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V minulosti 
hledáme odpovědi, 
v přítomnosti 
poznání a v novém 
roce změnu 
k lepšímu.

-Luděk Sládek – 

Jsem váš nový rok 2020. 
Nějaké otázky?



KAM až 
domů k vám

 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně 

  zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč

 cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč

Objednávka předplatného
poštou: SEND Předplatné s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mailem: send@send.cz
telefonem: +420 225 985 225
mobilem: +420 777 333 370

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XII., listopad–prosinec 2018

KAM je dít  a jako 

takové je n ím 

jedine né. Vychovávat 

je znamená vychovávat 

také sama sebe.

-redakce-

Žádné dítě 
není tak 
roztomilé, 
aby matka 
nebyla 
šťastná, 
když usne

Hrátky se zvířátky

Medvídci na zámku

KAM pro děti s Českou inspirací
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VII., červen 2013

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., leden–únor 2016

Nejhloup jší v ty 
za ínají obvykle 
slovy: Já jsem 
vždycky íkal. 

-Miloš Kopecký-

Vloni jste mě 
namlsali…

Tak o čem to 
bude letos?
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VIII., září 2014

Podzimní Šumavou

Jen počkej, Zajíci

Zahrada Čech

Komu se nelení, 
v  září se zelení

Babí léto 
na dohled

Podzim v pohádkovém zámku

Co jste o prázdninách nestihli

Burčáky plné slunce

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., září 2015

as si vymysleli 
lidé, aby v d li, 
odkdy dokdy 
a co za to.

-Jan Werich-

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XI., duben 2017

Noviny nejsou 
nic jiného než 
jako kroniky 
a letopisy, jež se pro 
potomky na v nou 
památku spisují.

-Václav Mat j Kramerius-

Dále, od 
hradu dále.
Apríl! 
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., září 2016

Vším bych cht l být, 

jen ne budoucností; 

co se od té, ubohé, 

požaduje, je už 
skoro nestydaté.

-Jan Neruda-

Babí léto budiž víc 
než záplava listí
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KAM
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po Česku

Turistický magazín

ročník VIII., červen 2014

Rájem 
rozhlednovým

Velká fotohádanka 
pro malé i velkéCo můžeš 

udělat dnes…

Dědo, říkám, nezapomeň
na ten výlet

S babočkou vstříc létu
KAM až oko dohlédne 

Střípky památek 
a zajímavostí

Češi stále častěji jezdí 
kempovat
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., červenec–srpen 2015

Zlo e ný je 
ten, kdo pro 
skývu chleba 
opustí pravdu.

-Mistr Jan Hus-
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VII., červenec/srpen 2013
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po Česku

ročník XII., leden–únor 2018

Republika, která 
dala hlasovací 
právo analfabet m 
a tetkám, si nem že 
dovolit luxus 

„kulturního boje“.

-Karel apek-

Tak KAM 
se letos vydáme?

Tady se jednou něco 
stane! Už se stalo, 
pane purkrabí…

Historické
město roku

Festival 
muzejních nocí

Deklamace 
s budoucností
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., květen 2015

Potud národ 
sv j, pokud šet í 
svých památek.

-Karel Jaromír Erben-

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., listopad–prosinec 2016

Jsem bezvýhradný 
ateista, až se 
bojím, že m
Pánb h potrestá. 

-Jára Cimrman-

Berte každý západ 
slunce jako příslib 
lepšího zítřka
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., květen 2016

T šit je víc, než být 

ut šován. Dávat 
je víc, než brát. 
Milovat je víc, 
než být milován. 

-Vít zslav Nezval-
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XI., květen 2017

Mnohý ti 
dá radu, jak 
p eplavat mo e, 
ale málokterý t
vytáhne z louže.

-Karel Polá ek-

Vítejte 
ve frýdlantském 
vévodství

Za tolik už budou 
prázdniny 

KAM
ročník IV., vydání červenec – srpen 2010
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ZDARMA
po Česku

Turistický magazín

Rodinné výlety 
aneb jak se nenudit s rodinou?

Koruny dvě, k tomu širé kraje…

Kouzelné místo na jihu Čech

Královská věnná města
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VI., červen 2012
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VIII., květen 2014

Historické město roku

Festival muzejních 
a galerijních nocí

Noc kostelů

Miláčku, je květen, 
tomu neutečeš

Ohlédnutí 
za první 
republikou

Památky drží jak 
helvétská víra 

Aprílové sluníčko 
není ještě na tričko
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ZDARMA
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po Česku

ročník IX., duben 2015

Dobrého je 
v ádu sv ta víc, 
ale to zlé lov k 
cítí siln ji.

-Tomáš Garrigue Masaryk-

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XI., září 2017

lov k ješt  není 
dost dokonalý ani 
dost slušný, aby 
m l právo žít na 
n em tak krásném, 
jako je zem .

-Karel apek-

Přírodou Babího léta 
s prstem na spoušti 
vašeho fotoaparátu
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník IX., říjen 2014

Ač slepý,
přec neporažen

Podzimní inspirace

Po fi lmových stopách 
do Hoslovic

Vodáky odnesla 
voda, koho já teď 

budu zlobit?
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XII., duben 2018

Jestliže neumíš, 

nau íme, jestliže 

nem žeš, pom žeme 

ti, jestliže nechceš, 

nepot ebujeme t .

-Jan Werich-

Památky jako 
odkaz, historie 

i poučení 

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XI., leden–únor 2017

Veletržní 
vydání
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VIII., březen 2014

Pozvání do muzea, galerie, na expozice

Proč zemřel největší z pábitelů?

KAM na školní výlet 

Když zima 
bledne…
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., březen 2016

Naši u itelé nesm jí 

být podobni sloup m 

u cest, jež pouze 
ukazují, kam jít, 

ale samy nejdou.

-Jan Amos Komenský-

Čas plyne jako voda,

užívej dnů, dokud je škola…
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VIII., listopad–prosinec 2014

Adventní svícení

Hrou k poznání světa...

Lyžovat, plavat a bavit se 

Zima je krásná 
i bez Santy

Podzim, 
ten mi vrásky nedělá

KAM
ročník IV., vydání říjen 2010
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ZDARMA
po Česku

Turistický magazín
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., říjen 2016

Naši u itelé nesm jí 

být podobni 
sloup m u cest, jež 

pouze ukazují, kam 

jít, ale samy nejdou. 

-Jan Amos Komenský-

Pohrajte si 
s podzimem…

KAM po Česku 
v roce 2013

Atentát na

ministra fi nancí

Jedeme do hor 

Navštiv a doporuč…
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VII., leden–únor 2013

BUDIŽ ZIMA 

MUCHOVSKY 

VZNEŠENÁ

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., listopad–prosinec 2015

„Jednou 
z nejv tších 
civiliza ních 
pohrom je 
u ený hlupák.“ 

-Karel apek-

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XII., březen 2018

V ci lásky jsou v ci 

života. Po ase zimním 

p icházívá jaro, 

po beznad ji vzniká 

nad je, po hr zách 

noci zasvítává den.

-Vladislav Van ura-

Velikonoční rejdění…
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VIII., červenec–srpen 2014

Předvečer husitských válek

Všechna sůl na hrad

Nebeský traktor

S námi si užijete léta, 

až KAM to zvládnete

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XI., listopad 2017

Ne íkejte, že žijeme 
jenom jednou. 
Není to pravda. 
Žijeme znovu každé 
ráno. Umíráme 
jen jednou.

-Jan T íska-

Už zase jen 
vánoční 
kapři

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., červen 2016

Mikeši, 
tak tohle 
je podzim

Omyl na pražském orloji

Tip na „mokrý“ podzimní výlet 

Má vlast cestami proměn
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., říjen 2015

A p ece každého dne 

byl sv t o chlup lepší 

než v erejšek, i když 

lidi d lají psí kusy, 

aby tomu tak nebylo.

-Jan Werich-
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VIII., duben 2014

Hrad KAMštejn zve

Život není apríl

Zdena nikdy neodejde

Čarodějnice, bacha, 
bude se grilovat
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XII., červenec–srpen 2018

Svatá pravda – a

je zima, a  je šero, 

a  je koneckonc

trošku smutno, ale 

jen když je veselo.

-Ji í Voskovec-

V létě zůstávám 
doma, protože jiní 
odjíždějí

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XI., říjen 2017

Idioti jsou jako 
láska – celý život 
se u íme s nimi 
zacházet, a nadosmrti 

to neumíme.

-Gabriel Laub-

Ohlédnutí 
za historií

Informační centrum 

roku 2017

Souká pavouk svoje sítě,

v babím létě víc než hbitě
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KAM
ZDARMA

po Česku

Turistický magazín

ročník VII., zaří 2013

První český Klobáskofest

Za vínem na jižní Moravu

Fajne babí léto
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., červen 2016

Nezávi te jeden 
druhému, ale 
m jte rad ji lásku 
mezi sebou, nebo
závist plodí záš . 

-Karel IV.-

Co třeba 
na výstavu… 

KAM na 
rodinný 
výlet?

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XII., červen 2018

Znám jednu rodinu 

a ta je tak fajnová, 

že u nich musí být 

na stole ubrus, i když 

hrajou ping-pong!

-Vlasta Burian-

Co se v mládí naučíš, 
jako rodič když 

najdeš

Jejda, dochází 
mi papír

Stezka v korunách stromů

Putování krajinou břidlice

Do kraje praotce Čecha

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., červen 2015

A  už íkají cokoli, 
ve skute nosti 
mají žáci i u itelé 
školu rádi: jsou 
tam p estávky.

-Eduard Bass-

Před zimou se 
(ne)schováš

Docela jiný svět

Města mnoha tváří

Zimní pohlazení

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., leden–únor 2015

P edstavte si 
to ticho, kdyby 
lidé íkali jen 
to, co v dí.

-Karel apek-

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XII., září 2018

Až se škola
zeptá…

Nemilovat knihy 

znamená nemilovat 

moudrost. Nemilovat 

moudrost však znamená 

stávat se hlupákem.

-Jan Amos Komenský-

KAM po Česku

vydání
Magazín KAM po Česku začal vycházet v roce 2007 skromně 

a nenápadně. Dnes je úspěšným, navíc jedním z posledních 

zdarma vydávaných magazínů na papíře u nás. Víc než dvanáct 

let si zakládá na tom, že je celonárodní, zdravě patriotický, vždy 

apolitický a pravdomluvný. Své čtenáře provádí napříč Českou 

republikou, přináší novinky o cestování a zve své čtenáře na 

výlety doma i v příhraničí. Mapuje kulturní dění, podporuje řadu 

charitativních akcí a pravidelně připomíná důležité střípky z naší 

historie, aby se nezapomnělo. Dlouhodobě je dobrým důvodem 

k návštěvě turistických informačních center, kde je distribuován. 

Historie magazínu je historií měnících se potřeb lidí, jak nejlépe 

trávit volný čas. Byl tu vždy pro vás, milí čtenáři. 

Jdeme do druhé stovky. Buďte při tom. Luděk Sládek
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XII., říjen 2018

Na výlet
stoletou 
republikou

Znám jednu rodinu 

a ta je tak fajnová, 

že u nich musí být 

na stole ubrus, i když 

hrajou ping-pong!

-Vlasta Burian-
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-Vlasta Burian-
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Znám jednu rodinu 

a ta je tak fajnová, 

že u nich musí být 

na stole ubrus, i když 

hrajou ping-pong!

-Vlasta Burian-

Co se v mládí naučíš, 
jako rodič když 

najdeš
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Ne íkejte, že žijeme 
jenom jednou. 
Není to pravda. 
Žijeme znovu každé 
ráno. Umíráme 
jen jednou.

-Jan T íska-

Už zase jen 
vánoční 
kapři
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník XI., duben 2017

Noviny nejsou 
nic jiného než 
jako kroniky 
a letopisy, jež se pro 
potomky na v nou 
památku spisují.

-Václav Mat j Kramerius-

Dále, od 
hradu dále.
Apríl! 

www.kampocesku.czS námi víte KAM – předplatné

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa
do 31. ledna 2020

Hlasujte o kraj vašeho srdce výběrem z kategorií volnočasových aktivit a získejte 
jednu z PĚTI CEN od všech partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů 
proběhne v rámci doprovodného programu prestižního veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World v Praze (13.–16. 2. 2020). Seznam pěti výherců bude zveřejněn 
na www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Kraj mého srdce VIII. ročník ankety

Dokud není na výlety pozdì

Do roku 2020 Vám pøejeme jen vše dobré a splnìní alespoò jednoho z dosud nesplnìných tajných pøání.
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Milí čtenáři,
skončil rok jeden a  začíná další. 

Mnozí z  nás doufají, že bude lepší 

a úrodnější. Sociologové totiž vysnili 

výši tzv. minimální důstojné mzdy, více 

než 31 tisíc korun. Pokud uvážím, že ani 

polovina pracujících na ni nedosáhne 

a stát chystá další zdražování, zbývá mi 

jen jediné, uvědomit si, že chudoba cti 

netratí. Věřme tedy, že letošní rok bude 

opravdu úrodnější, proto si také v po-

sledních třiceti letech zvykáme na obiloviny, luštěniny, zeleninu, 

ovoce a odvykáme masu, bramborám, mléku a cukru. Jistě dobrá 

zpráva pro všechny velko-bio farmáře, konečně nás nakrmí i za mi-

nimální mzdu. Proto plaťme daně, aby měl radost pan král, tankujme 

vždy za 200 Kč, ceny benzinu nás pak trápit nemusí, a společně si 

zazpívejme v zemi krále Miroslava. 

Horší je, že stále více čelíme názorové diktatuře. Navrhuji tedy 

stanovit si hranice svobody slova. Třeba tak, že co nemáme rádi sami, 

nečiňme druhým, a jak chceme, aby ostatní mluvili s námi, mluvme 

my s ostatními. Edmund Burke kdysi řekl: „Vše, co je pro vítězství zla 

nezbytné, je to, že dobří lidé nic neudělají.“ Měl pravdu. Chtěl bych 

se dožít společnosti, kde se mají lidé rádi, nenávist a závist nejde ruku 

v ruce a společností necloumají mediální hry, nýbrž lidská empatie. 

Proto jsme se také rozhodli v péefku upozornit naše čtenáře, že čas 

na hodinách neukazuje pět minut po dvanácté, je zatím 20:20, tedy 

ještě není pozdě. Ani na výlety. 

Na titulní straně se vás ptá nový rok, jaké máte otázky. Pře-

mýšlejte, ale nejspíš dospějete k závěru, proč se ptát, lépe je něco 

dělat. Třeba jít na výlet, zvláště když prestižní vědecký časopis napsal 

„chodíte-li pomalu, stárnete rychleji“. Zpráva stejně objevná jako ta 

od Evropské komise, že nebudeme muset venčit kočky na vodítku. 

Zdravý rozum mi říká, že kočky své potřeby zvládnou i bez nás a na 

výlety budu spěchat jen do té míry, abych si potom šel vlastním 

tempem. Přeji všem našim čtenářům jen vše dobré v roce 2020 a již 

tradičně splnění alespoň jednoho z dosud nesplněných tajných 

přání. Na potkanou na značkách.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Příběh tříkrálový 
Přesný den Ježíšova narození nikdo nezná. Jedním z možných je 6. leden, 

slavený ranými křesťany jako Zjevení Páně. Poté co sv. Augustin (354–430) 

stanovil Ježíšovy narozeniny na 25. prosinec, jinak římský svátek Slunce, 

ve Filokalově Chronografu z roku 354 je již 25. prosinec uveden jako 

Ježíšovo narození. Dnes je 6. leden dvanáctým dnem Vánoc, kdy Vánoce 

končí, a slaven je jako Zjevení Páně, Kristův křest, zázrak v Káni a také 

jako příchod Tří králů. 

Podle legendy si mudrci spojili hvězdu na obloze s proroctvím o příchodu 

Spasitele a následovali ji. Došli do Betléma, poklonili se děťátku, předali mu dary 

a vrátili se domů. Matouš je označil ve svém evangeliu za „magoi“, kněze kasty 

zoroastriánů (astrology, mudrce, doktory). Nezmiňuje jejich počet ani jména, 

jen odkud přišli, tedy „z východu“, a že přinesli darem zlato, kadidlo a myrhu. 

Nezmiňuje jejich království, ta domýšlejí až později křesťanští „badatelé“. Počet 

mudrců stanovil řecký fi lozof Órigenés ve 3. století, soudě podle počtu darů. Za 

krále je označil v 6. století sv. Caesaria z Arles a symbolismus je pasoval na krále 

Evropy, Asie, Afriky, ve věku mladíka, dospělého muže a starce, a darům dal 

vlastnosti tehdy známých skupenství, pevné, plynné a kapalné. Jména Kašpar, 

Melichar a Baltazar dostávají až na fresce v Ravenně po roce 560 a defi nitivně 

v 7. století. Baltazar je nejmladší z králů, často tmavé pleti, středního věku, 

zástupce orientální Asie, co přinesl kadidlo. Kašpar býval dlouho nejmladší, 

míval také černou pleť, byl zástupce Afriky a přinesl myrhu. Melichar byl nejstarší, 

zástupcem Evropy, který přinesl zlato. Nápis K† M† B† se píše posvěcenou křídou 

na dveře domů a chlévů  jako formule požehnání. Tři křížky symbolizují Svatou 

Trojici, nikoli plus. A nepodloženým je také výklad z 20. století, že KMB je zkratkou 

latinského Christus mansionem benedicat (Kristus ať obydlí žehná). Betlémskou 

hvězdu jako úkaz na nebi popsal Matouš: „A hle, hvězda, kterou viděli na východě, 

šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.“ Coby kometu ji zvěčnil 

až Ital Giotto di Bondone na fresce „Klanění Tří králů“ v padovské kapli Scrovegniů 

(1308). Jan Kepler vyslovil teorii (1606), že šlo o konjunkci Jupitera se Saturnem, 

vzácný úkaz známý z let 7 a 861 před Kristem. V našich časech nenastal a ani se 

neplánuje. Jisté je, že na Tři krále končí Vánoce a někdo musí odstrojit stromeček, 

čímž vyvstává nerudovský problém. Kam s ním? Nic to však nemění na 

skutečnosti, že tradici lidé udržují stovky let navzdory všem nevěřícím Tomášům. 

Luděk Sládek

1www.kampocesku.cz |
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Knížata v Řezně (1175 let)

Tato událost 13. ledna 845 vstoupila do dějin 

jako „křest čtrnácti českých knížat v Řezně“. Důvě-

ryhodné informace o této události však chybí. 

S určitou mírou jistoty lze tvrdit, že k pokřtění 

v  tehdejší bavorské metropoli na dvoře Ludvíka 

Němce opravdu došlo, ale nic víc. Jednalo se o sku-

pinku velmožů nebo předáků českých oblastí, kteří 

ani nereprezentovali celé námi dnes vnímané úze-

mí Čechy. Dobrovolným pokřtěním zřejmě chtěli 

vyřešit politickou situaci a  předejít budoucímu 

konfl iktu s  mocnějším křesťanským sousedem. 

Tomu se sice nevyhnuli, ale stali se průkopníky 

v následné christianizaci středu Evropy a součástí 

jejích budoucích společných dějin.

-babok-

Nejstarší na trůn (965 let)

Bylo to skoro jako v pohádce. Žil byl 
jeden kníže a ten měl pět synů. Který 
z nich ale bude vládnout?

Břetislav I. po dvaceti úspěšných letech na 

knížecím stolci měl na konci své éry trápení s ná-

stupcem. Copak o to, synů měl dost, ale jak vyřešit 

to, aby se mezi sebou nerozkmotřili? Před svým 

skonem na hradě v  Chrudimi v  lednu 1055 přišel 

s  nápadem seniorátního zákona, který stanovil 

nástupnictví vždy pro nejstaršího mužského po-

tomka přemyslovské dynastie. A  tak se dle jeho 

vůle nástupcem na šest let stal nejstarší syn Spytih-

něv II. Po něm následoval od roku 1061 na tři de-

kády druhorozený Vratislav II., který se stal prvním 

českým, zatím ještě nedědičným králem.

-liban-
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Režisér, scenárista a produ-

cent Petr Krejčí se narodil v roce 

1975 ve Svitavách, ale velkou 

část dětství prožil v Mikulově. 

Tam se také zrodila jeho láska 

ke krajině, jež se odráží i v jeho 

autorských projektech. V roce 

2014 debutoval na televizních 

obrazovkách dokumentárním 

fi lmem Pálavská exotika. Ná-

sledně vytvořil diváky i kritikou 

oceňovaný cyklus Krajinou do-

mova, který získal hlavní cenu 

na mezinárodním fi lmovém festivalu outdoorových 

fi lmů Tourfi lm. V roce 2019 dokončil projekty Pivní 

putování a Barokní srdce Evropy, které Česká tele-

vize uvede v letošním roce. Momentálně pracuje na 

závěrečné sérii Krajinou domova.

KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po 

České republice?

Na naší krajině je jedinečné to, že je tak pestrá, 

a proto také nemusíte dlouze přemýšlet nad zajíma-

vým výletem. Můžete se vydat kterýmkoli směrem 

od města nebo vesnice, kde žijete, a pokaždé natre-

fíte na něco zajímavého – kus zachované přírody, 

historickou památku nebo jen líbeznou krajinnou 

kompozici. Nebudu tedy čtená-

ře lákat na konkrétní místa, ale 

dovolím si poradit: vyjděte kam-

koli za humna a vnímejte krajinu 

svého domova všemi smysly – její 

tvary, barvy, nálady, vůně, zvuky, 

strukturu skal i kůry stromů. Vší-

mejte si starých chalup a domů, 

kostelů, kaplí, hřbitovů, alejí, pol-

ních cest lemovaných květy – to 

všechno nás po generace utvá-

řelo a utváří, aniž bychom si to 

kolikrát uvědomovali. Jací jsme 

my, taková je krajina. A jaká je krajina, ve které žijeme, 

takoví jsme i my.

Děkuji Vám za zajímavý tip na výlet a dovolte 

mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profesním 

i osobním životě.  Tereza Blažková

Režisér, scenárista a milovník přírody Petr Krejčí

Krajina u Nové Bukové

Opukový náhrobek knížete Břetislava I. v katedrále sv. Víta

Regensburg (Řezno) na staré rytině

Přeji vše nejlepší ke všem výročím v tomto roce.

Fráňa Pavel, Uh. Hradiště

Děkuji za další rok vydávání vašeho vynikajícího 

magazínu, přeji příjemné a klidné svátky vánoční, 

dobré zdraví, pohodu v novém roce a hodně spo-

kojených čtenářů. 

Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou

Přeji veselé Vánoce, spoustu dárečků pod stromeč-

kem a úspěšný rok 2020. 

Jiří Musil, Moravské Budějovice

Přejeme všem v redakci krásné a štědré Vánoce.

 Klárka a děda Vláďa, Vsetín

Krásné prožití svátků vánočních, veselého silvestra, 

do nového roku samé radosti, žádné starosti přeje

Leopold Šrot, Novosedly

Zdravím Vás a  přeji hodně spokojených čtenářů 

magazínu Kam po Česku. 

Dana Dvořáčková, Praha 

Přeji příjemné dny před adventem, veselé Vánoce 

a vše nejlepší v novém roce 2020. 

čtenářka Fialová

Klidné Vánoce, veselý silvestr 2019 a jen to nejlepší 

v celém roce 2020 přeje všem 

M. Lajksnerová

Vážený pane šéfredaktore, oceňuji Vaše úvodníky, 

které vždy „tnou“ do černého, a všem v redakci za-

sílám krásnou vánoční ozdobu na stromeček. Krás-

né nadcházející svátky a  děkuji za Vaši vstřícnost 

a odpovědi čtenářům. 

Květoslava Pavlíčková, Pardubice

Slovo dalo slovo, i rozhodli jsme se panu arch. Mi-

roslavu Sládkovi z  Hořic udělat radost drobností 

z naší zahrádky prostřednictvím paní Bělinové z in-

focentra v Hořicích, kam si chodí pro KAM. 

Děkuji všem našim čtenářům za přízeň a přeji jen 

vše dobré v roce 2020.

Luděk Sládek, šéfredaktor

2
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KAM na výlet s PETREM KREJČÍM 
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Obávaní… (940 let)

Koncem 11. století byla Evropa zmítána 
konfl ikty a český kníže Vratislav II. 
(okolo  1031–1092 ) nestál stranou. 
Vsadil na Jindřicha IV. v jeho císařských 
snahách a vyplatilo se. 

České oddíly v Jindřichově vojsku čelily Rudol-

fu Švábskému, který využil sporu Jindřicha s pape-

žem a  stal se protikrálem (1077). Jindřich několik 

bitev sice prohrál, jako u Flarchheimu 27. 1. 1080, 

kde však český oddíl Rudolfovi ukořistil svato-

mořické (Longinovo) kopí osudu a  Jindřich kopí 

Vratislavovi věnoval. Dnes existuje šest těchto 

„pravých“ kopí, to Vratislavovo je prý ukryto v zá-

kladech rotundy na Řípu. Válka o říšský trůn skon-

čila 15. října 1080 u  Hohenmölsenu, kde Rudolf 

Švábský umírá. Jindřich roku 1084 za italské tažení 

udělil Vratislavu II. nedědičný titul krále.

Alois Rula

Císařův lékař (475 let)

Léčit neduhy samotného císaře nemůže 
jen tak někdo. Rudolf II. důvěřoval 
Adamu Huberovi z Riesenpachu.

Budoucí lékař se narodil 3. ledna 1545 ve Velkém 

Meziříčí. Na univerzitách v Německu získal široké 

vzdělání, které uplatnil v soukromé praxi v Praze. 

Byl odborníkem se širokým rozhledem a  mimo 

jiné spolupracoval při pitvách s Janem Jesseniem. 

Rovněž přeložil a rozšířil známý Mattioliho herbář. 

Díky znalostem bylin ulevoval úspěšně od bolestí 

a depresí Rudolfu II. Huber vydával také oblíbené 

hvězdářské kalendáře. Svého císaře přežil o jeden 

rok – zemřel po záchvatu mrtvice v roce 1613.

-babok-

Malíř české krajiny (190 let)

Zakladatel novodobé české krajinomalby Adolf Kosárek se narodil 6. ledna 
1830 na Českomoravské vrchovině v obci Herálec. Za svůj krátký život vytvořil 
pozoruhodné dílo a je považován za nejvýraznější osobnost českého krajinářství 
19. století.

Od mládí bylo jeho hlavním zájmem malování, 

přesto se nejdříve stal na přání svého otce hospo-

dářským úředníkem. Pracoval na arcibiskupských 

statcích v  Dobřejovicích a  Rožmitále pod Třemší-

nem. Při práci maloval a  jeho výtvarných vloh si 

všiml nadřízený, na jehož doporučení získal roku 

1850 stipendium na pražské Akademii výtvarných 

umění. Ranou Kosárkovu tvorbu ovlivnil hlavně 

romantismus a manýrismus (Horské jezero v bouři), 

později se však přiklonil spíše k realistické malbě. 

Roku 1853 vystoupil na veřejnost s  třemi obrazy 

(Krajina v bouři, Podzimní jitro a Stmívání) na výsta-

vě Krasoumné jednoty a sklidil úspěch. Z jeho dal-

ších děl můžeme jmenovat Motiv od Pardubic, Mlha 

v  Krkonoších, z  pozdní tvorby Zimní noc, Osamělá 

krajina, Motiv z Kokořínského údolí či Krajina s pout-

níky. Od roku 1854 byl bez stálého příjmu, ale po-

dařilo se mu prodat několik obrazů a  díky tomu 

mohl podniknout studijní cestu na německou 

Rujánu a do rakouských Alp. Celkově se však jeho 

životní situace nezlepšila, trpěl fi nančním nedo-

statkem a  onemocněl tuberkulózou. V  roce 1858 

nemoc na čas ustoupila, stihl se oženit a narodila 

se mu dcera. Ozdravný pobyt v  Krkonoších mu 

nepomohl a  Kosárek umírá ve svých 29 letech 

30.  10.  1859 v  Praze. Je pochován na Malostran-

ském hřbitově.

-aba-

Autorka nejslavnější kuchařky (235 let)

Česká buditelka a spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová, básnířka, 
literátka, dokonce autorka divadelních her, je známá především jako autorka 
naší nejproslulejší kuchařky. Zajímavostí je, že prý do svých 18 let vůbec neuměla 
česky. 

Narodila se 31. ledna 1785 do rodiny Františ-

ka Artmanna, správce na panství hraběte Kouni-

ce ve Všeradicích u  Hořovic. Záhy se ale musela 

sama starat o  celou domácnost, neboť otec brzy 

zemřel a  na matce zůstalo zajišťování veškerého 

živobytí. V  té době se s  matkou přestěhovaly do 

Prahy. V roce 1808 se Magdalena provdala za Jana 

A. S. Rettiga, vlastence, spisovatele a později také 

radního, který ji přivedl k českému jazyku. Manželé 

se často stěhovali a  od roku 1834 žili v  Litomyšli, 

kde se Rettigová úspěšně věnovala své literární 

činnosti a  učila mladé dívky šít, vařit a  stolovat. 

Také je seznamovala s  literaturou a  půjčovala jim 

české knihy. Pořádala nejrůznější vlastenecké 

akce a výlety. Nejslavnější dílo Rettigové „Domácí 

kuchařka aneb pojednání o  masitých a  postních 

pokrmech pro dcerky české a  moravské“ vzniklo 

kolem roku 1826 a obsahuje 1 150 receptů. Sama 

autorka proslulé kuchařky se prý řídila heslem: „Li-

dem stále ještě více chutná dobrý oběd než pěk-

ná báseň.“ Rettigová byla jasnou představitelkou 

emancipované ženy své doby. Přátelila se s Palac-

kým, Šafaříkem, Jungmannem, vážila si jí také Bo-

žena Němcová. 

Magdalena Dobromila Rettigová zemře-

la 5.  8.  1845 a  byla pohřbena na litomyšlském 

hřbitově. 

Drahomíra Samková

M. D. Rettigová na portrétu Jana Vilímka

Adolf Kosárek, Před bouří
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Nejmladší z Čapků (130 let)

Novinář, dramatik, překladatel, spisovatel, ale i sběratel a amatérský fotograf Karel Čapek se 
narodil jako nejmladší ze tří dětí v Malých Svatoňovicích 9. ledna 1890. Tatínek Antonín byl 
báňský a lázeňský lékař, maminka Božena, rozená Novotná, byla dcerou hronovského mlynáře. 

Karel studoval na gymnáziu 

v  Hradci Králové, Brně a  maturoval 

na Akademickém gymnáziu v  Praze. 

Během studií pobýval v  Paříži a  Ber-

líně a  doktorát na Filozofi cké fakultě 

UK v  Praze získal roku 1915. Nebyl 

odveden do armády, proto se mohl 

po studiích věnovat výchově Prokopa 

Lažanského na zámku Chyše. Poté se 

dal na novinařinu, prošel redakcemi 

Národních listů (1917–1921), týdeníku 

Nebojsa (1918–1920) a Lidových novin 

(od roku 1921). Spolu s  T. G. Masary-

kem, bratrem Josefem, E. Benešem, 

F. Peroutkou, K. Poláčkem a  dalšími 

osobnostmi politicko-společenského 

a kulturního života patřil k  tzv. páteč-

níkům. Vedle psaní se věnoval foto-

grafování, sbíral gramofonové desky 

a  katalogy gramofonových fi rem. Do 

roku 1925 žil s bratrem Josefem v bytě 

na Malé Straně, poté se přestěhovali 

do vily architekta L. Machoně, kde žil 

Karel sám, později s manželkou Olgou 

Scheinpfl ugovou (svatba 26. 8. 1935). 

V  druhé polovině vily žil Josef s  rodi-

nou. Karel s  Olgou obdrželi doživotní 

dekret na „letní byt“ ve Strži u Dobříše, 

kde je dnes Čapkův památník. V  dů-

sledku povodní (1938) se Karel rozhodl 

opravit domek ve Strži, ale onemocněl 

zánětem ledvin a zápalem plic. Zemřel 

25. 12. 1938 na plicní edém a pocho-

ván byl na pražském Vyšehradském 

hřbitově. Paradoxně tak unikl zatčení 

gestapem. Jeho bratr Josef tolik „štěs-

tí“ neměl. 

Lucie Sládková

Mistr, co maloval za babku (155 let)

Věnceslav Černý, rodák ze Starých Benátek (Benátky n. Jizerou), byl český malíř a ilustrátor. 
Narodil se 27. ledna 1865 jako syn sládka, ale když otec při požáru přišel o majetek, často se 
stěhovali. Nakonec rodina zakotvila v Praze, kde otec pracoval ve smíchovském pivovaru. 

Černý tu vychodil nižší gymná-

zium a  po kvartě (1882) byl přijat na 

pražskou Akademii výtvarných umění, 

kde byl po dva roky žákem prof. Čer-

máka a  Lhoty a  spolužákem Marolda 

a Úprky. Poté pokračoval na vídeňské 

Akademii (1885) u  prof. Gripenkerla. 

Do Prahy se vrátil roku 1887 pln ideálů 

a  s  malíři Alšem, Boháčem, Hilšerem 

a  dalšími spoluzaložil spolek Mánes 

(1888). Téměř výhradně se věnoval 

ilustraci časopisecké (Šimáčkův „Svě-

tozor“, Ottova „Zlatá Praha“, Zábavné 

listy, Květy a  Ruch) a  knižní (Jirásek, 

May, Sienkiewicz, Verne). Ilustroval 

pro nakladatelství Vilímkovo, Kvasnič-

ka a  Hampl, Alois Hynek, Toužimský 

a  Moravec, Josef R. Vilímek, Beaufort. 

Byl vyhledávaným ilustrátorem, leč 

bídně placeným. Oženil se s  Marií 

Jechovou, se kterou měl děti Aleše 

a  Květuši. Střídavě žil v  Praze a  mimo 

ni, až roku 1903 opustil Prahu a pobý-

val v lázních Železnice u Jičína a v Mla-

dé Boleslavi. Zemřel 15. 4. 1936 v mla-

doboleslavské nemocnici. Pohřben byl 

v Železnici, kde má pamětní desku na 

domě, ve kterém žil.

Alois Rula

1440
(580 let)

Ladislav 

Pohrobek

* 22. 2. 1440

† 23. 11. 1457

český a uherský 

král, přezdívaný 

král Holec

1575
(445 let)

Jindřich Michal 

Hýzrle z Chodů 

* 10. 1. 1575

† 18. 4. 1665

český šlechtic 

a voják

1600
(420 let)

Jan Špork

* 6. 1. 1600

† 6. 8. 1679

český generál 

jezdectva 

habsburských 

vojsk

1. 1. 1770 (250 let)

V platnost vstoupil posled-

ní předosvícenský trestní 

zákoník nazvaný Constitutio 

Criminalis Theresiana, tzv. 

Hrdelní řád Marie Terezie. 

Zákoník byl v době svého vzni-

ku zastaralý. V platnosti zůstal 

jen krátce, do roku 1787, kdy 

byl nahrazen moderním trest-

ním zákoníkem Josefa II.

1. 1. 1915 (105 let)

Spisovatel a vysokoškolský 

pedagog Josef Kratochvil se 

narodil 1. 1. 1915 v Pozořicích 

(† 26. 5. 2001). Byl jednou 

z vůdčích osobností skautského 

hnutí. Psal skautské příručky, 

učebnice a knihy pro mládež. 

Chlapecké a skautské romány 

a povídky publikoval pod pseu-

donymem J. K. Baby.

2. 1. 1965 (55 let)

Československá televize poprvé 

odvysílala Večerníček, deseti-

minutový večerní televizní po-

řad pro děti. Symbolem pořadu 

je kreslený chlapec v papírové 

čepici od malíře Radka Pilaře. 

Večerníček je nejdéle vysílaným 

českým dětským pořadem, kte-

rý v roce 2015 oslavil 50 let.

4. 1. 1890 (130 let)

Profesionální podvodník Viktor 

Lustig se narodil 4. 1. 1890 

v Hostinném († 11. 3. 1947). 

Nejvíce se proslavil dvojnásob-

ným prodejem Eiff elovy věže. 

Zinscenoval její prodej do šrotu. 

První prodej mu vyšel, druhý už 

ne. Zatčení však unikl. Později 

se v USA stýkal i s Al Caponem.

6. 1. 1895 (125 let)

Jaroslav Červený, fotbalový 

reprezentant, záložník, se na-

rodil 6. 1. 1895 († 4. 5. 1950). Za 

československou reprezentaci 

odehrál v letech 1923 až 1925 

sedm utkání. Byl členem slavné-

ho mužstva pražské „železné 

Sparty“ z 1. poloviny 20. let 

20. století. Ke konci kariéry ode-

šel do USA.

Věnceslav Černý, 1899 

Staré pověsti české Aloise Jiráska, 1898

Karel a Josef Čapkové, 1927
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„Šéf“ (70 let)

Tato jasná a výstižná přezdívka jej zcela charakterizovala. Měl charisma, dar ovlivňovat lidi, byl 
oddaný hokeji. Takový byl Ivan Hlinka. 

Narodil se 26. ledna 1950 

v Mostě a od šesti let začal hrát 

hokej v  Litvínově. O  deset let 

později se objevuje na soupisce 

prvoligového týmu a ve dvaceti 

se stává členem národního muž-

stva. Na jedenácti světových 

šampionátech získal tři tituly 

mistrů světa a ze dvou olympij-

ských turnajů si přivezl stříbro 

a  bronz. Kapitánem reprezen-

tace byl v  letech 1977–1980. 

V  256 zápasech nastřílel 132 

gólů, v  lize potom 347 branek 

v  544 utkáních. Na sklonku ak-

tivní sportovní kariéry dva roky 

působil v  NHL v  týmu Vancou-

ver Canucks a  dva roky ve Švý-

carsku. Největší úspěch ho ale 

čekal v roce 1998. Olympijským 

turnajem století s  nejlepšími 

hokejisty světa dovedl v  roli 

trenéra český tým ke zlatým me-

dailím. Pro většinu hráčů, které 

trénoval, byl hokejovým tátou 

a  partnerem. Proslul životním 

nadhledem a  heslem „Hlavně 

se z  toho nepo…“. Trenérských 

úspěchů si všimlo i zámoří. Hlin-

ku a Alpo Suhonena angažovali 

v  roce 2000 a  jako první Evro-

pany do pozic hlavních trenérů 

v  Pittsburghu. Chvíli působil 

jako trenér také v  ruském Om-

sku. Jeho život ukončila tragická 

autonehoda u  Karlových Varů 

16. 8. 2004 v době, kdy rozjížděl 

přípravy české reprezentace na 

Světový pohár v Kanadě. 

-babok-

Být, či nebýt (125 let) 

Legionář, generál, velitel Pražského povstání Karel Kutlvašr 
se narodil 27. ledna 1895 v Michalovicích u Německého 
(Havlíčkova) Brodu. Pocházel ze šesti dětí sedláka Josefa 
Kutlvašra. Vychodil dvouletou obchodní školu a nastoupil 
nejprve u fi rmy Jenč v Humpolci a později v Kyjevě u fi rmy 
Vielwart a Dědina.

V srpnu 1914 se přihlásil do České 

družiny na Rusi, kde působil jako roz-

vědčík. Po bitvě u Zborova, kde padl 

jeho bratr František a sám byl raněn, se 

stal velitelem praporu. Již 25. 2. 1919 

byl ministrem vojenství Štefánikem 

povýšen na podplukovníka a jmeno-

ván velitelem 1. pluku. V Rusku poznal 

svou budoucí manželku Jelizavetu 

Jakovlevovou, se kterou se vrátil do 

vlasti v roce 1920. Na plukovníka byl 

povýšen v roce 1923 a ve 33 letech se 

stal nejmladším brigádním generálem. 

V letech 1934–1939 velel 4. pěší divizi 

v  Hradci Králové. V  době mobilizace 

velel Hraniční oblasti 35 s velitelstvím 

ve Vamberku. Za protektorátu byl čle-

nem odbojové organizace Obrana ná-

roda a během Pražského povstání byl 

5. 5. 1945 jmenován velitelem povsta-

leckých jednotek v oblasti Prahy. Za to, 

že 8. 5. dojednal podmínky kapitulace 

nacistických jednotek v  Praze výmě-

nou za jejich volný průjezd městem do 

amerického zajetí, byl po únoru 1948 

perzekvován. Ve vykonstruovaném pro-

cesu byl 16. 5. 1949 odsouzen za vele-

zradu na doživotí. Z vězení byl v roce 

1960 po amnestii propuštěn a ještě jako 

důchodce musel pracovat coby hlídač 

a noční vrátný. Zemřel při zdravotní pro-

hlídce 2. 10. 1961 v nemocnici v Motole. 

Pohřben byl na pražských Olšanských 

hřbitovech. V roce 1968 sice zrušili ko-

munisté všechna jeho obvinění, ale plně 

rehabilitován byl až po listopadu 1989. 

Antonín Fridrich

1815
(205 let)

Athanasius Filip 

Bernhard

* 2. 1. 1815

† 18. 3. 1875

český kněz, 

42. opat 

kláštera v Oseku 

u Duchcova

1820
(200 let)

Pavel 

Křížkovský

* 9. 1. 1820

† 8. 5. 1885

český hudební 

skladatel, 

sbormistr, 

pedagog 

1820
(200 let)

Božena 

Němcová

* 4. 2. 1820

† 21. 1. 1862

česká 

spisovatelka

8. 1. 1370 (650 let)

Karel IV. vydává nařízení 

omezující dovoz cizích vín do 

Prahy, aby podpořil vlastníky 

českých vinic. 9. 1 vydává zákaz 

dovozu cizích vín do Čech 

v období od sv. Havla do sv. Jiří. 

V této době se smí šenkovat jen 

české víno. To vedlo k přesvěd-

čení, že česká vína se mohou pít 

jen mladá.

11. 1. 1510 (510 let)

„Král Vladislav II. vydal na hra-

dě pražském dva majestáty; 

první z nich se týkal nedělitel-

nosti zemí koruny svatovác-

lavské… druhý pak dědických 

nároků dítek Vladislavových 

obojího pohlaví.“ (Kalendář his-

torický národa českého, Daniel 

Adam z Veleslavína, str. 40)

13. 1. 1900 (120 let)

V boji proti českému nacionalis-

mu císař František Josef I. vyhla-

šuje němčinu jako ofi ciální řeč 

Rakousko-Uherska. Německý 

jazyk byl již od tereziánských 

a josefínských reforem praktic-

ky užívaným jednotným úřed-

ním jazykem, ačkoliv v monar-

chii byla většina Slovanů.

17. 1. 1350 (670 let)

„Anna, jinak Anežka aneb 

Mcela, dcera Rudolfa mladšího, 

falckrabí z Rejnu, druhá man-

želka císaře Karla IV., porodi-

la syna Václava, ale kterýž 

druhého roku umřel. Po té ženě 

císař Karel dostal u věně města 

Sulzpachu.“ (Kalendář historický 

národa českého, Daniel Adam 

z Veleslavína, str. 55)

25. 1. 1525 (495 let)

Ve snaze zabránit pronikání 

reformace církve z Německa do 

českých zemí vrátil král Ludvík 

Jagellonský úřad nejvyššího 

purkrabího českému katolic-

kému šlechtici Zdeňkovi Lvu 

z Rožmitálu (1470–1535). 

Proslul jako dvořan a diplo-

mat králů Jiřího z Poděbrad 

a Vladislava Jagellonského.

Generál Karel Kutlvašr, 1945

Hrob Ivana Hlinky na Olšanských hřbitovech
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Národem milovaná babička (130 let)

Pohádkové babičky hrála ráda, pohádky uměla také krásně vyprávět. Díky své životní roli už ale 
navždy zůstane ztělesněním české babičky, která oplývá moudrostí a laskavostí, i když se ona 
sama matkou ani babičkou nikdy nestala. 

Jarmila Kurandová se narodila 

jako Marie Martínková 30. ledna 1890 

ve Veselé na Pelhřimovsku do rodiny 

hajného. V 15 letech přijala v Praze 

místo vychovatelky. Přes protesty 

rodičů odešla v  roce 1908 na inze-

rát k Housově divadelní společnosti. 

U kočovných společností strávila 11 let 

a  také zde poznala svého manžela, 

herce Františka Kurandu. V roce 1919 

oba nastupují do Národního divadla 

moravskoslezského v  Ostravě a  po 

roce společně přecházejí do Olo-

mouce. V roce 1935 se herečka stává 

členkou brněnské činohry, dnešního 

Národního divadla Brno. 

Skutečné hvězdné chvíle ale na 

Jarmilu Kurandovou čekaly až po od-

chodu do důchodu. V té době začala 

být často obsazována do fi lmu – Tý-

den v tichém domě, Rodinné trampo-

ty ofi ciála Tříšky, Princezna se zlatou 

hvězdou. A  pak přišla její poslední 

role moudré babičky ve dvoudílném 

zpracování románu Boženy Němcové 

Babička (1971). „Když jsem si přečet-

la scénář Babičky, ta stařenka přede 

mnou živě vyvstala. Viděla jsem ji, jak 

jde s dětmi, jak pracuje. Jsem rozená 

venkovanka, od mládí jsem hrála ven-

kovské dívky. Na babičce mě zaujala 

její dobrota a pochopení pro bolest 

druhého člověka,“ prohlásila kdysi 

o své životní roli. Jarmila Kurandová 

zemřela 6. 12. 1978 a je pohřbena na 

Ústředním hřbitově města Brna. 

Drahomíra Samková

Osobnost západočeské architektury (135 let)

Český architekt Hanuš (Jan) Zápal přišel na svět 7. února 1885 v Krašovicích do učitelské 
rodiny na severním Plzeňsku. Ve svém rodném kraji vytvořil řadu staveb a je považován za 
nejvýznamnější osobnost architektury jihozápadních Čech první poloviny 20. století.

Studoval v  letech 1903–1909 na 

České škole technické v  Praze (ČVUT) 

u profesorů Josefa Schulze a Jana Kou-

ly. Ještě jako student se podílel na re-

konstrukci renesanční radnice v  Plzni 

a  tato zkušenost velmi ovlivnila jeho 

vztah k  městu. Po absolvování praxe 

u architektů Antonína Balšánka (Obec-

ní dům v Praze) a Bedřicha Bendelma-

yera přijal v  roce 1910 místo inženýra 

na plzeňském stavebním úřadě. Zde 

setrval až do roku 1931, kdy odešel na 

vlastní žádost ze zdravotních důvodů 

do penze. Za dobu svého působe-

ní vytvořil řadu významných staveb, 

mj. budovu Měšťanského pivovaru, 

krematorium s  kolumbáriem na pl-

zeňském Ústředním hřbitově, soubor 

činžovních domů zvaných Mrakodrap 

nebo školu na Lochotíně. Hanuš Zápal 

se kromě své architektonické tvorby 

věnoval také záchraně a  rekonstruk-

cím památek v  okolí Plzně. Jeho zá-

sluhou došel obnovy barokní poutní 

areál v  Mariánské Týnici, na které se 

podílel téměř čtvrt století, než byl ko-

munistickou mocí odejit. I po odchodu 

do penze projektoval, přednášel a vy-

víjel osvětovou činnost. Závěr života 

strávil střídavě v Praze a Lednici u Kra-

lovic, kde také 28. 11. 1964 zemřel. 

Gočár českého Západu, jak byl nazý-

ván, byl pochován v  rodinné hrobce 

v Rakovníku.

-ala-

1830
(190 let)

Karolina Světlá

* 24. 2. 1830

† 7. 9. 1899

česká 

spisovatelka, 

zakladatelka 

vesnického 

románu

1860
(160 let)

Jan Vilímek

* 1. 1. 1860

† 5. 3. 1938

český malíř, 

maloval 

významné 

osobnosti

1875
(145 let)

Terezie Brzková

* 11. 1. 1875

† 19. 11. 1966

česká herečka, 

ztvárnila roli 

 babičky ve 

stejnojmenném 

fi lmu

28. 1. 1790 (230 let)

Po neúspěšné válce s Tureckem 

se císař Josef II. vrátil do Vídně. 

Zklamaný a těžce nemocný od-

volal na smrtelném loži většinu 

svých reforem. Během deseti let 

vlády vydal na šest tisíc dekre-

tů (průměrně asi dva denně). 

Zemřel 20. 2. 1790, na trůn na-

stoupil jeho bratr Leopold II.

30. 1. 1905 (115 let)

Vladimír Krajina, vůdce 

českého protifašistického od-

boje, se narodil 30. 1. 1905 ve 

Slavicích u Třebíče († 1. 6. 1993). 

Vystudoval botaniku na 

Univerzitě Karlově, v roce 1945 

byl jmenován profesorem. Jako 

jediný z „Ústředního vedení 

odboje domácího“ nebyl za 

heydrichiády odhalen.

4. 2. 1915 (105 let)

Josef Vanc, voják a pří-

slušník výsadku Carbon, se 

narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně 

(† 7. 5. 1944). V rámci parade-

santního výsadku se 13. 4. 1944 

dostal na jižní Moravu. 

S Františkem Kobzíkem byli na 

udání odhaleni a obklíčeni v se-

níku, kde spáchali sebevraždu. 

In memoriam byl oceněn.

7. 2. 1900 (120 let)

Jablonec nad Nisou měl poměr-

ně rozsáhlou tramvajovou síť 

v letech 1900 až 1965, s tratěmi 

do Mšena, Rychnova a Janova. 

Provoz elektrické tramva-

je byl s 10 vozy ze Štýrského 

Hradce zahájen 7. 2. 1900 na 

trati do Rychnova. Maximální 

délka sítě o rozchodu 1 000 mm 

dosahovala 21 km.

10. 2. 1955 (65 let)

Na Pankráci byli popraveni 

členové protikomunistické od-

bojové skupiny Černý lev 777 

– lodník Československé plavby 

labsko-oderské Jiří Řezáč, 

zemědělec Jaroslav Sirotek 

a dělník Bohumil Šíma. Skupina 

působila v jižních a východních 

Čechách od roku 1948 do polo-

viny padesátých let.

Školní budova v Plasích dle návrhu H. Zápala

Jarmila Kurandová

6| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí



Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae
fo

to
 ©

 a
rc

hi
v 

Sp
ol

eč
no

st
i F

er
di

na
nd

a 
Pe

ro
ut

ky
; W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s
fo

to
 ©

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s,

 a
ut

or
 M

ic
ha

l M
aň

as

Mistr „Pravěk“ (115 let)

Jsou jako živí, jen si na ně sáhnout. Jeho realistické pojetí postav, zvířat a krajin bere dech desítky 
let. Malíř a ilustrátor Zdeněk Burian byl prostě génius.

Narodil se 11. února 1905 

v Kopřivnici a rok po vzniku Čes-

koslovenska byl přijat jako mimo-

řádný talent na Akademii výtvar-

ných umění v Praze. A rovnou do 

druhého ročníku. O dva roky poz-

ději ze školy odešel a začal praco-

vat jako ilustrátor. Neuvěřitelně 

pracovitý autor za celý svůj život 

ilustroval přes pět set knih a přes 

pět set samostatných povídek. 

Spolupracoval s  mnoha nakla-

datelstvími a  časopisy, pracoval 

technikou oleje, kvaše a  dalšími 

metodami. Celé kompletní dílo 

obsahuje přes 13 000 prací a ori-

ginály jeho děl jsou kromě Česka 

roztroušeny po celém světě. 

Asi nejznámější díla vzešla 

ze spolupráce s  paleontologem 

a vrstevníkem Josefem Augustou. 

Od roku 1936 do roku 1968 po-

stupně vznikalo 260 obrazových 

rekonstrukcí malovaných olejem 

a  více než 100 dalších jinými 

technikami. Po smrti svého ko-

legy dále pokračoval v  nastalém 

konceptu až do roku 1979 s pro-

fesorem Zdeňkem Vlastimilem 

Špinarem, kdy vzniklo dalších 60 

rekonstrukcí. „Rozpohybovaní“ 

Burianovi dinosauři se objevi-

li nejen ve fi lmu Karla Zemana 

Cesta do pravěku, ale vycházejí 

z nich také tvorové v americkém 

Jurském parku. Zdeněk Burian 

zemřel 1. 7. 1981 v  Praze a  jeho 

popel přijala rozptylová loučka 

na zbraslavském hřbitově.

-babok-

Novinář aktivista (125 let)

Český spisovatel, publicista a dramatik Ferdinand Peroutka, 
jeden z nejvýznamnějších představitelů naší předválečné 
žurnalistiky, se narodil 6. února 1895 v Praze. Jeho politická 
 a novinářská angažovanost mu přinesla nejedno pronásledování.

Pocházel z  úřednické rodiny, byl 

nejstarším synem Emanuela Peroutky 

a  jeho ženy Leontiny. Kariéru novi-

náře zahájil hned po maturitě. Přispí-

val do časopisu Čas, byl redaktorem 

novin Tribuna, šéfredaktorem revue 

Přítomnost a  také politickým komen-

tátorem Lidových novin. Je autorem 

stěžejního díla Budování státu, kte-

ré se zabývá historií Československa 

v  letech 1918–1922. Názorově měl 

blízko k  prvnímu československému 

prezident u T. G. Masarykovi, patřil do 

skupiny tzv.  pátečníků, kteří se schá-

zeli ve vile Karla Čapka a  v   lánském 

zámku. Ve svých komentářích kritizo-

val ideologii komunismu a  nacismu. 

Po okupaci v březnu 1939 byl poprvé 

zatčen a po několika dnech propuštěn. 

K  druhému zatčení došlo v  září 1939, 

následně byl transportován do kon-

centračního tábora Dachau, osvobo-

zení se dočkal v  táboře Buchenwald. 

Po válce se opět dostává k novinářské 

práci, píše divadelní hry. Angažuje se 

také jako poslanec Prozatímního Ná-

rodního shromáždění. Po komunistic-

kém puči v  roce 1948 je nucen odejít 

do exilu. Peroutka se stal v  zahraničí 

významným představitelem protiko-

munistického odboje, pracoval v rádiu 

Svobodná Evropa a  byl členem Rady 

svobodného Československa. Zemřel 

20. 4. 1978 v New Yorku a jeho ostatky 

byly v roce 1991 uloženy na Vyšehrad-

ském hřbitově v Praze.

Alice Braborcová

1880
(140 let)

Otakar Novotný

* 11. 1. 1880

† 4. 4. 1959

český architekt, 

návrhář 

a profesor na 

VŠUP

1890
(130 let)

Rudolf Medek

* 8. 1. 1890

† 22. 8. 1940

český voják 

a spisovatel, 

redaktor časopisu 

Československý 

voják

1910
(110 let)

Adina Mandlová

* 28. 1. 1910

† 16. 6. 1991

česká fi lmová 

a divadelní 

herečka

12. 2. 1885 (135 let)

Malíř, výtvarný kritik a le-

gionář Viktor Nikod ém se 

narodil 12. 2. 1885 v Třebíči 

(† 20. 2. 1958). Vystudoval 

germanistiku na Univerzitě 

Karlově. Svou vojenskou kariéru 

zakončil ve službách  Památníku 

odboje v roce 1925. Poté se 

věnoval výtvarnému umění, 

prakticky i teoreticky.

14. 2. 1970 (50 let)

Prvním pokusným vysí-

láním barevné televize 

v Československu byl přímý 

přenos z mistrovství světa v kla-

sickém lyžování ve Vysokých 

Tatrách. Pravidelné vysílání 

v barvě bylo zahájeno 9. 5. 1973 

na druhém programu ČST, po 

dvou letech se objevilo i na 

prvním programu ČST.

21. 2. 1420 (600 let)

„V poslední noc masopustní, 

aneb ráno po úsvitě, na první 

středu v postě, Jan Žižka 

s Tábory vpadl nenadále, když 

lidé zežralí vesnuli, do Oustí 

Sezimova a dobyv ho, rozbořil 

je, obyvatele zjímal a zmor-

doval. (Kalendář historický 

národa českého, Daniel Adam 

z Veleslavína, str. 162)

21. 2. 1860 (160 let)

Karel Matěj Čapek-Chod, pro-

zaik, dramatik a novinář, se na-

rodil 21. 2. 1860 v Domažlicích 

(† 3. 11. 1927). Byl představitel 

uměleckého směru zvaného 

naturalismus. Ve svém díle se 

soustřeďoval na příběhy fyzicky 

a duševně poznamenaných jed-

notlivců nebo lidí z periferie.

23. 2. 1350 (670 let)

„Karel IV. byl v Bologni 

korunován korunou lom-

bardskou.“ (Kalendář histo-

rický národa českého, Daniel 

Adam z Veleslavína, str. 168). 

Lombardská železná 

 koruna je jednou z nejstar-

ších v Evropě. Byla symbolem 

Langobardského království. 

Milánská korunovace proběhla 

6. 1. 1355. te
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Ferdinand Peroutka

Hrob Ferdinanda Peroutky 

na Vyšehradském hřbitově

Zdeněk Burian – pamětní deska v Kopřivnici
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„Klauni nejsou, ale šašků je…“ (115 let)

Jan Křtitel František Serafínský Werich (6. 2. 1905 – 31. 10. 1980), mistr slova, byl 
pouhým člověkem netoužícím po chvále – polní trávě. Miloval však nade vše své 
publikum a jen obtížně žil bez něho. 

Narodil se na pražském Smíchově v  čp. 403 

v rodině úředníka Vratislava Wericha a Gabriely, ro-

zené Choděrové, v domě, kde matčini rodiče měli 

hostinec. Prarodiče Choděrovi: dědeček Jan byl 

hostinským v Žižkově a babička Marie, roz. Zoun-

ková, pocházela z Malých Nehvizd. Mívali hospodu 

na Zbraslavi, ale tu jim vzala velká voda. Pronajali si 

tedy restauraci v Praze Na Poříčí a byli také nájemci 

pivovaru U  svatého Tomáše. Prarodiče Werichovi: 

dědeček František měl v  Praze obchod a  babička 

Regina, roz. Duchoňová, pocházela z  Hostomic. 

Regina měla jistě velké osobní kouzlo, protože 

když manžel František zemřel na zápal plic, pro-

vdala se s čtyřmi dětmi za prof. kreslení Beneše. Za 

kmotry byli Janovi babička Regina a  děda Franti-

šek. Rodiče se však brzy rozvedli a Jan připadl do 

péče otci. Když musel otec narukovat do I. sv. války, 

žil Jan u matky v Holešovicích.

Středoškolská studia zahájil na gymnáziu 

v Křemencově ulici, s Jiřím Voskovcem (1914), ale 

maturoval až na smíchovském gymnáziu. Stu-

dia na Právnické fakultě UK (1924–1927) však 

nedokončil a  dal přednost divadlu. S  Voskov-

cem debutovali hrou Vest Pocket Revue (1927). 

V  roce 1929 se oženil se Zdeňkou Houskovou 

(1.  6. 1906 – 14. 4. 1980), švadlenou a návrhářkou 

divadelních kostýmů. Jejich jediná dcera Jana 

(1935–1981), pozdější herečka a překladatelka, se 

provdala za Jiřího Kvapila. Jejich dcera Zdeňka pře-

zdívaná Fanča (*1967), provdaná Hulíková, vystu-

dovala pedagogiku a dnes žije ve Švýcarsku. 

„Mnichovská zrada“ 29. 9. 1938 tvrdě dopad-

la na Osvobozené divadlo i  V+W, kteří nacismus 

a Hitlera tvrdě satirovali. České Slovo 10. 11. 1938: 

„Zase se teď objevily dohady a  narážky: jak je to 

vlastně s  tím Wachsmannem?… Tedy ještě jed-

nou: když na tom opravdu záleží: oba, Voskovec 

i Werich, můžeme předložit rodokmeny, které by 

luxusně obstály i  před nejpřísnějším rasovým vy-

šetřováním.“ V+W byli za své písně, forbíny a  na-

rážky na Hitlera v  ohrožení, proto po zakázání 

Osvobozeného divadla Voskovec na silvestra 1938 

emigroval do USA, Werich s  rodinou a  Jaroslav 

Ježek 9. ledna 1939. Voskovec se vrátil z  USA až 

v  září 1946, Jan již v  říjnu 1945 a  bydlel na praž-

ské Kampě U Sovových mlýnů 7. Životní i profesní 

cesty V+W se rozešly po komunistickém převratu 

1948. Jan byl režimem omezen ve všem, co dělal 

rád, a  s Voskovcem mu zůstaly dopisy a  poslední 

setkání ve Vídni 1974. Přesto když Jan opustil tento 

svět, bylo jasné, že odešel někdo, kdo tu měl ještě 

dlouho co říct. Pochován byl na Olšanských hřbito-

vech (I. / odd. 9. / hrob 267).

-lgs-

Portrét Jana Wericha, Ondřej Suchý
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Mezinárodní dny
LEDEN 2020

název vyhlášeno vyhlásil

1. Světový den míru (slaven 
v rámci křesťanství)

1967 z iniciativy 
papeže Pavla VI.

4. Světový den Braillova písma 2001 Světová slepecká 
unie (WBU) 

10. Mezinárodní den tuleňů, 
lachtanů a velryb

1946 17 tehdejších 
velrybářských 
států podepsalo 
ve Washingtonu 
Mezinárodní 
úmluvu o regulaci 
velrybářství

26. Mezinárodní den celníků 1982 Světová celní 
organizace

27. Mezinárodní den památky 
obětí holokaustu

2005 OSN

28. Den ochrany osobních údajů 2007 EU (Rada Evropy)

Mezinárodní den mobilizace 
proti jaderné válce

1986

31. Den dětí ulice 2009 Jugend Eine Welt

Světový den pomoci malomocným 1954 Raoul Follereau

ÚNOR 2020

Světový den manželství 
2. neděle v únoru

1983 vyhlášen v USA

Mezinárodní den průvodců 
cestovního ruchu
3. víkend v únoru

1986 Světová 
federace asociací 
turistických 
průvodců 

2. Světový den mokřadů 1971 na základě 
Ramsarské 
úmluvy

4. Světový den proti rakovině 2008 Světová 
zdravotnická 
organizace (WHO)

6. Mezinárodní den nulové 
tolerance k ženské obřízce

2003 Světová 
zdravotnická 
organizace (WHO)

11. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2015 OSN

Světový den nemocných  1993 z podnětu papeže 
Jana Pavla II.

12. Den červené ruky 2002 International 
Coalition to 
Stop the Use of 
Child Soldiers

13. Světový den rádia 2011 UNESCO

20. Světový den sociální spravedlnosti 2007 OSN

21. Mezinárodní den mateřského jazyka 1999 UNESCO

Mezinárodní den boje 
proti kolonialismu

1948 Konference 
mládeže zemí 
jihovýchodní Asie

22. Den obětí zločinu 1990 ministr vnitra 
Velké Británie na 
základě Charty 
práv obětí

Den zamyšlení 1926 Skautská 
organizace

29 Mezinárodní den boje proti 
vzácným chorobám

2008 Agentura Eurordis
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vhodnou k výletům do okolních lesů ukrývajících 

bizarní skalní věže a soutěsky nebo hrad Kokořín, 

tak jako skvělé místo k relaxaci s pískovými pláže-

mi a možností koupání.

Není divu, že vznikla myšlenka vystavět tu ho-

tel. S  nápadem přišel Bedřich Lobkowicz, stavbu 

provedla technická kancelář Karla Nováka z  Měl-

níka podle projektu Karla Vohánky. Venkovní vý-

zdoba je od architekta Adolfa Liebschera. Hotel byl 

slavnostně otevřen 21. 7. 1912. Své jméno získal po 

nedaleko zaniklém hrádku, v  jehož skalním bytě 

byla zřízena unikátní hotelová vinárna Petrovské-

ho skrýše. Za vinárnou u cesty do Bosyně vystavěl 

majitel taneční sál s výčepem.

Na svoji dobu se jednalo o  velmi moderní 

stavbu. Zajímavostí je, že kopíruje zatáčku, ve 

které stojí. Má dvě poschodí a  dvě boční křídla. 

V prvním patře bylo deset pokojů, ve druhém pět 

a vedl odtud most k pískovcovým skalám. Na skále 

nad hotelem bývaly vyhlídkové terasy. U hotelu se 

nacházelo velkolepé zahradnictví se skleníky, kde 

se pěstovala zelenina, dokonce i vzácné orchideje 

a exotické rostliny. 

V přízemí byla restaurace s výčepem, kuchyně, 

dva pokoje a čítárna. Nechyběly stáje pro koně, ale 

bylo počítáno se stáním pro dva automobily. Dle 

ředitelky Regionálního muzea Mělník Miloslavy 

Havlíčkové se tu nacházel Máchův sál, kde byla na-

psána úvodní část Máchova románu Cikáni. 

Hotel byl stavěn se záměrem nabídnout tu let-

ní dostaveníčka Pražanům, kteří si místo zakrátko 

oblíbili. A  nejen oni. Oblíbili si je i  lidé z  blízkého 

okolí, kteří se tam jezdili rekreovat k rybníku či na 

taneční večery pod širým nebem. Zalíbil se také 

fi lmovým hvězdám jako Oldřichu Novému a  dal-

ším slavným osobnostem. Čas plynul a hotel své-

mu účelu sloužil dlouhá desetiletí. Místní, které 

jsme potkali, nám vyprávěli, že slávu hotelu ještě 

pamatují.

Kolem roku 1925 hotel odkoupil Jan Pivoňka, 

který jej dále s  úspěchem provozoval prakticky 

až do znárodnění v roce 1948. Poté tu vzniklo re-

kreační středisko středočeských a  následně praž-

ských energetiků. V  roce 1994 byl hotel vrácen 

v restituci a vystřídal mnoho majitelů. Začal chát-

rat. V roce 2015 hotel vlastnila společnost Harasov, 

a. s., dva roky se prodával a dále chátral. Situace se 

stala bezvýchodnou a jen málokdo doufal, že ho-

tel někdo koupí a  opraví. Naděje přece jen svitla 

v roce 2016, kdy objekt s okolními pozemky, rybní-

kem, parkovištěm a  rozestavěným srubem koupil 

místopředseda Okrašlovacího spolku Kokořínska 

Jan Veselý, jehož záměrem je areál obnovit. Když 

jsem Harasov navštívila v  létě 2017, byl v  rekon-

strukci srub a dnes přichází na řadu hotel, kde jsou 

již drobné rekonstrukce patrné, a povšimli jsme si 

i uskladněného materiálu. 

Jelikož je budova památkově chráněná, musí 

všechny opravy probíhat ve spolupráci s  památ-

káři. Do objektu je nyní vstup zakázán, doufejme, 

že budova najde svoje uplatnění a budeme se tam 

moci někdy podívat. V  okolních lesích měly být 

svého času vybudovány verandy, pavilony a hřiště, 

ale k výstavbě nakonec nedošlo. Třeba k tomu do-

jde v čase příštím. 

Simona Albrechtová

Naše putování začíná v  Lhotce u  Mělníka, 

kam dojedete vlakem. Od nádraží se vydáte po 

takzvané Máchově cestě, která se vine místy, kde 

Karel Hynek Mácha čerpal inspiraci. Cesta je lemo-

vána pěknými rybníky, skalními útvary, jeskyněmi 

a skalními byty, kterými je okolí vyhlášeno. Kolem 

mlýna Kroužek, který je jedním z dvaceti mlýnů na 

řece Pšovce, dojdete k rybníku Harasov.

 Přestože hotel dosti zchátral a  zub času se 

na něm podepsal, podobně jako střídání majitelů 

i neblahé časy společného vlastnictví, působí stále 

okázale. Je patrné, že ve své době musel být vel-

mi exkluzivní a vyhledávaný. Jak pro svou polohu 

Ztraceno v čase 
Pěkných, avšak chátrajících a nevyužívaných objektů se na našem území nachází 
více než dost, a proto jsme se rozhodli, že se této problematice budeme věnovat 
a odkryjeme historii alespoň některých míst ztracených v čase. Prvním cílem je 
hotel Harasov v Kokořínském dole.

Hotel Harasov v roce 1913

Hotel Harasov dnes

Tady bude ještě hodně práce...
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Vážení čtenáři,
milí cestovatelé, 

ze všeho nejdřív 

vám všem chci srdečně 

popřát vše nejlepší do 

roku 2020 a zároveň vás 

prostřednictvím letoš-

ního magazínu KAM po 

Česku pozvat k nám, do 

hlavního města Prahy. 

Naše město v  po-

sledních letech zažívá konstantní nárůst počtu tu-

ristů z celého světa a především pro jeho centrum 

to znamená čím dál větší zátěž, která už pomalu 

převažuje nad benefi ty. Praha má ale svým návštěv-

níkům stále co nabídnout, jen se ta návštěva nemusí 

omezit pouze na nejznámější turistické dominanty. 

I v přeplněném centru se dají najít místa, která mají 

pořád své kouzlo. Stačí jen odbočit z hlavních tras 

do vedlejších uliček nebo se zajít podívat například 

do nově opravené Historické budovy Národního 

muzea, kde jsou postupně otevírány všechny ex-

pozice. A co třeba centrum úplně opustit a vydat 

se na procházku na Petřín nebo na Vyšehrad? Obě 

místa vám nabídnou nejen klidnější prostředí, ale 

také jedinečný výhled na naše město. 

Za návštěvu a procházku stojí určitě celé praž-

ské čtvrti. Vinohrady, Žižkov, Karlín, Letná nebo Vr-

šovice, každá z nich má svůj jedinečný styl a jistě zde 

objevíte mnohá místa, památky i podniky, které vás 

vezmou za srdce a představí vám Prahu ze zcela jiné-

ho úhlu, než jste znali doposud. Autentickou atmo-

sféru můžete zažít také na nově rekonstruovaných 

náplavkách, které se staly skutečným fenoménem 

a místem relaxace mnoha lidí. 

Naše Praha má totiž mnoho podob a všechny 

stojí za poznání. Těšíme se na vás!

Zdeněk Hřib

primátor hl. m. Prahy

Odhalte skryté pražské příběhy!
S naší novou brožurou zjistíte, která část 
Prahy byla stavěna jako Nový Jeruzalém, co 
má Černá Matka Boží společného s templáři 
nebo kde se v centru nachází protiatomový 
kryt…

Přijďte si pro brožuru Praha:odtajněná do 
návštěvnických center Prague City Tourism, 
nebo navštivte:

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

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 

Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dneš-

ní barokní podobu získal klášter v  2. polovině 

17. a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v  17. století 

útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes 

nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahov-

ské knihovny, nazvaný Filosofi cký, o  rozměrech 

32 × 10 × 14 metrů, sahá přes dvě patra budovy 

a má v deseti metrech výšky ochoz. Vznikl úpravou 

původní sýpky v  letech 1783−1785 s novým prů-

čelím od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera. 

Roku 1950 byl klášter uzavřen a  řeholníci de-

portováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 

byl Strahovský klášter obnoven a  následně opra-

ven. Především Filosofi cký sál prošel nákladnou 

rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-

ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 

200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500 

prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 

ale i v přilehlých depozitářích. 

www.strahovskyklaster.cz

Nejlep‰í ãeské a slovenské 
operní inscenace. Na scénách
Národního divadla i na mnoha
neobvykl˘ch místech. Klasika, 
tituly málo známé, novinky.

www.festival-opera.cz

Čtrnáct nových krajů (20 let)

Od středověku do 19. století představovaly kraje na území dnešní České republiky 
správní celky stojící mezi panstvími a zeměmi. Dnešní uspořádání se opírá 
o Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných 
celků. 

Tímto zákonem ze dne 3. prosince 1997 byly 

kraje vytvořeny s účinností od 1. ledna 2000. Sa-

mosprávné kompetence získaly na základě zá-

kona č.  129/2000  Sb. o  krajích (krajské zřízení), 

12. 11. 2000, kdy proběhly první volby do jejich 

nově zřízených zastupitelstev. Zákon o krajích byl 

od doby svého přijetí vícekrát novelizován a některé 

kraje byly od svého vzniku přejmenovány. Například 

Budějovický kraj na Jihočeský, Jihlavský kraj na Vyso-

činu, Brněnský kraj na Jihomoravský a Ostravský kraj 

na Moravskoslezský. Později byla Vysočina přejme-

nována na Kraj Vysočina. Mimo to proběhly v roce 

2005 přesuny obcí z kraje Vysočina do  kraje Jihomo-

ravského nebo z Moravskoslezského kraje do  kraje 

Olomouckého. Další změny pak následovaly v roce 

2016 zmenšením území vojenských újezdů. Na Nový 

rok tedy oslavíme již 20. výročí tohoto uspořádání, 

které se zejména mezi domácími turisty a návštěv-

níky  ujalo.
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Střední Čechy 
královské

Střední Čechy jsou 

již od středověku vý-

znamným místem. Čeští 

králové zde vybudovali 

řadu hradů a tvrzí, kde 

často rozhodovali o dů-

ležitých momentech 

naší historie. Nejvíce 

jich nalezneme v  ma-

lebné krajině CHKO Křivoklátsko, která se svou jedi-

nečností zapsala na seznam biosférických rezervací 

UNESCO. V bývalém Přemyslovském loveckém hvoz-

dě budovali čeští králové hrady strážící královský po-

klad i důležité obchodní stezky. Nejvýznamnějším 

z nich je majestátní hrad Křivoklát, který dal celé 

oblasti jméno, uchovávající korunovační klenoty 

dávno před výstavbou hradu Karlštejn. Hrady Točník 

a Žebrák, které poskytly útočiště králi Václavu IV., 

nebo pravděpodobně nejmenší královský hrad Jen-

čov jsou jen malým zlomkem toho, co tento kousek 

našeho kraje nabízí.

Nesmíme však zapomenout ani na královská 

města, která střežila obchodní stezky i vzácné želez-

né rudy. Některá města získala královský titul díky 

věhlasu místního piva či věrnosti králi, jiná byla 

založena českými panovníky pro jejich ojedinělé 

umístění. Královské město Mělník se pak těšilo ne-

obvyklému postavení, a to jako věnné město čes-

kých královen.

Míst spjatých s českou historií nalezneme ve 

středních Čechách mnoho a svojí nabídkou uspokojí 

každého požitkáře i vášnivého turistu.

Jaroslava Pokorná Jermanová

hejtmanka Středočeského kraje

Po stopách českých králů
Navštivte oblast s bohatou historií, jejíž význam se v dobách českých králů blížil 
pražskému dvoru. Prozkoumejte místa, která vás ohromí svou velikostí, a vydejte 
se po stopách českých panovníků.

Hrad Křivoklát – historie jednoho z  nejvýznam-

nějších hradů v  Čechách se datuje až do 12.  sto-

letí. Původní dřevěný hrádek nechal král Přemysl 

Otakar II. přebudovat na kamenný lovecký dvorec, 

který se postupně rozrůstal do rozměrů velkole-

pého hradu. Na dnešní podobě hradu se význam-

nou měrou podepsali všichni čeští vládci, kteří se 

na hrad uchylovali  kvůli odpočinku i vladařským 

povinnostem.

www.hrad-krivoklat.cz

Zámek Nižbor – mezi Křivoklátem a  Berounkou 

se na skále tyčí zámek, který vznikl přestavbou 

původního královského hradu z  poloviny 13. sto-

letí. Za jeho dnešní podobou stojí rod Valdštejnský 

i Fürstenberský, který v 19. století vlastnil křivoklát-

ské panství. Dnes zde sídlí Archeologický ústav, 

který vás seznámí s historií i nálezy z nedalekého 

keltského sídliště ve Stradonicích.

www.zameknizbor.cz

Královské město Beroun – město, jež má ve zna-

ku medvěda, si svůj titul zasloužil z mnoha důvo-

dů. Jeho strategické umístění strážilo významnou 

obchodní stezku z  Prahy do Bavor, těžil se zde 

mramor i keramická hlína a místní pivovar se těšil 

vyhlášenému jménu v  širém okolí. Berounská ke-

ramika, rychle proslulá po celé Evropě, dala základ 

dnešním hrnčířským trhům konajícím se dvakrát 

do roka.

www.mesto-beroun.cz

Hrady Točník a Žebrák – dva nerozluční bratři na 

hranici Křivoklátska jsou spjati se jménem krále 

Václava IV. Po požáru staršího hradu Žebrák za-

počal Václav IV. s výstavbou nového hradu Točník, 

který měl více vyhovovat jeho potřebám. Oba na-

leznete jen kousek od sebe, a  zatímco na Žebrák 

vás dovede rovina, na prohlídku mladšího Točníku 

si uchovejte síly. Z obranných důvodů ho král ne-

chal vystavit na vysokém vrchu, ze kterého se ote-

vírá výhled na okolní krajinu.

www.hrad-tocnik.cz | www.hrad-zebrak.cz

Hrad Karlštejn – hrad českého krále a  římského 

císaře Karla IV. doznal od svého založení mnoh a 

změn. To mu však neubírá na jeho poetičnosti 

a  při návštěvě si snadno představíte, proč právě 

zde nechal Karel IV. uschovat korunovační klenoty. 

Původní lovecký hrad ze 14. století si svůj světový 

věhlas udržuje dodnes.

www.hrad-karlstejn.cz

Turistické informační centrum
Husova 156/21, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 222 288 911
e-mail: info@sccr.cz
www.strednicechy.cz

Státní hrad Křivoklát 

Zámek Nižbor

Královské město Beroun

Státní hrady Točník a Žebrák

Státní hrad Karlštejn

Královské město Mělník
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REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY, Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 241 950 791, e-mail: info@muzeumjilove.cz, www.muzeumjilove.cz
Muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí (pokud není svátkem)

ZÁŘÍ – KVĚTEN: 9 – 12, 13 – 16 hod.  /  ČERVEN – SRPEN: 9 – 17 hod.

Muzeum se specializací na těžbu a zpracování zlata nabízí 
v letošním roce bohatou škálu akcí a kulturních programů za-
měřených z velké části na výstavy a akce pro rodiny s dětmi, 
ale i jubilejní a historické výstavy. Od února se můžeme těšit 
například na numismatickou výstavu Mince doby Lucembur-
ské, v březnu oslavíme výstavou Ocelový oř nad zlatou řekou 
výročí 120 let Posázavského Pacifiku a svůj prostor dostane 
také tradiční vorařství na Sázavě a Vltavě. Od května do kon-
ce srpna představí vývoj odívání na panenkách Barbie výstava 
Od královny ze Sáby po Blanku Matragi. Od července do kon-
ce roku nás pak čeká zcela mimořádná výstava sestavená z pl-
stěných modelů Kořeny aneb Co se děje v podzemí, kde se 
návštěvník promění v myšku a pozná tak kořenový systém a ži-
vot v něm. Výstava bude zapůjčena ze Západočeského muzea 
v Plzni. Od dubna do října jsou pro naše návštěvníky přístupné 
tři jedinečné historické zlaté štoly sv. Josefa, sv. Antonína Padu-
ánského a štola Halíře. Muzeum také nabízí řadu zajímavých 
vzdělávacích programů pro školy. Těšíme se na vás! 
Více informací na: www.muzeumjilove.cz

REGIONÁLNÍ MUZEUM  
V JÍLOVÉM U PRAHY
MUZEUM SE SPECIALIZACÍ NA ZLATO V ČESKÉ REPUBLICE

Navštivte Poděbrady
O Poděbradech lze říci, že jsou 
lázeňským městem ležícím v Polabské 
nížině uprostřed přírody na obou březích 
Labe. 

Dalším důvodem oblíbenosti Poděbrad je široká 

nabídka kulturních, společenských a sportovních 

akcí, které se zde po celý rok pořádají.

Aktuální program akcí a dění ve městě můžete 

sledovat na www.ipodebrady.cz.

I vy se přijeďte do Poděbrad podívat, jsou krás-

né v každé roční době.

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

RAKOVNICKÁ 
JUBILEA V ROCE 2020
Královské město Rakovník bude v roce 
2020 řinčet zbraněmi. Naštěstí jen jako. 
Město s červeným rakem ve znaku si 
totiž připomene čtyřsté výročí bitvy 
u Rakovníka, která se odehrála na pře-
lomu října a listopadu roku 1620, jako 
přímá předehra neslavné bitvy na Bílé 
hoře. Více na na www.muzeumtgm.cz.   

Nejvýznamnějším kulturním výročím 
v Rakovníku v roce dvou dvacítek bude 
150 let od narození operního pěvce 
Karla Buriana (1870-1924), který 
v Rakovníku prožil část svého mládí a je 
zde i pohřben. Městská knihovna přiblíží 
osudy tohoto fenomenálního umělce 
životopisnou výstavou i přednáškami 
(více na www.infocentrum-rakovnik.cz). 
Ve slavnostním duchu se ponese 
i 33. ročník hudebního festivalu 
Rakovník bratří Burianů. 

V neposlední řadě čeká Rakovník
v roce dvou dvacítek i jedno významné 
literární výročí, a to 150 let od narození 
spisovatele Jaroslava Marie (1870-1942). 
Hlavní událostí jubilea bude vydání 
dosud nezveřejněných Mariových pamětí 
nakladatelstvím Academia. Městská 
knihovna se k výročí připojí například 
literární vycházkou po městě, při které 
zazní úryvky Mariových knih. Termín 
na www.infocentrum-rakovnik.cz.
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Jaroslav Maria

Karel Burian

Lázeňský park
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Kdepak pupek Evropy…
Být středem Evropy? To by bylo něco. To bychom se mohli naparovat. Nedaleko 
Lišova u Českých Budějovic k tomu není daleko…

Legendy a mýty jsou lákavé a mají často svůj 

tuhý kořínek. Realita bývá často nudná a  šedá. 

Typickou ukázkou může být nivelační bod Locus 

perennis (též nazývaný Věčné místo), který na-

jdete v  místním bývalém lomu. Kamenný jehla-

novitý obelisk zde stojí od roku 1890 a je jedním 

ze sedmi hlavních fi xních bodů přesného výško-

vého měření. Další najdete třeba v Praze v Ládví 

nebo na Bezdězu nebo na vrchu Veliš u  Jičína 

a  jinde. Tento u  Lišova sloužil jako východisko 

k měření nadmořské výšky podle tlaku vzduchu 

a  sledování pohybu zemského povrchu. Samot-

ný bod je vlastně speciální destička o rozměrech 

 10 x 10 cm ukrytá pod obeliskem. Hodnota nula 

byla určena hladinou moře v Terstu, místní bod 

je o 565 metrů výš. Latinský nápis na obelisku se 

volně překládá takto: „LOCUS PERENNIS, hlavní 

pevný bod přesné nivelace Rakousko-Uherska 

zřízený ve spojení se stupňovým měřením v Ev-

ropě. 1889 .“ Podobné objekty v  jižních Čechách 

se v lidovém podání rychle a snadno změnily na 

„střed Evropy“ nebo dokonce její „pupek“. Ale to 

je přece jasný omyl. Každý dobře ví, že pupek Ev-

ropy je v Bruselu…

-babok-

Přijeďte se letos podívat k nám do Dačic
Přijměte pozvání do nejvýchodnějšího koutu Jihočeského kraje, kde se na 
historickém území jihozápadní Moravy nachází městská památková zóna Dačice.

Podyjí, Česká Kanada, Thayaland – to jsou uni-

kátní turistické oblasti, do kterých je to z Dačic  co by 

kamenem dohodil. Kromě značených tras tu máme 

další doporučené okruhy a stezky, které spojují to 

nejlepší, co zdejší region nabízí. Ať už si vyberete 

jakýkoliv směr, délku či náročnost, čeká vás ces-

ta krásnou přírodou, poznávání pamětihodností 

a poutních míst, koupání v přírodních rybnících 

i na městském koupališti. 

Vyznavači krás fauny a fl óry ocení naučnou stez-

ku po přírodních zajímavostech. Pro malé i velké 

bikery jsme vybudovali cykloplácek. Milovníci pa-

mátek by neměli minout zámek s rozsáhlým par-

kem. Návštěvníci rozhleden si můžou vyběhnout 

na renesanční věž a prohlédnout si město z výšky. 

Muzeum tu máme tradiční městské, ale i soukromé 

letecké. Kulturní vyžití u nás najdete po celý rok.

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
tel.: +420 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz
www.dacice.cz
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Vážení čtenáři, 
my Jihočeši jsme 

patrioti a milujeme svůj 

kraj. Milovat ho budete 

i vy. Proto v roce 2020 

startujeme nový kraj-

ský projekt „Jižní Če-

chy – opravdová láska“. 

V  jeho rámci budeme 

pokračovat v námi na-

stoleném trendu, který pasuje Jihočeský kraj na 

jeden z nejatraktivnějších regionů České republiky. 

Návštěvníci se proto mohou těšit na řadu novinek. 

Vypíchnout mohu například glamping, který spojuje 

klasické kempování v přírodě s výhodami hotelů 

a apartmánů. Prostřednictvím Jihočeské centrály 

cestovního ruchu jsme zároveň připravili i nový ma-

teriál „Vítejte v jižních Čechách“. Ten bude dostupný 

ve všech ubytovacích destinacích, které spolupracují 

s turistickými oblastmi v našem kraji. Jeho cílem je 

upozornit návštěvníky na další atraktivní lokality, do 

kterých by mohli zavítat.

Při pohledu na uplynulé roky pak mohu s po-

těšením bilancovat, že se nám podařilo odvést vel-

ký kus práce. Zejména jde o námi zavedený nový 

systém řízení a organizace cestovního ruchu, který 

následně převzaly i ostatní kraje včetně Ministerstva 

pro místní rozvoj. Úspěšně jsme rovněž naskočili na 

trend on-line marketingu a máme za sebou i řadu 

vydařených kampaní a akcí, které podpořily znalost 

značky „Jižní Čechy“ nejen u nás doma, ale i v zahra-

ničí. Namátkou mohu jmenovat prezentaci našeho 

kraje v Linci v roce 2019, která zvedla návštěvnost 

rakouských turistů na jihu Čech o devět procent. 

Jen u nás poznáte opravdovou lásku.

Mgr. Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

Nivelační bod Locus perennis

Dačickou věž ocení milovníci rozhleden

Mezi nejznámější turistické lokality v JčK patří město zapsané 

v UNESCO – Český Krumlov

14| www.kampocesku.cz  
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Vážení čtenáři,
co nejsrdečněji vás 

zvu do našeho krásné-

ho města Jindřichova 

Hradce, které je sou-

částí turistické oblasti 

Česká Kanada v jižních 

Čechách. 

Naše město nabízí 

spoustu turisticky atrak-

tivních cílů a kulturních zážitků. Naprostou novinkou 

pro rok 2020 je otevření planetária. Planetárium je 

projektem, kdy z původní hvězdárny F. Nušla vzniklo 

moderní zařízení evropských rozměrů, které bude 

sloužit návštěvníkům ke vzdělávání, poznávání 

i k zábavě. Planetárium („sférické kino“) představí 

projekci datovými projektory, které jsou řízeny počí-

tači, a obraz je promítán na vnitřní stranu projekční 

polokoule. Tato technika umožní sledovat hvězdy, 

planety, mlhoviny, hvězdokupy a další vesmírné jevy  

tak , jak jsou vidět ze Země, ale i v prostoru a čase. 

Vzniká tak iluze vesmíru. Pomocí planetária lze sro-

zumitelným a zábavným způsobem vysvětlit různé 

jevy. Planetárium je tedy vhodným prostředkem 

vzdělávání a doplňkem klasického pozorování po-

mocí dalekohledu. V Jindřichově Hradci tedy rádi 

přivítáme všechny milovníky hvězd a vesmíru. 

Dále vám doporučuji k návštěvě Státní hrad 

a zámek – třetí největší památkový komplex v České 

republice. Za návštěvu stojí také Dům gobelínů, 

kulturních tradic a řemesel, interaktivní muze-

um s ukázkou tradičních technologií ručního tkaní 

tapiserií. Chcete-li vidět  největší pohyblivý lido-

vý betlém na světě – Krýzovy jesličky, zajděte do 

Muzea Jindřichohradecka. V Muzeu fotografi e 

a moderních obrazových médií najdete jak díla 

předních domácích a zahraničních autorů, tak i prá-

ce amatérských fotografů. Výstavní dům Stará rad-

nice nabízí výpravu do historie i současnosti autorů 

tvořících pro děti. Ojedinělým zážitkem je také aqua 

show ve sv. Floriánu. Jedná se o kombinaci hudby, 

světelných efektů a videoprojekce, která je jedinou 

svého druhu v České republice a druhou v Evropě. 

Jako každý rok, i v  roce 2020 plánuje město 

mnoho zajímavých akcí, na které vás tímto zvu.

Ing. Stanislav Mrvka

starosta města Jindřichův Hradec

Navštivte Jindřichův Hradec v roce 2020

Jindřichův Hradec najdete ve východní části Ji-

hočeského kraje v turistické oblasti Česká Kanada, 

do které se zamilujete, jen co ji objevíte. K výletu 

po okolí můžete využít jindřichohradeckou úzko-

kolejku. Severní trať do Obrataně nabízí spoustu 

půvabných výhledů do krajiny lesů a  slunných 

strání. Cílovou stanicí jihočeské trati, která vás pro-

vede romantickou a  zároveň drsnou krajinou pří-

rodního parku Česká Kanada, je pak Nová Bystřice.

TOP AKCE 2020
23. 5. Přes kopec na Hradec aneb 

Jindřichohradecký pedál

zahájení turistické sezony ve městě 

 5. a 6. 6. Dny města 

oslavy  800. výročí  založení města v centru města 

a na zámku

26. a 27. 6. Živý Hradec 

multižánrový hudební festival pod širým nebem

29. 8. Opera na nádvoří státního hradu 

a zámku Trubadúr od Giuseppa Verdiho

27. 9. Svatováclavské slavnosti

oslavy dobrého vína a muziky

Přijměte pozvání do našeho města a regionu.

Těšíme se na vaši návštěvu.

www.infocentrum.jh.cz

Jindřichohradecká

úzkokolejka

Státní hrad a zámek, pohled z Karlova

Opera na zámkuDny města

Odpočinková zóna u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Podzámčí a řeka Nežárka
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Na počátku 9. století vzniklo vysoko nad řekou Vltavou nejstarší

slovanské hradiště,  na kterém byl o něco později postaven také

nejstarší křesťanský kostel v Čechách, kostel sv. Klimenta.

Jak se hradiště jmenovalo? 

a) Pravý Hradec

b) Hradec nad Vltavou

c) Levý Hradec

Své odpovědi nám posílejte do 15. února z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.

Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografie PRAHA, a. s.

www.kartografie.cz
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Milí čtenáři, 
turisté a výletníci,

jsem rád, že vás 

opět mohu oslovit pro-

střednictvím magazínu 

KAM po Česku a pozvat 

vás na výlet do Plzeň-

ského kraje. Tentokrát 

si dovolím tři tipy na vý-

let, kam byste se v roce 

2020 mohli vypravit. Na 

své si přijdou jak milovníci kultury, tak ti sportovně 

založení, ale také ti, kteří se zajímají o techniku.

Plzeňský kraj je bohatý na barokní památky 

a svoji nesmazatelnou stopu zde zanechal barokní 

architekt Jan Blažej Santini-Aichel, a na to jsme ná-

ležitě hrdí. Každým rokem proto v kraji pořádáme 

Letní barokní festival, který otevírá barokní památky 

návštěvníkům trochu netradiční formou. Barokní 

stavby ožijí hudbou, divadelními představeními, 

ukázkami řemesel, ale i stánky, které nabíz ejí barok-

ní pochoutky nebo barokní vůně. Navíc je to příleži-

tost objevit a prohlédnout si barokní památky, které 

běžně přístupné nejsou, protože do programu naše-

ho festivalu se zapojují i soukromí majitelé staveb.

Pozvat do kraje bych chtěl ale také sportovně 

založené turisty, a to přímo cykloturisty. Plzeňský 

kraj se v posledních třech letech pustil do masiv-

ní podpory stavby cyklostezek, což už začíná být 

znát. Přijeďte se projet na kole do Plzeňského 

kraje, a  to nejen na cyklostezku, ale vyzkoušej-

te třeba pumptrack nebo značené singletraily na 

Rokycansku.

Třetí pozvánka bude za takzvanou industriální 

turistikou, která se začíná postupně rozmáhat, a ani 

náš region nezůstává pozadu. Jedním z unikátů je 

v tomto ohledu kaolinový důl v Nevřeni, který má 

v hloubce několika desítek metrů pod zemí až 500 

metrů podzemních chodeb, z čehož je asi 300 metrů 

zpřístupněno. Některé chodby jsou až osm metrů 

široké. Pro milovníky pohádek prozradím, že se zde 

natáčela pohádka Čertí brko.

Na viděnou v Plzeňském kraji.

Josef Bernard

hejtman Plzeňského kraje

Pohled z Korábu
Plzeňský kraj – to není jen Plzeň nebo Šumava. Slyšeli jste někdy o Korábské 
vrchovině? Svůj název dostala podle vrchu Koráb, vrcholového předělu mezi 
Šumavou a Českým lesem. Z hlediska geomorfologického patří pod Švihovskou 
vrchovinu.

V  malebné přírodě  můžete narazit na několik 

zřícenin starých hradů nebo rozhleden, které vám 

nabídnou možnost poznat zdejší krajinu z jiné per-

spektivy. Na samotném vrcholu Korábu je turistic-

ká chata s rozhlednou, odkud je nádherný výhled 

na město Kdyně, Šumavu, Český les a za příznivých 

podmínek jsou vidět také Alpy. Původní rozhled-

na musela být z  bezpečnostních důvodů stržena 

(1985) a na jejím místě byla v roce 1992 postavena 

nová, ocelové konstrukce, která zároveň slouží 

jako televizní vysílač. Rozhledna je přístupn á ce-

loročně v  závislosti na provozních hodinách turi-

stické chaty. Při toulkách Korábskou vrchovinou 

byste neměli vynechat návštěvu pozoruhodného 

glorietu Klobouk s dřevěnou kupolí na čtyřech ka-

menných pilířích. Klobouk nabízí příjemné místo 

k  zastavení, odpočinku a  výhledu na vrch Koráb 

s typickou siluetou rozhledny. Výlet můžete spojit 

také s návštěvou Koutského pivovaru.

-mat-

Letní barokní festival na památkách v Plzeňském kraji

Vrchol Korábu s rozhlednou (773 m n. m.)

Gloriet Klobouk 
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Volary prý mají CML
Víte, co to je CML? Znalci seriálu 
Návštěvníci se hlásí určitě, pro ostatní 
je to Centrální mozek lidstva. Ten 
v sobě soustřeďuje veškeré vědění lidí 
své doby. 

Pan Pavel Polák se zasloužil o znovuobnovení 

a vztyčení menhirů na pahorku U dvou lip nad Sta-

rým městem u Volar. Od roku 2007 vytváří deset 

v  kruhu poskládaných kamenů s  jedním centrál-

ním dva protínající se pentagramy. Jsou umístěny 

dle postavení Slunce o letním a zimním slunovratu 

a  při keltském svátku Beltain (svátek čarodějnic 

30. dubna). Autor převezl kameny z Krušných hor, 

kde by jinak zanikly při budování silnice. Bloky 

pocházejí prokazatelně z  předkřesťanské doby 

a  odborníci odhadují jejich stáří na několik tisíc 

let. Fanoušci esoteriky a  tajemných energií tvrdí, 

že menhiry v sobě ukrývají vzkazy a poselství a že 

jejich prostřednictvím dokážou prý cítit energii lid-

stva, ale i celého vesmíru. Menhiry jsou něco jako 

databáze, harddisky nebo obří cloudy s kvanty gi-

gabajtů. Copak o to, zní to zajímavě, ale problém 

je, že se obdivovatelé menhirů s námi obyčejnými 

lidmi nechtějí o  informace podělit. A  my nevěřící 

psi jsme bohužel zatím nenašli nějaký ten USB port 

nebo jiný unifi kovaný způsob pro přenos dat a in-

formací. Zajeďte se do Volar podívat, třeba se vám 

podaří navázat spojení. Svůj mobil mějte pro jisto-

tu s sebou, co kdyby to zrovna fungovalo…

-liban-

Ve službách Schwarzenbergů (285 let)

Malou obec Chvalšiny nedaleko Českého Krumlova proslavil Josef Rosenauer 
(26. 2. 1735 – 10. 3. 1804). Právě zde se narodil český stavitel, který se zasloužil 
o stavbu Schwarzenberského kanálu na Šumavě. 

Narodil se jako nemanželské dítě pradleny Vor-

šily Traxlerové a tkalcovského tovaryše Antonína 

Rosenauera. Otec se ho údajně zřekl, a to i přesto, 

že nesl jeho jméno. Ve 13 letech odešel do učení 

k bažantníkovi Petru Lambacherovi v Červeném 

Dvoře. Svou kariéru započal coby lesní adjunkt 

na schwarzenberském lesním úřadu v  Českém 

Krumlově. Po studiích 

ve Vídni získal titul 

schwarzenberského 

knížecího inženýra. 

Svou kariéru završil, 

když byl jmenován 

ředitelem Schwarzen-

berské vodní dopra-

vy. Schwarzenberský 

plavební kanál se za-

čal stavět podle jeho 

plánů v roce 1789 za 

Jana Nepomuka  I. 

ze Schwarzenbergu. 

Kanál umožňoval 

levnou dopravu dře-

va z  nepřístupných 

šumavských lesů z  povodí Vltavy 

do řeky Große Mühl a dále do Du-

naje. Také stál u zřízení plavebního 

kanálu na řece Aist a navrhl Vchy-

nicko-tetovský plavební kanál. Josef 

Rosenauer zemřel po krátké těžké 

nemoci na následky neúspěšné ope-

race močových cest. Jeho osobnost 

připomíná pamětní deska na domě 

č. 118 v rodných Chvalšinách.

-mirea-
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Vznik CHKO Český les (15 let)

Je tomu již 15 let (12. 1. 2005), co Česká vláda rozhodla o vytvoření CHKO Český 
les. Jedná se o členitou vrchovinu podél česko-německých hranic. Tamní krajina 
svým rázem připomíná šumavské poměry, a to zejména oblými tvary povrchu, 
lesnatostí a řídkým osídlením. Po odsunutí německého obyvatelstva tu většina 
obcí zanikla a vznikly zde velké komplexy přírody nenarušené činností člověka. 

Rozloha Českého lesa činí 473,5 km2. Zasahu-

je do jihozápadních Čech a východního Bavorska. 

V Čechách leží menší část území, větší část se roz-

kládá na území Německa. Délka pohoří je 80 km, 

táhne se od Chebské pánve na severozápadě až po 

Všerubskou vrchovinu, která odděluje Český les od 

Šumavy na jihovýchodě. Na východě je Český les 

ohraničen Podčeskoleskou pahorkatinou. 

Nadmořská výška jednotlivých vrcholů se 

pohybuje od 600 do 1 042  m n. m. Nejvyšším 

vrcholem je Čerchov se 

svými 1 042 m n. m. Na 

jeho vrcholu se nachá-

zí Kurzova rozhledna, 

pojmenovaná po Vilé-

mu Kurzovi, jednom ze 

zakladatelů Klubu čes-

kých turistů. Druhým 

nejvyšším vrcholem je 

Skalka. Pro Český les 

jsou typické ploché 

hřbety a  široká mělká 

údolí. Tamní krajina je silně zalesněná a zpestřena 

pestrou mozaikou květnatých luk a pastvin. V se-

verní části pohoří se, podobně jako na Šumavě, 

nacházejí vrchoviště s typickou mokřadní vegeta-

cí, jako je borovice blatka,   suchopýr pochvatý či 

masožravá rosnatka okrouhlolistá, rostoucí na ra-

šeliništích. Z chráněných živočichů zde žije ohrože-

ná vydra říční, tetřívek obecný, rys ostrovid či bobr 

evropský.

-alb-

Lesní porosty Českého lesa

Volarské menhiry

Josef Rosenauer

Schwarzenberský plavební kanál
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Milí čtenáři,
dovolte mi, abych 

vás pozvala do Karlo-

varského kraje, regionu, 

který je proslulý neje-

nom blahodárnými léči-

vými prameny, ale také 

úžasnou nedotčenou 

přírodou a bezpočtem 

kulturních památek. 

V jeho čele jsem měla tu čest stát tři roky, a pokud 

bych se měla ohlédnout zpět, byly to tři roky inten-

zivní práce, díky níž se podařila celá řada skvělých 

věcí. 

Velikou radost mám určitě z toho, že se nám 

povedlo znepoplatnit úsek D6 z Chebu do Karlových 

Varů, kde si jako přijíždějící turisté nemusíte kupovat 

drahou dálniční známku. Značné úsilí nás stálo i to, 

abychom přesvědčili stát, že musí nutně pokračovat 

v dostavbě D6 směrem na Prahu, aby se urychlila 

cesta do hlavního města. S ohledem na útlum těžby 

a propouštění lidí z dolů mne rovněž velice těší, že 

si koncern BMW Group vybral mezi téměř stovkou 

lokalit na celém světě právě Podkrušnohorskou 

výsypku u Sokolova pro stavbu zkušebního centra 

autonomních vozů. Za velký úspěch pak považuji, že 

se nám povedlo zahájit dlouho odkládanou rekon-

strukci Císařských lázní v Karlových Varech a že se 

národní kulturní památka dočká po více než dvaceti 

letech konečně obnovy. 

Co však ale rozhodně musím zmínit, že jsme 

v červenci letošního roku uspěli se společnou no-

minací hornických památek Krušnohoří na Seznam 

světového dědictví UNESCO. Tato zcela výjimečná 

událost pro Karlovarský kraj, Ústecký kraj a saské 

partnery je potvrzením hodnoty hornického regio-

nu Krušnohoří a zároveň i velkou výzvou. Pokud si již 

nyní budete chtít přijet prohlédnout některou z no-

minovaných památek, níže vám přinášíme několik 

tipů na výlet. Troufám si říci, že jejich návštěva pro 

vás bude rozhodně výjimečným zážitkem. 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

hejtmanka Karlovarského kraje

Vydejte se po stopách krušnohorských horníků, 
seznamte se s 800letou historií hornictví v Krušných 
horách a oslavte s námi 500 let jáchymovského 
tolaru, podle kterého byl pojmenován americký dolar.

Krušnohorská 
hornická krajina 
na seznamu světového 
dědictví UNESCO

www.zivykraj.cz
www.branadocech.cz
www.montanregion.cz

www.montanregion-erzgebirge.de
www.kvmuz.cz

Vlčí jámy u Horní Blatné, které patří do krajiny zapsané 

na  Seznam světového dědictví UNESCO
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Mariánské Lázně – seznamte se… 
Mariánské Lázně patří mezi jedenáct evropských lázeňských měst, která v roce 
2020 očekávají zápis na Seznam světového dědictví UNESCO pod názvem Great 
Spas of Europe. Že toto fascinující město na seznam památek rozhodně patří, 
můžete sami zjistit na každém kroku.

Neobvyklé stavby lázeňských budov, hotelů, 

kolonád i  kostelů zasazených do překrásné příro-

dy, velké plochy parků, mimořádné bohatství pří-

rodních léčivých zdrojů a čistý vzduch, to jsou Ma-

riánské Lázně. Toto mladé lázeňské město je tím 

pravým místem pro léčení vašeho těla, ale zároveň 

tím ideálním místem pro léčení vaší duše.

Na poměrně malém území města vyvěrají de-

sítky minerálních pramenů s  různým chemickým 

složením, a  umožňují tak léčení širokého spek-

tra chorob. Pramenitá voda pomáhá léčit řadu 

pohybových, trávicích, metabolických, kožních 

a nervových potíží. Zatímco prameny se využívají 

při pitných kúrách a koupelích, peloidy – tedy raše-

liny, slatiny a bahna – zase k obkladům a zábalům.

Město je připravené vás hýčkat nejen v rámci 

léčení a wellness či relax programů, ale můžete zde 

také sportovat a  čerpat energii, která doslova vy-

věrá ze všech koutů. V  rozsáhlých okolních lesích 

naleznete množství udržovaných pěších tras, kte-

ré vás zavedou nejen k  nádherným výhledům na 

město, ale i  do divokých míst nebo na kamenité 

stezky. Město leží v Chráněné krajinné oblasti Slav-

kovský les, proto zde najdete mimořádný počet 

naučných tras, přírodní rezervace a  památky. Na 

své si přijdou též milovníci cykloturistiky a v zimě 

běžkaři i vyznavači sjezdového lyžování. Ve městě 

jsou připraveni i na rodiny s dětmi, které se mohou 

seznámit s veverkami Rudou a Karolínou či s rodi-

nou Ferdy Pramence. Ti starší pak mohou vyzkou-

šet své znalosti literatury na Stezce spisovatelů. 

Mariánské Lázně se těší na viděnou.

Infocentrum města Mariánské Lázně
Dům Chopin
tel.: +420 354 622 474
mobil: +420 777 338 895
e-mail: info@marianskelazne.cz 
www.marianskelazne.cz 

Historické krovy –
chebský fenomén

Proč fenomén?
 krovy tvoří jediný dochovaný soubor nejvýznamnějších historických 

dřevěných konstrukcí datovaných od středověku do poloviny 

20. století na území ČR

 nesou v sobě komplexní informaci o typech a konstrukcích krovů 

v řádu stovek let, a to v jednom prostoru – v městských domech 

na chebském náměstí

 navštívit a poznat tak bohatý komplex krovů je možné pouze v Chebu

PROHLÍDKOVÁ TRASA „Pod střechami chebských domů“
Turistické infocentrum města Chebu vás zve na prohlídkovou trasu, která vás 

provede po půdách městských domů na chebském náměstí. Představí vám 

technickou památku vysoké historické hodnoty – krovy zkonstruované v různých 

staletích, představující jedinečnou řemeslnou zručnost a geometrickou 

představivost našich předků. 

Rezervace prohlídek: www.historickycheb.cz | www.tic.cheb.cz

Turistické infocentrum Cheb  tel.: +420 354 440 302  e-mail: infocentrum@cheb.cz  www.historickycheb.cz  www.cheb.cz

 Zpívající fontána KolonádaFerdinandův pramen

KAM na výlet
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Vážení přátelé,
Ústecký kraj je tro-

chu nedoceněným mís-

tem mnoha možností. 

Obzvlášť v zimě nabízí 

nepřeberné množství 

zážitků a  sportovního 

vyžití. Krušné hory jsou 

místem, kde zima ještě 

má svou moc, sílu a ne-

opakovatelný půvab. Příznivci rychlosti a adrena-

linu využijí sjezdovky třeba v moderním středisku 

na Klínovci. Ale pro ty, kteří spíše ocení vytrvalost, 

osamělé putování v majestátním tichu hor, máme 

kilometry upravených stop vedoucích po hřebeni 

Krušných hor. Krušnohorská bílá stopa je unikát-

ní sestava běžkařských tras propojující jednotlivá 

zimní střediska. Kdo se na ni vydá, může si vybrat, 

jestli si udělá jen kratší okruh, nebo si dopřeje velkou 

zimní túru a projede velkou část hor. Z hlavní trasy 

jsou připravené také propojky na německou stranu 

hor do tamějších středisek, celkem je tak k dispozici 

více než 250 km udržovaných stop. Krušnohorskou 

bílou stopu jsme zařadili do programu Rodinné 

stříbro Ústeckého kraje a milovníci zimní turistiky 

a běžek by ji určitě neměli minout.

Pokud si Krušné hory zamilujete v zimě, užije-

te si jejich návštěvu i v letním období, kdy se po 

hřebenech můžete vydat na kole a projet si třeba 

kompletní Krušnohorskou magistrálu nebo navštívit 

místní trial parky.

Krušné hory, ale také další části ústeckého kraje 

– České středohoří, České Švýcarsko, Dolní Poohří, 

to vše jsou místa, která stojí nejen za návštěvu, ale 

hlavně za důkladné poznání. To je Brána do Čech. 

Přijďte jí projít i vy.

Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje
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Krušnohořím na běžkách
Krušné hory jsou ideálním terénem pro běžkování nejenom 
jako jednodenní záležitost, ale i pro putování na běžkách po horských hřebenech 
třeba během zimní dovolené. Od Klínovce na západním okraji Ústeckého kraje až 
po Adolfov a Petrovice poblíž Ústí nad Labem lze běžet bílou stopou a objevovat 
přírodní krásu hor s hornickou minulostí, jejíž jedinečnost umožnila zápis 
Hornické krajiny Krušnohoří na Seznam kulturního dědictví UNESCO.

Bílé stopy udržují skiareály či horské spolky za 

podpory Ústeckého kraje, měst, obcí a nadací. Vel-

mi známé jsou stopy na Klínovci, kde začíná Kruš-

nohorská běžecká magistrála – www.klinovec.cz.

Nedaleko obce Měděnec je vrch Mědník, pro-

slulý těžbou železných a  stříbrných rud, který byl 

zapsán na seznam UNESCO. Místní areál Alšovka 

může být cílem rodinných výletů na běžkách – 

www.alsovka.cz.

Na hřebenech si každý běžkař přijde na své 

v areálech Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, Nové Měs-

to, Petrovice a  Adolfov, jejichž nabídku mapuje 

Krušnohorská bílá stopa – www.kbstopa.cz. Čle-

nové KBS  ve spolupráci s  partnerskými subjekty 

zajišťují úpravu, obnovu, rozšiřování a modernizaci 

výše zmíněných úseků magistrály a  s  tím souvi-

sející drobné stavby (odpočívadla, mapy, značení 

a mnoho jiných).

Většina  středisek Krušnohorské bílé stopy má 

také zajištěno napojení na běžecké trasy v  SRN 

(např. Holzhau, Altenberg, Seiff en, Neuhausen). 

Právě tímto je projekt jedinečný a unikátní v celé 

Evropě. Propojené, strojově udržované běžecké 

stopy dosahují délky cca 250 km. Nadmořská výš-

ka tras je v rozsahu 740 až 950 m n. m.

Tip na výlet: Předposledním úsekem Kruš-

nohorské bílé stopy je Komáří  vížka – Adolfov 

– Krásný Les – Nakléřov. Jedná se o  nenáročnou 

trasu poblíž Skiareálu Telnice u  Ústí nad Labem, 

kde je k  dispozici sedačková lanovka, sjezdovky, 

parkoviš tě pro 500 aut, restaurace a  půjčovna ly-

žařského vybavení. Do běžeckých stop se vyvezete 

sedačkovou lanovkou od parkoviště nebo po silni-

ci z Krásného Lesa přes Větrov na Adolfov, ovšem 

pouze v případě dobré sjízdnosti vozovek.

Velmi oblíbené mezi Ústečany jsou i  tři vnější 

okruhy okolo Adolfova, konkrétně „Vnější okruh“, 

též zvaný Hraniční (zelená), Ruské kolo (červená) 

a České kolo (modrá). 

Tipy na výlety, akce a  dovolenou najdete na 

turistickém portále Ústeckého kraje. 

Více na 
www.branadocech.cz

Údržba tras v Krušných horách

Komáří vížka Krušnohorská pláň
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5. 3. – 24. 5. Poslední dny věznění a první dny 

svobody 

Původní, dokumentárně-historická výstava k 75. vý-

ročí osvobození nacistických represivních zaříze-

ní v Terezíně a  Litoměřicích, předsálí kina Malé 

pevnosti. 

26. 3. – 31. 5. Mark Podwal – Kaddish pro 

Dąbrowu Białostockou 

Výtvarná výstava v  předsálí kina Muzea ghetta, 

vernisáž 26. 3. ve 14 hod.

2. 6. – 1. 11. Pevnost 1980

Výtvarná výstava autorů J. Sozanský, P. Kovář, 

I. Bukovský a  dalších, výstavní prostory IV. dvora 

Malé pevnosti, vernisáž 2. 6. ve 14 hod.

4. 6. 2020 – 3. 1. 2021 80. výročí zřízení 

policejní věznice gestapa v Terezíně

Původní, dokumentárně-historická výstava ve 

světle dokumentů a vzpomínek vězňů.

Předsálí kina Malé pevnosti, vernisáží 4. 6. ve 

14 hod.

11. 6. – 30. 8. Válka skončila, můžeme 

zapomenout? 

Výtvarná výstava – díla zaslaná do XXIV. ročníku 

výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfi eldo-

vé, předsálí kina Muzea ghetta. Slavnostní vyhlá-

šení výsledků soutěže proběhne 11. 6. od 13 hod. 

v kinosále Muzea ghetta, Komenského 148.

10. 9. 2020 – 3. 1. 2021 Uloupené umění 

Dokumentární výstava Centra pro dokumenta-

ci majetkových převodů kulturních statků obě-

tí 2.  světové války,  o. p. s., předsálí kina Muzea 

 ghetta, vernisáž 10. 9. ve 14 hod.

Více informací je průběžně zveřejněno 

na www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci.

11. 6. Literární a výtvarná soutěž Památníku 

Terezín – Memoriál Hany Greenfi eldové

Slavnostní vyhlášení výsledků XXVI. ročníku lite-

rární a XXIV. ročníku výtvarné soutěže od 13 hod. 

v kinosále Muzea ghetta.

15.–16. 6. Pracovní seminář „Policejní věznice 

Terezín v represivním systému okupační moci 

(1940–1945)“ 

Vědecký seminář k  80. výročí založení policejní 

věznice gestapa v Terezíně. Budova bývalých Mag-

deburských kasáren. 

26. 6. Pietní akt u příležitosti výročí popravy 

Milady Horákové

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 

27.  června 1950) byla československá politička 

popravená za údajné spiknutí a velezradu během 

komunistických politických procesů v  50. letech 

minulého století. 

začátek: 10 hod. v  pamětní síni v  bývalém Kran-

kenrevíru, Malá pevnost Terezín

13. 9. Tryzna Kaver Avot

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí naci-

stické genocidy v českých zemích.

začátek: 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbi-

tově, dále pietní místo u Ohře

VÝSTAVY
„Brémy–Terezín“ – cesta s nejistým koncem

15. 8. 2019 – 10. 5. 2020 Brémy–Terezín – cesta 

s nejistým koncem

Dokumentárně-výtvarná výstava, výstavní prosto-

ry IV. dvora Malé pevnosti (cela č. 41)

16. 1. – 15. 3. Schalekovi – středoevropská 

krajina. Sto let historie v pěti životech

Dokumentární výstava v předsálí kina Muzea ghe-

tta, vernisáž 16. 1. ve 14 hod.

AKCE
28. 1. Terezínské transporty nová stálá expozice

Stálá expozice bude mj. vybavena on-line jmen-

ným vyhledávačem bývalých vězňů ghetta. 

Slavnostní program: zahájení v  10 hod. | bývalá 

městská váha Terezín, Dlouhá 324 Součástí progra-

mu bude komentovaná prohlídka.

otevřeno:  zimní čas 1. 11. – 31. 3. | 9–17 hod. 

letní čas 1. 4. – 31. 10. | 9–18 hod. 

28. 1. Veřejné čtení z knihy Petra Balajky 

o Ottle Kafkové

Podtitul knihy: Tragický osud milované sestry Fran-

ze Kafky. Kniha čerpá i z osobních rozhovorů s Vě-

rou Saudkovou, která zemřela v srpnu 2015. Z kni-

hy budou číst autor, Petr Balajka (česky) a historik 

Werner Imhof (německy).

začátek: 13 hod. | kinosál Muzea ghetta, Komen-

ského 148

9. 4. Genocida Romů v době 2. světové války

Zahájení střednědobé výstavy Muzea romské kultu-

ry v Brně v prostorách jedné z bývalých vězeňských 

cel tzv. Ženského dvora Malé pevnosti od 14 hod.

21. 4. Jom ha-šoa

Den holocaustu a hrdinství je dnem, kdy si prostřed-

nictvím vzpomínkových obřadů připomínáme pa-

mátku obětí holocaustu. 

začátek: 14 hod., dvůr před modlitebnou, Dlouhá 17

17. 5. TEREZÍNSKÁ TRYZNA 

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perze-

kuce, konaná u příležitosti 75. výročí osvobození. 

začátek: 10 hod. na Národním hřbitově před Malou 

pevností

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) 

je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý 

den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památ-

níku Terezín. 

Památník Terezín v roce 2020

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz
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Předchozí sezona uplynula jako voda v řece, jež je páteří našeho regionu. Ano, 
řeč je o vodě v Ohři. Tak jako jsme  vás, milí turisté, nechali unášet Na vlně zážitků 
a poznání, dopluli jsme s  vámi rovnou do sezony další. Opět nastávají dvacátá 
léta a my  vám přinášíme pozvánky na naše stěžejní akce, které uskutečníme hned 
v prvním roce této dekády.

cestovního ruchu pro laickou i  odbornou veřej-

nost se svým 12. ročníkem nebo NOVINKA pro 

letošní sezonu. Tou je běžecký seriál Ohřecká os-

mička. V průběhu sezony se budete moci zúčastnit 

celkem osmi běhů či pochodů v osmi mikroregio-

nech Dolního Poohří. Za každý absolvovaný mik-

roregion získáte ústřižek do slepé mapy a  komu 

se podaří zkompletovat všech 8 ústřižků do mapy, 

bude náležitě odměněn na konci sezony. 

O tomto konceptu i všech ostatních akcích se 

více dozvíte na Facebooku „Dolní Poohří“.

Odměňovat fotografy i běžce a turisty budeme 

na Zakončení sezony 2020 v listopadu.

O všech akcích se jednotlivě budete dozvídat 

v průběhu roku v tomto magazínu. 

A  pokud byste nás chtěli vyzpovídat osobně, 

rádi se s   vámi setkáme buď na veletrzích Region 

Tour Brno, Holiday World a For Bike (oba Praha), Eu-

roregion Tour Jablonec n/N, Infotour a cykloturistika 

Hradec Králové či ITEP Plzeň , nebo ještě lépe při se-

tkání na našich akcích.

Přejeme  vám, čtenářům, turistům, sportovcům 

a cestovatelům, abyste za rok 2020 nasbírali co nej-

více nezapomenutelných zážitků z  cest, obohatili 

se o nové zkušenosti a absolvovali spoustu turistic-

kých kilometrů – třeba i v našem krásném regionu.

Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.
 nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
mobil: +420 731 086 714
e-mail: info@dolnipoohri.eu
fb.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz

Dolní Poohří 2020

Jako již tradičně budeme zahajovat sezonu 

v měsíci dubnu. Konkrétně otevřeme brány turis-

mu společně 4. 4. v  obci Perštejn, která je první 

obcí našeho regionu po toku řeky Ohře. Připraven 

bude program jak pro dospělé, tak pro děti a sou-

částí akce bude, pokud nám to počasí dovolí, ko-

mentovaný výstup na zříceninu tamního hradu.

V polovině prázdnin, tak jak jste již zvyklí, osla-

víme Den Ohře. Ten letošní bude konán 25.  čer-

vence v  lázeňském areálu v  Klášterci nad Ohří. 

Opět zde bude připraven bohatý program pro děti 

i jejich rodiče, ale na své si přijdou všechny věkové 

kategorie. Svým vystoupením nás potěší i  velmi 

známý interpret, jehož si prozatím necháme ne-

odtajněného. Ve stáncích budou moci návštěvníci 

najít ochutnávku a ukázku regionálních produktů 

a ochuzeni by neměli být ani o tradiční šermířská 

vystoupení.

Doprovodnými akcemi roku 2020 budou na-

příklad tradiční fotosoutěž, jež bude zahájena 

1.  dubna a  ukončena nově 30. září, konference 

 Den Ohře v Kadani Zahájení sezony 2019

Den Ohře

Konference   STOP & STAY  2019
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opravit veřejně přístupnou terasu s krásným výhle-

dem na město a v roce 2020 mezi veřejností zvítězilo 

vybudování psího hřiště pro malé i velké pejsky. 

A  jaké významné kulturní akce na vás příští rok 

čekají? V dubnu to budou Velikonoce na zámku, 

v květnu Zahájení turistické sezony, v červenci pak 

festival Klášterecké hudební prameny v režii Jaro-

slava Svěceného, v září hudební festival Klášterecké 

promenády a zajímavý program má připravený také 

městská Galerie Kryt, kde se budete moci podívat 

například na výstavu fotografi í Lenky Hatašové či 

výstavu Oprásků sčeskí historje. 

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.czte
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Město porcelánu 
Najdete je mezi Krušnými a Doupovskými horami a své jméno získalo podle 
benedikt inského kláštera, který tady kdysi stával. V Klášterci nad Ohří byla 
postavena druhá nejstarší porcelánka v Českých zemích a provoz této porcelánky, 
již v nových budovách, funguje dodnes pod názvem Thun 1794, a. s. 

V prostorách klášterecké porcelánky se natáčel 

český fi lm Holky z  porcelánu a  v  této souvislosti 

zde byla otevřena nová expozice, která nese stejné 

jméno jako zmíněný fi lm. Prohlédnout si můžete 

také samotný závod a  jeho provoz a  s  dětmi ne-

zapomeňte navštívit Porcelánovou školičku, kde 

si můžete odekorovat vlastní hrneček. Funguje 

zde také podniková prodejna. Návštěvu porce-

lánky můžete spojit s  návštěvou kláštereckého 

zámku, ve kterém je muzeum porcelánu ze sbírek 

UMPRUM Praha. 

Klášterecký zámek je postavený v  novogotic-

kém stylu a  obklopuje ho rozsáhlý anglický park. 

Nabízí tři prohlídkové okruhy, které uspokojí i  ty 

nejnáročnější návštěvníky. Je libo vystoupat na 

zámeckou věž, anebo se naopak chcete projít zá-

meckým sklepením? V něm je totiž umístěn jeden 

z prohlídkových okruhů, a to Pohádková země Ví-

tězslavy Klimtové plná strašidel, víl a skřítků. Uvidí-

te zde také loutky Matěje Kopeckého. 

Na klášterecký park plynule navazuje lázeňský 

areál Lázní Evženie, kde můžete ochutnat jeden ze 

tří našich minerálních pramenů. Nejstarší, pramen 

Evženie, objevený v roce 1883, se podíval za druhé 

světové války do Afriky společně s  Rommelovou 

armádou. 

V  letních měsících stojí za návštěvu aquapark 

s  jedním z nejdelších toboganů v ČR a vystoupat 

můžete na některý z  okolních hradů, kde budete 

odměněni krásnými výhledy do okolí. 

Město Klášterec se také snaží aktivně spolupra-

covat se svými občany. V rámci projektu participa-

tivního rozpočtu Společně pro Klášterec, kdy mohou 

lidé navrhovat projekty k realizaci, už se nám poda-

řilo postavit několik dětských hřišť, veřejné ohniště, 

Hrad Egerberg

Zámek Klášterec nad Ohří

 Provoz v klášterecké porcelánce

Lázeňský areál Evženie

Historická část města
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v podobě základní i mateřské školy, zdravotního 

střediska, policie, pošty, mateřského centra, několika 

obchodů a restaurací. Díky značným investicím se 

podařilo vylepšit ráz obce a zkvalitnit život v obci 

i osadách pro jejich obyvatele. 

V obci jsou k dispozici pro veřejnost nová dět-

ská hřiště, cvičební stroje pro dospělé, cyklostezky, 

Pohádková dračí stezka i Drak Severus (pozn. důlní 

velkostroj), tenisové kurty, dvě multifunkční hřiště, 

hřiště pro plážový volejbal, fotbalové hřiště TJ SOKOL 

Březno,  in-line dráha o délce cca 1 km a další. 

To vše si můžete od letošního roku projet na 

elektrokolech, která vám rádi zapůjčí v místním in-

focentru. Zde vám také poskytnou prezentační ma-

teriály a poradí, co vše je možné v regionu navštívit 

a zažít. V centru obce se nachází velký park, kde se 

konají hojně navštěvované kulturní akce. 

Níže přinášíme výčet plánovaných akcí pro 

sezonu 2020, k nimž naleznete bližší informace na 

webu obce.

V  měsíci únoru proběhne tradiční Maso-

pust a již v březnu se můžete těšit na Regionální 

akci vinařů severních Čech. Duben bude patřit 

 Farmářským trhům. Novou turistickou sezonu 

zahájí Probouzení vinic ve Stranné. Představa, 

že si z cyklostezky Ohře odskočíte jen pár kroků 

do vinice a vaše chuťové pohárky potěší nebývale 

kvalitní a svěží vína, je fascinující. Obec Březno je 

také pořadatelem celé řady hudebních a společen-

ských akcí. V červnu se uskuteční tradiční count-

ry festival Březnoukej a následovat bude festival 

dechové hudby Plechparáda. Zájemci o dobývání 

Divokého západu by neměli v červenci zmeškat In-

diánské války, které patří ve své kategorii k tomu 

nejlepšímu, co se v ČR nabízí. V červenci proběhnou 

Vinařské trhy. V srpnu zkuste navštívit tradiční tří-

denní pouť. V měsíci říjnu doporučujeme zavítat na 

Vinobraní ve Stranné, které má svou jedinečnou 

atmosféru. Ve stejném měsíci proběhne ukončení 

jezdecké sezony Hubertovou jízdou a běžci všech 

kategorií se rozloučí Březenskou „11“. Závěr roku  

pak bude patřit adventnímu koncertu ve zdejším 

kostele. A vězte, že to není vše. Věděli jste například, 

že v minulosti navštívil obec Březno ruský car? Když 

přijedete, dozvíte se víc.

Infocentrum Březno
Štefánikova 82
431 45 Březno
tel.: + 420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz

Ke své velikosti nabízí obec místním ob-

čanům i  návštěvníkům nečekaný komfort 

Masopust

Březenská pouť

Country festival Březnoukej Vinobraní ve Stranné Festival Plechparáda

Vážení čtenáři, dovolujeme si vám představit obec Březno, kterou najdete 
v Dolním Poohří, v Ústeckém kraji, přibližně 7 km jižně od města Chomutov. Tuto 
obec tvoří 8 místních částí, v nichž žije téměř 1 400 obyvatel. Její rozvíjející se 
turistická infrastruktura vykazuje zajímavý potenciál pro vaši návštěvu.

Objevte Březno
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Vít Formánek, Eva Csölleová
Přes překážky  osudu navzdory

Motivační kniha autorů Vítka Formánka a Evy 

Csölleové má tři části. V té první je 32 rozhovo-

rů s  tělesně postiženými lidmi z celého světa, 

jako jsou horolezci bez rukou a nohou, umělci 

malující ústy a noham a, automobilový závod-

níci bez nohou, hudebník a fi lmový režisér, kte-

ří tvoří i přesto, že mohou komunikovat pouze 

očima atd. Ve druhé čás ti je deset rozhovorů se 

zajímavými lidmi, opět z celého světa, kteří šli 

za svým snem bez ohledu na překážky, a po-

dařilo se jim ho splnit. Ve třetí části je jedenáct 

rozhovorů s  lidmi, kteří mají pozoruhodný ži-

votní příběh, ocitli se tváří v  tvář smrti nebo 

stáli ve správný okamžik na správném místě. 

Celkem tedy 53 rozhovorů z celého světa dopl-

něných o desítky barevných fotografi í.

cena: 249 Kč

www.rysavy.cz

MUDr. Ladislav Hanousek
Maminko, není mi dobře

Dítě, to je pro rodiče především 

veliká radost – a také veliká sta-

rost. Zvlášť když se objeví ne-

moc či neduh. A ty ostatně pa-

tří ke každému dětskému věku. 

Aby starosti o zdraví dítěte byly 

co nejmenší, přináší tato kniha 

osvědčené rady a postupy, co 

dělat, když doma zazní: „Ma-

minko, tatínku, mně není dob-

ře.“ Kniha naučí rodiče poradit 

si v základních situacích a vy-

vrátí i některé zakořeněné mýty 

v domácím léčení dětí. Kromě 

přehledu typických infekčních 

nemocí v ní rodiče najdou i od-

povědi na otázky týkající se 

vývoje, výchovy a běžných problémů dětského věku 

– od angíny a bradavic přes chrapot a kašel až po rýmu 

a zácpu. „Tato kniha má být především pomůckou 

pro chvíle, kdy lékař není po-

blíž. Proto zde neuvádím léčivé 

přípravky, které jsou vázány na 

lékařský recept. Ty jsou samo-

zřejmě vyhrazeny ošetřujícím 

lékařům,“ říká autor knihy, zku-

šený pediatr s mnohaletou praxí 

z dětské ambulance i práce v ne-

mocnici, MUDr. Ladislav Hanou-

sek. Právě zkušenosti z ordinace 

dětského lékaře a kaž dodenní 

konzultace s rodiči ho přiměly 

k napsání této knihy, která se má 

stát spolehlivým pomocníkem 

v rodinách s dětmi.

cena: 399 Kč

www.dumknihy.cz

Vladimír Soukup, Petr David
Krkonoše známé i neznámé

Našim nejvyšším horám a jejich blízkému podhůří se věnuje kniha před-

stavující netradičním pohledem známá a  objevující „neznámá“ místa. 

Stejně jako v  předchozích svazcích, věnovaných Brdům a  Šumavě, je 

i osobním vyznáním, výpovědí z pocitů, které se nás zmocní na toulkách 

osobitým krajem. Obřím dolem se vydáme vzhůru ke Sněžce, připo-

meneme si cesty dávných prospektorů, lavinové tragédie i legendární-

ho vládce hor Krakonoše. Zastavíme se u  náhrobku písmáka, kantora 

a houslaře Věnceslava Metelky, abychom se třeba i dojímali při pohledu 

na panoráma západních Krkonoš. Zavzpomínáme na první lyžaře a se-

známíme se s těmi, kteří nezapomínají na dávné tradice. Najdeme zde 

i místa kouzelná, půvabná, která míjí největší nápor návštěvníků.

cena: 349 Kč

www.knizniklub.cz

improvizovaných, vlastními silami uměle zřizova-

ných ledových plochách, až po řadu reprezentač-

ních zápasů včetně olympiády v Antverpách roku 

1920. Nepomíjí ale ani těžké osudy našich repre-

zentantů za první světové války, kdy se hokej ne-

hrál vůbec a on si musel hledat práci u divadla. Kni-

ha je jedinečným pohledem na počátky ledního 

hokeje nejen u nás, ale i ve světě. O to cennějším, 

Jan A. Palouš
Mušketýři s hokejkou

Historie úspěchů českého hokeje se začala odvíjet 

už před 110 lety!

Fascinující příběh našich prvních hokejistů vy-

právěný svěže a  s  humorným nadhledem Janem 

Paloušem, který dal na mezinárodním turnaji 

v Chamonix roku 1909 historicky první českou re-

prezentační branku v ledním hokeji. Český tým do 

té doby neznal puk a neměl ani správné hokejky, 

neboť se u  nás tou dobou hrál pouze tzv. bandy 

hokej s gumovým míčkem a kratšími holemi. Když 

naši reprezentanti dorazili do Chamonix, museli 

si tito „mušketýři českého hokeje“ vhodné hole 

opatřit až na místě a poprvé si také vyzkoušeli hru 

s pukem. Přes krkolomné počátky se naši hokejisté 

neuvěřitelně brzy probili mezi elitu a již roku 1911 

se poprvé stali mistry Evropy. Palouš líčí příběh 

prvních českých hokejistů čtivou autobiografi ckou 

formou. Od svízelných začátků, kdy se ještě jako 

chlapec téměř potajmu proháněl s  kamarády na 

MUŠKETÝŘI
S HOKEJKOU

Fascinující příběh našich prvních hokejistů

Jan A. Palouš

že pochází z pera jednoho z hlavních aktérů, který 

se nesmazatelně zapsal do hokejové historie. 

?
Kolikátý skončil český národní tým na 

mistrovství světa v ledním hokeji v roce 

2019?

a) druhý

b) třetí

c) čtvrtý

Své odpovědi nám posílejte do 15. února 

z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na 

adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti 

nebo v internetovém knihkupectví České televi-

ze www.ceskatelevize.cz/eshop. Novinky můžete 

nově sledovat i na www.facebook.com/ediceCT.
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Milí čtenáři,
na stránkách toho-

to magazínu se dozvíte, 

na jaká zajímavá místa 

po celé zemi vyrazit. 

Rád bych využil této 

příležitosti a  upoutal 

vaši pozornost směrem 

k Libereckému kraji. Náš 

region se neřadí k těm 

největším, spíše naopak, přesto má však mnoho co 

nabídnout. Nebudu rozhodně přehánět, když řeknu, 

že leckteré ze zajímavostí Liberecka jsou celorepub-

likově unikátní.

Mám na mysli například zdejší rozvinutou tradici 

šperkařství, bižuterie a sklářství, která proslavila náš 

kraj doslova po celém světě. Díky projektu s názvem 

Křišťálové údolí/Crystal Valley, který jsme uvedli v ži-

vot a jejž budeme v roce příštím nadále podporovat, 

je možné do šperkařských či sklářských dílen na-

hlédnout a s umem a zručností zdejších řemeslníků 

se dopodrobna seznámit.

Liberecký kraj je také oblastí bohatou na památ-

ky. Snad každý zná hrady Trosky či Sychrov, k vidění 

je tu ale ještě celá řada dalších, méně známých, ale 

přesto pozoruhodných památek. Aktuálně pod-

porujeme miliony korun například obnovu zámku 

ve Stráži pod Ralskem, kostela Nejsvětější Trojice 

v Jindřichovicích pod Smrkem či restauraci varhan 

z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Jablonci nad 

Nisou  – jedinečné funkcionalistické stavby navržené 

významným architektem Josefem Zaschem.

O přízeň turistů se v našem kraji uchází také 

celá řada sportovišť a areálů, v nichž je možné trá-

vit volný čas všemožnými aktivitami. Za návštěvu 

rozhodně stojí třeba rozsáhlý komplex Maškova 

zahrada v Turnově, kde si lze zabruslit, vykoupat 

se a třeba i zaběhat za míčem. V zimě pak vybízejí 

k návštěvě stovky kilometrů upravených sjezdovek 

i běžeckých tratí   – ať už v Krkonoších, v Jizerských 

nebo Lužických horách.

Mohl bych takto vypočítávat ještě dlouho. Tipy 

na výlet, zábavu a nejrůznější akce naleznete na 

webu Libereckého kraje www.liberecky-kraj.cz. 

Nechť je váš rok 2020 plný pestrých turistických 

zážitků.

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

26| www.kampocesku.cz  

KAM na výlet



Jizerské hory po lyžování
Kam v Jizerských horách vyrazit, abyste si dobře zajezdili, už určitě víte. Svědčí 
o tom plná parkoviště u všech našich lyžařských areálů i na nástupních místech 
k Jizerské magistrále. My bychom vám tentokrát rádi předali pár tipů na místa, 
která můžete navštívit po sportovním výkonu. Přeci nejen sportem je člověk živ. 

Po cestě z Jizerky se můžete zastavit v Muzeu 

ozubnicové dráhy v Kořenově. Pestrá, ale často po-

hnutá historie ozubnicové trati Tanvald–Kořenov 

vás jistojistě osloví. Uvidíte historické fotografi e, ale 

především zde najdete různé technické zajímavosti 

vážící se k tématu „zubačky“. 

Pokud se chystáte do Skiareálu Tanvaldský Špi-

čák, určitě byste neměli vynechat návštěvu Muzea 

výroby hraček. Během exkurze poznáte tajemství 

výroby s více  než stoletou tradicí. Tatínkové ocení 

historické stroje, maminky dobové hračky a děti? 

Ty se vyřádí v kreativní dílně, která je součástí mu-

zea. Nedaleko Albrechtic v Jizerských horách, kde se 

továrna DETOA nachází, leží Jablonec nad Nisou. 

Ten jistě všichni znáte, ale kdo z vás si udělal čas 

a navštívil místní Muzeum skla a bižuterie, které 

má dvě stále expozice: Čarovná zahrada – české sklo 

sedmi století a Nekonečný příběh bižuterie ? Nebojte 

se vzít do muzea i děti. Mají pro ně připravený ce-

loroční kvíz. Až do 16. února můžete v muzeu na-

vštívit výstavu českých vánočních ozdob. K vidění 

jsou tradiční, ale i velice originální moderní designy. 

V případě, že se chystáte na běžky na Směda-

vu, nemělo by vaší pozornosti ujít Jizerskohorské 

technické muzeum, které najdete v Bílém Potoce 

pod Smrkem. Čekají na vás hned čtyři expozice – le-

tecké motory, energetická zařízení, textilní stoje a le-

tecká archeologie. Muzeum se nachází v památkově 

chráněném areálu bývalé textilní továrny, a i tady 

jsou připraveni na malé návštěvníky. 

JIZERSKÉ HORY 
– Turistický region Liberecko, 
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520
mobil: +420 606 077 440
www.jizerky.cz
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Odpočinkový
Jak praví klasik – nejen sportem je člověk živ, proto vám tentokrát nebudeme 
vychvalovat kvalitní jizerské stopy  ani perfektně upravené svahy Skiareálu Ještěd. 
Rádi bychom vám představili, co můžete v Liberci dělat po sportovním výkonu, 
a nebojte se – nudit se určitě nebudete!

Každou první sobotu v  měsíci otevírá své 

brány největší liberecký kryt civilní obrany. 

Vstupenky doporučujeme zajistit  si s předstihem, 

protože naši vyhlášení průvodci jsou opravdu 

šikovní a návštěva krytu se těší velké oblibě. Čeká 

vás 90minutová prohlídka, během které se dozvíte 

zajímavosti z  historie krytu, ale ochuzeni nebu-

dete ani o praktické ukázky „ze života pod zemí“. 

Stálá teplota v  krytu v  zimě zaručí, že mrznout 

nebudete. 

Pokud byste raději trávili čas v reprezentativněj-

ších prostorách, naplánujte si prohlídku liberecké 

radnice. Novorenesanční budova skrývá famózní 

obřadní síň, kde na první prohled zaujmou vitrážová 

okna, která městu věnovaly místní cechy. Součástí 

prohlídky může být také radniční balkon, ze kterého 

hovořili významní státníci a odkud je při dobrém 

počasí krásný výhled na horský hotel Ještěd. 

Historie není váš šálek kávy, ale rádi byste radni-

ci viděli? Přijďte si ji prohlédnout na tematickou pro-

hlídku „Po stopách fi lmu“. Kromě nejkrásnějších 

radničních interiérů uvidíte také fotografi e a videa 

z natáčení. Dozvíte se perličky ze zákulisí prvního 

hraného seriálu National Geographic – Genius o Al-

bertu Einsteinovi, řeč bude i o českých projektech 

Milada, Tenkrát v ráji, ale především se s vámi kole-

gyně z Liberec Film Offi  ce podělí o svoje vzpomínky 

na natáčení posledního dílu amerického velkofi lmu 

Spider-Man: Daleko od domova. Prohlídky se konají 

jednou měsíčně, a to ve středu od 17 hodin. 

Více na 
www.visitliberec.eu

Natáčení Spider-Mana v Liberci

Muzeum skla a bižuterie Parní lokomotiva u výtopny

Krtečci z produkce fi . DETOA
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Vážení cestovatelé,
hrady a  zámky 

jsou letošním tématem 

marketingové kampaně 

agentury CzechTourism 

i společné expozice vý-

chodních Čech na vele-

trzích cestovního ruchu. 

Jelikož je Královéhra-

decký kraj na koncent-

raci šlechtických sídel nesmírně bohatý, rozhodně 

má i v roce 2020 svým návštěvníkům co nabídnout. 

Každému mohu doporučit putování po zámcích na 

Divoké Orlici, které se někdy přezdívá česká Loira. 

Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí 

a Potštejn se pyšní skvosty různých stavebních slohů 

a každý z nich má svou neopakovatelnou atmosféru. 

Spojuje je krásná řeka, silnice i vyhledávaná cyklo-

stezka. Z jednoho zámku na druhý lze ale pohodlně 

dojít i pěšky a vychutnávat si krásy okolní přírody 

a cestu zakončit třeba na majestátním hradě Potštej-

ně. Množstvím krásných zámků i tajemných hradů 

oplývají i další části Královéhradeckého kraje. Mohu 

zmínit hrad Kost, zámky Humprecht, Chlumec nad 

Cidlinou, Hrádek u Nechanic, Náchod, Nové Město 

nad Metují, Ratibořice, Opočno nebo Rychnov nad 

Kněžnou. Upozornit musím na dva unikátní barok-

ní komplexy – hospitál Kuks s historickou barokní 

lékárnou a nedalekým Braunovým Betlémem a be-

nediktinský klášter v Broumově.

Náš kraj toho ale nabízí mnohem víc. Jsem rád, 

že zdárně pokračuje projekt Hřebenovka a cestování 

po hřebenech Orlických hor zpestří výstupy na nové 

rozhledny po obou stranách česko-polské hranice. 

Další , již ukončený mezinárodní projekt „Tajemství 

vojenského podzemí“ přibližuje historické dědictví 

nedávné minulosti – prvorepublikové pohraniční 

opevnění.

Neváhejte a přijeďte se přesvědčit, jakou cestu 

jsme za poslední rok ušli.

Jiří Štěpán 

hejtman Královéhradeckého kraje

Hrady a zámky v Královéhradeckém kraji
Mezi nejkrásnější a nejzachovalejší středověké 

hrady u nás patří hrad Kost. Hrad působivě zasaze-

ný do údolí Plakánek je jednou z nejvýznamnějších 

dominant Českého kraje. V  příštích třech letech 

bude na hradě prováděna rozsáhlá rekonstrukce, 

turisté jej tedy budou moci obdivovat spíše zvenčí. 

I tak stojí hrad za vidění. 

Nedaleko Červeného Kostelce můžete navští-

vit zříceninu hradu Vízmburk, která má velmi zají-

mavou historii. Hrad byl v 15. století úmyslně roz-

bořen, v průběhu času se na něj téměř zapomnělo. 

Až v  70. letech 20. století jej „znovuobjevil“ tým 

archeologa PhDr. Hejny. 

Z  hloubi středověku do období romantismu 

se můžete přenést na Hrádku u Nechanic. Zámek 

ve stylu windsorské gotiky si v  19. století nechal 

postavit hrabě Harrach. Zámek si oblíbili fi lmaři, 

natáčela zde mimo jiné i světová fi lmová superstar 

Johny Depp. 

O honosných šlechtických sídlech východních 

Čech se více dozvíte na veletrhu Holiday World 

2020  v  Praze (13.–16. února 2020) a  na veletr-

hu Infotour a  cykloturistika v  Hradci Králové 

(13.–14. března 2020). Můžete se těšit na expo-

zici východních Čech připomínající zámeckou 

komnatu. 

TIP: Přehledné informace o zámcích a hradech 

v  Královéhradeckém kraji, včetně působivých pa-

noramatických prohlídek a bohaté obrazové doku-

mentace, naleznete na  www.hkregion.cz/hrady.

www.hkregion.cz

Zámek Hrádek u Nechanic

Hrad Kost

 Interiér zámku Hrádek u Nechanic

Interiér hradu Kost
Prohlédněte si turistické zajímavosti našeho kraje 

na www.hkregion.cz/prohlidky

Expozice východních Čech
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Za památkami UNESCO
Pardubický kraj díky své rozmanitosti a dobré dopravní dostupnosti každoročně 
hostí statisíce návštěvníků z domova i zahraničí. Vedle rozmanitosti krajinářské  
to jsou především desítky zpřístupněných památkových objektů z více  než dvou 
tisíc nemovitých a bezmála čtyř tisíc movitých kulturních památek. Navštívit 
můžete také řadu městských a vesnických památkových zón nebo městské, 
vesnické a archeologické rezervac e. Velkému zájmu se těší také památky zapsané 
na seznam UNESCO: Zámek Litomyšl, Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní (Kladruby nad Labem), loutkářství v Muzeu loutkářských kultur 
v Chrudimi a Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. 

Zámek Litomyšl

Památka UNESCO

www.zamek-litomysl.cz

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Nehmotné dědictví UNESCO

Masopust – Vesnické masopustní obchůzky 

a masky na Hlinecku

Nehmotné dědictví UNESCO

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních koní 

v Kladrubech nad Labem

Památka UNESCO

www.nhkladruby.cz

Těšíme se na vás v roce 2020.

www.vychodnicechy.info 

Vážení čtenáři,
Pardubický kraj 

je na jedné straně 

ideálním místem pro 

klidné výlety za pa-

mátkami a  krásnou 

přírodou a  na druhé 

straně pro návštěvu vý-

znamných kulturních, 

sportovních či spo-

lečensko-historických akcí. Jejich kalen-

dář najdete na našich webových stránkách 

www.pardubickykraj.cz/vyznamne-akce. 

Rád bych letos zdůraznil výjimečnost kraje, kde 

se můžete potkat se čtyřmi památkami UNESCO. 

V minulém roce byla na  Seznam světového dědictví 

zapsána Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních 

koní v Kladrubech nad Labem, která tak doplnila už 

20 let zapsaný Státní zámek Litomyšl. 

Kromě toho můžete v Chrudimi navštívit Mu-

zeum loutkářských kultur a  na přelomu června 

a července také festival Loutkářská Chrudim, což 

jsou jedny z hlavních atributů v UNESCO zapsaného 

nemateriálního statku České a slovenské loutkářství.

Zatímco loutky a krajinu koní můžete vidět po 

celý rok a zámek v návštěvnické sezoně od jara do 

podzimu, na čtvrtou zajímavost z nemateriálního 

seznamu UNESCO si musíte vyhradit čas v únoru jen 

jednou do roka. Jedná se o masopustní obchůzky 

na Hlinecku s tradičními maskami. Ty mají sice his-

torický základ, který se dědí z generace na generaci, 

ale postupně odrážejí i současnou dobu. K vidění 

budou například při průvodech v Muzeu v přírodě 

na Veselém Kopci nebo v Betlému Hlinsko.

Náš kraj je příjemnou destinací také pro milov-

níky cyklistiky. Pozvolné trasy v Polabí a na Orlic-

koústecku můžete kombinovat s horskými traily. 

Rozšiřuje se i síť cyklostezek a značených cyklotras. 

Nápovědou pro zajímavé cíle vám může být i ces-

tovatelská soutěž Cyklopecky. Její podrobnosti 

najdete na www.vychodni-cechy.info/cyklopecky.

Užijte si Pardubický kraj, těším se tu na 

shledanou.

Martin Netolický 

hejtman Pardubického kraje

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
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Oškobrh
Po staré silnici z Prahy do východních 
Čech jste projížděli vesničkou na vršku. 
Jmenovala se Vlkov pod Oškobrhem, 
podle nedalekého kopce. 

První písemná zmínka je o  Vlkovu z  roku 

1353, přejmenovaná v  roce 1950 na Vlkov pod 

Oškobrhem (pro odlišení od jiných Vlkovů). Ale 

co Oškobrh? Patrně jde o  počeštělou keltoger-

mánskou složeninu, odvozenou od slova askiz, 

podle Klaudia Ptolemaia Askiburgion, germánsky 

aski-borg (jasanový vrch/jasanový hrad), česky 

Oškob rh.  -lgs-

Tahoun káry buditelské (245 let) 

Český loutkový divadelník a buditel Matěj Kopecký se narodil patrně 24. února 
1775 v Libčanech na Hradecku v rodině potulného kejklíře Johanese Kopeckého 
a Anny-Marie. Školu navštěvoval jen krátce díky kočovnému způsobu života 
rodiny.

S pimprlaty (loutkami) se ale 

seznámil již v útlém věku, kdy po-

máhal otci na jeho představeních. 

Když se rodina usadila na panství 

Lažanských (1791), šestnáctiletý 

Matěj se stal z vůle rodičů jejich 

poddaným, ale zakrátko odešel 

do Prahy, kde se vyučil hodiná-

řem. Poté se v Miroticích oženil 

s  Rozálií Holzäpfelovou, dcerou 

trhovce, po kterém převzal živ-

nost. Byl povolán na vojnu a stal 

se pěšákem píseckého regimentu 

(1798–1809), posléze byl propuš-

těn coby válečný invalida. Vrátil 

se do Mirotic, koupil pozemek, 

postavil chalupu a zplodil 15 dětí 

(šest se dožilo dospělosti). Opravil mirotické věž-

ní hodiny, kramařil, prodával knofl íky, velbloudí 

srst, byl cestářem a po večerech hrál s pimprlaty 

sousedům. Když nedostal místo obecního poli-

cajta, podal si žádost (1819) u  Krajského úřadu 

v Písku „K provozování mechanických představení“. 

Z mirotické chalupy, kde žil v le-

tech 1795–1836, se přestěhoval 

do Přečína u Strakonic a věnoval 

se loutkářství se syny Josefem, 

Václavem a Antonínem. V 72 le-

tech se vydal k příteli, tchánu syna 

Antonína, Václavu Šonkovi, kde 

prožil poslední týdny před svou 

smrtí 3. 7. 1847. V úmrtní knize 

je uvedeno, že zemřel „kome-

diant z Mirotic, vdovec a žebrák“. 

Pohřben byl na hřbitově v Týně 

nad Vltavou, jen se neví kde. Mezi 

„tahouny“ národního obrození je 

patriarchou českého loutkářství. 

Byl vlastencem, co hrál česky. 

Svou tvorbou inspiroval Trnku 

i Týrlovou a jeho tvář zvěčnil Mikoláš Aleš. Sedmou 

generací Matěje Kopeckého je Anna Nováková, lout-

kářka a divadelnice, která s manželem Rostislavem 

provozuje pražské loutkové divadlo. Kumštu se vě-

nují i jejich synové Rostislav  a  Vítek a vnuk Matyáš.

Josef Groffo
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Zima v Ústí nad Orlicí 
Sportovní a volnočasové aktivity a kulturní akce jsou pro návštěvníky připraveny 
také v podhůří Orlických hor, ve městě Ústí nad Orlicí. V lednu si můžete tradičně 
vyšlápnout k rozhledně na Andrlův chlum nebo opožděně si v městském muzeu 
prohlédnout ústecké malované betlémy. 

Ukončit s námi můžete čas adventu zhlédnu-

tím tříkrálového průvodu, případně můžete být 

jeho přímými účastníky. Centrem města projdou 

12. ledna tři králové na velbloudech spolu s počet-

ným doprovodem až ke kostelu Nanebevzetí Pan-

ny Marie, kde se pokloní malému Ježíškovi. 

Za příznivých zimních podmínek se u nás mů-

žete například proběhnout na lyžích v bílé uprave-

né stopě v  areálu Andrlův chlum nebo na cyklo-

stezkách v okolí města. Relaxovat můžete v krytém 

plaveckém bazénu se slanou vodou a na Valentý-

na i  celou noc. Krásné jsou u  nás také procházky 

zimním parkem u  kostela, Wolkerovým údolím 

nebo okolo řeky Tichá Orlice.

Těšíme se na vás v Ústí nad Orlicí.

www.ustinadorlici.cz 

Vážení čtenáři,
v novém roce s ma-

gickým číslem 2020 

vám přeji kromě štěstí 

a osobní pohody hlav-

ně pevné zdraví, abyste 

mohli podnikat i v tom-

to roce zajímavé turis-

tické a poznávací výlety. 

Rád vás potkám v Ústí 

nad Orlicí na našich cyklostezkách, v aquaparku, 

v městském muzeu nebo v krásném parku u kostela, 

oáze klidu v rušném centru města. 

Po celou dobu se u nás něco děje, proto k nám 

můžete přijet kdykoliv během roku. Například 

v květnu se koná festival klasické hudby Kociánovo 

Ústí, v červnu městská slavnost Město v pohybu, 

v srpnu staročeská pouť, v listopadu  Festival du-

chovní hudby sv. Cecílie a v prosinci Ústecký advent. 

Ucelenou nabídku volnočasových aktivit na-

šeho města najdete nejen na městském webu 

a v infocentru, ale také v naší výstavní expozici na 

únorovém veletrhu cestovního ruchu Holiday World 

v pražských Letňanech. 

Věřím, že zařadíte naše město mezi turistické 

cíle vašich cest po České republice a zavítáte také 

k nám, do malebného města Ústí nad Orlicí. Těším 

se na vás a přeji vám úspěšný nový rok.

Petr Hájek

starosta města Ústí nad Orlicí

Andrlův chlum

Ptolemaiova

 mapa Germánie

Mírové náměstí

Matěj Kopecký, kresba M. Aleš
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Vážení čtenáři,
všiml jsem si, že 

plánování výletů a do-

volených dnes probíhá 

především u internetu. 

Zvykám si tedy na fakt, 

že mě kolegové z kraj-

ské destinační agentury 

Vysočina Tourism stále 

zahrnují informacemi 

o novinkách, které mi mohou cestování po Kraji 

Vysočina zjednodušit. Je tak možné dopředu na-

plánovat trasy, poradit se, kde poobědvat, kde si 

zaplavat, kam vylézt, co vyzkoušet, kudy se tam 

dostat nebo kudy cesta nevede. Oblíbené bývají 

výlety s překvapením, mnozí cestují podle dopo-

ručení svých známých. V případě Vysočiny nehrozí 

zklamání, protože kamkoli na Vysočině dorazíte, 

bude tam krásně. Turistická sezona 2020 bude na 

Vysočině zaměřena na sklo. Naším cílem je během 

roku představit sklářství jako tradiční řemeslo, ale 

i jako moderní průmyslové odvětví, které má v na-

šem regionu pevné základy nejen ve výrobě nebo 

ve školství, ale nedílně patří i k naší regionální a ná-

rodní historii, protože nejstarší dochovaný sklářský 

objekt ve střední Evropě – sklárny Hutě Jakub v Tasi-

cích z roku 1796 – najdete u nás na Vysočině. Sklárny 

mají své kouzlo, které na fi lmový pás přenesl režisér 

Jaroslav Dietl v kultovním seriálu Synové a dcery 

Jakuba skláře.

Na viděnou u nás na Vysočině.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Přijeďte na Vysočinu obdivovat práci sklářů
Rok 2020 bude na Vysočině věnován sklářství. Prastarému řemeslu, které k tomuto 
kraji neodmyslitelně patří stejně jako čistý vzduch, malebná příroda a klid. 
Nenechte si ujít možnost obdivovat křehkou krásu stvořenou šikovnýma rukama 
mistrů sklářů. A nejenom to, Vysočina vám toho nabízí mnohem víc. Přijeďte její 
krásu objevit.

Sklářství a  Vysočina spolu souzní již více než 

čtyři sta let. První sklárny zde začaly vznikat v prv-

ní polovině 16. století. Dnes je Vysočina druhou 

nejdůležitější sklářskou oblastí v  České republice. 

A vysočinští skláři pomáhají šířit dobré jméno čes-

kého skla po celém světě. Zaslouží si proto naši 

úctu a obdiv. Chcete se přesvědčit?

Nahlédněte do sklářských hutí
Nejvíce skláren nyní funguje na Světelsku. 

Další sklárny jsou činné na Jihlavsku i na Žďársku. 

A některé z nich zvou k návštěvě i turisty a další zá-

jemce, kteří se mohou seznámit s provozem hutí, 

ruční výrobou skla, broušením i malováním.

Unikátem je Huť Jakub v Tasicích, která je jed-

nou z nejstarších dochovaných sklářských hutí ve 

střední Evropě. V  tomto sklářském skanzenu se 

vrátíte v  čase až na konec 18. století. Právem je 

Národní kulturní památkou ČR. Další zajímavostí 

je, že se zde natáčel Dietlův seriál Synové a dcery 

Jakuba skláře.

Navštivte výstavy skla
Na hradě v Ledči nad Sázavou bude otevřena 

nová stálá expozice Sklářství na Vysočině. Provede 

návštěvníky historickým a  uměleckým vývojem 

sklářství na Českomoravské vrchovině od 16. sto-

letí do současnosti. Seznámí s uměním sklářských 

rodů působících na Vysočině, s  přírodním půvo-

dem sklářských materiálů, ukáže činnost sklář-

ských hutí i výrobky slavných osobností.

Další expozice skla zapůjčeného z  depozitáře 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze je k vidění 

na zámku ve Světlé nad Sázavou. Výstavy nabídne 

i Horácká galerie a další.

Z kalendáře Vysočiny sklářské 2020

12. 4. – 10. 5. Vysočina sklářská v City Parku v Jih-

lavě – ucelená přehlídka skláren, výtvarníků i sklář-

ských škol

2. 6. Zahájení stálé expozice Sklářství na Vysoči-

ně na hradě v Ledči nad Sázavou

6. 6. Zámecký sklářský den na zámku ve Světlé 

nad Sázavou

20. 6. Vernisáž výstavy k seriálu Synové a dcery 

Jakuba skláře v Huti Jakub v Tasicích. Živou ruční 

výrobu v Tasicích lze navštívit 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. 

 3.–4.  10. Dny otevřených ateliérů na Vysočině – 

lze navštívit i některé sklářské provozy

Vysočina Tourism, p. o.
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava
www.facebook.com/regionvysocina 
www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.euBroušení skla

 Práce sklářů je náročná

Samotín na Vysočině
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Zima na jihu Moravy je prostě COOL
Zarputilé milovníky rychlých prkýnek a dlouhých bílých svahů s dokonale 
upraveným manšestrem těžko přesvědčíme o kvalitách jižní Moravy jako zimní 
destinace. Takový pohled na zimní sez onu je sice tradiční, ale hodně jednostranný 
a omezující. Jedna zimní návštěva na Moravě přitom může dokonale zbourat 
předsudky o parádní zimní dovolené a otevřít zcela nové obzory. 

Lednický zámek a minaret 
z vodní hladiny

Zimní mrazy vykouzlí v areálu zámeckého par-

ku fascinující scenérie, které jsou k  vidění jenom 

v  tuto roční dobu. Když je pak zima jen trochu 

zimou, vytvoří na Zámeckém rybníku fantastické 

kluziště. Na bruslích objevíte ostrůvky, slepá rame-

na a zákoutí zámecké Dyje. Podjíždíte pod dřevě-

nými můstky a otevírají se nové pohledy na zámek, 

 minaret a další místa, která jsou normálně přístup-

ná jen po turistických stezkách. Rychlostní závod 

od zámku k   minaretu nebo okruh kolem ostrovů 

pak je opravdovou sportovní výzvou.

Koštujeme, koštujeme, koštujeme
Zažitá představa o  jižní Moravě jako o  kraji 

vína, slivovice a  obecně dobrého jídla a  pití není 

vůbec přehnaná. Protože se Moraváci rádi pochlu-

bí i podělí, je období zimy časem koštů a ochutná-

vek. Od Nového roku až do masopustu se snad ne-

najde víkend, kdy by se nekonaly košty všeho, nač 

si vzpomenete. Kraluje samozřejmě víno, ale vě-

hlasné jsou košty pálenek, kysaného zelí, klobásek 

a  uzeného, domácích pomazánek nebo festivaly 

řízků. U  takových akcí samozřejmě nechybí skvě-

lá zábava, muzika a  folklorní vystoupení. Vstupné 

vám ve srovnání s  lyžařskou permanentkou bude 

připadat směšně nízké. 

Ve sklípku i v jeskyni je stálá teplota 
Kdo se aspoň trochu vyzná, ten ví, že návštěva 

moravského sklípku není závislá ani na intenzitě 

slunečních paprsků, ani na výšce sněhové pokrýv-

ky. Ve sklípku je prostě pořád stejně dobře. Špatné 

víno už na Moravě nenajdete a intenzita zážitku tak 

závisí už jen na společnosti, kterou berete s sebou.

Totéž lze říct o jeskyních. Ty v Moravském kra-

su jsou v  provozu po celý rok a  pro přilákání ná-

vštěvníků připravují na zimu netradiční programy. 

Když přibalíte běžky, v krasu určitě neprohloupíte! 

Výčet zimních lákadel tím zdaleka nekončí. 

V zimě se navíc vyhnete návalu turistů a péči i po-

hostinnost si v  kraji vína užijete o  to intenzivněji. 

A mimochodem, několik sice kratších, ale kvalitně 

zasněžených a upravených svahů se tu taky najde. 

www.jizni-morava.cz/akce

Milí čtenáři, 
žijeme v krásné 

zemi a  každá její část 

nabízí svým návštěvní-

kům něco zajímavého 

nebo unikátního. V Čes-

ké republice najdete ale 

výjimečné regiony, kde 

se přírodní krásy a živé 

tradice propojují s po-

hostinností a  srdečností jejich obyvatel. Jednou 

z těchto výjimek je Jihomoravský kraj a já jako jeho 

hejtman jsem na to náležitě hrdý. 

Jižní Morava nabízí během celého roku řadu 

turistických lákadel, a to jak pro milovníky historie 

nebo technických památek, tak pro sportovce, tu-

risty nebo cykloturisty. Pro fanoušky rychlých strojů 

je jistě jedničkou motocyklová Velká cena v Brně, 

pro obdivovatele lidového umění je to řada festi-

valů včetně velkého folklorního svátku ve Strážni-

ci. Na mnoha místech kraje je lidové umění stále 

živé a tradice jsou naprosto přirozeně předávány 

z generace na generaci. A když k tomu přičteme 

vynikající moravské víno, není důvod s návštěvou 

jižní Moravy váhat. 

V roce 2020 si budeme připomínat dvacáté vý-

ročí znovuobnovení krajské samosprávy. V rámci 

těchto oslav se uskuteční řada akcí, které budou 

významné nejen pro obyvatele kraje, ale také pro 

jeho návštěvníky. Sportovní fanoušci mohou aktivně 

sledovat olympijské dění v Tokiu na přelomu červen-

ce a srpna v rámci Letního olympijského festivalu 

v Brně. Při prohlídce Archeoparku Mikulčice – Kop-

čany můžete využít novou lávku přes řeku Moravu. 

Řada akcí je také připravena pro turisty vyhledávající 

krásy přírody, hrady a zámky, projet se budete moci 

po desítkách kilometrů nových cyklotras.

Srdečně vás tedy zvu do našeho kraje, určitě 

nebudete litovat.

JUDr. Bohumil Šimek 

hejtman Jihomoravského kraje 

Punkevní jeskyně

 Zimní Mikulov

 Zasněžené sklípky na Znojemsku

Večerní Mikulov pod sněhem 
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Statečný velitel parašutistů (105 let)

Když gestapo obklíčilo sedm parašutistů v pražském pravoslavném kostele Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici, několikrát je vyzvalo vzdát se. „Jsme Češi! Nikdy se 
nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ zněla odpověď mužů, kteří raději zvolili dobrovolnou 
smrt. Byl mezi nimi také jejich velitel Adolf Opálka. 

Adolf Opálka se na-

rodil 4. ledna 1915 v Re-

šicích na Znojemsku. 

V osmi letech mu zemře-

la matka a jeho výchovu 

převzala teta Marie 

Opálková. V  roce 1936 

odmaturoval na ob-

chodní akademii v Brně. 

Během vojny absolvo-

val Vojenskou akademii 

v  hodnosti poručíka 

pěchoty. Po vzniku pro-

tektorátu odešel v červ-

nu 1939 přes Polsko do 

Francie. Po kapitulaci 

Francie odešel v červen-

ci 1940 do Anglie, kde 

se přihlásil do výcviku 

pro plnění zvláštních úkolů. Absolvoval několik vý-

cviků a byl vždy hodnocen jako nejschopnější. Po 

skončení byl v hodnosti nadporučíka jmenován ve-

litelem výsadkové jednotky Out Distance vysazené 

v  protektorátu. V  Če-

chách se spojil s velite-

lem skupiny Silver A Al-

frédem Bartošem, setkal 

se s  Janem Kubišem 

a  Jozefem Gabčíkem. 

Opálka se atentátu na 

Heydricha nezúčastnil, 

ale podílel se na zajiš-

tění úkrytu pro Kubiše 

a  Gabčíka. Původně se 

měli parašutisté v kryp-

tě kostela skrýt jen na 

několik dní. Díky zradě 

Karla Čurdy zde jejich 

mise končí 18. 6. 1942, 

kdy byl kostel obklíčen. 

Opálka utrpěl při obraně 

kostela tříštivou zlome-

ninu pravé paže. Svůj život ukončil kulkou z pistole. 

Adolf Opálka byl posmrtně povýšen do hodnosti 

plukovníka a udělen mu byl Řád bílého lva II. stupně. 

 Marcela Kohoutová

Vila Stiassni v hávu svatebním
Elegantní interiéry prvorepublikové vily Stiassni v Brně již počtvrté rozkvetou 
záplavou květinových aranžmá vytvořených týmem fl oristy Slávka Rabušice. 
Květinovou výstavu můžete ve vile zhlédnout od 24. ledna do 3. února 2020. 

„Pro každý ročník pečlivě volíme téma. Pro rok 

2020 jsme se rozhodli připomenout krásné 111.  vý-

ročí od svatby manželů Stiassni, stavitelů vily, proto 

se celá květinová výstava ponese ve svatebním stylu. 

Nebudou chybět dokonce ani dobové svatební šaty 

a  doplňky,“ uvedla k  výstavě kastelánka vily Kate-

řina Konečná.

Květiny a  historické interiéry představují do-

konalé spojení, neboť nám vnáší život do míst, 

která již původní obyvatelé opustili. Ve vile Stiassni 

je navíc záměrně volen zimní termín, kdy je krása 

živých kvetoucích květin ještě více umocněna ne-

vlídným venkovním počasím. 

„Návštěvníci si mohou vychutnat krásné vilové 

interiéry v  jedinečném spojení se stovkami květů, 

které vilu na několik dní doslova rozzáří. Nenechte 

si ujít příležitost vidět vilu v hávu svatebním a třeba 

se i nechat inspirovat pro svůj svatební den,“ dodává 

kastelánka vily.

Květinová výstava je nedílnou součástí pro-

hlídkové trasy vily. Květiny tak zdobí jak reprezen-

tativní salonky, tak i soukromé pokoje rodiny, které 

si návštěvníci mohou prohlédnout společně s prů-

vodcem. V době konání výstavy je otevřeno denně 

od 9 do 17 hodin. Prohlídky vychází vždy v celou 

hodinu.

Připraven je rovněž doprovodný program 

v  podobě divadelních prohlídek vily, kdy se pří-

mo na trase rozehraje, v  podání Divadla historie 

v pohybu Exulis, příběh „Partie červeného dragou-

na“, který je volně inspirovaný známým českým 

fi lmem. Představení se hraje 24. a  25. ledna vždy 

v 17, 18 a 19 hodin.

Z historie vily
Vilu si nechal pro svoji rodinu postavit brněn-

ský textilní továrník Alfred Stiassni, který společně 

s manželkou Hermine oslovil tehdy velmi populár-

ního brněnského architekta Ernsta Wiesnera, který 

v letech 1927–1929 stavbu realizoval. Součástí je také 

tříhektarová zahrada, obklopující vilu ze všech stran. 

V zahradě najdeme funkční tenisový kurt či bazén.

www.vila-stiassni.cz

Sirotčí hrádek 
Sirotčí hrádek je zřícenina 
středověkého hraničního 
hradu z poloviny 13. století. Za 
třicetileté války jej dobyli Švédové 
a zůstaly z něj pouze ruiny. 

Hrádek se nachází na severním vrcholu Stolové 

hory v   Chráněné krajinné oblasti  Pálava. Dodnes 

se z  hradu dochovalo pouze  torzo strážní věže 

a paláce. Nabízí se odsud pěkný výhled na neda-

lekou zříceninu Dívčí hrady a vodní dílo Nové Mlý-

ny. Sirotčí hrádek se nalézá čtyři kilometry severně 

od  Mikulova  nebo asi pět kilometrů od Děviček 

přes Pálavský hřeben, což je naprosto  jedinečná 

procházka. Ruiny jsou celoročně volně přístupné. 

-red-

Adolf Opálka, Velká Británie  1941–1942

fo
to

 ©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s,
 a

ut
or

 O
nd

ře
j Ž

vá
če

k

Sirotčí hrádek

Letecký pohled na Vilu Stiassni Velký salon s květinovým aranžmá Představení „Partie červeného dragouna“ ve velkém salonu
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Joy Adamsonová – máma zvířat (110 let)

Svět přírody a zvířat jí byl bližší než svět lidí. Knihami Příběh lvice Elsy nebo 
Volání divočiny získala světovou proslulost a stala se průkopnicí ochrany přírody 
a ekologie. 

Joy Adamsonová se narodila 

20. ledna 1910 v Opavě v rodině 

sudetských Němců jako Friederike 

Victoria Gessnerová. Zde strávila 

dvanáct let a po rozvodu rodičů 

se přestěhovala s babičkou do Víd-

ně, kde studovala hudbu, módní 

návrhářství a medicínu. Poprvé se 

vdala ve svých 25 letech a společ-

ně se svým mužem Viktorem von 

Klarwill utekla v  roce 1937 před 

nastupujícím nacismem do Keni. 

Cestou tam se na lodi bláznivě 

zamilovala do švýcarského bota-

nika Petera Ballyho, který se stal 

jejím druhým mužem a vymyslel 

jí přezdívku Joy. Inspiroval ji k botanickým kresbám 

nebo tvorbě cyklu portrétů příslušníků keňských 

kmenů, které jsou dodnes součástí stálé expozice 

Keňského národního muzea v Nairobi. Třetí osudo-

vý muž vstoupil do jejího života po rozvodu v roce 

1944. S Georgem Adamsonem, správcem hranice 

Severního okrsku a ochráncem divoké zvěře, spo-

lečně napsali knihy a natočili fi lmy o africké přírodě. 

Světového věhlasu dosáhla kniha Příběh lvice Elsy 

(1960), která se dočkala třiceti jazykových verzí. 

Příběhem hluboké lásky si kompenzovala autorka 

svoje komplikované vztahy s lidmi. Rukou bývalé-

ho nezletilého zaměstnance, kterého propustila za 

krádež, byla 4. 1. 1980 ubodána. Manžel George byl 

20. 8. 1989 zavražděn somálskými bandity.

-babok- fo
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Joy Adamsonová a lvice Elsa

Vážené dámy 
a vážení pánové,

zvát turisty do 

Olomouckého kraje 

mě vždy baví. Mohu je 

k nám do regionu lákat 

stokrát ročně a pokaž-

dé na něco jiného. 

Protože tolik skvělých 

zážitků náš region na-

bízí. A  jsem si jistý, že 

kouzlu Jeseníků a Hané propadnete také vy.

Cestovní ruch je jedním z pilířů, na kterých ži-

vot v Olomouckém kraji stojí, takže mu hejtmanství 

věnuje zvláštní péči. Třeba letos jsme podpořili jed-

nadvacet konkrétních projektů v oblasti turistického 

ruchu – napomohli jsme obnovit jízdu formanských 

vozů na Olomoucku a Litovelsku, kraj přispěl na 

vznik půjčovny lodí v Hranicích, podpořil vznik bike-

boxů nebo se spolupodílel na odhalení tajemství vý-

roby skvělých destilátů v Těšeticích, kde vám historii 

alkoholu přiblíží během komentovaných prohlídek.

Letos budeme fi nancovat například dobudová-

ní proslulých Rychlebských stezek, do Priessnitzo-

vých lázní pošleme peníze na vznik volnočasového 

areálu, na Zábřežsku vyznačíme novou cyklotrasu 

a v turistickém centru v Dolní Lipové přispějeme na 

stavbu nového parkoviště pro více než sto čtyřicet 

aut. K tomu všemu opět podpoříme spolky a orga-

nizace, které se o rozvoj turistiky starají, a pokračo-

vat budeme ve vyhlašování cen cestovního ruchu, 

s jejichž udělováním jsme začali jako první v České 

republice.

A takto bych mohl pokračovat do doby, než mi 

dojdou síly psát, vám chuť číst a vydavateli těch-

to řádků papír v tiskárně. Místo toho vás raději do 

Olomouckého kraje rovnou pozvu, abyste viděli, že 

nepřeháním, a poznali, jak barvitý náš region je a jak 

pestrý v něm bude váš život.

Ladislav Okleštěk

hejtman Olomouckého kraje

Hrad Bouzov v Olomouckém kraji každý rok 

navštíví více než sto tisíc turistů

Počátek studentských demonstrací (105 let)

Jan Opletal byl student Lékařské fakulty Karlovy univerzity, který byl smrtelně 
zraněn během protinacistické demonstrace 28. 10. 1939. Setkání studentů během 
jeho pohřbu přerostlo v další protinacistickou demonstraci, která měla za následek 
popravu devíti studentů a funkcionářů studentských organizací. 

Narodil se v  Nákle 

u  Olomouce v  rodině 

Štěpána a  Anny Opletalo-

vých jako osmé dítě. Jeho 

skutečné datum narození 

bylo 1. ledna 1915, ale 

jeho rodiče uvedli ofi ciál-

ně datum 31. 12. 1914, aby 

mohl o rok dříve nastoupit 

do učení. Do obecné školy 

chodil poblíž svého ro-

diště. Poté vystudoval gymnázium v  Litovli. Jeho 

snem bylo studovat leteckou školu v  Prostějově, 

kvůli vadě zraku však studoval školu pro záložní 

důstojníky v Hranicích. Medicínu začal studovat až 

v zimním semestru v letech 1936–1937.

Dne 28. října 1939, v  den výročí založení sa-

mostatného československého státu, proběhly 

v  Praze protinacistické demonstrace a  nepokoje, 

kterých se Opletal zúčastnil. Demonstrace byly na-

cisty tvrdě potlačeny a byl při nich zraněn střelou 

do břicha. I přesto, že byl okamžitě operován, však 

11. listopadu zemřel na zánět pobřišnice. 

Opletalovy ostatky 

byly převezeny do Nákla, 

kde mu byl později vzty-

čen také pomník. Pohřbu, 

který se konal 15. listo-

padu, se zúčastnily tisíce 

studentů. Jejich setkání 

přerostlo v  další protina-

cistickou demonstraci, 

jejímž důsledkem bylo 

zavření všech českých 

univerzit a kolejí. Více než 1 200 studentů bylo po-

sláno do koncentračního tábora Sachsenhausen 

a  devět studentů a  funkcionářů studentských or-

ganizací bylo 17. listopadu popraveno. 

V  řadě českých měst byly po Opletalovi po-

jmenovány ulice. Roku 1996 mu byl in memoriam 

propůjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy. Univerzita 

Karlova udělila v roce 1945 Opletalovi in memori-

am titul MUDr.

Pro trvalou připomínku této události byl 17. lis-

topad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.
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Pohřeb Jana Opletala byl v Nákle
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Vážení přátelé 
cestování,

rád bych vás opět 

srdečně pozval do Zlín-

ského kraje, kde toho 

můžete hodně poznat 

a  prožít: ať už půjde 

o čas naplněný kultur-

ními, sportovními, adre-

nalinovými, případně 

gastronomickými zá-

žitky, nebo strávený jen tak v klidu a příjemném 

„lenošení“.

Pokud cítíte, že by vám udělaly dobře lázně 

s blahodárnou léčivou vodou, zajeďte si alespoň 

na krátký pobyt do překrásných Luhačovic s nově 

opravenou kolonádou, nebo poznejte přátelskou 

atmosféru příjemně komorních lázní v Ostrožské 

Nové Vsi či v Kostelci u Zlína. 

Rozhodně si naplánujte návštěvu Arcibis-

kupského zámku a zahrad v Kroměříži – památky 

UNESCO. Romantickou atmosféru zámeckých areálů 

s přilehlými parky můžete obdivovat také v Hole-

šově, v Buchlovicích, ve Valašském Meziříčí nebo 

ve Vizovicích. 

Rodinám s  dětmi vřele doporučuji úžasnou 

zoologickou zahradu v Lešné u Zlína, která patří 

k nejpěknějším zoo ve střední Evropě.

Jestli sportujete a máte rádi pohyb, určitě se 

podívejte do mapy, kudy vedou běžecké a turis-

tické trasy, cyklostezky nebo slavný vodní Baťův 

kanál, který je ideální pro zážitkovou rekreační 

plavbu. Zajímavé tipy a  informace nabízí web 

 www.vychodni-morava.cz.

V  sezoně od května do září můžete využít 

příležitosti prohlédnout si zdarma a s výkladem 

průvodců téměř třicet pozoruhodných kostelů 

včetně nádherných poutních chrámů na sv. Hos-

týně, ve Štípě a na Velehradě. Víc vám napoví web 

www.otevrenebrany.cz.

A v květnu nezapomeňte vzít děti na výlet do 

Zlína ve dnech, kdy se zde koná ZLÍN FILM FEST – 

Mezinárodní festival fi lmů pro děti a mládež. Pro-

gram, který pořadatelé této akce pro návštěvníky 

připravují, stojí za to!

V září se samozřejmě těším na setkání při oblí-

beném Dni Zlínského kraje!

Přijeďte, jsem si jist, že se vám u nás bude líbit.

Srdečně vás zvu!

Jiří Čunek 

hejtman Zlínského kraje

Přijměte pozvání do Zlína 
Město je známé nejen svou výjimečnou funkcionalistickou architekturou, ale 
také jménem Tomáše Bati. Po nejvýznamnějších atraktivitách města spojených 
jak s jeho jménem, tak také se jménem jeho bratra Jana Antonína Bati, se vydejte 
s novou brožurou Po stopách Baťů, kterou si můžete vyzvednout v Městském 
informačním a turistickém středisku Zlín.

A  co stojí za to ve Zlíně konkrétně navštívit? 

Mezi nejvýznamnější památky města patří býva-

lá správní budova fi rmy Baťa „Jednadvacítka“ 

– mrakodrap. Technickým unikátem je pojízdná 

kancelář J. A. Bati, do které můžete nejen nahléd-

nout, ale po objednání v ní i vyjet až na samotný 

vrchol mrakodrapu. Na vyhlídkové terase v posled-

ním patře se vám naskytne úžasný výhled na měs-

to. Nově jsou zde umístěny dalekohledy, typově 

stejné jako na amerických mrakodrapech. Terase 

vévodí model města Zlína, výtvarné dílo z  litého 

bronzu, které znázorňuje podobu města z polovi-

ny minulého století.

Další významnou stavbou, která patří k vrchol-

ným dílům zlínského funkcionalismu a významem 

je srovnávána s  takovými funkcionalistickými 

skvosty, jakými jsou brněnská vila Tugendhat či 

pražská Müllerova vila, je Památník Tomáše Bati. 

Při vstupu se nad vámi bude vznášet maketa leta-

dla Junkers F13, ve kterém tragicky zahynul Tomáš 

Baťa. Nečekejte muzeum, ale architektonicky čis-

tou stavbu v  původní podobě, která je po právu 

nazývána „skleněným krystalem“.

Pokud s  sebou vezmete děti, nenechte si ujít 

návštěvu nejnavštěvovanější zoo na Moravě – Zoo 

Zlín. Součástí zoo je romantický zámek Lešná 

s  překrásnou dřevořezbářskou výzdobou interié-

rů a  rozsáhlými sbírkami orientálních předmětů, 

obrazů a porcelánu. Celý areál je rozdělen do čtyř 

kontinentů – Afrika, Asie, Austrálie a Jižní Amerika. 

Pokud byste se před samotnou návštěvou 

města rádi zásobili informacemi, pak můžete Zlín 

najít na pěti českých a  jednom zahraničním vele-

trhu – GO a  Regiontour Brno, Dovolená a  region, 

lázeňství Ostrava, Infotour & Cykloturistika Hradec 

Králové, For Bikes Praha, ITEP Plzeň a ITF Slovakia-

tour Bratislava. Budeme se na vás těšit.

www.ic-zlin.cz

Pojízdná kancelář J. A. Bati, archiv SMZ

Zámek Lešná v Zoo Zlín

 Památník Tomáše Bati, foto P. Šmídek
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Tajná místa Česka – zapomenuté Chřiby
Tam, kde se z hanáckých rovin zvedají mírné vlnky chřibských kopců, začíná kraj, 
který zatím neobjevily zástupy turistů. Jestli hledáte zajímavá a tajuplná místa, 
na kterých nepotkáte živáčka, udělejte si výlet do Chřibů. Co tam uvidíte? 

Říká se, že Chřiby patří k  nejstabilnějším pří-

rodním lokalitám, jaké u  nás máme. Krajina je tu 

starobylá, protkaná lesními cestami i polními pěši-

nami. Úpatí kopců lemují městečka a vesnice s ba-

ňatými věžemi kostelíků, v lesích rostou majestátní 

bučiny. Najdete tu opuštěné hrady, poustevnické 

skály i příběhy vetkané do krajiny. 

Na chřibskou Petru
Ještě před dvěma desetiletími byl hrad Cim-

burk zapomenutou zříceninou zarostlou náletový-

mi dřevinami, mezi stromy byste ho skoro nenašli. 

Z kořenů a větví ho už dvě dekády vysekává místní 

kastelán s partou nadšenců. Hrad samotný je opře-

den spoustou pověstí, stejně jako cesty, které 

k němu vedou. Jen kousek odtud ční do nebe skála 

Kazatelna, kde prý pod korunami stromů kázal už 

svatý Metoděj. 

Z Bunče na rozhlednu
Starobylá chřibská krajina se vám otevře 

před očima také při příjemné procházce z  Bun-

če na rozhlednu Brdo. Cestou si můžete opéct 

špekáček, potkáte opuštěné pilíře nedokončené 

dálnice uprostřed hor a  vyšplháte se na nejvyšší 

kamennou rozhlednu u nás. Uvidíte Buchlov, Kro-

měříž i slovácké vinohrady. 

Baroko mezi kopci
Uprostřed majestátní chřibské krajiny se ukrý-

vá také pár barokních perel. Mezi nimi asi nejjas-

něji září střílecký hřbitov se sochařskou výzdobou 

plnou jinotajů. Takový jinde nenajdete. Cestou 

z Cimburku se sem určitě zastavte.

Kde jíst, kde spát a co ještě vidět? Nové tipy na 

výlety nejen po Chřibech pro vás každý týden při-

pravujeme na www.region-kromerizsko.cz.

www.region-kromerizsko.cz

Rožnov pod Radhoštěm žije celý rok 
Rožnov pod Radhoštěm je příjemné městečko v podhůří Beskyd, jehož největším 
tahákem je pohodová atmosféra v minulosti lázeňského městečka. Všechny láká 
také bezprostřední blízkost Pusteven či Radhoště s bájnou sochou Radegasta, 
samozřejmě také Valašské muzeum v přírodě, nejstarší svého druhu ve střední 
Evropě. 

Dominantou Rožnova je kráska nad městem 

– dřevěná Jurkovičova rozhledna. Město protíná 

cyklostezka Bečva, příjemný městský park s krás-

ným hudebním altánem nabízí procházky po mís-

tech, kde se kdysi promenádovali lázeňští hosté. 

V Rožnově si najde zábavu každý

Dlouholeté ikony, tradiční trháky, ale také 

nové nápady a premiéry. Sezonu tradičně otevírá 

únorový Masopust ve Valašském muzeu v příro-

dě (15.  února), třídenní Velikonoce na Valašsku

v muzeu se konají od 11. do 13. dubna. Mezi největší 

akce roku 2020 patří premiérové Dny města (26.–

27. června), na kterých vystoupí například Aneta 

Langerová, Petr Bende či Lukáš Pavlásek. Jen pár 

dní předtím (13. června) venkovní Oupn ÉR Rož-

nov nabídne například Dana Bártu. Multižánrový 

hudební festival Valašské folkrockování (22. srp-

na) přivítá Michala Hrůzu nebo skvělý Beatles re-

vival – The Backwards. Se svým novým projektem 

„D.Y.K.“ zamíří do Rožnova Vojtěch Dyk (29. květ-

na). V  neděli 12. července můžete do Rožnova 

přijet parním vláčkem na Lázeňský výlet – akci, 

která vrátí Rožnov o 100 let nazpátek do doby, kdy 

město platilo za uznávané klimatické lázně. 

Ani v  roce 2020 nemohou v  Rožnově chybět 

folklorní festivaly, které letos obstarají Ondrášo-

va Valaška (6.–7. června) nebo prázdninový fes-

tival slovenského folkloru v  ČR Jánošíkův dukát

(7.–9. srpna). Úspěšnými novinkami posledních 

let jsou pravidelné jízdy historických vlaků s  ná-

zvem Rožnovské parní léto – jsou naplánované 

čtyři letní jízdy (27. června, 12. července, 1. srpna 

a  15. srpna), nebo dvoudenní svátek všech gur-

mánů Garden Food Festival, který se uskuteční 

1. a 2. srpna v městském parku. 

f @mesto.roznovpodradhostem
i @visitroznov.cz 
www.visitroznov.cz

Masopust ve Valašském muzeu v přírodě 

Jurkovičova rozhledna

Hrad Cimburk

Rozhledna Brdo Střílecký hřbitov

Dny města
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Proč v roce 2020 
právě do našeho kraje?

Moravskoslezský 

kraj je v kurzu. Jeho vý-

razná proměna a dyna-

mičnost láká více a více 

turistů. Návštěvnost 

našeho regionu stále 

roste, v  tomto ohledu 

patříme mezi největší 

skokany v  republice. 

V roce 2018 do kraje přijelo o 10 procent více hostů 

než v roce  2017. A nárůst zájmu o náš kraj stále po-

kračuje. Rozvoj cestovního ruchu je pro náš region 

velmi významný. Turisté u nás za rok utratili přes 8 

a půl miliardy korun, což jsou prostředky důležité 

pro rozvoj kraje a podporu podnikatelů, kteří v něm 

působí. 

Sever Moravy je plný úžasných míst, které roz-

hodně stojí za to vidět. Máme nádhernou přírodu, 

zajímavé památky a spoustu příležitostí se bavit. 

Můžeme se pochlubit akcemi světového formátu, 

jako je atletická Zlatá tretra, festival Colours of Ost-

rava, turnaj světové série v plážovém volejbale nebo 

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. 

Náš kraj má navíc unikátní technické dědictví, 

které jinde v  Česku v  takovém rozsahu i  kvalitě 

nenajdete. Takzvaná Technotrasa je projekt, kte-

rý spojuje nejzajímavější technické zajímavosti. 

Největším tahounem se staly ostravské Dolní Vít-

kovice, které jsou nejnavštěvovanější mimopraž-

skou atraktivitou. Technotrasa je o  autentických 

zážitcích na unikátních místech, návštěvníci jsou 

vtaženi do děje a zažívají reálné situace. Mohou 

se zaposlouchat do příběhů významných průmy-

slnických rodin, zjistí, jak chutná svačinka horníků 

či káva v lomu, v rámci prohlídek je provází mlynář, 

vojenský technik či bývalý horník. Technotrasu tvoří 

například vodní mlýn Wesselsky u Nového Jičína, 

Krnovská synagoga, pěchotní srub Na Trati v Bohu-

míně, rýmařovská textilka Hedva Český Brokát nebo 

například vápencový lom Kotouč ve Štramberku. 

Lidé, kteří se do našeho kraje vypraví, bývají velmi 

často příjemně překvapení a rádi se k nám pak vracejí.

Budu tedy rád, když přijmete pozvání a Moravsko-

slezský kraj navštívíte.

Ivo Vondrák 

hejtman Moravskoslezského kraje

Součástí Technotrasy je také Osoblažská úzkokolejka

www.severnimorava.travel

Město Štramberk

Zámek v Hradci nad Moravicí

Kulturní centrum Dolní Vítkovice Lysá hora, nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd
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Qualitätssiegel:

Otvírací doba: úterý – neděle, březen – říjen: 09:00 – 18:00 hodin, listopad – únor: 10:00 – 17:00 hodin

Muzeum Karla Maye Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul, Tel.: 0351 8373010  

Nové nabídky v češtině

VZHŮRU ZA

 KARLEM MAYEM!

facebook.com/KarlMayMuseum

instagram.com/karl.may.museum

Bezplatný hlasový 
průvodce
Nový hlasový 

průvodce 

nabízí na 

26 zastaveních 

zvukové komentáře 

včetně hudebního 

doprovodu.

Karlův objevitelský kufr
Vydejte se společně s Karlem Mayem 

a jeho cestovním kufrem do Orientu 

a na Divoký západ. 

Přátelé jako Sam Hawkens vám na 

různých zastaveních rádi pomůžou.

Kvíz pro děti
Za každý vyřešený kvíz dostanete 

v našem obchodě se suvenýry 

malou odměnu.

Görlitz – 
město dvou států
Lužická Nisa je následkem 
Postupimské dohody z roku 1945 
hraniční řekou Německa a Polska. 
Kuriózní následek minulosti je dneska 
zajímavým námětem pro návštěvu 
v roce 2020.

Dnes nejvýchodnější německé město má i his-

torickou sounáležitost s   Českým královstvím od 

roku 1329 do konce třicetileté války. Procházka 

městem v obou jeho částech nabízí mnoho pamá-

tek, například kostel svatého Petra a  Pavla, skla-

dištní dům Waidhaus, radnici na Dolním náměstí 

z roku 1369 s věží a orlojem nebo Kaisertrutz, což 

je válcová hradební bašta z roku 1490. Zde najdete 

i část muzea. 

Görlitz-Tourist 
Klosterplatz 4, 02826 Görlitz
tel.: +49 3581 764747
www.goerlitz-tourist.de

Bautzen – Budyšín
„Hlavním městem“ Lužických Srbů je 
Bautzen. Pět až deset procent obyvatel 
se hlásí k odkazu slovanských předků. 
Zde sídlí jejich kulturní a spolkové 
instituce. 

Bautzen je živou ukázkou spolužití dvou kul-

tur, které se navzájem prolínají. Nejlepším příkla-

dem toho je Německo-srbské lidové divadlo nebo 

dvojjazyčné názvy ulic a  náměstí. Na jaře se zde 

konají turisticky atraktivní velikonoční jízdy lužic-

kosrbských mužů, v  létě jsou oblíbená venkovní 

představení letního divadla na hradu Ortenburg. 

Historie na turisty ve středověkém centru pod 

kostely a  věžemi dýchá ze všech stran. A  když si 

k tomu všemu dáte nějakou hornolužickou místní 

specialitu…? To je Bautzen.

Tourist-Information Bautzen-Budyšin
Hauptmarkt 1, 02625 Bautzen
tel.: +49 3591 42016
www.tourismus-bautzen.de

Pulsnitz – 
město perníku
Městu udělil jeho statut v roce 1375 
Karel IV. Tady je doma perník a má 
i svoje muzeum. Peče se zde od roku 
1558 a tehdejší recepty byly pěkně 
peprné.

Není náhoda, že 

české slovo perník po-

chází od německého 

Pfeff erkuchen (doslova 

pepřový koláč nebo 

peprník). Původní re-

ceptury obsahovaly 

med, mouku a pepř, nechyběly ani další druhy ko-

ření. V  muzeu perníku si prohlédnete historickou 

pec a dozvíte se všechno možné o výrobě voňavé 

dobroty od středověku po dnešek. Muzeum, které 

je otevřeno po celý rok, najdete spolu s  infocent-

rem na Tržním náměstí. A na cestu zpět si nějaký 

ten „peprník“ můžete zakoupit v  některé místní 

perníkářské fi rmě.

Pfeff erkuchenmuseum
Am Markt 3, 01896 Pulsnitz
tel.: +49 35955-44246
www.kultur-tourismus-pulsnitz.de/
pfeff erkuchenmuseum

Staré město v Budyšíně

Rozmanité perníky z Pulsnitz

Kostel svatého Petra a Pavla a Waidhaus
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Správné odpovědi a výherci

Poznáte místo na fotografi i?

a) Klášter Plasy, 1800 b) Klášter Teplá, 1899 c) Klášter Hradisko, 1845

Podmínky soutěží najdete 
na www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením 
všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci 
soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem 
vyhodnocení a předání výher. Výherci budou 
informováni redakcí a výhry jim budou zadavatelem 
soutěže rozeslány do 15. dne v měsíci.

Tajenku křížovky a odpověď na 

fotohádanku nám zašlete

do 15. února 

z www.kampocesku.cz/souteze 

nebo na adresu redakce. 

Dvakrát tři autoři správných 

odpovědí obdrží mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA. 

Soutěže za měsíc listopad–prosinec 2019.
Celkem došlo 3 287 odpovědí, 3 178 z internetu a 109 dopisů, 
z toho 1 858 žen a 1 429 mužů.

Edice ČT
otázka: Uplynutím, kterého dne došlo k defi -
nitivnímu zániku a rozdělení České a Slovenské 
Federativní Republiky?
odpověď: b) 31. 12. 1992

soutěžilo: 561 čtenářů; 465 správně; 96 špatně
výherci: Z. Mareš, Jihlava; M. Krobová, Kladno; 
V. Snášelová, Šumperk

Kartografi e Praha
otázka: Vítěze soutěže o  titul „Nejkrásnější 
nádraží ČR“ pro rok 2019 jsme do redakční uzá-
věrky ještě neznali, ale možná si vzpomenete, 
které z následujících nádraží získalo tento titul 
v roce 2018:

odpověď: c) Blíževedly
soutěžilo: 519 čtenářů; 489 správně; 30 špatně
výherci: Z. Pavlíček, Praha 5; M. Burýšková, 
Mladcová; R. Voznica, Sokolov

Hradecko dětem v čase adventním
otázka 1: b) Boží hod vánoční
otázka 2: a) Kašpar, Melichar, Baltazar
otázka 3: c) nepřidá
otázka 4: b) Marie a Josef
otázka 5: b) Jan Jakub Ryba
soutěžilo: 590 čtenářů; 572 správně; 18 špatně

výherci: M. Chaloupková, Ústí nad Labem; 
J. Morávková, Brandýs nad Labem; M. Indro, 
Jihlava; M. Macháček, Čerčany; M. Marečková, 
Zlín; M. Roubíčková, Výskytná; L. Boháčková, 
Boskovice; A. Sebralová, Vřesina; Z. Husseinová. 
Úholičky; K. Fialová, Karlovy Vary

Adventní návštěva aquaparku
otázka 1: a) v Pasohlávkách
otázka 2: c) Neptun
otázka 3: b) Blue Trio
soutěžilo: 510 čtenářů; 502 správně; 8 špatně

výherci: L. Turčin, Brno; M. Smetanová, Vra-
novice; M. Peluchová, Vnorovy; R. Břendová, 
Velké Meziříčí; K. Vodičková, Poděbrady; L. Svo-
bodová, Brno; M. Cibulka, Rajhrad; Z. Krtilová, 
Dobruška; Š. Fiala, Karlovy Vary; L. Štěpánek, 
Mořice

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?
odpověď: b) Lucky
soutěžilo: 549 čtenářů; 434 správně; 115 
špatně

výherci: L. Foltínová, Prachatice; A. Rybníčko-
vá, Velká Bíteš; E. Brzokoupilová, Velká Bystřice

Křížovka
…. Petra Voka z Rožmberka
soutěžilo: 558 čtenářů; 525 správně; 33 špatně

výherci: A. Janáčková, Slavičín; H. Čermáková, 
Litomyšl; E. Kučerová, Kladno

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali 

čtenáři z okolí distribučního místa Nymburk. 

Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých 

odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku

za vydání listopad–prosinec 2019

  Turistické informační centrum Nymburk   
náměstí Přemyslovců 165, 288 02 Nymburk

Luděk Sládek
šéfredaktor

40| www.kampocesku.cz  

KAM pro bystré hlavy



Dovolenka v Českej republike

Wakacje v Czechach

Rocznik 9 / Ročník 9 | Lipiec–Październik / Júl–Október 2019www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia
Year / Jahrgang 13 | März–Juni / March–June 2019www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
AV

EL

Frühling in Tschechien – gute Wahl
Spring in the 
Czech Republic – good choice

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XIII., červen 2019

Rodinný výlet? 
Co třeba za zvířátky?

ZDARMA

NA VÝLET

Speciál
CYKLO 2019

Tak KAM?
Hlavně někam!

Turistický magazín ročník IX., duben–září 2019

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

35 Kč www.kampocesku.cz

03*2019

67. ročník

S námi máte přehled!

Pojďte s námi na procházku 
a seznamte se s Prahou 
tak, jak ji neznáte!
Kompletní program na 
březen najdete uvnitř.

eshop.prague.eu

www.kampocesku.cz
Den, kdy vychází… KAM po Česku Pražský přehled kulturních pořadů  Travel EYE  OPEN Czechia  KAM na výlet – Speciál  státní svátky
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Leden
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Únor
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Březen
Po Út St Čt Pá So Ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Duben
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Květen
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Červen
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Červenec
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Srpen
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Září
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Říjen
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Listopad
Po Út St Čt Pá So Ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Prosinec
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Jan Kašpar 
Bronzová socha letce průkopníka Jana Kašpara 
(20. května 1883 – 2. března 1927) stojí na pardubické 
třídě Míru od prosince 2016. Přestože měla být 
osazena až 2. března 2017 na den 90. výročí smrti 
pardubického rodáka, vše se stihlo dříve. Autorem 
bronzové sochy je akademický sochař František Bálek. 
V dlažbě je podstavec se jménem a šestimetrová 
časová osa z letcova života. Socha je v nadživotní 
velikosti, měří 250 cm, nestojí však na podstavci, díky 
čemuž je v přímém kontaktu s návštěvníky místa. 
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www.holidayworld.cz  •  www.zajezdyzamilion.cz

MEDIÁLNÍ PARTNE I OFICIÁLNÍ VOZYMÍSTO KONÁNÍOFICIÁLNÍ P EKLADATELODBORNÁ SPOLUPRÁCEHLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

ZÁŠTITA

DOPROVODNÝ PROGRAM:

PARTNERSKÝ REGION

13. – 16. 2. 2020

souběžně s 8. ročníkem mezioborových veletrhů obnovy, fi nancování a využití

!!! POZOR !!!   
NOVĚ

PRAHA – LETŇANY


