
skupiny byl převezen do tábora v Bergen-Belsenu.
Tamní hrůzu a nakonec radost z osvobození nelze
zapomenout. Žízeň, infikovaná voda, hlad, hromady mrtvých, které vystřídal pohled na první britský
tank, jenž dorazil 15. dubna 1945.
Poválečný pobyt v rodném Kolíně nebyl dlouhý, Hana se po čase vystěhovala do Izraele, kde
žije se svou rodinou dodnes. V novém domově se

S velvyslancem ČR a představitelem památníku
JAD vašem – Jeruzalém, 2005

Hanka s přítelkyní Ludmilou Chládkovou

Bylo 5. října 1943, když transport dvanácti set
bialystockých dětí i s terezínskými ošetřovateli
odjel – prý do Švýcarska. Až po válce vyšla najevo
skutečnost, že transport skončil v Osvětimi – v plynu. Po několikaletém poválečném pátrání objevila
Hana v archivu listiny se jmény všech, kteří se tehdy ve zvláštním transportu Dn/a nacházeli. Bylo to
kruté potvrzení matčina osudu.
Psal se rok 1944 a v Terezíně vrcholily přípravy
k přijetí delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže. Přeplněné ghetto muselo opustit sedm
a půl tisíce vězňů, mezi nimi i Hana. Transportem Eb se dostala v květnu do rodinného tábora

rozhodla studovat a následně předávat informace
o období holokaustu. Vypracovala vzdělávací program a školila nejen mladé lidi, ale i osoby přeživší
koncentrační tábory, aby pak mohly stejně jako
ona vystupovat a mluvit o zážitcích či vést besedy.
Pokračování příběhu s názvem „Opět v Terezíně“
najdete na www.kampocesku.cz.
Text Mgr. Ludmila Chládková;
pro Památník Terezín připravil Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
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Netradiční nabídka
Duchcov – město Giacoma Casanovy
Město Duchcov leží v severních Čechách na úpatí malebné krajiny Krušných hor,
asi 8 km severozápadně od Teplic. Přijměte naše pozvání k návštěvě historického
města, které proslavil svým pobytem i dílem světoběžník Giacomo Casanova, jenž
jakožto valdštejnský knihovník na zámku v Duchcově také v roce 1798 zemřel.
Kromě zámeckého areálu se sochami z dílny
Matyáše Brauna zde najdete množství dalších kulturních památek, jako kapli sv. Barbory s pamětní
deskou G. Casanovy, muzeum s jedinečnými spisy
o G. Casanovovi a další. Aktivním návštěvníkům

nabízíme výstup na vyhlídkovou věž či unikátní
pohled z Liptické vyhlídky na postupnou rekultivaci dolů. Dále můžete využít tenisový areál,
koupaliště s minerální vodou a rozsáhlé turistické,
cykloturistické a lyžařské trasy v nedaleké přírodě
Krušných hor a jejich okolí.
V překrásné zeleni zámecké zahrady se každoročně konají již tradiční Casanovské slavnosti,
letos ve dnech 7.-8. června.
Městské informační centrum Duchcov
tel./fax: +420 417 514 426
e-mail: info.duchcov@tiscali.cz
www.duchcov.cz

Srdce českého severu
Spoustu výletních cílů, sportovní areály, atraktivní cyklistické trasy, kulturu,
poznání i zábavu. To vše nabídne během nové sezony srdce českého severu –
Liberec. Pravidelným návštěvníkům není nutné představovat všechny možnosti
trávení volného času. Zaměřme se tedy na letošní novinky.

festival Benátská noc v druhé polovině července, ale již 12. května vás
čeká zábavný program pod názvem
„Den rodiny s dětmi“. V areálu se také
uskuteční několik cyklistických a in-line bruslařských závodů i dalších
zajímavých akcí. Samozřejmostí je
otevřená a fungující in-line půjčovna. Letos bude poprvé k dispozici
cyklocentrum, které uspořádá kurzy výuky jízdy na kole. Novinkou je
dětské hřiště. Pro příznivce malých
koleček je dobrou zprávou, že v li-

Nové jsou například sjezdové
cyklistické tratě na Ještědu v sousedství lanové dráhy Skalka. Další
novinkou budou také tři značené
okruhy začínající u Skalky, vhodné
jak k malému cyklovýletu, tak i k pěšímu výletu pro méně náročné výletníky. Okruhy povedou zajímavými
místy v lyžařském areálu se zastávkami na několika místech s krásným
výhledem a možností občerstvení.
Na teplé dny se těší vesecký areál. Největší akcí letošního léta bude
Foto: Gabriela Vodrážková

Květen klepe na dveře a s ním přichází
i počasí jako stvořené pro zajímavé akce
či rodinné výlety. Věříme, že si z nabídky
města Ústí nad Labem vyberete.
 4. 5. O pohár hraběte Chotka – závod veteránů,
Velké Březno (www.vcc-usti.cz)
 4. 5. Závody dračích lodí – Ústí nad Labem –
Váňov (www.dracilode-usti.cz)
 11.–12. 5. Májový jarmark – Skanzen – Zubrnice
(www.zubrnice.cz)
 18. 5. Ústecký pivní jarmark – Kostelním nám.,
Ústí nad Labem (www.usteckypivnijarmark.cz)
 25. 5. Cyklozávody u jezera Milada (registrace
na: www.jezeromilada.cz)
 25.–26. 5. Cena Ústí nad Labem – v parkurovém
skákání (www.tjtatran.cz)
Informační středisko města Ústí n. L.
Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

bereckém skateparku v centru města byly obnoveny překážky a park je připraven na ty nejdivočejší
skejtové jízdy.
Na centrálním Benešově náměstí si ale na bruslích moc nezajezdíte. Tamní dlažba je zvyklá na velká
loukoťová kola kočáru. V něm přijede věčně krásná
Kateřina z Redernu, aby dohlédla na poctivost libereckých trhovců před historickou radnicí na libereckém jarmarku v polovině června.
Kdyby náhodou během vaší návštěvy Liberce pršelo, můžete se schovat do velkých skleníků
botanické zahrady, která je nejstarší u nás a patří
k nejlepším v Evropě. Během léta bude v provozu
babylonská tramvaj, která vás sveze z botanické
zahrady či zoo do zábavního centra Babylon s unikátním IQ parkem.
Mezi nejatraktivnější cíle výletů patří rozhledny.
Prim jistě drží Ještěd, ale od letošního roku najdete
na druhé straně města obnovenou výletní restauraci
s vyhlídkovou věží – Libereckou výšinu. Objekt je
zrekonstruován do původní podoby.
Aktuální nabídku sledujte na www.infolbc.cz
a www.liberec.cz.
Městské informační centrum Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 101 709
e-mail: mic@infolbc.cz
www.liberec.cz
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Jizerky informují…
Plánujete cestu do Jizerských hor? Hledáte tip na výlet, ubytování nebo prodejnu
regionálních produktů? Turistický region Jizerské hory pro vás připravil rozsáhlý
přehled turistických informací na www.jizerky.cz a mnoho dalšího.

VRCHLABÍ – vstupní
brána Krkonoš
 Vrchlabské hudební léto – město oslavuje výročí 480 let, koncerty každý pátek na náměstí
a v neděli v klášterním kostele
 Prohlídky vrchlabských památek s průvodcem (červenec–srpen: pondělí a čtvrtek)
 Otevření klášterního kostela sv. Augustina
pro veřejnost (červenec–srpen: úterý–neděle)
 17. 5. – Oslavy 50. výročí založení KRNAP –
celodenní program, vystoupení a soutěže pro
děti, divadelní minifestival a večerní Koncert
pro Krkonoše (Dan Bárta, The Tap Tap, Lenka
Dusilová ad.)

Novinkou je web Jizerek ve zcela novém kabátě. Turistům nabízíme mnohem detailnější rozdělení území do čtyř oblastí, informace o turistických
atraktivitách, službách, aktuálním dění včetně kalendáře akcí. Stránky jsou propojeny také s turistickou nabídkou portálu Libereckého kraje – zatím
v češtině, ale do konce roku bude zprovozněna
také německá, anglická a polská verze.
V letošním roce připravujeme mnoho novinek!
Pokračujeme třetím ročníkem Dětského dne na
Jizerce (5. 10.) a sledovat nás můžete i na facebookových profilech Turistický region Jizerské hory
a profilu zaměřeném na děti Víla Izerína. Pravidelný
elektronický magazín Novinky z Jizerek je k dispo-

zici každý měsíc na webových stránkách nebo ho
zašleme na vyžádání. Pro letní sezonu vydáváme
Jizerské noviny česky, německy, polsky a anglicky
s českou přílohou Kalendář akcí od května do listopadu. Tiskoviny jsou od června zdarma ve všech
informačních centrech Jizerských hor a v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách.
Přejeme vám inspiraci v plánování volného
času a těšíme se na vás.
Jizerské hory – turistický region
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
www.jizerky.cz

Nová cyklomagistrála
přivítá cyklisty na Českolipsku!
Dlouho očekávaná zelená cyklomagistrála „Ploučnice“ na Českolipsku propojuje
od letošního roku mikroregion Podralsko s dalšími oblastmi turistického regionu.
foto Mikroregion Podralsko

 ideální výchozí místo turistických výšlapů i cykloturistických toulek
 křižovatka krkonošských cyklobusů
 nákupní centrum, široká nabídka ubytování a služeb, obchodů, restaurací, bankovních
domů ad., Smart region ČEZ
Více na
Regionální infocentrum Krkonoše ve Vrchlabí
tel.: +420 499 405 744
e-mail: info@krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz
www.krkonose.eu
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foto Mikroregion Podralsko

Základní trasa v délce 15 km vede od Ještědského hřebene přes Osečnou, Hamr na Jezeře,
Stráž pod Ralskem až do obce Noviny pod Ralskem
(k lokalitě Průrva Ploučnice). Nově vybudovaný
úsek je vhodný nejen pro cyklisty, pro pěší, ale
i pro další druhy nemotorové dopravy, jakými jsou
například in-line brusle, elektrokola nebo nemotorový invalidní vozík. Cyklomagistrála pokračuje podél hranice mikroregionu přes Mimoň do Zákup,
volně navazuje na cyklostezky v okolí České Lípy

a pokračuje přes Benešov nad Ploučnicí do Děčína, kde se napojuje na cyklomagistrálu Labe–Elbe.
Celková délka cyklomagistrály je 85 kilometrů.
Mikroregion Podralsko:
www.podralsko.info
Sdružení Českolipsko:
www.ceskolipsko.info
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Vodácká řeka Orlice láká vodáky i turisty

text: DRING Consulting; foto: archiv RTIC Kostelec nad Orlicí

Neokoukané, nepřeplněné, vodácky zajímavé a obklopené krásnou přírodou.
Takové jsou východočeské řeky Divoká a Tichá Orlice, které se od svého soutoku
jmenují zkrátka Orlice. Plavbu po řece a turistiku v jejím okolí lidem od léta nově
zpříjemní informační tabule podél toku nebo tištěná vodácká brožura.
Zájemci se z nich dozví o zajímavostech a službách v daném místě anebo o blížícím se jezu. Brožuru od léta seženete v turistických a informačních
centrech Orlických hor a Podorlicka, v místních vodáckých půjčovnách a na vodáckých akcích.
Horní toky Divoké a Tiché Orlice jsou pro zkušené vodáky. Jak řeka plyne, na obtížnosti ubývá.
Dolní úseky, které jsou většinou celoročně sjízdné,
zvládnou i začátečníci. Lákavá je i pěší turistika
po romantických hradech, zříceninách a zámcích
podél řeky. Navštívit můžete Doudleby nad Orlicí,
Potštejn, Litice, Brandýs nad Orlicí a mnohé další. Divoká Orlice je taková česká Loira. Přijeďte se

přesvědčit na vlastní oči! Navíc zejména na spojené Orlici je množství písčitých pláží, které lákají ke
koupání. I dalšího vyžití se v okolí Orlice nabízí požehnaně, například cykloturistika a in-line bruslení
na přilehlých stezkách.
www.rtic.cz
www.mojeorlickehory.cz
www.facebook.com/VodackaOrlice

?

Víte, jak se jmenuje městečko na Divoké
Orlici se stejnojmenným hradem a zámkem?
Své odpovědi nám posílejte do 15. května
na adresu redakce nebo na e-mail: souteze@
kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí
získají vodácké pouzdro „Vodácká řeka Orlice“
a kšiltovku města Kostelec nad Orlicí.
Projekt „Vodácká řeka Orlice“ je spolufinancován Regionálním
operačním programem NUTS II Severovýchod.

Pozvání do Náchoda
Město na řece Metuji bylo založeno
v polovině 13. století rytířem Hronem
z rodu Načeradiců. Dnes je jeho
historické jádro vyhlášeno městskou
památkovou zónou s množstvím
unikátních památek. Celoročně nabízí
pestré sportovní i kulturní vyžití včetně
vhodných ubytovacích kapacit.
Náš tip na váš výlet k nám
1.–7. 5. Festival Náchodská Prima sezóna
Festival studentské tvořivosti věnovaný Josefu
Škvoreckému (www.primasezona.cz)
7. 5. Náchodské Májování s ohňostrojem
Masarykovo náměstí – bohatý odpolední kulturní
program se stánkovým prodejem, zakončený
ohňostrojem (www.mestonachod.cz)
19. 5. MČR v mažoretkovém sportu
Zimní stadion Náchod (www.majoretsport.cz)
8. 6. Mezinárodní sraz Moskvičů
Masarykovo náměstí a dopravní hřiště Běloves
(www.slapacivozitka.cz)
22.–23. 6. Plážový víkend
„O putovní pohár města Náchoda“
Masarykovo náměstí – turnaj v plážovém fotbale
a volejbale (www.mestonachod.cz)
Na shledanou u nás…

3URGORXĜHQÒ
víkendy 
-LĜGUXKĘPURNHPSāLFKÀ]â0ÔVWR-LËâQVSURMHNWHPSURGORXĜHQĘFKYâNHQGĔ
NWHUĘPLVHVQDĜâ]SāâMHPQLWSRE\WY-LËâQÔQHMHQRPPâVWQâPREËDQĔP
DOH]HMPÒQDYĄHPQÀYĄWÔYQâNĔP9OHWQâFKPÔVâFâFKNDĜGĘGHQRGËWYUWND
GRQHGÔOHMHSāLSUDYHQERKDWĘSURJUDPWDNDE\]ÀMHPFLPÔOLPRĜQRVWVWUÀYLW
YROQÒFKYâOHQDUĔ]QĘFKPâVWHFKPÔVWDDMHKRRNROâ
$NWXÀOQâLQIRUPDFHQDOH]QHWHRGNYÔWQDQDZHERYĘFKVWUÀQNÀFK
vikend.jicin.cz QHERYSURJUDPRYÒEURĜXUFHNWHUÀEXGHRGWÒKRĜWHUPâQX
NGLVSR]LFLY0ÔVWVNÒPLQIRUPDËQâPFHQWUX-LËâQQD9DOGĄWHMQRYÔQÀPÔVWâ

Náchodský zámeček vršku kulatého

Více informací na:
www.mestonachod.cz
www.icnachod.cz
www.kladskepomezi.cz

ZZZMLFLQF]

www.kampocesku.cz

23

KAM na výlet

Ložnice našich babiček

Návštěvník tu nenajde žádné historické unikáty ani nákladné materiály. Vystavené předměty
jsou prosté a většině současníků povědomé a známé. Pocházejí z památek, které si mnozí z nás doma
uchovávají po svých babičkách, tetách a prababičkách. Jsou to předměty každodenní píle a pokory,

zručnosti, trpělivosti a preciznosti. Vlastností, které již naše uspěchaná doba ani nezná a příliš si
jich necení. Každý předmět, byť
jde o drobný polštářek nebo vyšívaný čepeček, má svoji historii,
někdy pohnutou, jindy všední
a obyčejnou, kterou přesto stojí
za to uchovat v paměti. Při pohledu na ručně vyšívané či háčkované záclonky nebo přehozy
si uvědomíte, že tenkrát plynul
čas poněkud klidněji a předměty
nebyly tvořeny jen jako řemeslný
výrobek, ale lidé do nich vkládali
svoji duši a věnovali každou volnou chvilku. Naopak, pohled na některé předměty prozrazuje, že
vše praktické bylo vymyšleno už tehdy. Exponáty
na výstavu zapůjčila paní Věra Sodomková a některé jsou z depozitářů muzea. Zveme všechny milovníky historie na procházku naší minulostí…

Městské muzeum Nové Město nad Metují
tel.: +420 491 472 119
mobil: +420 605 201 083
e-mail: muzeum@muzeum-nmnm.cz
www.muzeum-nmnm.cz

Náš tip na váš výlet
Mezi největší jarní atrakce v Hořicích patří tradičně pouť na vrchu Gothardu, která se letos koná
4.–5. května. Dále to jsou závody motocyklů „300
zatáček Gustava Havla“ 18.–19. května a závody
veteránů „Česká Tourist Trophy“ 15.–16. června.
Přijďte pobejt!

Do Hořic kdykoli
Město Hořice se svým atraktivním okolím a mnoha uměleckými památkami láká
k návštěvě milovníky historie a umění i příznivce turistiky. Dlouhá sochařská
tradice i bohatá ložiska pískovce daly vzniknout sochařsko-kamenické škole,
kde tvořili přední čeští sochaři, jejichž díla zdobí město, Smetanovy sady a jsou
chloubou Galerie plastik.
Výsledkem letních symposií sochařů je jedinečná sbírka moderního umění v sochařském
parku U Sv. Gotharda. Rozhledny Hořický chlum
a Masarykova věž samostatnosti nabízejí nádherné výhledy do Podkrkonoší. Nedaleké koupaliště
Dachova se svojí secesní architekturou patří v Čechách k těm nejkrásnějším. Textilní výroba kapesníků a tradiční pečení sladkých trubiček proslavilo
Hořice i daleko za hranicemi.
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Městské informační centrum Hořice
nám. Jiřího z Poděbrad 3
508 01 Hořice
tel.: +420 492 105 432
e-mail: infocentrum@horice.org
www.horice.org

text: Monika Mrázková

V Městském muzeu v Novém Městě nad Metují můžete
od 7. května do 30. září navštívit výstavu přibližující dobu
našich babiček a prababiček. Dobu, kdy ještě nebyla známa
umělá a dutá vlákna, spalo se v poctivých duchnách povlečených v kanafasu
a nacpaných prachovým peřím, které vonělo venkovním vzduchem a škrobem.
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Naučná stezka Mezi Orlicemi Naučná stezka Mezi Orlicemi
Choceňská trasa

Choceňská trasa

MĚSTO CHOCEŇ

Farní kostel se zvonicí

1

Město Choceň se připomíná již roku 1227 v majetku Kojaty Hrabišice. Mnohokrát vyhořelo,
avšak dodnes jsou v centru města zachovány roubené řemeslnické domky. Nad městem
stával choceňský hrad, snad v místech zbytků hradu Zítkova na ostrohu Tiché Orlice. Tento
hrad nechal zničit markrabě moravský Karel (pozdější král Karel IV.) v roce1338 při tažení
proti loupeživému pánu Mikuláši z Potštejna.
Dominantou staré zástavby náměstí je chráněný barokní celek: farní kostel sv. Františka
Serafínského z r. 1733, zvonice z roku 1702 od M. Rossiho, vedle stojící bývalý špitál z roku
1750 a fara se sousoším P. Marie. Radnice byla přestavována, dnešní stav je z r. 1881. Město
získalo na důležitosti vybudováním železniční křižovatky. Nádraží, kde nyní stojíte, bylo
vybudováno v roce 1875 spolu se stavbou tratě do Týniště n. Orlicí.

POORLIČÍ

Vítejte v POORLIČÍ!

Náměstí s radnicí a morovým sloupem

Ledňáček říční

Meandry Tiché Orlice

Křižák páskovaný

Právě se nacházíte v oblasti zvané Poorličí, kraji kolem Tiché a Divoké Orlice. Tato oblast je jedinečná svými přírodními
podmínkami i dochovanou kulturou, proto byla v roce 1996 její nejzachovalejší část vyhlášena jako Přírodní park Orlice.
V pestré krajině se zde střídají lesy na strmých úbočích řek a louky v nivách s mozaikovitou zemědělskou krajinou v okolí
vesnic a městeček se sady, loučkami a rybníky. Tento kraj si člověk dávno obydlil, o čemž svědčí nejen zajímavé pověsti, ale
i mnoho archeologických nálezů, stejně jako hojnost dochovaných lidových roubených a kamenných staveb, zbytků hradišť,
tvrzí a hradů a upravených nebo dodnes zachovaných zámků a zámečků, či drobné sakrální stavby v krajině. Vydejte se
s námi po Choceňské naučné stezce, která vás tímto krajem provede.

Mladý bukový les

Zámek a park
Na trase stezky najdete kulturní dominantu - zámek
z pol. 16. století s nádvorními arkádami, klasicistně
přestavěný r. 1829. Dnes je v něm vlastivědné
a církevní muzeum. K zámku přiléhá anglický park
původně vytvořený zahradníkem Živsou pro rod
Kinských jako barokní zahrada se sochami a jezírky
s vodotrysky.
V parku je okolo 200 druhů dřevin, mezi pozoruhodné
druhy patří liliovník tulipánokvětý (Liriodendron
tulipifera),šácholánu (Magnolia soulangiana) třešeň
sakura (Prunus serrulata), jedlovec kanadský (Tsuga
Průčelí zámku a nádvoří s muzeem
canadensis). Zajímavé je množství různých druhů
javorů a lipová alej s jedinci starými až 250 let. Park obývá množtví zpěvných ptáků a veverek.

Venkovská usedlost v Kosteleckých Horkách

Smírčí kříž u Rajce
z roku 1714

Lesní rybník u Horek

Krajina u Homole

Ťuhýk obecný
(Lanius
collurio)

Příroda Poorličí

Zátiší v parku

Příroda je nejlépe zachována v blízkosti řek, u rybníků
a na loukách, kde je mnoho maloplošných chráněných
území s řadou chráněných druhů rostlin, jako např.
orchideje či lilie, a desítkami chráněných druhů
živočichů, mezi něž patří i čápi, volavky, ledňáčci. Na
strmých svazích řek se zachovaly i původní bukové
a dubové lesy se vzácnými druhy ﬂóry i fauny.

Brhlík lesní
(Sita europaea)

Otakárek
fenyklový
(Papilio machaon)

Rosnička zelená
(Hylla arborea)
Seznam a obsah panelů naučné stezky:
1. Choceň – o stezce a městě
2. Peliny – rezervace, vývoj krajiny
3. Hemže – poutní místo, památné stromy
4. Tatarák – údržba krajiny, příroda
5. Závrší – osídlení kraje, Homol
6. Borovnice – obec, školství
7. Rájecký rybník – příroda, smírčí kříže
8. Kostelecké Horky – obec, Modrý dům
9. U mlýna – člověk a příroda

Rozkvetlá mez

Východočeská chalupa
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pod lípou – lidová architektura
Plchovice – obec, technické památky
Podhůra – harmonická krajina, ptáci
Bošín – obec, rezervace
Těšnov – tvrz, královské lesy
Velký Karlov – rybníky, ekologická stabilita
Plchůvky – obec, lidové zvyky, čápi
Újezd u Chocně – výhled do kraje, lišejníky
Tichá Orlice – přírodní park
Hlavačov – bučiny, hradiště

Základní údaje o PoorlIčí
Hřib kovář
(Boletus erythropus)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Květy šácholánu

Červenka obecná
(Erithacus rubecula)

Květ liliovníku

Popis stezky: Choceňská stezka je vedena jako okružní.
Celá má délku 35 km a je rozdělena na dva okruhy 16 a 19 km
a v jejich spojnici v Kosteleckých Horkách je malý pěší okruh 3km.
Je vhodná pro pěší i cyklisty na malý i několikadenní výlet. Stezka
vede od nádraží ČD Choceň přes Hemže, Koldín k Homoli, dále na
Homol a Kostelecké Horky, kde je místní okruh a zkratka přes Bošín do Chocně, hlavní trasa dále pokračuje k Černé a přes Plchůvky
a Újezd se vrací se zpět do Chocně. Stezka je průběžně značena
a osazena 19 informačními barevnými panely. Příjemné a zajímavé strávení volného času přeje město Choceň, zúčastněné obce
a Sdružení dobrovolných aktivit INEX.

Realizace naučné stezky: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a Spolek Dům z modrého kamene. Realizaci podpořili: Královéhradecký kraj, Ministerstvo životního prostředí, regionální muzea, AOPK ČR, KČT a obce na trase stezky

Vzácný perleťovec
nejmenší (Boloria dia)

Lilie zlatohlávek
(Lilium martagon)

Mladý kozlík

Vemenník zelený
(Platanthera chlorata)

Kosatec sibiřský
(Iris sibirica)

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

• oblast povodí Orlic od Žamberka
a Ústí nad Orlicí až po Třebechovice
• geologické jednotky: Orlická tabule, okrajově Podorlická pahorkatina a Svitavská pahorkatina
• nadmořské výšky: 240 m (Třebechovice) až 603 m (vrch Chlum
u Litic)
• geologie: podloží jsou vesměs
usazeniny z druhohorní křídy
s písčitými a vápnitými slínovci,
opukami a pískovci, a vyvřelina
litický granodiorit
• zvláštnosti: říční terasy, skalní
ostrohy, meandry řek, rybníky
a mokřady, lužní lesy, květnaté
louky, hojný výskyt hub a borůvek, smírčí kříže, zříceniny hradů
a lidová architektura

Pohodové
Ústí nad Orlicí
Přijeďte opět po roce v době od
3. do 8. června do Ústí nad Orlicí na
akci Město v pohybu – týden dobré
pohody. Čekají na vás profesionální
umělci, regionální amatérské
hudební a taneční skupiny, dětská
vystoupení žáků místních ZŠ,
sportovní aktivity pro děti, školáky
a rodiny s dětmi.

NS „Mezi Orlicemi“ – Choceňská
NS „Mezi Orlicemi“ – nový okruh

Realizace naučné stezky: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a Spolek Dům z modrého kamene. Realizaci podpořili: Královéhradecký kraj, Ministerstvo životního prostředí, regionální muzea, AOPK ČR, KČT a obce na trase stezky

Okolo Chocně pěšky i na kole
Přijměte naše pozvání do Poorlicka, kraje kolem Tiché a Divoké Orlice. Tato oblast
je jedinečná svými přírodními podmínkami i kulturou, proto byla v roce 1996
její nejzachovalejší část vyhlášena jako Přírodní park Orlice. V pestré krajině se
zde střídají lesy na strmých úbočích řek a louky v nivách s mozaikovitou krajinou
v okolí vesnic a městeček se sady, loučkami a rybníky.
Choceňská naučná stezka
Kulturní historií, jejímž dokladem jsou lidové stavby, zbytky tvrzí a hradů, zachované zámky
a zámečky či sakrální stavby, vás provede okružní
Choceňská naučná stezka. Jejím cílem je ukázat
vám hodnoty venkova i regionu. Měří 35 km a je
rozdělena na dva okruhy. Jeden v délce 16 a druhý
19 km. Jejich spojnici tvoří Kostelecké Horky, kde
je také pěší, asi 3 kilometry dlouhý okruh. Vhodná
je pro cyklisty i pěší turisty. Stezka vede od nádraží
ČD Choceň přes Hemže a Koldín, dále na Homol
a Kostelecké Horky, kde je zmíněný místní okruh,
a zkratkou přes Bošín do Chocně. Hlavní trasa dále
pokračuje k Čermné nad Orlicí a přes Plchůvky
a Újezd u Chocně se vrací do Chocně. Stezka je
dobře značená a osazena 19 infopanely.

Naučná stezka Mezi Orlicemi
Choceňská trasa
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TATARÁK

Údržba krajiny - extenzivní a intenzivní zemědělství
Při pohledu do okolí vidíte zemědělskou krajinu, která je zde udržována již přes 500
let. Tradičním hospodářstvím vznikla mozaika malých políček cest, mezí, sadů a luk.
V době kolektivizace se obraz krajiny změnil. Od poloviny 20. století byly zemědělské
podniky nuceny k intenzivní produkci a to i v nevhodných místech. Meze a svažité pozemky byly rozorávány za účelem intenzivního pěstování mnohdy erozních
plodin jako např. kukuřice, což vyvolalo silnou vodní a větrnou erozi půdy, následně i eutroﬁzaci vod. Byly vykáceny sady, stromy u cest a potoků. Na plochy s trvalými travními porosty byly dosety produkční travní směsi jetelovin a pícnin. Z přehnojených luk vymizela řada typických druhů, jako jsou orchideje, koroptve,
střevlíci. Začaly se v nadměrné míře vyskytovat dusíkomilné rostliny jako šťovík, lebeda a kopřiva, což lze vidět i zde v okolí.
Při obnově šetrného extenzivního hospodaření zmenšením velikosti polí vzroste mozaikovitost krajiny. Při výběru vhodných technik údržby a setby plodin se kvalita zemědělství nesníží a bude i více místa k obnově stromořadí, mezí a oživení vodních toků.

Větrná eroze sněhu a půdy

60 hektarový lán obilí

Přírodní lokality Rybniště a Tatarák
Údolí Skořenického potoka nad obcí Skořenice je vzácné výskytem více než 60 druhů měkkýšů na
travertinových prameništích.Výše na potoku přímo před Vámi jsou rybníky a mokré louky s řadou
vzácných mokřadních rostlin, jako vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), žabník trávovitý (Alisma
gramineum) či suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium). Louky jsou i místem výskytu orchidejí:
prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a kruštíku bahenního (Epipactis palustris), kvetoucích
od května do července. V lesních okrajích rostou souvislé porosty sasanek (Anemone sp.) a dymnivka dutá (Corydalis cava).

Kruštík bahenní

Suchopýr širolistý

Obnažené kořeny kukuřice

Seznam a obsah panelů naučné stezky:
1. Choceň – o stezce a městě
2. Peliny – rezervace, vývoj krajiny
3. Hemže – poutní místo, památné stromy
4. Tatarák – údržba krajiny, příroda
5. Závrší – osídlení kraje, Homol
6. Borovnice – obec, školství
7. Rájecký rybník – příroda, smírčí kříže
8. Kostelecké Horky – obec, Modrý dům
9. U mlýna – člověk a příroda

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Náves ve Skořenicích

Choceňská trasa
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HLAVAČOV

Ekosystém bučin
Páteří téměř všech lesů naší republiky ve výškách nad 400 m n. m. je buk. Bučiny jsou také typické pro svažité a chladnější území nižších poloh, jako jsou i zdejší svahy nad údolím Orlice.
Stromovému patru bučin dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), dále je přimíšen dub zimní (Quercus petraea) a javor klen (Acer pseudoplatunus). Keřové patro je tvořeno pouze mladšími stromy
a v podrostu se objevuje např. ostřice chlupatá (Carex pilosa), kyčelnice devítilistá (Dentaria
enneaphyllos), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a dymnivka dutá (Corydalis cava). V zachovalých bučinách můžeme také najít různé druhy orchidejí, např. okrotici bílou (Cephalanthera
damasonium), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a kruštíky (Epipactis sp.) Pro ekosystém bučin
(tj. společenstvo rostlin a živočichů) je charakteristický tzv. jarní aspekt, kdy pod dosud neolistěnými

Listy konvalinek
Okrotice bílá

Hlístník hnízdák

Měsíčnice vytrvalá

Lilie zlatohlávek

Seznam a obsah panelů naučné stezky:
1 Choceň – o stezce a městě

Prstnatec májový

NS „Mezi Orlicemi“ – Choceňská
NS „Mezi Orlicemi“ – nový okruh

Č

Kapraď
10. Pod lípou – lidová architektura
11 Plchovice – obec technické památky

Třicetiletá válka v Chocni
Do Chocně se můžete vydat kdykoli. Ovšem
například 2. června tu probíhá již třetí pořad z cyklu „Zastavení kultury předků“. Po „Příběhu četníka
Havrdy“ a „Vypálení Chocně Karlem IV.“ je tu třetí
příběh o historii Chocně. V zámeckém parku a na
zámku proběhne od 17 hodin historické divadelní
představení „Choceň za třicetileté války“ v podání divadelního spolku Jirásek Choceň a skupiny
REGO. O zábavu se postará čtyřicet dobově oblečených vojáků, šlechticů, dam i sedláků. K vidění
bude vojenské ležení z třicetileté války, dva divadelní příběhy, šermířské klání a střelba z mušket
i děl. Choceňské muzeum navíc připravilo speciální expozici k danému tématu. Chybět nebude občerstvení s dobovými pamlsky. Vstupné je zdarma
a nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu.
Informační centrum Choceň
Tyršovo náměstí 301, 565 01 Choceň
tel.: +420 465 461 948-9
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

Obec Koldín
V obci Koldín, ležící severo-východně před vámi, je památková tvrz postavená po roce 1580 v renesančním stylu zřejmě Janem Hylebrantem z Ryznburka (později byla mj. ve vlastnictví rodu
Šternberků). Dodnes jsou v objektu, který není přístupný, zachovány zbytky sgraﬁt a vysoké štíty,
v prvním patře arkády a křížové klenby. V obci je možnost koupání.
Obec Skořenice
Obec velmi starého původu, s okrouhlou návsí, leží západním
směrem nedaleko odtud. Dominantou je novorománský kostel
z roku 1886 a několik velkých statků s ornamentálním průčelím, u kostela dva staré náhrobky ze 16. století a kříž na návsi
z r. 1784. Na návsi je příjemné pohostinství.

Pod lípou – lidová architektura
Plchovice – obec, technické památky
Podhůra – harmonická krajina, ptáci
Bošín – obec, rezervace
Těšnov – tvrz, královské lesy
Velký Karlov – rybníky, ekologická stabilita
Plchůvky – obec, lidové zvyky, čápi
Újezd u Chocně – výhled do kraje, lišejníky
Tichá Orlice – přírodní park
Hlavačov – bučiny, hradiště

Naučná stezka Mezi Orlicemi

Můžete se zúčastnit tenisového nebo nohejbalového klání či orientačního běhu městem.
Navštívíte výstavy nebo zajímavé stavby v rámci
dne otevřených dveří. Každý podvečer po celý
týden vystoupí na pódiu na Mírovém náměstí
profesionální kapely a zpěváci jako MIG 21, Žalman & spol., Jan Budař a Eliščin Band, Ewa Farna,
Michal Prokop, UDG, Progres 2 nebo Vladimír
Hron. Týden dobré pohody vyvrcholí vystoupením skupiny ABBA Stars revival a ohňostrojem.
Program na www.ustinadorlici.cz.
Čekání na podvečerní vystoupení umělců si
můžete zpestřit cyklovýlety do okolí města malebnou přírodou po upravených cyklostezkách
a cyklotrasách. Cílem může být středověký hrad
nebo tvrz, rozhledna, arboretum či geologické
muzeum v přírodě.

Náš tip pro vás
11. 5. Přes tři hrady – tradiční pěší pochod,
vhodný i pro cyklisty
22. 6. Orlickým cyklo&in-line královstvím –
orientační cyklosoutěž a in-line klání

Informační centrum města
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
(Mírové náměstí – přízemí budovy radnice)

e-mail: ic@muuo.cz
Skype: informacni.centrum.muuo
tel.: +420 465 514 271
fax: +420 465 514 338
www.ustinadorlici.cz

Č
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KAM pro děti

Vysočina –
vaše ideální rodinná dovolená
Pokud přemýšlíte, kam se s dětmi vydat na dovolenou nebo jenom na prodloužený
víkend, Kraj Vysočina vám má co nabídnout.
rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo nebo Modelové království ve Žďáře nad
Sázavou. Za doporučení také jistě stojí úzkokolejná
železnice Kamenice nad Lipou – Obrataň nebo infocentrum Jaderná elektrárna Dukovany.

Trocha historie…

Top cíle
pro rodiny s dětmi
 Šikland – Šiklův mlýn Westernové městečko,
Strašidelný zámek Draxmoor a Fotopark Krokodýl
 PraLEZ – lanové centrum v Jihlavě
 Cesty časem – interaktivní expozice v Třebíči
Dále to jsou například Zoo Jihlava, Dalešická přehrada a projížďka lodí Horácko, Aquapark Vodní ráj
Jihlava, Jihlavské podzemí, Pelhřimov – Muzeum

Na Vysočině najdete celou řadu historických
a kulturních památek, které přímo vybízejí k rodinným výletům. Jsou to památky zapsané na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO – historické centrum Telče, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou nebo
bazilika sv. Prokopa v Třebíči a židovské město.
Nachází se tu i nepřeberné množství zámků a hradů, třeba hrady Roštejn, Kámen, Lipnice a Ledeč
nad Sázavou. Pohádkově se budete cítit na zámku
v Telči či Jaroměřicích nad Rokytnou. V Žirovnici je
to zámek, špýchar a pivovar s expozicí perleťářství,
šicích strojů a pivovarnictví.

Když malí nevědí,
velcí poradí…
1. Kolik typů dětských táborů nabízí
Šikland – Šiklův mlýn Westernové městečko?
a) 4
b) 5
c) 6
2. V kterém roce se začaly stavět první stavby Westernového městečka Šiklův mlýn?
a) 1989
b) 1991
c) 1994
3. Jak se jmenuje lanový park v jihlavské
zoo?
a) PraLEZ
b) PraLES
c) Lanové centrum ZOO
4. Kolik let uplynulo od zápisu památek
města Třebíče na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO?
a) 20
b) 15
c) 10
5. Jak vysoká je vyhlídková městská věž
v Třebíči?
a) 55 m
b) 75 m
c) 65 m

?

Pokud znáte správné odpovědi, napište
nám do 15. 5. na adresu redakce nebo
na souteze@kampocesku.cz. Pro deset
autorů správných odpovědí máme připraveny
tyto ceny: 3x společná vstupenka do vybraných
památek v Třebíči a na výletní loď Horácko, 5x
dárkový poukaz na jízdu Safari vláčkem + volný
vstup do Westernového městečka Šiklův mlýn
pro 4 osoby a 2x vstupenku do lanového centra
v jihlavské zoo.

Vysočina svou členitostí láká k výletům pozoruhodnou krajinou, a to jak pěšky, tak na kole či
koňmo. Cestu poznání nabízí celá řada naučných
stezek, kde se dozvíte vše potřebné o místní fauně
i flóře. Skalní útvary Žďárských vrchů potěší milovníky adrenalinu a naopak spousty rybníků a lesů
lákají vodomily či houbaře.
Stručně řečeno, Vysočina je ideálním cílem vašich
výletů i dovolených. Inspirovat se můžete na www.region-vysocina.cz. Těšíme se na shledanou!
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Pozvánka do
Havlíčkova Brodu
Štáflova chalupa – nevšední působivost domu
umocňuje i jeho výrazný kontrapost vůči sousedící
památce, budově někdejšího klášterního kostela
augustiniánů s přístavbou kamenné kaple Božího
hrobu, nad kterou se díky svažitému terénu dům
tyčí jako výrazná dominanta. Od roku 2001 je v objektu antikvariát. V roce 2010 byla Štáflova chalupa
vyhlášena národní kulturní památkou.

Město Havlíčkův Brod, Městské informační centrum
Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 497 357, 353
e-mail: icentrum@muhb.cz, www.muhb.cz

Třešť, město mnoha nej
Je mnoho důvodů, proč navštívit naše město. Třeba kvůli jedinečným
kostelům sv. Martina ze 13. a sv. Kateřiny ze 16. století. Můžete navštívit
i rodný dům ekonoma J. A. Schumpetera, kde dnes sídlí informační
centrum, pobočka muzea Vysočiny a stálá expozice betlémů.

A co dál v Třešti?
* Sluneční hodiny – třešťské náměstí je koncipováno v duchu hesla „člověk a čas“. Najdete tu 8,21
m vysoké sluneční hodiny (největší ve střední Evropě) a spoustu artefaktů odkazujících na toto motto.
* Židovská synagoga – doklad přítomnosti židovské komunity od konce 15. století, která počátkem
19. století tvořila celou pětinu obyvatel města.
Synagoga pochází z konce 17. století. Dnes je tu
expozice Franze Kafky. Unikátní je také židovský
hřbitov na okraji města s více než 1200 náhrobky.
* Svět modelů – nová, volně přístupná expozice
plastových modelů letadel na vlakovém nádraží

s více než 700 modely letadel modeláře Vladimíra
Balíka.
* 5.–6. 7. Dřevořezání – každoroční setkání řezbářů, na kterém vedle figurek do městského betléma
vznikla také socha pana Tau, kterou najdete na
autobusovém nádraží, kde stával rodný dům Otto
Šimánka.
Symbolika „člověk a čas“ nekončí na náměstí,
ale pokračuje ke kostelu sv. Martina a odtud křížovou cestou na Šibeniční vrch, odkud je jedinečný
výhled na město.

Hotel U Černého
orla v Telči
Vznik hotelu se datuje až do
16. století, hostinská tradice domu
je známá od roku 1907. Hotel je
umístěn na krásném historickém
náměstí města Telče v kraji Vysočina.
Pokud hledáte ubytování pro sebe a své
přátele, klidné prostory pro diskrétní jednání
nebo konferenci či chcete prožít svůj svatební
den na romantickém místě, musíte se určitě podívat do našeho hotelu. Půvab historické budovy hotelu U Černého orla vybaveného moderní
klimatizací a příjemným interiérem umocní zážitek ze široké nabídky prvotřídních jídel české
i mezinárodní kuchyně, bohatého sortimentu
kvalitních moravských vín a běžných druhů alkoholických a nealkoholických nápojů.
Vysočina je jednou z nejméně znečištěných
lokalit naší republiky. Můžete tu najít tři památky zapsané na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Jednou z nich je náměstí Zachariáše z Hradce v Telči, na kterém se nachází
i náš hotel. Je těžké si představit pohádkovější
město, než je Telč.
Hotel kromě ubytování nabízí i průvodcovské služby.
Více informací získáte na recepci hotelu:
tel.:+ 420 567 243 222
mobil: +420 731 907 222
e-mail: hotel@cernyorel.cz
www.cernyorel.cz

Foto © Hotel U Černého orla Telč

Štáflova chalupa
Barbory Kobzinové 2015, Havlíčkův Brod
mobil: +420 604 130 962, e-mail: antikhb@seznam.cz
www.antikhb.cz

www.trest.cz
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Být architektem
lidských duší
Je zařazován do brněnské meziválečné
umělecké avantgardy, mezi
představitele takzvaného bílého
funkcionalismu. Architekt František
A. Krejčí se narodil v Brně před 105 lety,
5. května 1908.
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Proč je svatý Florián patronem hasičů
Svatý Florián je katolický svatý, první rakouský mučedník. Historie praví, že se
nechtěl vzdát křesťanské víry, i když žil v provincii Římské říše, na území dnešního
Rakouska. Za to byl vydán katům: 4. května 304 zemřel s mlýnským kamenem na
krku utopením v řece Enži. Byl to tehdejší obvyklý způsob poprav.
založila už roku 1820. Továrna byla známá nejen
na českém území, ale i v zahraničí. Smékalovy hasičské stříkačky se totiž vyvážely do celé Evropy.
V místech, kde se nacházela jedna z výrobních hal
tehdejší slavné továrny, dnes stojí největší muzeum hasičské techniky na Moravě.
Dobrovolní hasiči jsou nepostradatelnou složkou Integrovaného záchranného systému i dnes.
Bez nich by plnohodnotně nefungoval. Profesionální hasiči totiž nemohou být na všech místech,
první zásah na místě požáru provádějí právě dobrovolní hasiči. Jde o významný aspekt bezpečnosti
občanů.
Lenka Rákosová
Svatý Florián je pro svou smrt ve vodě považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm
– hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. A je
vzýván při spáleninách. V ikonografii se objevuje v oblečení římského důstojníka s nádobou na
hašení. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých
zemích, jeho sochy se budovaly na ochranu proti
požáru. Katolická církev si jeho památku připomíná 4. května.
Hasiči dokonce mají jako jedno z nevyšších
vyznamenání „Řád sv. Floriána“. Uděluje se členům
a organizačním jednotkám Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska za mimořádné výsledky. K řádu
náleží i diplom a stuha.
Historie českého dobrovolného hasičstva se
píše už více než 140 let ve většině obcí v Čechách
i na Moravě. Konkrétně v Olomouckém kraji zanechala významnou stopu: v Rakousku-Uhersku
první továrnu na hasičské stříkačky Raimunda Augusta Smékala. V obci Čechy pod Kosířem ji rodina

foto © Roman Váňa; SDH; Wikipedie

Patřil do generace prvních absolventů České školy architektury
(založené roku 1919 při České vysoké škole technické, dnešní VUT
Brno). Své první projekty mohl realizovat až po odeznění hospodářské
krize, ale běh dějin mu ve 30. letech
dopřál k tvůrčímu rozletu jen několik let, protože během nacistické
okupace byla vyhlášena stavební
uzávěra. Přesto už v raných dílech
vykazoval čistotu forem, důmyslná řešení a smysl
pro detail i materiál. V letech 1935–1940 vytvořil
řadu funkcionalistických staveb, především menší
činžovní domy, které jsou dnes ceněny jako trvalá
součást brněnské moderny. Věnoval se také urbanismu, teorii architektury a estetice, výstavnictví,
designu i scénografii a přátelil se s řadou brněnských umělců.
Po osvobození v roce 1945 likvidoval jako hlavní architekt válečné rány Brna a řešil sociální bydlení nejchudších vrstev. V roce 1948 však zavlály
rudé vlajky socialistického realismu, z architektů
se stali „projektanti“ a tvůrčí svoboda byla sešněrována typizací ve stavebnictví. F. Krejčí pak dalších
20 let zapíral ve svých kádrových materiálech svá
předválečná díla, která tvoří nejhodnotnější část
jeho tvorby, přestože realizoval i větší stavby, jako
je radnice v Břeclavi nebo nádraží ve Žďáru nad Sázavou. Nedlouho před svou smrtí (1981) dokončil
obsáhlou studii „Zůstane architektura uměním?“,
jejíž otazník je dodnes živý.
F. Krejčí se architekturou vždy zabýval v širších
souvislostech výtvarného umění, životního stylu
a prostředí. Důsledně promýšlel estetický účinek
exteriérů a funkční vazby interiérů. V kontextu novodobého chápání urbanismu prosazoval ideu, že
architekt nejen vytváří životní prostředí člověka,
ale je také „architektem lidských duší“.
-wt-

KAM pro děti

Nový Jičín
Město Nový Jičín, které si letos připomíná 700 let od první písemné zmínky,
leží na jižním okraji Moravské brány v Podbeskydské pahorkatině. Může
se pochlubit vysokým počtem pamětihodností, které tvoří Městskou
památkovou rezervaci, vyhlášenou v roce 1967.

foto © Ota Nepilý

Když malí nevědí,
velcí pomohou

Chloubou města je pravidelné čtvercové náměstí
lemované podloubím. K významným turistickým
cílům patří i renesanční Žerotínský zámek – sídlo
Muzea Novojičínska se stálou expozicí klobouků.
Originální expozici věnovanou technologickému
procesu výroby klobouků najdete v Návštěvnickém centru Nový Jičín – město klobouků. Díky
interaktivním prvkům expozice odhalíte kouzlo
vzniku klobouku od prvotně získané suroviny až
po finálně ozdobený výrobek. Návštěvnické centrum připravuje i komentované prohlídky města,
prostřednictvím kterých zájemcům představujeme nejen historické skvosty Nového Jičína. Pro
děti z mateřských a základních škol je připravena
prezentace formou hry.

Několik tipů z májového
kalendáře akcí
2.– 31. 5. Grafika i okolice – Grafika jinak – Mezinárodní výstava dětské grafiky, Bašta městského
opevnění – Klub rodáků

3. 5. Tvořivá dílna – práce dětí, fotosoutěž –
Den Slunce, Návštěvnické centrum
10. 5. Květinový jarmark – Masarykovo nám.
10. 5. Májový koncert přípravných sborů Ondrášku – SVČ Fokus
10. 5. Jarní koncert – Beskydské divadlo, Pěvecký sbor Ondráš, pěvecký sbor Chorale Populaire
de Lyon z Francie
11. 5. Koncert ke Dni matek – Ondrášek – Novojičínský sbor ZUŠ
11. –12. 5. Modrý mítink + Mistrovství ČR ploutve BF, krytý bazén
16. 5. – 28. 7. Antonín Gavlas: Světelná znamení – autorská výstava, Žerotínský zámek
18. 5. Tvořivá dílna – zdobení kloboučků,
Návštěvnické centrum, k Mezinárodnímu dni
rodiny
18. 5. Přehlídka bojových umění – SVČ Fokus
21. 5. Slavnostní koncert žáků ZUŠ k 700.
výročí založení města – Žerotínský zámek
24. 5. Noc kostelů – členové pěveckého sboru
Ondráš a jeho sólisté, Kostel Nanebevzetí Panny
Marie
24. 5. HEPA BladeNights 2013 – SVČ Fokus
a HEPA outdoor fitness, in-line bruslení městem
Nový Jičín
25. –26. 5. Veletrh Novojičínska – Areál stadionu a Zimní stadion
27. a 29. 5. Workshop – Ukázka výroby pokrývek hlavy z kúry, trávy a choroše
30. 5. Velký den dětí – areál venkovního bazénu

1. Ve kterém domě sídlí Návštěvnické
centrum?
a) U Bílého anděla
b) Stará pošta
c) Laudonův dům
2. Jaké jsou rozměry Masarykova náměstí?
a) cca 90 x 90 m
b) cca 100 x 100 m
c) cca 110 x 110 m
3. Která významná osobnost se narodila
v Novém Jičíně?
a) Karel Kryl
b) G. E. Laudon
c) Eduard Orel
4. Ve kterém roce získal Nový Jičín titul
Historické město roku?
a) 2001
b) 2010
c) 2011
5. Kdo je autorem sousoší tančících sedláků,
které neodmyslitelně patří k symbolům
města?
a) Josef Obeth
b) Franz Barwig
c) Julius Berger

?

Své odpovědi nám můžete posílat do
15. května na adresu redakce nebo
na souteze@kampocesku.cz. Pro tři
autory správných odpovědí máme pěkné dárky
z Návštěvnického centra Nový Jičín.

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 711 888
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.novyjicin.cz
www.mestoklobouku.cz
www.icnj.cz
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Region příležitostí
Jeseníky, Poodří – Moravské Kravařsko.
Beskydy, Valašsko a Ostravsko
v Moravskoslezském kraji nabízejí
nádhernou přírodu i množství
kulturních, architektonických
a technických památek. A začátkem
dubna třeba i sněhovou bouři.
Jaro by nikdo nehádal, sníh během exkurze novinářů do Moravskoslezského kraje vál, jako kdyby
se blížily Vánoce. Zámek Bruntál nebyl ve vánici
ani vidět, interiéry budovy, která po bitvě na Bílé
hoře připadla Řádu německých rytířů, proto lákaly k prohlídce. Farma Nedělní škola Stránské jako

Májové slavnosti a akce
ve Valašském muzeu v přírodě
Přivítá vás májová příroda v rozpuku, jarní práce a starosti každodenního
života našich předků. To vše můžete spatřit v živém Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm.
Přehled květnových akcí:

Zámeček v Zábřehu

foto©Lenka Rákosová, Richard Žabka

by kontrastovala s přepychovým sídlem někdejší
bruntálské šlechty opravdovostí venkovského života. Lidé se zde učí stará řemesla: košíkářství, ruční zpracování vlny, pečení chleba, batikování.
Sněžení ustalo během exkurze do pivovaru
Excelent v Rýmařově. První zmínky o něm pocházejí z roku 1561. Nyní se v něm vaří tři druhy piva
– světlá jedenáctka, tmavá dvanáctka a polotmavá
třináctka z českých surovin.
V údolí Oderských vrchů leží Fulnek, spojený
zejména se jménem J. A. Komenského, který zde
v letech 1618–1621 působil jako správce bratrské
školy. Nový Jičín v oblasti Beskydy-Valašsko proslavil legendární generál Laudon. Do jeho původního,
zrekonstruovaného domu se jděte podívat na Expozici o výrobě klobouků.
Zámeček v Zábřehu, ještě před pár lety polorozpadlé šlechtické sídlo, nyní nabízí komfortní hotel, vlastní pivo a gastronomický zážitek. Milovníci
techniky neminou Dolní oblast Vítkovic. Interaktivním technickým muzeem se line vědecko-fantastická atmosféra knih Julese Verna. Moravskoslezký
kraj ví, na co nalákat.
Lenka Rákosová

Více na www.kampocesku.cz/tiskove-zpravy
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18. 5. Velký Redyk – oživené expozice s ukázkami
tradičních jarních prací
18. 5. Den muzeí – volný vstup do Mlýnské doliny
25. 5. Slabikář devatera řemesel – příležitosti nejen pro děti vyzkoušet si některá řemesla
26. 5. ve 14 hod. Kácení máje – lidová májová
slavnost
28. 3. – 3. 11. 2013 výstava „Tři století cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku“
Vstup na výstavy zdarma v ceně okružní vstupenky či
vstupenky do Dřevěného městečka.

Otevírací doba muzea: Dřevěné městečko, Valašská dědina, Mlýnská dolina
1. 4. – 30. 6. 9–17 hodin denně včetně pondělí

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 757 111
e-mail: muzeum@vmp.cz
www.vmp.cz

Nové lákadlo pro turisty
Sbírku obuvi z celého světa, legendární Tatru 87, slavné letadlo ZLIN a ještě
mnohem víc ukáže 14|15 Baťův institut. Tovární budovy bývalých Baťových závodů
se změnily na centrum kultury. Otevřel se 14|15 Baťův institut, kde sídlí Muzeum
jihovýchodní Moravy a Krajská galerie výtvarného umění.
Městské informační a turistické středisko
Zlín má před začátkem letní sezony připraveno
několik zajímavých tiskovin. Jednou z nich je Průvodce zámkem Lešná u Zlína. Šedesátistránková
publikace obsahuje desítky archivních fotografií,
představuje současné interiéry a věnuje se i zajímavým příběhům hraběcí rodiny Seilernů.
Muzeum připravilo několik stálých výstav, pod
názvem Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Zahrnuje expozice Moderní cestovatelství,
Obuvnické muzeum i Filmový kabinet a mapuje historii firmy Baťa. Ve třetím patře 14. budovy
se nachází například dobový dopravník se stroji
na výrobu obuvi, automobil Tatra 87 cestovatelů
Hanzelky a Zikmunda a nejslavnější zlínský výrobek, motorové letadlo ZLIN XII. Krajská galerie
výtvarného umění vystavuje nádherné práce českých umělců evropského formátu první poloviny
20. století, obrazy Alfonse Muchy, Bohumila Kubišty či Toyen. Velmi cenná jsou díla Václava Špály,
Emila Filly, Josefa Čapka, Jana Zrzavého nebo Vincence Makovského.

Městské informační a turistické středisko
Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: +420 577 630 222
+420 577 630 270
e-mail: is@zlin.eu
www.zlin.eu

KAM za rohem
20 let jsme tu
s vámi , oslavujte

Sezona začíná i pánům nebe

spolu s námi!

Kdo 20 let v tomto roce dovrší,
toho 20% sleva z pobytu potěší!
p

Pro děti sleva až do 100 %!
p

WELLNESS a RELAX POBYTY
v hotelech Sorea
p

Brunhilda

O vaše nevšední zážitky se postarají Kiro, Punky, Brunhilda a další. Od dubna 2013
jsou tu opět s námi: páni nebe a jejich impozantní kousky. Každý z vás může na
vlastní kůži zažít letecké představení s dravým ptactvem v parku Katharinenberg
ve Wunsiedelu – nově také v posunkové řeči.
Budete svědky v Evropě zcela ojedinělého závodu ptáka se strojem. Raroh velký jménem Kiro
v průběhu závodu předhání model letadla rychlostí až 351 km/h. Když „Královna“ – orel bělohlavý
s rozpětím křídel 2,6 metru – plachtí jen několik
centimetrů nad hlavami nadšených diváků, stačí
pouze sklonit hlavu. Ve svém černém fraku z peří
se představí další dravec, kondor krocanovitý jménem Charlie Chaplin. Ten ukazuje svou šikovnost
a zručnost při originálním hledání předmětů.
Dobrovolníci dopředu! Když Punky, karančo
jižní, s drzým účesem a barevným zobáčkem přeskakuje mezi řadami diváků z hlavy na hlavu, doporučujeme nasadit čepice a zůstat v klidu sedět.
Tanec černého luňáka mezi nebem a zemí doslova
bere dech. S lehkostí předvádějí letečtí akrobaté
své triky. Velké finále
patří nejmenšímu z velkých: Herkules, roztomilý
sokol pestrý, je atrakcí
pro děti, které ho smějí
vypustit k nebi z vlastní
paže.
Jedinečná letecká
show v nejmodernějším
a nejpřírodnějším evropském parku s dravým
ptactvem je fascinujícím
výletem do světa ptáků.
Přestože se zjevně odlišují od nás lidí, zážitek
a poznatky z každodenních představení nám
Bedřich a Helena

Vysoké Tatry – Spiš – Nízké Tatry
– Piešťany – Bratislava

tyto opeřené vzdušné umělce trochu přiblíží. Od
dubna 2013 jsou letecká představení parku s dravým ptactvem Katharinenberg tlumočena do znakové řeči, aby se i lidé se sluchovým postižením
mohli dozvědět více o zručnosti, inteligenci a umíněnosti opeřenců.
Sokol Sina, karančo jižní Punky, umíněná
samička supa bělohlavého Brunhilda a dalších
61 dravců 23 různých druhů představují s vyzrálou
dokonalostí svůj životní prostor a dovednosti. To
vše v Katharinenbergu – parku s chovem dravců
a sokolnictvím.

www.wunsiedel.de

p BALNEOTERAPIE, DETOXIKAČNÍ a ANTISTRES
pobyty p SENIOR MINI a MAXI WELLNESS p
p WELLNESS pobyty a víkendy p MINI a MAXI
AQUA balíček p WELLNESS AQUA víkendy p
p TURIST a KLASIK víkendy p
p SUPER RELAX pobyty p Víkend POHODA p
MEDOVÉ týdny p

www.sorea.sk
Potomci

www.kampocesku.cz
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc duben 2013
Celkem došlo 1343 odpovědí, z toho 1259 e-mailů a 84 dopisů

Fenomén kávy
Otázka: Která káva je nejdražší?
Odpověď: Cibetková káva
Soutěžilo: 171 čtenářů; správně 165; špatně 6
Výherci: Věra Kavková, Semice; Martin Krýsl, Klatovy; Ing. Josef Lopour, Svitavy; Jiří Mika, Karlovy
Vary; Petr Ťoupal, Opařany

Kartografie Praha
Otázka: Který náš hrad nebo zámek ukrývá nejhlubší studnu?
Odpověď: b) Zbiroh
Soutěžilo: 243 čtenářů; správně 227; špatně 16
Výherci: Božena Čiháková, Chotěboř; Jaroslava Korpášová, Stráž pod Ralskem; Ilja Návrat, Ostrava-Plesná

Vesele ve Veselí nad Lužnicí (test pro děti)
Otázka 1: c) Lužnice a Nežárka
Otázka 2: b) druhé
Otázka 3: b) po českém hudebním skladateli, sběrateli lidových písní a folkloristovi Karlu Weisovi
Otázka 4: a) Jakub Krčín z Jelčan i b) Štěpánek Netolický
Otázka 5: b) Greenway selského baroka
Otázka 6: b) Veselské slavnosti
Soutěžilo: 91 čtenářů; správně 53; špatně 38
Výherci: Adélka Hruzíková, Nový Jičín; Jaroslava Neumannová, Liberec 12; Kateřina Pavlásková,
Hořičky; Věra Soukupová, Lomnice nad Popelkou; Jakub Skřivánek, Kyjov

Edice ČT
Otázka: Víte, která dvojice herců ztvárnila v televizním seriálu „Chalupáři“ dědečka a vnuka a ve
filmové komedii „Marečku, podejte mi pero“ otce a syna?
Odpověď: Jiří Sovák a Jiří Schmitzer
Soutěžilo: 247 čtenářů; správně 247; špatně 0
Výherci: Renata Hanačíková, Hovorany; Petr Janoušek, Jihlava; Dušan Zabloudil, Jihlava

Křížovka
… patří Rožmberk, Staňkovský a Svět.
Soutěžilo: 241 čtenářů; správně 238; špatně 3
Výherci: Milena Janoštíková, Praha 47; Peter Allinger, Sezimovo Ústí; Erberhard Vašíček, Nový Bor

Malá zeměpisná hádanka
… způsobí, že míjí láska
Soutěžilo: 215 čtenářů; správně 211; špatně 4
Výherci: Adélka Pokorná, Liberec 10; Zdeněk Heger, Bystřice n/P.; Jaroslav Potyš, Brníčko

Seznamte se… (test pro děti)
Otázka: Jak se jmenuje hlavní hrdina Pohádek z jižních Čech a Šumavy?
Odpověď: c) kapr Jakub
Soutěžilo: 136 čtenářů; správně 136; špatně 0
Výherci: Ivana Boudová, Hostivice; Jana Malíková, Krnov; Honzík Kiss, Mariánské Lázně

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

/iVNDKRU\SĜHQiãt%RKXåHOVHXND]XMHåHYČWãLQRXQD«
pokračování textu najdeme
v tabulce, když správně
přiřadíme písmena
na mapě
k názvům
měst
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Opava
Rakovník
Litomyšl
Prachatice
Břeclav
Děčín
Mohelnice
Milevsko
Zlín
Roudnice
Jeseník
Aš
Vrchlabí
Znojmo
Klatovy
Pardubice
Pelhřimov
Říčany

Tajenku křížovky a vyluštění
hádanky zašlete do 15. května
na adresu redakce nebo na
souteze@kampocesku.cz.
Dvakrát třem autorům
správných odpovědí zašleme
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Zábava pro celou rodinu, po celý rok a za každého počasí

CENTRUM
BABYLON LIBEREC
Ideální základna pobytu na severu Čech
Chcete si užít nádherný víkend či dovolenou s rodinou nebo přáteli nejrůznějších
zájmů? Pak navštivte Liberecko s jeho mimořádně zajímavou nabídkou
všemožných volnočasových aktivit.

Za základnu svého pobytu si
můžete zvolit liberecké 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 vyhlášeném aquaparku,
relaxovat ve wellness centru ve
stylu antických lázní, s potomky
navštěvovat lunapark nebo zábavně-naučný iQpark, golfový trenažér a spoustu dalších atrakcí. K dispozici je několik
gastronomických provozů a tři desítky malých obchůdků v malebném nákupním městečku. A to vše
pod jednou střechou.
Centrum Babylon je vyhledávaným komplexem, který je unikátem co do velikosti i různorodosti nabídky. 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
zahrady (nejstarší v Česku), vyhledávané botanické
zahrady nebo si prohlédnout blízké hrady a zámky.
Jsou jich tu desítky, k nejznámějším patří Sychrov
a Frýdlant.
A co golf? Ten je novodobým fenoménem,
který si získává stále více příznivců. Je to sport, ale
i hra, zábava, relaxace a příjemná volnočasová aktivita. To vám potvrdí všichni, kdo ho hrají. Liberec
a jeho okolí je velmi atraktivní destinací. Je zde několik kvalitních golfových hřišť, překrásná příroda
a mnoho turistických atrakcí.
Pokud se golf teprve učíte nebo se ho chystáte
začít hrát, doporučujeme vám využít golfový areál
Ještěd, vzdálený patnáct kilometrů od libereckého
Centra Babylon. Patří k nejkrásnějším přírodním
hřištím, je situován na slunném úpatí hory Ještěd.
Registrovaným hráčům nabízí klasické devítijamkové golfové hřiště. Ostatním pak unikátní Adventure
Golf, který byl vybudován
v rámci projektu relax&golf
60+ a je určen pro veřejnost
a zájemce o tuto hru. Jde
o 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 řadou atrakcí, iQklub s interaktivními zábavně naučnými exponáty, restaurace
a další služby. Nabízí rovněž
lekce golfu s profesionálními trenéry a pětidenní
kurzy pro získání osvědčení (zelené karty).
Centrum Babylon bylo díky své široké nabídce volnočasových 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 hotelové síti BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF. Přijeďte se přesvědčit.

Na co se na podzim můžete těšit?
 V AQUAPARKU je denně možné vyzkoušet chůzi po vodní hladině – AquaZorbing. Pro pohybu
chtivé se zde pravidelně každou neděli koná od 18
hodin nedělní svižná AquaZumba.
 V LUNAPARKU probíhá každý pátek od 17 hodin malá cirkusová show s artisty ze skupiny Mistral
Company.
V srpnu 2012 byla nabídka Lunaparku rozšířena
o novou atrakci INDOOR ADVENTURE GOLF, která poskytne zábavu, soustředění a relax celé rodině, a to vše v ceně vstupu do Lunaparku.

V iQparku jsou pro víkendové návštěvníky připraveny pravidelné science show a workshopy. Science show pořádáme každou sobotu a neděli od
16 hodin. V neděli vám navíc přinášíme zábavné
workshopy pro malé i velké experimentátory. Přijďte si zahrát na astronomy! Vyrobte si vlastní spektroskop a sledujte spektra hvězd. Svůj spektroskop
si můžete odnést domů. Věda je zábava!
V XD Theatre usedněte do jednoho ze sedadel,
nasaďte speciální brýle a vydejte se na cestu plnou
dobrodružství. Dýchne na vás atmosféra dosud
nepoznaného, kde fikci stěží oddělíte od reality.
Prožijete vzrušující výlety na cizí planety, do ledových pustin či do hlubin země v kokpitu kosmického plavidla. Připravili jsme pro vás následující
program: Strašidelný důl, Kosmická loď, Výlet do
Arktidy, Cesta do středu země, Jett a Jinn – průlet
nad ulicemi rušného velkoměsta i pod nimi, nově
také Roboti z Marsu a Horská dráha.
Z Babylonu do Dinoparku je nový společný
produkt Centra Babylon a Dinoparku Liberec. Na
základě předložení vstupenky z Lunaparku nebo
iQparku staré maximálně 30 dní získáte na pokladně Dinoparku Liberec 20% slevu na vstup.
Přijďte zažít den plný zábavy, odpočinku a poznání
v Centru Babylon. Těšíme se na vás.
Centrum Babylon, Nitranská 1, 460 12 Liberec
tel.: +420 485 249 202,
www.BabylonLiberec.cz
www.facebook.com/centrumbabylon

Mapy na dovolenou

Tematické mapy

Turistické mapy

Cykloturistické mapy

Autoatlasy

www.kartografie.cz

Tituly z produkce
nakladatelství
Kartografie PRAHA, a. s.
zakoupíte na našich webových
stránkách nebo ve všech dobrých
knihkupectvích.

