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„Slepá ulička 
je místem 
mých největších 
inspirací.“

-Milan Kundera-

Všechny cesty  
vedou někam
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Držte se, tohle je

A dokonce nejdelší visutej most na světě. 
721 metrů dlouhej Sky Bridge najdete na 
Dolní Moravě. A zdaleka to není jedinej dů-
vod, proč letos navštívit Východní Čechy.

www.vychodoceskejsvet.cz
Tento inzerát byl vytvořen v rámci projektu „Podpora značky Východní Čechy II.“ realizovaného za 
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Ihr Urlaub in Tschechien
Your Holiday in Czechia

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

Elektronické vydání  www.prazskyprehled.cz

07* 2022

70. ročník

Léto v Praze

vychází 
30. 6. 2022

vychází elektronicky 
30. 6. 2022

n KAM vybírá z obsahu

12

Milí čtenáři,
motto naší vlády pro půlroční před‑

sednictví v  evropském parlamentu je 
„ Evropa jako úkol“� Mohl bych se zeptat: 
A co doma? Ale nezeptám� Při našem po‑
sledním jepičím předsedání Evropě jsme 
stačili popudit plastikou Entropa Davida 
Černého, pak padla vláda a my se porouče‑
li� Při pohledu na aktuální zchátralost a du‑
ševní sešlost politické scény… snad naše 
předsedání vydrží alespoň do švestek�

Lákavější je skutečnost, že nastal čas prázdnin a  dovolených� Na 
jedné straně nakupujeme zahraniční dovolené, dražší, kdy týden na 
Krétě stojí až 60 tisíc� Nakonec ale ani tak daleko nemusíme� Královský 
pokoj v Hradišti nad Jizerou vyjde dvě osoby na 45 500 Kč a výše� Je tu 
ale také skupina lidí, kteří mají rádi dovolené doma, a ti si rezervovali na 
prázdninové termíny snad všechny hotely, penziony a kempy v „atrak‑
tivních“ lokalitách� Jsou tu ale i tací, co mají také rádi domácí dovole‑
nou, ale mají pod čepicí a vybírají z méně známých krásných míst� Proč 
do přelidněného Špindlu, když za apartmán v Ostružné v Jeseníkách 
dáte za týden pro dvě osoby 6 300 Kč, v Krušných horách v Českém Ji‑
řetíně 7 000 Kč, nebo toužíte ‑li po luxusu a procedurách, v Račím údolí 
v Rychlebech vás to bude stát 16 800 Kč� Je na vás, pro jakou variantu 
se rozhodnete� Někdo má rád luxus, jiný tepláky, někdo miluje hýčkání, 
jiný klid a samotu a někdo má rád holky, jiný zase vdolky� Pamatujte, že 
u nás doma je všude dobře, i když teď docela draho� Moc bych proto 
přál všem, co se dostali do finanční nepohody, aby se jim na nějakou 
českou dovolenou vyčasilo� Hlavně, a to je s vykřičníkem, lidičky, nepůj‑
čujte si peníze na dovolené, přijde podzim a začne přituhovat�

V tomto vydání jsme pro vás připravili přehršle tipů na výlety, pro‑
tože je prázdninové� Nejvíce je tu pozvánek na městské slavnosti, ví‑
kendové akce nebo na výlet po památkách a za zážitkem� Nechybí tipy 
na výlety s dětmi, soutěže nebo pozvánky od městských informačních 
center, finalistů soutěže Gloria musaealis, stejně jako tipy na výlety na 
zajímavá místa, ke koupání a na vyhlídky či místa s příběhem� Nenech‑
te se odradit výší vstupného a vstupte� Ceny za dopravu také rostou, 
ale přece nepůjdete pěšky� Romantickou jízdu vlakem, třeba sebepo‑
malejším, nic nepřekoná� Festina lente – spěchejte pomalu a pamatuj‑
te na bezpečný návrat� Navíc více uvidíte, uslyšíte a zažijete, ne jako 
vysmátý cyklista s hmyzem mezi tesáky� Pamatujte na to, že tu není 
všechno kvůli vám, ale naopak� Neobtěžujte své okolí a přibalte si do 
baťůžku shovívavost a pochopení, překvapíte své okolí a ono překvapí 
zase vás� Dodržujte, ale i vyžadujte pravidla, chraňte zavedené zvyk‑
losti, dbejte tradic� Krásné léto a na počtenou v září�

Luděk Skládek, šéfredaktor

Babička  
říkala…
Není sprostý 
ten, co sprostě 
mluví, ale ten, 
co sprostě 
uvažuje.

1www.kampocesku.cz |
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Rakousy krátce (775 let)

Roku 1246 se král Václav I. dostal opět 
do křížku s rakouským vévodou. Ten 
totiž svou neteř Gertrudu nabídl císaři, 
a tak Václav vtrhl do Rakous.

Neuspěl, ale jeho prvorozený syn Vladislav 
Český (* 1227), moravský markrabě, se s Gertrudou 
přesto oženil a po smrti Fridricha II� získal i Rakou‑
sy� V  pouhých 20  letech 3�  1�  1247 umírá� Václav 
to těžce nesl, zanedbával vládu a  nespokojenost 
české šlechty přerostla v povstání, do jehož čela se 
postavil druhorozený syn Přemysl�

Josef Grof

Poprava (610 let)

Když se kritizuje vrchnost nebo přímo 
samotná církev, nekončí to dobře. 
Tři mladé životy vyhasly kvůli kritice 
prodeje odpustků.

Martin Křidélko, Jan Hudec ze Slaného a  Sta‑
šek Polák kritizovali veřejně papežem schválený 
prodej odpustků� Připojili se tak k  názorům Jana 
Husa a  Jeronýma Pražského� V  neděli 10�  červen‑
ce  1412 byli zatčeni a  navzdory přímluvě Jana 
Husa na pražské radnici druhý den popraveni na 
Staroměstském náměstí� Stali se tak nechtěně mu‑
čedníky Husova hnutí� Jejich těla byla pohřbena 
v Betlémské kapli a další den za ně nebyla slouže‑
na mše zádušní, nýbrž slavnostní mučednická�

-babok-
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Moderátor, publicista, 
herec a  spisovatel Aleš Ci‑
bulka se narodil 25�  břez‑
na  1977 v  Sokolově� Již 
na základní škole vydával 
vlastní časopis a  novina‑
řině se věnoval též coby 
elév v  krajských novinách� 
V  roce 1992 začal pracovat 
na pozici moderátora v kar‑
lovarském soukromém rá‑
diu Diana, odkud po třech 
letech odešel do Prahy stu‑
dovat Vyšší odbornou školu 
hereckou� První velkou televizní příležitost získal 
už na škole, když vyhrál konkurz na moderátora 
Snídaně s Novou� V roce 1998 odešel do České tele‑
vize, kde byl průvodcem mnoha pořadů i slavnost‑
ních večerů a deset let vítal diváky do nového dne 
v Dobrém ránu� Taktéž moderoval zábavné relace 
na TV Barrandov� Od roku 2000 působí v Českém 
rozhlase a nadále se věnuje publicistické a literární 
činnosti� V  posledních letech se zabývá tématem 
duševního zdraví, se kterým je spjat i jeho poslední 
knižní počin Deprese není depka, jenž napsal spo‑
lu s Radkinem Honzákem a Agátou Pilátovou� Kaž‑
doročně vydává Cibulkův kalendář pro pamětníky�

Kam byste pozval čtenáře 
na výlet po České republice?

Samozřejmě na své rodné Karlo
varsko, kde jsou nádherná místa. No 
a  pak do kraje, kde máme roubenku 
a kde si užíváme ideální relax. Tedy do 
kraje Karla Hynka Máchy. Okolí Má
chova jezera, Bezděz, Doksy, Dubá, 
Kokořínský důl – budete nadšeni!

Děkuji Vám za zajímavé tipy na 
výlet a  dovolte mi, abych Vám po‑
přála mnoho úspěchů v  profesním 
i osobním životě�

Tereza Blažková

Třetí brána hradu Bezděz

Moderátor a milovník filmů  
pro pamětníky Aleš Cibulka

nebo první říšský protektor Constantin sv. pán v. Neu
rath a  také župní vedoucí Konrad Henlein, oba po
sledně jmenovaní jako čestní nositelé. Hitlerův výnos 
o zřízení Německého státního ministerstva pro Čechy 
a  Moravu nese datum 20.  srpna  1943. S  přátelským 
pozdravem V. Wodák

Dobrý den, pane Wodáku, děkuji Vám za dopl‑
nění, které nebudu ověřovat a  zkrátka Vám budu 
věřit� Přeji jenom vše dobré a srdečně zdravím do 
Jihlavy� 

Vážení přátelé, vždy na přelomu měsíce se tě
ším na nové číslo Vašeho turistického magazínu. 
K  obsahu posledního čísla mi dovolte připojit jednu 
drobnou faktografickou poznámku. Státní sekre
tář K. H. Frank byl v době vyhlazení Lidic v hodnosti 
Gruppenführera, do hodnosti Obergruppenführera 
byl povýšen teprve v  červnu 1943. S  přáním všeho 
dobrého V. Wodák

Vážený pane Wodáku, děkuji za Vaši přízeň 
věnovanou magazínu KAM po Česku i  za faktic‑
kou poznámku� Máte pravdu, redaktor, co psal 
článek, se tímto omlouvá Vám i  našim čtenářům� 
Máte pravdu, že Karl Hermann Frank byl skuteč‑
ně v době vydání rozkazu k vypálení Lidic a Ležá‑
ků stále ještě v  hodnosti Gruppenführera SS� Jen 
si dovolím se vší úctou dodat, že teprve poté, co 
byl jmenován německým státním ministrem pro 
Čechy a  Moravu, byl povýšen do hodnosti SS‑
‑Obergruppenführera, nikoli však v červnu, jak pí‑
šete, ale domnívám se, že to bylo až v srpnu 1943� 
Děkuji ještě jednou a přeji jenom vše dobré�

Dobrý den z Jihlavy, k naší „kauze“ dovolte ještě 
několik poznámek. Do hodnosti generála zbraní SS 
a  policie, tedy Obergruppenführera, byl K. H. Frank 
povýšen 21.  června  1943. K  příslušnému datu bylo 
zároveň do této hodnosti povýšeno několik dalších 
vysokých prominentů III. říše. Mj. Ernst Kaltenbrunner 

Jezdecký portrét 
Václava I., 
Gelhausenův kodex

„Vstávej! Zaspali jsme!“ Oldřich Dudek

Pamětní deska v Betlémské kapli

2| www.kampocesku.cz

KAM to vidí

KAM na výlet s ALEŠEM CIBULKOU



„Byl jsem skoro všude!“ (175 let)

Tuto smělou větu by o sobě mohl prohlásit Josef 
Kořenský. Učitel a cestovatel, který významným 
způsobem rozšiřoval obzory české veřejnosti.

Josef Kořenský se 
narodil 26�  červen‑
ce  1847 v  rodině 
zemědělce v  Sušně 
u  Mladé Boleslavi� 
Od mala byl vynikají‑
cím žákem a  studen‑
tem a  po vystudování 
reálky se stal učitelem� 
Své toulavé boty na‑
zouval o  prázdninách 
a  na své cesty vyrážel 
dobře teoreticky připra‑
ven� Byl vybaven několi‑
ka jazyky a z cest přivážel 
mnoho exponátů� Kromě 
toho vykazoval bohatou 
publikační činnost včetně pořadů v rozhlase v zá‑
věru svého života� V celoživotním úsilí ho finančně 
podporovaly školské úřady, protože vše dokázal 
prezentovat mládeži� Jeho pojetí cestování ne‑
bylo na rozdíl od jiných cestovatelů objevitelské 
a  průkopnické� Cestoval po relativně známých 
místech, ale přinášel odtamtud cenné poznatky, 

detaily ze života lidí 
a  celé společnosti� 

Procestoval praktic‑
ky celý svět, ale snad 

nejvýznamnější jsou 
jeho cesty kolem svě‑
ta� V  letech 1893–1894 
navštívil mimo jiné 

New York, Havaj, Japonsko, Čínu, Ceylon a  Egypt 
a  o  sedm let později uskutečnil cestu k  proti‑
nožcům do Austrálie, Tasmánie, na Nový Zéland 
a Jávu, poté do Číny a přes Sibiř zpět� Kromě toho 
provedl nespočet výprav po Evropě� Josef Kořen‑
ský zemřel 8� 10� 1938 v Praze v 91 letech�

-babok-

Snadná bitva (595 let)

Neznámo kde u Tachova proběhlo 
3.–4. srpna 1427 vojenské střetnutí 
známé jako bitva u Tachova. Spojené 
husitské svazy tu pod vedením Prokopa 
Holého téměř bez boje zvítězily nad 
vojsky třetí křížové výpravy.

Kruciátu vedl trevírský biskup Ota ze Ziegenhei‑
mu a kardinál Jindřich Beaufort� Krátce po porážce 
křižáků husité oblehli Tachov a 11� 8� 1427 ho dobyli� 
Hradní posádka se vzdala o tři dny později� Dobytí 
bylo drastické, což potvrzuje název ulice, kudy vedl 
Prokop Holý vpád husitů do města, tedy Krvavá�

Pavel Edvard Vančurafo
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Králův dar (730 let)

Král Václav II. založil na Zbraslavi 
klášter cisterciáků roku 1292. Věnoval 
mu zlatý kříž, monstrance a peníze. 
Toužil tak odčinit své hříchy.

Zakládací listina z 10� srpna je odrazem rozpo‑
ložení královy duše� Panovník se konáním dobrých 
skutků snažil udělat čáru za svou minulostí a chrá‑
nit se před hříchy budoucnosti� Základní kámen byl 
položen v roce 1297 po Václavově korunovaci� Mniši 
řádu se na rozdíl od obyvatel jiných klášterů hlásili 
k askezi a manuální práci� Paradoxem osudu se stalo 
to, že Václav II� byl prvním členem své rodiny, kdo byl 
v sotva dostavěném chrámu 23� 6� 1305 pohřben�

-liban-

Magická záležitost (665 let)

Ráno 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut položil císař Karel IV. základní kámen 
ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později pojmenovaného po 
svém zakladateli. Čas nebyl vybrán náhodou. Šlo o magickou řadu lichých čísel 
zapsaných takto: 1 3 5 7 (rok) 9 (den) 7 (měsíc) 5 (hodin) 31 (minut) – získáme 
číselnou pyramidu s vrcholem 9.

Stavba započala podle projektu Petra Par‑
léře, ale dokončena byla až tři roky po jeho 
smrti v roce 1402� Nejstarší pražský most vznikl 
přibližně na místě Juditina mostu pobořené‑
ho povodní v roce 1342� Kamenný či Pražský 
most, od roku 1870 Karlův, je vybudován z pís‑
kovcových kvádrů a po obou stranách je opev‑
něn věžemi (Malostranskou a  Staroměstskou 
mosteckou věží)� V  letech 1683–1928 bylo na 
pilíře mostu postupně osazeno 30 soch svět‑
ců, z  nichž nejznámější je socha sv�  Jana Ne‑
pomuckého� Autory soch 
jsou mj�  M�  Braun nebo 
F�  M�  Brokoff� V  roce 1723 
byl most osvětlen olejo‑
vými lucernami� Schodiště 
na Kampu bylo postave‑
no roku 1844 na místě 
starých schodů z  roku 
1785� Vyšlapané chodníky 
po stranách mostu byly 
v  roce 1833 nahrazeny 

chodníky ze železných 
ploten, opatřených zářezy 
proti uklouznutí� Po mostě 
vede historická královská 
cesta a Praha se tehdy díky 
kamennému mostu stala 
významnou zastávkou na 
evropských obchodních 
stezkách�

Alice Braborcová

Josef Kořenský, 1885

Kniha Cesta kolem světa

Karlův most, detail rytiny Karla Saltzera z roku 1784

Kámen ze základů Karlova mostu

Zbraslavský klášter

Pomník bitvy 
u Tachova 
z roku 1971

www.kampocesku.cz |3

KAM to vidí

https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunovace


Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae První české letadlo (135 let)

Touha lidí létat se zhmotnila na přelomu 19. a 20. století. Metoděj 
Vlach byl první v českých zemích, který se vzepřel gravitaci na stroji 
vlastní konstrukce.

Neprávem opomíjený prů‑
kopník letectví se narodil 6� čer‑
vence 1887 v Říkovicích u Přero‑
va a celý život spojil s technikou 
všeho druhu� Jako mladý muž 
se ve firmě Laurin & Klement od 
roku 1908 vypracoval z monté‑
ra na dílovedoucího v  nástro‑
járně� Intenzivně pracoval také 
na konstrukci letadel a  jeho 
prvním dílem byl dvouplošník 
bez vhodného motoru� Dal‑
ší letadlo vlastní konstrukce 
mělo rozpětí sedm metrů a s motorem 
Laurin & Klement dokázalo „skákat“ 
30–50 metrů� Nejúspěšnější celodře‑
věný jednoplošník vznikal dva roky 
a  jeho první úspěšný let proběhl na 
podzim 1912� Letadlo bylo jedinečné 

svou ryze českou konstrukcí nekopíru‑
jící žádnou zahraniční předlohu a  vy‑
užívající pouze české materiály� Vývoj 
a  výrobu financovali boleslavští dárci 
a město nechalo postavit hangár, čímž 
byla započata letecká éra ve městě� 

První světová válka ukončila 
Vlachovo létání a úspěšný tech‑
nik po ní vylepšoval soustruhy, 
cementářské stroje  atd� Dnes 
se se zajímavým životem pilota 

a  konstruktéra včetně repliky letadla 
z roku 1912 můžete podrobněji sezná‑
mit v  Leteckém muzeu Metoděje Vla‑
cha v  Mladé Boleslavi� Metoděj Vlach 
zemřel 8� 2� 1957 v Sezimově Ústí�
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1307
(715 let)
15. 8. 1307
českým králem 
se podruhé 
stal Jindřich 
Korutanský, 
nejprve v roce 
1306, pak 1307 
až 1310

1807
(215 let)
Albert František 
hrabě z Nostic
Rienecku
* 23� 8� 1807
† 25� 1� 1871
rakouský a český 
šlechtic z rodu 
Nosticů, politik

1822
(200 let)
Gregor Johann Mendel
* 20� 7� 1822
† 6� 1� 1884
moravský přírodovědec 
německého původu, 
objevitel základních 
zákonů dědičnosti

Milník Zborov (105 let)

Vyhrát bitvu často neznamená vyhrát válku.  
Pro československé vojáky ne příliš významná bitva 
u Zborova však přinesla zásadní zlom.

Velká válka, kterou dnes 
známe pod termínem 1� svě‑
tová válka, v  létě 1917 prak‑
ticky „zamrzla“ v  zákopech� 
Rusko se pokusilo v  rámci 
velké Kerenského ofenzivy 
pohnout s  východní fron‑
tou� Součástí celé akce se 
staly i  čerstvě zformované 
československé jednotky� 
Česká legionářská brigá‑
da s  ruským velením o  síle 
3 500 mužů se skládala ze 
tří pluků� Špatně vyzbrojení vojáci se 
postavili 2�  července  1917 přesile ra‑
kouské armády nedaleko Zborova na 
Ukrajině� Navzdory celkově zpackané 
operaci se podařilo uskutečnit průlom 
do hloubky čtyř kilometrů, při kterém 

zajali 4 200 protivníků a  získali mno‑
ho vojenského materiálu� Ztráty byly 
ale nemalé  – 200 padlých a  zhruba 
1 000 zraněných� Hrdinství a  nasazení 
legionářů znamenalo „volnou ruku“ 
a samostatnost českého velení, uznání 

a v důsledku i důležitý prvek při vzniku 
samostatné republiky� Vojáci si vydo‑
byli respekt svými morálními kvalitami 
a  vojenským umem� Bojovali v  men‑
ších efektivních skupinkách, které hbi‑
tě reagovaly na dění na bojišti� Ruská 
armáda nevyužila získané pozice a cel‑
kově se ofenziva nepovedla� Význam 
bitvy a legií zásadně přispěl ke vzniku 
ČSR včetně angažování se v  násled‑
ném boji proti bolševické revoluci�

-liban-

2. 7. 1962 (60 let)
Soud posílá Vladimíra Škutinu 
do vězení za větu „Prezident 
Novotný je vůl, gauner a vylo‑
žený despota“� Tuto větu vyřkl 
v říjnu 1961 v pražské restauraci 
U Jelínků jako reakci na zákaz 
promítání filmu Hvězda jede na 
jih� Dostal šest měsíců s pod‑
mínkou na dva roky�

11. 7. 1892 (130 let)
Byla uzákoněna reforma měno
vé soustavy, kterou se přešlo od 
stříbrné měny ke zlaté měně ko‑
runové� Podle zákona se z 1 kg 
zlata razilo 3 280 korun, přičemž 
1 zlatý předchozí měny se rovnal 
2 korunám nové měny� Jedna 
koruna se dělila na 100 haléřů�

12. 7. 1872 (150 let)
Český právník a politik Emil 
Dominik Josef Hácha se narodil 
12� 7� 1872 v Trhových Svinech 
(† 27� 6� 1945)� 1925–1938 byl 
předsedou Nejvyššího správního 
soudu, následně   byl protek‑
torátním státním prezidentem� 
Méně známá je jeho činnost 
právně ‑teoretická, literární 
a překladatelská�

15. 7. 1892 (130 let)
Český novinář Jaroslav 
Arnošt Trpák se narodil 
15� 7� 1892 v Jindřichově Hradci 
(† 18� 5� 1968)� Prostřednictvím 
svých novinových článků se vě‑
noval propagaci aviatiky, auto‑
mobilismu a celkově aktivního 
způsobu života� Nejvíce je dnes 
známý jako autor propagačního 
názvu Česká Kanada�

20. 7. 1497 (525 let)
„Ve čtvrtek před sv� Máří 
Magdalenou, list krále 
Vladislava o čeledi a pod
daných lidech zběhlých�“ 
(Kalendář historický národa čes‑
kého, D� A� z Veleslavína, s� 653) 
Bylo rozhodnuto, že poddaní 
zběhlí po roce 1466 a bezzemci 
zběhlí po roce 1479 mají být 
vydáni na požádání svého dě‑
dičného pána�

Replika letadla Metoděje Vlacha

Metoděj Vlach

Klid před bouří v čs. zákopech u Zborova

Českoslovenští legionáři
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1847
(175 let)
František Křižík
* 8� 7� 1847
† 22� 1� 1941
český průmyslník 
a vynálezce, 
sestrojil 
elektromobil, 
zdokonaloval 
tramvaje

1862
(160 let)
Jan Kotrč
* 23� 8� 1862
† 17� 10� 1943
český šachista, 
šachový 
publicista, 
věnoval se 
kompozičnímu 
šachu

1867
(155 let)
Alois Rameš
* 28� 8� 1867
† 26� 10� 1952
český cyklista, 
jeden z prvních 
českých 
závodních 
cyklistů

Voják, geograf, krasolog (100 let)

Vladimír Panoš se narodil 2. července 1922 ve slovenské obci 
Strážská. Když v roce 1940 maturoval, byl jeho otec zatčen za 
odboj ve skupině Jitřenka. Na radu otcových spolupracovníků 
vstoupil 1. 10. 1940 do vládního vojska, aby unikl pozornosti 
nacistů.

Po základním výcviku a důstojnic‑
kém kurzu byl v  lednu 1943 povýšen 
na poručíka� Koncem května 1944 od‑
jel s 6� praporem do severní Itálie, kde 
se svou četou přešel 9� 7� 1944 k par‑
tyzánům� Po řadě bojů byla jednotka 
nucena ustoupit 25�  7�  1944 do Švý‑
carska� Vladimír byl se zbytky 6� pra‑
poru (280 mužů) dopraven přes Mar‑
seille – Neapol a Gibraltar 2� 12� 1944 
do Británie� V polovině ledna 1945 byl 
přemístěn k RAF a zařazen do výcviku 
navigátora� Domů se vrátil 18� 8� 1945, 
pracoval u  dopravního oddílu MNO 
do 20�  3�  1946� Poté jako pobočník 
u  výcvikové peruti v  Chrudimi� Od 
května byl v  letecké škole Šternberk, 

v  červnu v  pilotní škole Prostějov, 
kde 27�  8�  1946 těžce havaroval� Po 
uzdravení byl od července  1947 uči‑
telem meteorologie v  Olomouci� Po 
únoru 1948 musel opustit armádu, 
vystudoval vysokou školu, 1956–1968 
pracoval v  Brně v  Kabinetu pro geo‑
morfologii ČSAV a do roku 1974 učil na 
Katedře fyzické geografie v Olomouci� 
V  roce 1965 stál u  zrodu speleologic‑
ké unie při UNESCO, kde byl v  letech 
1969–1977 a 1981–1985 vicepreziden‑
tem� Od roku 1978 byl předsedou Čes‑
ké speleologické společnosti� Zabýval 
se teoreticky i  prakticky vývojem kra‑
sových oblastí, byl spoluautorem pro‑
jektu CHKO Litovelské Pomoraví a stál 

u  zrodu léčebné metody speleotera‑
pie� Je autorem a  spoluautorem 300 
studií a  pojednání� Po listopadu  1989 
byl rehabilitován a  povýšen do hod‑
nosti plukovníka� Doc�  RNDr�  Vladi‑
mír Panoš,  CSc�, zemřel 7�  ledna  2002 
v Olomouci�

Alois Rula

20. 7. 1922 (100 let)
Český válečný veterán, bri‑
gádní generál ve výslužbě Jan 
Paroulek se narodil 20� 7� 1922 
v Osečku († 29� 1� 2008)� Za 
2� světové války se zúčastnil bi‑
tev ve Francii, Anglii a Belgii� Po 
roce 1948 byl komunistickým 
režimem perzekvován, propuš‑
těn z armády a vězněn�

20. 7. 1927 (95 let)
Český voják, plukovník Luboš 
Hruška se narodil 20� 7� 1927 
v Plzni († 30� 6� 2007)� Byl 
politickým vězněm komu‑
nistického režimu a tvůrce 
proslulé Meditační zahrady 
v Plzni, která je koncipována 
jako Památník obětem zla� Její 
součástí je křížová cesta a kaple 
sv� Maxmiliána Kolbeho�

29. 7. 1817 (205 let)
Dekretem císaře Františka I� 
bylo založeno Moravské zem
ské muzeum v Brně, druhé 
nejstarší muzeum v českých 
zemích� Muzeum má tři oddě‑
lení – historické, přírodovědné 
a uměnovědné� Nejvýznamnější 
jsou sbírky a expozice pravěké 
archeologie a antropologie 
v pavilonu Anthropos�

31. 7. 1627 (395 let)
„Mandát císaře Ferdinanda II., 
jímž náboženství římskokatolic‑
ké prohlášeno za jediné opráv‑
něné v Čechách, oznámen 
úmysl jeho šíření a přikázáno, 
aby se poddaní srovnali ve víře 
s císařem�“ (Kalend� hist� nár� 
čes�, D� A� z Veleslavína, s� 680) 
Počet exulantů se odhaduje až 
na 150 tisíc�

1. 8. 1832 (190 let)
Byla zahájena pravidelná dopra
va na koněspřežní železnici na 
trase mezi Českými Budějovicemi 
a Lincem� Myšlenka propojení 
Vltavy a Dunaje sahá až do doby 
Karla IV� Spojení bylo určeno 
především pro přepravu soli 
z hornorakouské Solné komory 
do Čech� Délka 129 km, rozchod 
1 106 m�

Daniel Strejc ‑Vetter (430 let)

Církevní hodnostář a cestovatel Daniel Strejc se narodil 
pravděpodobně 12. srpna 1592 v Hranicích na Moravě. Byl 
čtvrtým synem významného bratrského duchovního Jiřího 
Strejce, překladatele Bible kralické.

Prostředí bratrských škol na 
Moravě dalo mladíkovi směr, 
později studoval na luterán‑
ském gymnáziu v  Brémách� 
Zde vzniklo přátelství s  Janem 
Salmonem z  Podhoří u  Hranic, 
se kterým 16� 5� 1613 vypluli na 
Island� Svou cestu později po‑
psal v  cestopisu Islandia aneb 
Krátké vypsání ostrova Island, 
který vydal 1638 česky a pol‑
sky v Lešně� V textu popisuje setkání 
s různými osobnostmi na Islandu, ale 
i s velrybami a třítýdenní plavbu� S Jó‑
nem Sigurdssonem se dostali na sněm 
islandského parlamentu na pláni Thin‑
gvell� Potkali tu zástupce dánského krá‑
le, který je pozval na dvorec Bestastadir 

hejtmana Herlufa Baa, který jim později 
zaplatil cestu lodí zpět� Po návratu žil 
Strejc na Moravě, studoval v  Heidel‑
bergu a  byl učitelem jednoho ze synů 
zimního krále Fridricha Falckého� Ve 
studiích pokračoval i v Leydenu a roku 
1632 odešel do polského Lešna, kde 

byl správcem tiskárny Českých bratří 
a oženil se tu s Kristinou Poniatowskou, 
schovankou J� A� Komenského� Po po‑
žáru Lešna odešel do slezského Brzegu 
(1656), kde se stal konseniorem Jednoty 
bratrské� Zemřel snad roku 1669�

-felix -

Cestopis Islandia sepsal roku 1640 a vytiskl Daniel Vetter v Lešně

Vladimír Panoš, poručík 
protektorátního vládního vojska, 1943

Kristina Poniatowská, manželka D. Strejce, 
mědirytina, 1665
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Král vzduchu (120 let)

V Sokolči u Poděbrad se 26. srpna 1902 narodil významný český 
letecký akrobat, vojenský pilot a instruktor František Novák. Po 
vyučení zámečníkem nastoupil v roce 1922 k prezenční vojenské 
službě a v roce 1923 byl přijat k letectvu.

V  roce 1925 absol‑
voval v  Chebu výcvik ve 
stíhací pilotní škole, kde 
pak působil jako instruk‑
tor akrobacie� V  roce 
1931 zvítězil na I�  mezi‑
národním leteckém mí‑
tinku v Plzni, 1932 vyhrál 
v  národní akrobatické 
soutěži� V  červnu  1933 
triumfoval na II�  meziná‑
rodním leteckém mítinku ve Varšavě, 
1934 obsadil 4� místo na neoficiálním 
mistrovství světa ve Francii� V  roce 
1935 získal 1� místo v I� národní soutěži 
v  kategorii vysoká akrobacie se stro‑
jem  Avia Ba‑122� Úspěšně startoval 
v přidruženém závodě před zahájením 

olympijských her (1936) v  Berlíně 
i na letecké soutěži v Curychu (1937)� 
Na leteckém dnu v  Saint ‑Germain‑
‑en ‑Laye u  Paříže 24�  4�  1938 obsa‑
dil 2� místo� Po okupaci Německem 
6� 7� 1939 ilegálně opustil Protektorát 
a přes Polsko se dostal do Francie, kde 

byl 1�  8�  1939 přijat do svazku  Armée 
de l‘Air  v  St� Cyru� Na podzim 1939 
u  něj propuklo závažné onemocně‑
ní, kterému 27�  4�  1940  podlehl a  byl 
pohřben na  vojenském hřbitově La 
Targette� Jeho ostatky byly převezeny 
24� 8� 2002 do Sokolče a uloženy s vo‑
jenskými poctami v rodinné hrobce�

-mf-

1897
(125 let)
Heliodor Prokop 
Píka
* 3� 7� 1897
† 21� 6� 1949
československý 
voják a legionář, 
protinacistický 
odbojář

1897
(125 let)
Jindřich Vilém 
hrabě Kolowrat
Krakowský
* 27� 7� 1897
† 19� 1� 1996
český diplomat, 
politik a mecenáš

1902
(120 let)
Josef Toufar
* 14� 7� 1902
† 25� 2� 1950
český 
římskokatolický 
kněz, umučen 
za smyšlený 
tzv� číhošťský zázrak

fo
to

 ©
 W

iki
m

ed
ia 

Co
m

m
on

s

Františkánský cestovatel (340 let)

Jakub Josef Římař se narodil 30. srpna 1682 v Kroměříži, kde 
také studoval na piaristickém gymnáziu. Později vstoupil do 
františkánského řádu a řeholní sliby složil kolem roku 1700.

Teologii vystudoval 
v Olomouci a v roce 1706 
byl vysvěcen na kněze� 
Jako řeholník působil 
v konventech v Dačicích 
a  Bechyni� V  roce 1711 
dostal řádové svolení 
k  misijnímu působení 
a odjel do Říma� Zde byl 
v únoru 1712 vybrán pro 
misii v  Habeši (Etiopii)� 
Před odjezdem se věno‑
val studiu jazyků a věro‑
uky� Na první misijní cestě v roce 1714 
navštívil Kypr, Sidón, Jeruzalém i Egypt 
a  v  roce 1715 pokračoval do Habeše, 
na Sokotru a v dalším roce do Jemenu, 
Hudajdy a Mekky� Přes Indii a Ameriku 
se vrátil do Evropy� Koncem roku 1722 

odjel na druhou misii, 
jako prefekt egyptských 
misií a apoštolský proto‑
notář� Usadil se v Achmi‑
mu  a  roku 1726 byl 
jmenován představeným 
františkánské horno‑
egyptské misie se sídlem 
v Džirdžá� Po návratu na 
Moravu pobýval v letech 
1732 až 1735 ve zno‑
jemském klášteře také 
jako zpovědník klarisek� 

Roku 1737 odcestoval potřetí do Egyp‑
ta a stal se prefektem katolických misií 
v  Egyptě, řídil koptskou katolickou 
církev ve funkci apoštolského vikáře, 
zasloužil se o  zakládání škol a  organi‑
zoval výpravy františkánů do Etiopie� 

V roce 1752 se vrátil do Evropy a zbytek 
života prožil v klášteře sv� Máří Magda‑
leny v Brně� K jeho nejznámějším dílům 
patří Itinerarium (cestopis) a  Diurnali 
(deník)� Zemřel 5� června 1755� 

-felix-

2. 8. 1892 (130 let)
Měnová reforma z roku 1892 
zavedla na území Rakouska‑
‑Uherska jako platidlo s plat‑
ností od 1� ledna 1900 korunu 
namísto dosavadního zlatého� 
Poměr měn byl stanoven na 
1 zlatý za 2 koruny� Dodnes se 
tento poměr zachoval v lido‑
vém označení desetikoruny 
jako „pětky“�

5. 8. 1947 (75 let)
Proběhla bitva u Partizánské 
Ľupči v Nízkých Tatrách mezi 
osmnácti Čechoslováky a ban‑
derovskou Burlakovou skupi‑
nou� Banderovci ve velké přesile 
Čechoslováky porazili� Padlo 
šest vojáků, tři byli zajati� V boji 
s Banderovci v letech 1945–1947 
zahynulo 49 osob�

6. 8. 2002 (20 let)
V Čechách začaly povodně, 
které si vyžádaly 17 obětí� 
V 6 krajích byl vyhlášen nouzo‑
vý stav, bylo postiženo 753 obcí 
a evakuováno 225 tisíc lidí� 
V pražské zoo přišlo o život 
134 zvířat, nejznámější z nich 
byl lachtan Gaston� Škody do‑
sáhly 73 miliard korun, z toho 
7 miliard v metru�

20. 8. 1787 (235 let)
Jako nové orgány trestního 
soudnictví byly na základě re‑
forem Josefa II� v oblasti trestní 
jurisdikce v krajích zřízeny 
kriminální soudy, které soudily 
obviněné bez rozdílu stavov‑
ské příslušnosti� Pro Čechy 
bylo ustaveno 15 kriminálních 
soudů, pro Moravu 6 a pro 
Slezsko 2�

23. 8. 1332 (690 let)
Byla uzavřena přátelská 
smlouva českého krále Jana 
Lucemburského s císařem 
Ludvíkem IV� Bavorským, 
v níž Jan slíbil pomoc při 
smíření císaře s papežem 
Janem XXII� Ludvík byl na císaře 
korunován v roce 1328� Janův 
syn Karel IV� se císařem stal 
5� dubna 1355�

Znak Řádu menších bratří
Čeští misionáři v Egyptě a Habeši

František Novák v Paříži, 1938

Avia Ba‑122
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae

1912
(110 let)
František Fajtl
* 20� 8� 1912
† 4� 10� 2006
československý 
stíhací pilot, 
spisovatel, 
námět k filmu 
Tmavomodrý 
svět

1922
(100 let)
Miloš Kopecký
* 22� 8� 1922
† 16� 2� 1996
český divadelní 
a filmový herec, 
1965–1991 
člen Divadla na 
Vinohradech

1927
(95 let)
22� 7� 1927
Ferda Mravenec
postavička 
Ondřeje Sekory 
se objevila 
prvně v časopise 
Pestrý týden, v 
příběhu o opilém 
mravenci
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Hokejový buldok (80 let)

Bojovnost, tvrdost a urputnost patří ke každému úspěšnému 
hokejistovi. Ale mezi československými a českými hokejisty ční 
v tomto směru jeden nade všechny. Jaroslav Holík.

Na svět přišel 3�  srp‑
na 1942 v Německém, dnes 
Havlíčkově Brodě� Celý 
svůj sportovní život spojil 
s  armádním klubem Dukla 
Jihlava, za který nastoupil 
v  letech 1961–1979 k  600 
zápasům, ve kterých nasbí‑
ral neuvěřitelných 641 ka‑
nadských bodů (266 gólů 
a  375 přihrávek)� Se svou 
milovanou Duklou se stal sedmkrát 
mistrem federální ligy, a  přispěl tak 
k legendární pověsti klubu z Vysočiny� 
Bez jeho gólů se dlouhá léta neobe‑
šla ani reprezentace� Na mistrovstvích 
světa dohromady získal šest medai‑
lí včetně nejcennějšího kovu v  roce 
1972 v  Praze� Ten samý rok se svými 

spoluhráči přivezl i  bronz z  olympij‑
ského turnaje v Japonsku� Nezapome‑
nutelnými se staly jeho souboje se so‑
větskou sbornou, kdy se svým bratrem 
Jiřím byli pověstní buldočím neústup‑
ným stylem� V národním dresu nastou‑
pil ke  142 zápasům, ve kterých na‑
střílel 57 gólů� Do Síně slávy českého 

hokeje byl uveden v  dubnu 2009� Po 
skončení aktivní kariéry přivedl junio‑
ry v  roce 2000 jako trenér k  titulům 
mistrů světa� Hokejové geny podědil 
i  jeho syn Robert, který se prosadil 
v  nejtěžší soutěži světa NHL a  získal 
dvakrát Stanley Cup� Sportovní geny 
podědila dcera Andrea (bývalá tenist‑
ka)� Jaroslav Holík zemřel po dlouhé 
vleklé nemoci (gangréna) 17� 4� 2015�

-babok-

Humorista každým coulem (90 let)

Jako český spisovatel a humorista patřil mezi naše nejčtenější 
autory. Řeč je o Miloslavu Švandrlíkovi, literárním otci Černých 
baronů.

Miloslav se narodil 
10�  srpna  1932 v  Praze, 
kde po základní škole vy‑
střídal několik zaměstná‑
ní a  absolvoval dvouleté 
studium na pedagogic‑
kém oddělení městské 
hudební školy� Po roce 
1950 získal maturitu, díky 
dělnickému kurzu bez 
středoškolského vzdělání� 
V letech 1951–1953 studoval na DAMU, 
po dvou letech však studia zanechal� 
Poté krátce působil ve Vesnickém di‑
vadle v Praze jako asistent režie� V roce 
1953 narukoval k  Technickým prapo‑
rům a po vojně (1955) krátce vychová‑
val korejské děti v Liběšicích, tedy než 
se stal spisovatelem na plný úvazek 

pod pseudonymem Ro‑
man Kefalín� Jeho nej‑
úspěšnějším dílem jsou 
Černí baroni aneb Válčili 
jsme za Čepičky, kde 
popsal absurdity lidově 
demokratické armády za 
ministra obrany Čepičky� 
Komunisté jeho literární 
činnost zakázali, a tak při‑

spíval do humoristického 
časopisu Dikobraz, kde vytvořil autor‑
skou dvojici s kreslířem Jiřím Winterem 
Nepraktou� Kromě knih napsal několik 
rozhlasových a  televizních scénářů 
a po roce 1990 několik volných pokra‑
čování osudů vojína Kefalína� V  roce 
2000 vyšel jeho poslední román Vražda 
mlsného humoristy� Po Švandrlíkovi je 

pojmenováno několik veřejných pro‑
stranství, ulic a  náměstí na pražském 
Chodově, kde prožil téměř celý život� 
Zemřel 26� 10� 2009 v Praze a pohřben 
byl v  Kutné Hoře na evangelickém 
hřbitově u Nejsvětější Trojice� Místo vy‑
brala jeho milovaná žena Elinka a  Mi‑
loslav dal krátce před její smrtí (1992) 
místo upravit� Dnes tu sní svůj věčný 
sen společně�

Lucie Sládková

23. 8. 1547 (475 let)
„V outerý před sv� Bartholomějem 
sněm stavů království českého 
na hradě pražském u přítomnos‑
ti krále Ferdinanda�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 745) 
Bartolomějský sněm potvrdil 
dědičné právo Habsburků na 
český trůn a podstatně omezil 
moc šlechty�

23. 8. 1967 (55 let)
V Ondřejově u Prahy byl 
u příležitosti 13� kongresu 
Mezinárodní astronomické unie 
slavnostně uveden do provozu 
dvoumetrový zrcadlový dale
kohled, nyní nazývaný Perkův 
dalekohled� Ve své době byl 
7� největším dalekohledem na 
světě� Dosud je největším dale‑
kohledem v Česku�

25. 8. 1897 (125 let)
V Liberci byl zahájen provoz 
úzkorozchodné elektrické 
tramvaje� Výstavba tratě s roz‑
chodem 1 000 mm byla zaháje‑
na v květnu 1897� Raritou pro‑
vozu byl v té době pravostranný 
provoz, zavedený z technických 
důvodů� V roce 1898 přepravily 
tramvaje 800 000 cestujících�

28. 8. 1867 (155 let)
Do Prahy byly z Vídně na
vráceny české korunovační 
klenoty� Navrácení klenotů se 
nemělo stát národní demon‑
strací, zvláštní vlak z Vídně tedy 
vyjel v noci� Pražské ulice byly 
ale plné davů sledujících pře‑
voz klenotů na Hrad� Klenoty 
byly vystaveny na jeden den 
v Chrámu sv� Víta�

29. 8. 1312 (710 let)
Český a polský král 
Jan I. (Lucemburský) potvr‑
dil brněnským měšťanům 
(Brunnenses) na jejich prosby 
privilegia svého předchůd‑
ce českého krále Rudolfa 
Habsburského z 29� ledna 1307, 
kterými je osvobodil od placení 
cla za jejich zboží na cestách 
v Čechách a na Moravě� te
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Černí baroni aneb Válčili jsme 
za Čepičky, 1. vydání 1969

Jiří Holík (vlevo) a jeho bratr Jaroslav v dresu jihlavské Dukly

Reprezentant Jaroslav Holík

Busta spisovatele na pražském Chodově
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Michal Cihlář – 
Zátiší s hozenou 
rukavicí
Grafik Michal Cihlář je považován 
za průkopnickou osobnost 
českého moderního linorytu. Jeho 
monotematická výstava zcela 
neopakovatelným způsobem 
představuje mnoho podob zátiší.

Nahlíží na ně nejen v určitých souvislostech, ale 
celé téma reflektuje také jako nadčasový fenomén� 
Pro názornost jsou zde vedle vystavených stěžej‑
ních grafických listů ukázány i  některé linorytové 
matrice� Mnohá linorytová zátiší jsou též doplně‑
na o  původní předlohu, skutečná zátiší sestavená 
z důsledně uchovávaných zobrazených předmětů� 
Některé grafické listy jsou více než  dvacetibarev‑
né, na výstavě však najdete i  soutisk ze 42 barev� 
Zátiší jako takové Cihlář chápe jako shluk zdánlivě 
libovolných předmětů, ale může jím být i jediný, 
naprosto banální předmět či spící kočka nebo do‑
konce rodina odpočívající na pohovce� Koncepce 
výstavy je založena na myšlence, že na umění mo‑
hou do galerie chodit celé rodiny a nikdo se nemusí 
nudit� V  Masných krámech je vystaveno přes dvě 
stě exponátů: grafiky, koláže, kresby, ilustrace, ale 
i fotografie a deníky z cest po Kubě a Japonsku�

Na přelomu tisíciletí svými linoryty vytvořil 
také originální image pražské zoo� Za svůj přínos 
na poli volné a  užité grafiky obdržel přesně před 
dvaceti lety prestižní Cenu Vladimíra Boudníka� Vý‑
stava se koná v Masných krámech, ZČG a poslední 
komentovaná prohlídka s Michalem Cihlářem pro‑
běhne 2� srpna v 17 hodin�

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 
Muzeum regionu Valašsko

Empírový zámek z  poloviny 19�  století patřící 
pod správu Muzea regionu Valašsko prošel v letech 
2019–2022  rozsáhlou rekonstrukcí a letos v břez‑
nu znovu otevřel své brány veřejnosti� Hlavním 

návštěvnickým tahákem je multimediální expozice 
Člověk v  krajině, krajina v  lidech, která atraktivní 
formou přibližuje, jak se měnil vztah lidí k  okolní 
přírodě od pravěku po současnost� Můžete si pro‑
hlédnout zajímavé výstavy z různých oborů lidské‑
ho vědění, odpočinout si v zámecké kavárně nebo 
si užít zábavu s  dětmi v  hernách a  edukačních 
místnostech� Bezbariérovost objektu je zajištěna 
výtahem, k dispozici je i sál a další zázemí včetně 
místnosti pro maminky s nejmenšími dětmi�

otevřeno: celoročně | úterý–neděle | 9–17 hodin 

Muzeum Ostrov lidových krojů
Nově otevřené muzeum představuje veřejnosti největší soukromou sbírku 
lidových krojů v České republice. Jedná se o autentické originály svátečních krojů 
ze všech významnějších krojových oblastí ČR převážně z 19. století.

Součástí muzea je také několik do‑
provodných expozic (například expozice 
výroby a  zpracování textilních surovin, 
krajek, výšivek, zlatých čepců a  další)� 
Muzeum je umístěno v  areálu bývalého 
poplužního dvora, který byl v roce 2007 
kompletně zrekonstruován� Téma lido‑
vých krojů pojaté v šíři, která v České re‑

publice nemá obdoby, spolu s umístěním expozice 
do prostředí hospodářského dvora umožňují ná‑
vštěvníkům pocítit výjimečnou venkovskou atmo‑
sféru a nabízejí jedinečný kulturní zážitek�

Muzeum lidových krojů je také místem vzniku 
první mapy všech krojových oblastí České republi‑
ky a první kompletní kolekce kreseb všech důleži‑
tých oblastí lidových krojů České republiky�

V Muzeu Ostrov lidových krojů je nainstalová‑
no na 260 úplných lidových krojů na figurínách, 
z čehož 40 kompletů tvoří kroje z německých ob‑
lastí� Celkem expozice představuje téměř 4 000 
exponátů, z toho je například 64 zlatých ženských 
čepců, 300 ženských šátků, 100 párů historické 
krojové obuvi a mnoho dalších�

Facebook a Instagram @muzeumregionuvalassko
www.muzeumvalassko.cz

www.muzeumkroju.cz
Západočeská galerie v Plzni, Pražská 18 
www.zpc ‑galerie.cz
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ANKETA O CENY
Oblíbené informační centrum roku 2022

spuštěno o letním slunovratu
od 21� června do 31� srpna 2022

HLASUJTE PRO VAŠE OBLÍBENÉ 
turistické informační centrum

na adrese
www�kampocesku�cz/informacni‑centrum‑roku

www.planetariumostrava.cz

Těšíme se na Vás!

Poslední patro Obchodního domu Kotva se 
vrátilo do éry 70� a 80� let v Československu� Expo‑
zice je rozdělena do patnácti sekcí, kde se sezná‑
míte s tím nejzajímavějším z této doby� Vytvořeny 
jsou reálné instalace panelákových bytů včetně 
vybavení s designovými předměty denní potřeby� 
Další části se zaměřují na módu, zájmy, životní styl 
dětí i  dospělých� Připomeňte si oblíbené produk‑
ty předních podniků, jako byly Seva, Eta, JAWA či 
nábytkářských UP závodů� Nechybí ani originální 
kostýmy Heleny Vondráčkové či Hany Zagorové, 
nebo unikátní instalace prodejny ze seriálu Žena 
za pultem�

30 let souboru M
usica  Florea

Jiří Antonín Benda: Vesnický trh
  3. 7. Valtice, Zámecké divadlo
15. 7. Praha, Florea Theatrum, 
Letní scéna HAMU, Malostranské nám. 13
Václav Praupner: Kirké
18. 7. Praha, Florea Theatrum, 
Letní scéna HAMU, Malostranské nám. 13

Hartigové a Bononcini ve světové premiéře
25. 7. Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
26. 7. Olomouc, Vlastivědné muzeum

Vstupenky na www.goout.net                                                www.musicaflorea.cz 

20. festivalový cyklus | Musica Florea Bohemia 2022

hudebni_leto_131x125,5.indd   1 16.6.2022   19:23:21

www.retromuzeumpraha.cz

Asociace turistických  
informačních center ČR

Vydavatelství KAM po Česku

KAM na výlet
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Nymburk láká na nové atrakce 
Při návštěvě města nesmíte minout chrám 

sv. Jiljí, který je unikátní ukázkou gotické cihlové 
architektury� Nově můžete vystoupat na bílou věž, 
která tvoří spolu s  hradbami typické nymburské 
panorama� Vstupenky zakoupíte v infocentru� Dal‑
ší atrakcí je zpřístupnění dvou hradebních věží 
v lokalitě Na Rejdišti� A pokud se budete chtít osvě‑
žit, vyzkoušejte koupání v Labi� Kousek od slavné‑
ho postřižinského pivovaru, kde vyrůstal Bohumil 
Hrabal a stále se zde vaří dobré pivo, byl totiž letos 
upraven břeh a zbudována dřevěná mola.

Nymburk a moderní architektura
Milovníci architektury najdou ve městě řadu 

zajímavých staveb� Za pozornost stojí například 
krematorium (B�  Feuerstein a  B�  Sláma), Löwito
va vila (J�  Šebánek), budova divadla (J�  Kosek) 
a gymnázia (F� Havlíček a J� Kříženecký), evange
lický a husitský kostel, hydroelektrárna, silniční 
most přes Labe (F� Roith), vodárenská věž (O� Po‑
lívka), park Ostrov (F� J� Thomayer a A� Veselý), pi
vovar či zbytky železniční kolonie (C� Schlimp)�

Vyzkoušejte procházku s průvodcem
Pokud chcete poznat Nymburk důkladně, 

stáhněte si do mobilu digitálního průvodce Smart‑
Guide – naleznete zde trasy „Nymburk v kostce“ 

a „Spisovatel Bohumil Hrabal a Nymburk“� Wi ‑fi 
je k dispozici v infocentru�

Lov na Elišku
Prázdniny jsou časem výletů� Máme pro vás 

zajímavý tip, který ocení zejména rodiny s dětmi� 
Stáhněte si zdarma do mobilu aplikaci Skryté pří
běhy a vydejte se na neobyčejné dobrodružství po 
stopách princezny Elišky Přemyslovny v Nymburce�

Více na webu Turistického informačního cent‑
ra: www�mesto‑nymburk�cz/infocentrum�

Navštivte ŠKODA Muzeum  
a výrobní závody ŠKODA AUTO 
v Mladé Boleslavi a seznamte se 
s fascinující historií společnosti 
ŠKODA AUTO sahající až do 
roku 1895.

Individuální prohlídka je možná kdykoliv v rámci 
otevírací doby. Prohlídku s průvodcem a exkurzi 
do výrobních provozů ŠKODA AUTO si rezervujte 
předem na muzeum.skoda-auto.cz/prohlidky 
Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00.

Prohlídku muzea je možné spojit s návštěvou 
Rodného domu Ferdinanda Porscheho 
ve Vratislavicích nad Nisou v rámci kombinovaného 
vstupného.

ŠKODA Muzeum, tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav 
T: +420 326 832 038, E: muzeum@skoda-auto.cz 
muzeum.skoda-auto.cz

sledujte nás nově 
i na Facebooku
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Starý Rakovník 
na fotografiích
Čtyřicet pohledů na nejstarší městská 
zákoutí.

Čtyřicet pohledů na nejstarší městská 
zákoutí, jak je zachytili rakovničtí fotografové od 
šedesátých let 19� století do třicátých let 20� století, 
nabídne výstava s názvem Všechno při starém, 
která je od července do poloviny září k vidění 
v Roubence Lechnýřovně v Rakovníku� Nahlédnete 
do tajuplného labyrintu starodávných blátivých 
uliček pod Vysokou bránou, do někdejší židovské 
čtvrti i  do zastrčených dvorů, kde jako by se čas 
zastavil ve středověku� Výstavu připravila Městská 
knihovna Rakovník u  příležitosti  letošních oslav 
770� výročí první písemné zmínky o Rakovníku�

www.infocentrum‑rakovnik.cz

Radniční dvůr s povozem

www.mesto‑nymburk.cz

Pohled z věže kostela sv. Jiljí

KAM na výlet
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Návštěva Českého muzea stříbra  
v Kutné Hoře
České muzeum stříbra v Kutné Hoře je jedním z nejstarších 
a nejbohatších muzeí v České republice. Založeno bylo již v roce 1877.

Sídlí v  Hrádku, který je v  písemných prame‑
nech prvně připomínán v  roce 1312� Nachází se 
zde stálá expozice nabízející dva okruhy prohlídek: 
Město stříbra, seznamuje s  nejstaršími dějinami 
regionu, vznikem a vývojem města, a Cesta stříb
ra, trasa prochází mj� stříbrným dolem a zasvěcuje 
návštěvníka do středověké technologie dobývání 
rudy, jejího zpracování až po ražbu mince� V sou‑
časnosti můžete v  Hrádku až do 31�  července 
zhlédnout též výstavu Česká vrcholná gotika 
v modelech�

Druhá stálá expozice muzea je umístěna v Ka‑
menném domě, jehož základy pocházejí ze 14� sto‑
letí a  jehož štít nese unikátní reliéfní výzdobu vy‑
tvořenou na konci 15� století� Dnes se zde nachází 
expozice Královské horní město Kutná Hora – měš‑
ťanský život a kultura v 17� až 19� století a lapidári‑
um� Od 14�  července zde uvidíte výstavu Kutná 
Hora četnická, která je zaměřená na kutnohorské 
četnictvo, včetně období spojeného s  událostmi 
po atentátu na R� Heydricha�

Třetím objektem provozovaným muzeem 
je  Tylův památník  – rodný dům Josefa Kajetána 

Tyla� Zdejší expozice je věnována právě jemu 
a  poznatkům ze speleologického průzkumu pod 
názvem Kutnohorské podzemí a  jeho průzkum� 
Aktuálně zde až do 30�  listopadu probíhá výstava 
Čaj a stříbro�

České muzeum stříbra, p. o.
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 159
mobil: +420 733 420 366
e ‑mail: info@cms‑kh.cz
www.cms‑kh.cz

Hrádek – sídlo Českého muzea stříbra

Kralupské koupaliště 
zve k návštěvě
Letní koupaliště se nachází na pravém 
břehu řeky Vltavy.

Místní areál, který patří široko daleko k nejmo‑
dernějším plaveckým stánkům, bývá využíván ne‑
jen rodinami s dětmi, ale také sportovními oddíly� 
Rovněž se stalo jakousi tradicí, že se do Kralup za 
letními radovánkami sjíždějí lidé ze širokého okolí� 
Na své si zde přijde opravdu každý�

Pokud počasí dovolí, zůstane otevřené až do 
konce září� Aktuální informace lze sledovat na 
webu http://sportkralupy�cz/�

www.mestokralupy.cz

Největší atrakce letního koupaliště

KAM na výlet
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Zima v Mariánských Lázních

Příbram – ideální turistický cíl
Vezměte děti na výlet, který je bude bavit.

Staňte se na chvíli horníkem
S  dětmi vstoupíte do výjimečných dolů, na‑

hlédnete do šachty, která patří k  nejhlubším ve 
střední Evropě� Užijete si jízdu hornickými vláčky, 
prohlídky štol, fárání důlním výtahem nebo jízdu 
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu� V březohor‑
ském skanzenu Hornického muzea na vás čekají 
doly Anna, Vojtěch a Ševčinský� 
www�muzeum ‑pribram�cz

Koupání, golf, skatepark, minizoo…
Volnočasový areál Nový rybník je chloubou 

Příbrami� Vstup je zdarma a nabízí občerstvení, pro 
děti vzduchové trampolíny, multifunkční hřiště 
nebo zvířátka v  zoo „zahrádce“� Zvídavým nabízí 
hobití vesničku, obratným lanové hřiště a silákům 
workoutovou posilovnu� Je tu také skatepark, par‑
kourové hřiště a adventure minigolf� V létě se zde 
dá koupat a slunit nebo projít litorálním pásmem� 
www�szm�pb�cz

Svatá Hora
Vládne tu nebeský klid� Vatikán zde potvrdil 

na čtyři tisícovky zázraků� Památka představuje 
skvost raného baroka a jedno z nejvýznamnějších 

poutních míst ve střední Evropě� Dominantu chrá‑
mu tvoří nádherný hlavní oltář ze stříbra� Navštivte 
i Svatohorské poutní muzeum mapující zdejší his‑
torii� Pro děti je připravený speciální program včet‑
ně animovaných příběhů�
www�svata ‑hora�cz

Galerie Františka Drtikola
Jediná galerie v ČR se stálou prezentací virtuál‑

ní reality zasazená do měkké arény sochaře Vojtě‑
cha Rady� Součástí je stálá expozice fotografa Fran‑
tiška Drtikola – Život a dílo příbramského rodáka� 
Uvidíte slavné portréty, akty, krajinné kompozice 
a  získáte představu o  hloubce umělcova odkazu� 
www�galerie ‑drtikol�com

Výlety za přírodou do Brd
Čeká na vás krásná, málo objevená příro‑

da� K  jejímu poznání vás dovedou desítky znače‑
ných pěších i cyklistických tras� Doporučit může‑
me vrchy Tok a Třemošná nebo Padrťské rybníky� 
Do výchozích míst Brd (Orlov, Kozičín) se můžete 
z Příbrami v létě dopravit turistickou linkou MHD 
5 A nebo 5 B� 
www�brdyapodbrdsko�cz

Skryté příběhy
Jedná se o venkovní mobilní hru� Příběh Ma‑

rie v plamenech vás provede městem, čeká vás 
11 zastavení� 

Chcete si projít Příbram s průvodcem? Ob‑
jednejte si ho na info@pribram�eu nebo na 
tel� 773 747 843�

Akce pro rodiny s dětmi, léto 2022
2�–3� 7�  Prokopská pouť
10� 7�   Krkonošské pohádky v Lesním divadle 

Skalka
20� 7�  Štístko a Poupěnka v Letním kině
27� 8�  Piknik na Nováku
10� 9�  Příbramská svatohorská šalmaj
červenec a srpen na Novém rybníku: animační 
programy, každou středu minidisco, čtvrtky super 
tréninky

Krásné výhledy zažijete nedaleko Příbrami v CHKO Brdy

Objevte tajuplné podzemí v Hornickém muzeu Příbram Projděte se ambity Svaté Hory

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Z jakého materiálu je soška Panny Marie 

s Jezulátkem, která stojí uprostřed 
stříbrného oltáře v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie?

a) ze dřeva
b) ze stříbra
c) z keramiky
2.  Kdo byl František Drtikol, po němž je 

pojmenovaná příbramská galerie?
a) sochař
b) fotograf
c) řezbář
3. Kdo je patronem českých horníků?
a) sv� Tomáš
b) sv� Prokop
c) sv� Pavel

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od města Příbram 
zajímavé ceny.

Informační centrum města Příbram
Pražská 129, Příbram I
mobil: +420 773 747 843
e ‑mail: info@pribram.eu
www.poznejpribram.cz

Areál Nový rybník nabízí spoustu zábavy pro malé i velké
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Hrad Český 
Šternberk
rodové sídlo Sternbergů od roku 1241 
až dodnes

	� majestátní středověký hrad v sobě skrývá 
barokní zámecké interiéry
	� prohlídková trasa vede autenticky zařízenými 

pokoji, které připomínají život rodiny Sternber‑
gů zejména v době první republiky
	� rodiny s dětmi (5–10 let) mohou trasu projít 

v doprovodu klíčnice v historickém kostýmu

www.hradceskysternberk.cz 

Kolín má v létě co nabídnout
Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na 
výlet do královského města Kolína. Ať už přijedete na kole, vlakem, 
autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo 
objevených míst.

Bartolomějské návrší neboli areál kolem chrá‑
mu sv�  Bartoloměje je skutečný poklad v  centru 
města, Jeruzalém na Labi zase kolínský židovský 
klenot� Z  rozhledny Vodárna, unikátní technické 
a architektonické památky meziválečné architektu‑
ry, dohlédnete při dobré viditelnosti až do Krkonoš�

Abyste mohli navštívit a  poznat všechny ko‑
línské památky v klidu a za zvýhodněnou cenu, je 
pro vás připravena společná vstupenka do devíti 
kolínských památek� Zakoupíte ji ve variantách zá‑
kladní, snížené a rodinné vstupné s platností jeden 
měsíc od zakoupení a k dostání je v Městském i Tu‑
ristickém informačním centru a dále na pokladně 
Bartolomějského návrší a  rozhledny Vodárna� Do 
vstupenky jsou zapojeny všechny objekty Barto‑
lomějského návrší i Regionálního muzea v Kolíně, 
synagoga a rozhledny Vodárna i Práchovna, která 
bude opět pravidelně otevřena o  sobotách a  ne‑
dělích od 11� 6� do 18� 9� 2022�

Další tipy na výlety do míst známých i  méně 
známých v  regionu přináší Turistická oblast Kut‑
nohorsko a Kolínsko� Ta pokračuje již 3� ročníkem 
tradičního Dobrodružného putování, razítkovací 
hry pro celou rodinu� Hrací plány a  mapky jsou 
k dispozici opět v informačních centrech a zapoje‑
ných objektech� Takže sbírejte razítka, odpovězte 
na otázky, zúčastněte se slosování a získejte hod‑
notné ceny�

Letní návštěvu Kolína si můžete zpestřit někte‑
rým z koncertů či představení Kolínského kulturní‑
ho léta, připravena je řada zajímavých akcí�

Ať už po Kolíně a Kolínsku chodíte pěšky, jezdí‑
te na kole, vlakem nebo autem, budeme rádi, když 
využijete naše letní tipy při plánování výletů� Přeje‑
me vám mnoho turistických zážitků�
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www.mukolin.cz
www.kutnohorskokolinsko.cz

KOLÍNSKÉ KULTURNÍ

LÉTO 2022

Vstupné na koncerty ZDARMA / Občerstvení zajištěno 

Změna programu vyhrazena. Sledujte www.mukolin.cz

31. 7. / 20 h
Bartolomějské návrší (synagoga při nepříznivém počasí) 

MRSŤA PRSŤA KOUŘIM 
SVŮJ ŠIRÁK ODHAZUJI V DÁL (DIVADLO)

17–20 h otevřené objekty Bartolomějského návrší
18 h komentovaná prohlídka Bartolomějského návrší

7. 8. / 17 h / Kmochův ostrov

CHARIFEST 
LÁŽO PLÁŽO / 17 h 

KRISTÍNA DLOUHÁ / 18 h

MALINA BROTHERS / 19 h

27. 8. / 13–22 h / Karlovo náměstí

POSVÍCENÍ: BŘEZOVANKA
CIMBÁLOVÁ MUZIKA VERGARIOVCI
JANA – REVIVAL VĚRA ŠPINAROVÁ

11. 9. / 18 h / Karlovo náměstí

CROSSBAND / 18 h

WORLD ROXETTE 
TRIBUTE BAND / 19 h

MARTA JANDOVÁ / 20 h

24. 7. / 17 h
Bartolomějské návrší  

(synagoga při nepříznivém počasí)

PRAGUE RHYTHM 
KINGS 

(DVOŘÁKŮV FESTIVAL)

10. 7. / 18 h / Karlovo náměstí

KATKA REJMONOVÁ  
& KAPELA / 18 h

MICHAL HORÁK / 19 h

PANGEA – THE BEATLES 
REVIVAL BAND / 20 h

park u Ztracené uličky
program na www.kino99.czLETNÍ KINO

Inzerat_KKL_210x140.indd   1Inzerat_KKL_210x140.indd   1 07.06.2022   9:28:2307.06.2022   9:28:23
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Proč právě do Slaného?
Tři tipy na výlet za odpočinkem, krásou i adrenalinem. 

V červnu letošního roku se ve Slaném, maleb‑
ném městečku nedaleko od Prahy, otevřela ma‑
lou zahradní slavností Kumpánova zahrada, která 
vznikla revitalizací bývalého parku Benar�

Projekt obnovy zpracoval pro město Slaný 
Ateliér Krejčiříkovi, jedno z nejuznávanějších studií 
zahradní architektury v Česku� Nová podoba parku 
důstojně navazuje na práci významného prvore‑
publikového zahradního architekta Josefa Kum‑
pána, autora petřínského Růžového sadu� Slánská 
Kumpánova zahrada je jedinečným relaxačním 
a  odpočinkovým prostorem, který doplňuje i  řada 
příjemných vodních prvků� Děti určitě přilákají 
fontánky, chrlič nebo vodní tok� Najdete ji v  ulici 
K� H� Borovského a od července je otevřena denně 
od 8 do 19 hodin� Mimo sezonu, od října do března, 
do 17 hodin� Vstup do zahrady je zdarma�

Vydáte ‑li se do Slaného za pohybem, nebu‑
dete také zklamáni� Pro děti (i dospělé) je tu třeba 

nově zrekonstruovaný Aquapark, ale tím zdaleka 
největším dětským lákadlem je lanový park Pa
vouček v  lesoparku Háje� Najdete tu jedenáct 
lanových a  dřevěných překážek v  celkové délce 
více než 70 metrů� Celý lesopark je další příjem‑
nou odpočinkovou zónou lákající k  procházkám, 
projížďkám i posezení ve stínu vzrostlých stromů� 
Nechybí tu malý bikepark a pumtrack pro cyklisty, 
dřevěný altánek, hudební pavilon, ani lavička pro 
zamilované�

Náš poslední tip potěší malé i velké milovníky 
adrenalinu� Ve Slaném totiž najdete i  cvičnou le‑
zeckou stěnu, jedinou v  republice na čedičovém 
podkladu� Via ferrata, která se nachází v prostoru 
přírodní památky Slánská hora, má 7 cest s  růz‑
nými variantami a dva lanové mosty� Najdete zde 
krátké cvičné cesty obtížnosti B, cesty střední ob‑
tížnosti i 2 cesty obtížnosti D/E, které jsou aktuálně 
vůbec nejtěžšími ferratovými cestami v  Čechách� 

Autor ferraty,  Karel Bělina, horolezec a  tvůrce 
ferraty v Děčíně, se postaral o  to, abyste se u nás 
nenudili�

A  když už budete ve Slaném, určitě nevyne‑
chejte naše Infocentrum Pod Velvarskou branou 
s  unikátní sbírkou slánek s  více než 3 tisíci ex‑
ponáty� Poradíme vám, kde si půjčit horolezeckou 
výbavu, doporučíme vám dobrou cukrárnu či re‑
stauraci a  žíznivé rodiče nasměrujeme za řízným 
pivem� Ve Slaném jsou totiž hned dva minipivova‑
ry� Ve Slaném je zkrátka stále co objevovat!

www.infoslany.cz

 Kumpánova zahrada ve Slaném

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Jaký sport se hrával v bývalém parku 

Benar, dnes Kumpánova zahrada?
a) kriket
b) minigolf
c) badminton
2.  Jaký název nese série hudebních večerů 

na slánském náměstí?
a) Hudba na náměstí
b) Prázdninová hudba
c) Slánské hudební léto
3.  Kterého výtvarníka představuje přes léto 

Vlastivědné muzeum ve Slaném?
a) Radka Pilaře
b) Břetislava Pojara
c) Zdeňka Milera

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od města Slaný 
zajímavé ceny.

Via ferrata Muzeum slánek
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Přemýšlíte, kam letos 
na dovolenou?
Co takhle Jindřichův Hradec v České Kanadě.
Jindřichův Hradec je městem, ve kterém je stále něco zajímavého k objevení. 
I když „nakouknete“ do nových čtvrtí, tím, co člověka okouzlí, je historická část 
města a jeho tajemné uličky kolem zámku a řeky Nežárky.

Věděli jste, že Jindřichohradecký zámek je 
třetí největší památkový komplex v České repub‑
lice? Navštívit můžete tři prohlídkové trasy, zhléd‑
nout zámecký hudební pavilon Rondel nebo jednu 
z  nejlépe dochovaných hradních kuchyní u  nás  – 
černou kuchyni� Letošní novinkou jsou prohlídko
vé trasy určené dětem s hlavním hrdinou příběhu 
malým hrabětem Karlem Evženem Černínem�

Poznat další části města, jeho zajímavosti a pa‑
mátky, zabavit děti a ještě něco vyhrát – ideální spo‑
jení pro rodiny s dětmi� Stáhněte si do mobilu apli‑
kaci POZNEJ HRADEC (nebo si vyzvedněte tištěnou 
verzi v  infocentru) a  vydejte se na vycházkovou 

trasu s naším interaktivním průvodcem� Navštivte 
8 TOP míst: Výstavní dům Stará radnice, Dům gobe‑
línů, Zámecký mlýn, Státní hrad a zámek, Muzeum 
Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a  moder‑
ních obrazových médií, Aquashow sv� Florián, kostel 
sv�  Jana Křtitele a  výstavní prostory Muzea Jindři‑
chohradecka� Odhalte tajenku a zúčastněte se slo‑
sování o hodnotné ceny� Pro každého účastníka je 
připravena v infocentru drobná odměna�

Novinka sezony –  
Stezka zámeckých pánů

Vycházkový okruh vás provede historickým 
jádrem města, malebným okolím řeky Nežárky 
nebo Husovými sady� Stezka je dlouhá cca 3,5 km 
a procházka je plánovaná zhruba na 1 hodinu� Na 
vycházkovém okruhu se seznámíte nejen s histo‑
rií vzniku města, se šlechtickými rody, které život 
v  našem městě ovlivňovaly, ale také uvidíte pro‑
pojení do našeho současného života, ať už díky 
bohaté architektuře nebo duchovnímu odkazu�

Aktivní i relaxační odpoledne
Vezměte celou rodinu a  v  centru Jindřicho‑

va Hradec v  Mertových sadech si vyzkoušejte 

discgolf� Za odměnu, zejména při horkém let‑
ním dni, se pak můžete zrelaxovat ve venkovním 
aquaparku nebo na malebné městské plovárně 
u rybníka Vajgar�

TIPY na kulturní akce na léto 
v Jindřichově Hradci
celé léto Jízdy parním vlakem Jindřichův Hra‑

dec – Nová Bystřice
O té ohavné rebelii – příběh z války 
třicetileté – kostýmovaná prohlídka 
běžně nepřístupných zámeckých pro‑
stor počínající rokem 1618

13� 8� MINT Market – trhy s originální módou, 
šperky a designem

23�–27� 8� Mistrovství České republiky v balo
novém létání – nebe nad Jindřichovým 
Hradcem opět zaplní pestrobarevné 
balony

27� 8� Opera na III. nádvoří zámku – tradiční 
operní představení pod širým nebem 
na zámku – Carmen, Georges Bizet

TIP na výlet – Pěší stezka 
Českou Kanadou

Zcela nová pěší stezka Českou Kanadou měří 
118 kilometrů a je díky charakteru krajiny rozdě‑
lena na 8 etap� V šesté etapě dojdete například ke 
kurióznímu skalnímu útvaru Ďáblova prdel poblíž 
rozhledny U Jakuba u obce Valtínov� Až ho spatří‑
te na vlastní oči, poznáte, že zkrátka nemůže mít 
jiné jméno�

Infocentrum Jindřichův Hradec 
e ‑mail: infocentrum.jh.cz 
www.ckanada.cz
infocentrum.jh.cz

Léto v Jindřichově Hradci

Opera na zámku

Ďáblova prdel

Stezka zámeckých pánů

KAM na výlet
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Prázdniny v Dačicích
Dačice jsou nejen městem kostky cukru, ale také ideální vstupní 
branou do turistických oblastí Podyjí a České Kanady. Kromě 
krásné přírody, koupání, historických památek a pohody malého 
města vám nabízíme akcemi našlapané a na kulturní zážitky bohaté 
prázdniny.

	� 5.–17. 7. Dačická kostka – 25� ročník hudebně 
divadelního festivalu se koná na zámeckém 
nádvoří, čeká vás 14 žánrově různorodých 
představení včetně pohádek pro děti�  Vstupen‑
ky zakoupíte na místě nebo v předprodeji na 
rezervace�dacice�cz�
	� 24. 7. Divadlo na náměstí – nedělní odpo‑

ledne bude patřit dětem a pohádce Pejsek 
a kočička� Vstup volný�

	� 6. 8. Prázdninové hraní Pod Lipkami – pro‑
gram v centru města pro všechny kluky a holky 
od 1 do 100 let� Chybět nebudou soutěže, 
občerstvení a dobrá nálada� Vstup volný�
	� 12. 8. Léto na náměstí – folkový večer se sku‑

pinou HOP TROP a Samsonem Lenkem� Vstup 
volný�
	� 15.–20. 8. Dačická řežba – řezbářské sympo‑

zium v centru města, na kterém uvidíte i kováře, 

skláře a keramické dílny� Velkým bonusem 
jsou hudební večery s živou muzikou, k tomu 
grilované dobroty a všudypřítomná pohodová 
atmosféra� Vstup volný�

Další tipy na akce najdete v  naší nabídce na 
webu a sociálních sítích, tak neváhejte a přijeďte� 
Těšíme se na vás� 

Milevských maškar sahá do roku 1862 a maškary 
jsou zapsány na Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Jihočeského kraje� Milevské 
maškary mají nedaleko náměstí i  svou maškarní 
lavičku�

Největší koncentrace památek je v centru měs‑
ta, například novorenesanční budova Nové radni
ce nebo kulturní památka kostel sv. Bartoloměje. 
Dále to je bývalá radnice, kde pravděpodobně 
bývala městská věznice s  mučírnou, nebo bývalá 
fara vystavěná na místech, kde v renesanci stávala 
městská lázeň�

K  prohlídce města můžete využít elektrokol, 
která si můžete zdarma vypůjčit v  místním info‑
centru� Vydat se můžete na městské koupaliště, 
ke křížové cestě, nebo na hrad Zvíkov, zámek 
Orlík, Stádlecký řetězový most, ke kostelu 
sv. Bartoloměje u Orlické přehrady, do Hravé
ho pekla v Bernarticích, zážitkového parku Ze
měráj v Kovářově či k rozhledně Kupa u Jestře
bic. Je toho mnoho� Město nabízí také bohatý 
kulturní program�

Město Milevsko – hvězda vašich výletů
Milevsko je obklopeno překrásnou přírodou, protkanou množstvím značených 
turistických a cyklistických tras. Nachází se na spojnici Středočeského 
a Jihočeského kraje. Je tedy nazýváno severní branou jižních Čech.

Milevský klášter je nejstarší klášter na jihu 
Čech, kde můžete navštívit baziliku Navštívení 
Panny Marie, rajskou zahradu, románský konvent, 
opatskou kapli, kostel sv� Jiljí, latinskou školu s ba‑
rokní knihovnou a  barokní prelaturu� Areál kláš‑
tera, bazilika a  kostel jsou zapsány na  Seznamu 
kulturních památek píseckého okresu� V roce 2020 
se v  kostele sv�  Jiljí podařilo vyzvednout z  trosek 

dřevěné, nákladně zdobené schránky jednu z nej‑
posvátnějších křesťanských relikvií – údajnou část 
hřebu ze Svatého kříže� Na druhém nádvoří sídlí 
Milevské muzeum�

Unikátní Muzeum milevských maškar se stá‑
lou expozicí masopustu najdete na nám� E� Beneše� 
Jedná se o  jediné muzeum u nás věnující se ději‑
nám masopustních městských průvodů� Tradice 

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1, 380 01 Dačice
tel.: +420 384 401 265
e ‑mail: info@dacice.cz
www.dacice.cz
@infocentrumdacice

Turistické informační centrum Milevsko 
nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko 
tel.: +420 383 809 101
mobil: +420 735 759 510 
e ‑mail: infocentrum@milevskem.cz 
www.milevskem.cz

Festivalové zámecké nádvoří Pocta kostce cukru

Státní zámek Dačice a loreta na Havlíčkově náměstí

| www.kampocesku.cz  
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www.visittabor.eu

Tábor – pestrá paleta zábavy
Tábor, pulzující srdce regionu, krom mnoha kulturních programů 
vycházejících z historických tradic a přibližujících středověk nabízí 
i mnoho kulturních zařízení, expozic a výstav, alternativní kulturu, 
netradiční přehlídky a širokou paletu interdisciplinárních festivalů – 
kulturních zážitků pro všechny generace.

Na co se můžete těšit
od 2. července – Zahájení historických jízd

Křižíkův vůz Elinka a  elektrická lokomotiva 
Bobinka vás zvou na letní nostalgické jízdy po 
naší nejstarší elektrifikované trati z Tábora do Be‑
chyně� Zahájení zpříjemní flašinetář Jan Bondra 
a pouliční chůdaři� Podrobnější infor‑
mace najdete na www�cdnostalgie�cz�
16. července – Jazzový Tábor

V  historickém centru Žižkova 
náměstí se rozezní báječná jazzová 
hudba� Letošní ročník obohatí svým 
vystoupením Marta Kloučková Quin‑
tet, Jiří Stivín & Co Jazz, Karel Kobližka 
Quintet a vrcholem večera bude Kvin‑
tet Antonína Gondolána�
5.–7. srpna – Komedianti v ulicích

11� ročník festivalu nabídne pu‑
bliku to nejlepší z  domácí tvorby po‑
uličního divadla a  nového cirkusu, 

nebudou chybět ani tradiční koncerty 
či hravé dílny� Svou poetikou je tento 
festival jedním z mála českých festiva‑
lů, který prezentuje moderní pouliční 
divadlo přímo v  centru památkové 
rezervace�

8. července – 2. září  
Příběhy kabelek významných žen

V  Galerii 140 se sejdou kabelky a  ženy, které 
by se nikdy společně nesetkaly� Na výstavě budou 
prezentovány kabelky z  různých období, každá 
z nich ukrývá svůj jedinečný příběh�

V Táboře můžete navštívit
Husitské muzeum s  podzemními chodbami • 

věž Kotnov a Bechyňskou bránu • Muzeum čoko‑
lády a marcipánu • Muzeum LEGA • Housův mlýn 
s  filmovou zbrojnicí • vyhlídkovou věž děkanské‑
ho kostela • botanickou zahradu • poutní kostel 
v Klokotech • Strašidelné podzemí • augustiniánský 
klášter

Přírodními zajímavostmi jsou
ZOO Tábor • Geologická expozice Pod Klokoty 

• Jordán (nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě) 
• Lesopark Pintovka • Jordánský vodopád • Graná‑
tová skála • Stezka údolím Lužnice Toulavou

Komedianti v ulicich

Jazzový Tabor

Komedianti v ulicích 

KAM na výlet
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O prázdninách do  
Muzea středního Pootaví 
ve Strakonicích
Jedinečná expozice dud a dudáctví.

Dudy jsou jedním ze  symbolů města Strako‑
nice� Působí tu řada dudáků a dudáckých muzik� 
Dudy se vyučují na místní hudební škole a  ve 
městě se koná i  věhlasný mezinárodní dudácký 
festival, kam se sjíždějí muzikanti z celého světa� 
Není proto divu, že je tomuto kouzelnému nástro‑
ji věnována část nových expozic na strakonickém 
hradě� Muzeum tu vystavuje největší sbírku v celé 
České republice; na 137 dud plus další hudební 
nástroje, které dudy při hře tradičně doprovázejí� 
V  rámci prohlídkové trasy se seznámíte s historií 
tohoto hudebního nástroje, se současnými duda‑
mi z různých koutů světa a samozřejmě se dozví‑
te o české dudácké tradici� Můžete zde porovnat 
výrobky soudobých tvůrců z Čech a Moravy i ná‑
stroje starší, hlavně z  19� a  20�  století, porovnat 

různé velikosti, použitý materiál, stavbu, způsob 
nafukování, tónový rozsah, ladění  atd� Na své si 
tu přijdou dospělí i  děti� Například při poslechu 
dudáckých melodií z  Čech i  zahraničí či auten‑
tických nahrávek historických dud� Velkoplošná 
videa pak promítají na stěny nejen muzikanty 
při hře, ale i zpěváky, tanečníky, a představují tak 
jejich lidový oděv� V  dotykových obrazovkách je 
připraveno množství ikonografických materiálů, 
doplňující informace či dudácké pexeso� Zajíma‑
vá je také magnetická tabule s různými typy dud 
či reálné dudy, na kterých si ti nejmenší můžou 
pohladit „kozlíka“ a ti větší si na ně mohou zkusit 
i zahrát�

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 
9 do 17 hodin.

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e ‑mail: informace@ muzeum ‑st.cz
muzeum‑st.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde ve Strakonicích nejdete expozici dud 
a dudáctví?
a) na radnici
b) na hradě
c) v knihovně
2. Kolik dud v expozici uvidíte?
a) 137
b) 50
c) 2
3.  Co si mohou ti nejmenší na dudách 

pohladit?
a) beránka
b) kočičku
c) kozlíka

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od Muzea středního 
Pootaví Strakonice zajímavé ceny.
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Do Vimperka za zábavou i historií
Vimperk je stále oblíbenějším turistickým cílem návštěvníků Šumavy. 
Své si zde najdou milovníci historie, dobrého jídla, přírody i zábavy.

Dominantou města je zámek ze 
13� století, který po rekonstrukci své horní 
části vypráví příběh Novohradských 
z Kolovrat� Na zámku je také zcela nové 
Muzeum Vimperska, kde dospělé 
nadchne osmnáct expozic věnovaných 
historii města a  děti místnost s  pravou 
šumavskou bouří nebo sjezd na saních� 
Nevšedním zážitkem pro dospělé i děti 
je komentovaná prohlídka městské 
zvonice na náměstí Svobody� Milovníci 
historie si mohou navíc objednat každý 
prázdninový čtvrtek komentovanou 
prohlídku města� Velmi oblíbené jsou 
i  noční kostýmované komentované prohlídky, 
které se konají 13�  7�, 27�  7�, 10�  8� a  24�  8�  2022� 
Ve sklepení staré radnice prověří bystrou mysl 
návštěvníků logická hra na principu her únikových, 
Steinbrenerova tiskárna. Vyhledávanou atrakcí 
je  Stezka lesních skřítků, kde děti sbírají razítka 
a  mají možnost získat odměnu� Informační 
centrum Vimperk poskytuje kartičky na stezku, 
provozuje únikovou hru a  umožní vám rezervaci 
komentovaných prohlídek i  prohlídky městské 
zvonice� Vycházkový okruh po památkách vám 

zpříjemní návštěva některé z  místních cukráren, 
kaváren, pizzerií, bister a  restaurací� Během léta 
nabízí Vimperk řadu kulturních akcí pro děti 
i dospělé�

Informační centrum Vimperk
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
mobil: +420 724 176 545
e ‑mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz/ic; www.zamek ‑vimperk.cz
www.kulturavimperk.cz

Pokračovatel 
tradice (100 let)

Do rodiny významného malíře Richarda 
Laudy a jeho ženy Marie, rozené 
Školaudyové, se 2. srpna 1922 narodil 
syn Bořivoj. Pozdější uznávaný grafik, 
malíř, restaurátor a ředitel Alšovy 
jihočeské galerie.

Své útlé dětství prožil v Jistebnici� Jeho děde‑
ček zde zakládal kulturní spolky, jeho otec kraji 
věnoval své malířské dílo, strýc Bohuš Lauda byl 
nadaným sochařem a Bořivojova maminka na do‑
poručení Emy Destinnové studovala zpěv� Umě‑
lecká tradice rodiny tak ovlivnila jeho budoucí 
kroky� Od roku 1925 žila rodina v Táboře, kde otec 
postavil vilu s ateliérem v údolí Lužnice� Lauda stu‑
doval na klasickém a později na reálném gymnáziu 
v  Táboře� V  letech 1941–1942 pak pokračoval na 

soukromé umělecké škole  Officina Pragensis  ve‑
dené Jaroslavem Švábem� Od roku 1943 se po‑
dílel na tvorbě kreslených filmů pod uměleckým 
vedením Jiřího Trnky� Po válce studoval v ateliéru 
užité a  propagační grafiky  Antonína Strnade‑
la  na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze  
(1945–1951)� V  další práci se zaměřil na studium 
českých, moravských i slovenských krojů a působil 
jako výtvarník ‑scénograf v Československém stát‑
ním souboru písní a tanců� V letech 1970 až 1986 
byl ředitelem Alšovy jihočeské galerie a  dále se 
věnoval grafické práci, kresbě i návrhům tanečních 
kostýmů� Bořivoj Lauda zemřel 7� 12� 2017 v Čes‑
kých Budějovicích�
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Projděte se křížem krážem  
po Veselí nad Lužnicí
Město Veselí nad Lužnicí otevřelo turistům pěší naučnou stezku, která je provede 
po kulturních památkách a přírodních zajímavostech. Celý okruh je 8,6 km dlouhý 
a čítá 18 zastavení včetně šesti infotabulí.

Ostatní místa jsou označena QR kódy, které si 
návštěvníci mohou načíst a získat další informace� 
Zkrácený okruh je 4,5 km dlouhý, bezbariérový 
a vhodný i pro maminky s kočárky či vozíčkáře�

Jedním z moderních prvků jsou právě QR kódy 
na označnících, jejichž naskenováním mobilním 
telefonem se návštěvník dozví kompletní popis 
památky či zajímavosti� Nejatraktivnějším místům 
na trase jsou věnovány informační tabule, které 
se nacházejí například na místě bývalého Tvrziště 
Talíř, u  jezu na Nežárce či na soutoku Bechyňské‑
ho potoka a Lužnice, kde se natáčel film Rozmarné 
léto s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli�

„Otevření stezky jsme načasovali na začátek 
letní sezony a  těšíme se na první ohlasy turistů. Pro 
návštěvníky se soutěživým duchem jsme v infocentru 
připravili kvíz o ceny s tematickými otázkami,“ uvedla 
Lenka Horejsková, vedoucí městského infocentra� 
Kvíz mohou návštěvníci vyplnit elektronicky nebo 
si ho v papírové podobě vyzvednou v infocentru, 
kde ho také odevzdají� Pro každého soutěžícího je 
připravena malá pozornost a po ukončení sezony 
budou dotazníky slosovány o tři věcné ceny�

Pro turisty ze zahraničí jsou informace přelo‑
ženy také do anglického jazyka a  lze je nalézt na 
webu infocentra�

Více na
www.veseli.cz

Bořivoj Lauda, Útok, 1944

Bořivoj Lauda
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Pozvání do Plzeňského kraje
Kraj zlatavého moku, tajemné historie, průmyslových památek, neobjeveného 
baroka, svérázných tradic, romantických hradů a zámků a dalších unikátních 
památek zasazených v nádherné a rozmanité přírodě.

Svérázné tradice
Po stopách svérázných tradic budete putovat 

na Domažlicko, kde se pečou vyhlášené chodské 
koláče nebo přežívá chodská muzika s  charakteris‑
tickými dudami nebo blanozvučným fanfrnochem� 
Zachovala se tu tradice pestrých barevných krojů, 
lidé mluví chodským nářečím a pochází odtud čes‑
ké národní psí plemeno – chodský pes� Všechny tyto 
tradice připomínají slavnosti a poutě, v Domažlicích 
se každoročně konají Chodské slavnosti� Dodnes 
je tu silná tradice výroby keramiky, krajkářství nebo 
paličkování� To připomíná řada muzeí  – Muzeum 
techniky a řemesel v Kolovči se proslavilo mlýnem 
na přemílání starých bab, v  Postřekově si můžete 
prohlédnout kroje, v  Domažlicích vám Muzeum 
Chodska přiblíží celou svébytnou oblast a v místním 
kulturním centru s pivovarem navštivte interaktivní 
výstavu Pozor, Hranice! Chodsko přímo vybízí k ob‑
jevování ať již na kole, pěšky nebo přes gastronomii�

Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji
Soví voliéry na Šumavě  – vzácné sovy je 

téměř nemožné ve volné přírodě pozorovat� To 
ale můžete v  unikátních voliérách na Šumavě� 

Výchozím bodem je obec Borová Lada� Mezi volié‑
rami vede dřevěná stezka s  rozšířenými pozoro‑
vacími místy� Těšit se můžete na většinu zástupců 
šumavských sov, včetně té nejvzácnější, puštíka 
bělavého� www�npsumava�cz

Pozorování bobrů v  Českém lese  – chráně‑
ným bobrům a také dalším živočichům je věnová‑
na naučná stezka Vodní svět v CHKO Český les� Tato 
stezka přibližuje jedinečný vodní ekosystém dlou‑
hodobě nevyužívaných vodních nádrží Na Kolmu 
u Lesné na Tachovsku� Pro pozorování bobrů je zde 
speciální bobří pozorovatelna, ale ne vždy bobry 
zahlédnete� Stezka je zpestřena modelem bobřího 
hradu, skládačkou pro děti nebo interaktivní tabu‑
lí� Pozorovat můžete i  vodní bezobratlé a  obojži‑
velníky, kteří zde žijí� www�ceskyles�nature�cz

Air Park Zruč  – letadla, vrtulník, tanky, děla 
i  transportéry, to vše bude zajímat hlavně tatínky 
a jejich zvídavé syny� Do většiny exponátů můžete 
nahlédnout a  prozkoumat interiér� Air Park patří 
mezi nejatraktivnější muzea techniky v celých Če‑
chách� www�airpark�wz�cz

Muzeum řemesel Koloveč  – jedinečné Mu‑
zeum techniky a řemesel v Kolovči na Domažlicku 

představuje všechna tradiční i  netradiční řemesla 
a  živnosti� Muzeum s  výstavní plochou více než 
1 000 m² a více než 7 000 exponáty má i desítky ře‑
meslných dílen a pravou hrnčířskou dílnu, kde se 
vyrábí keramika�

www�muzeum ‑kolovec�cz

www.turisturaj.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Sova je symbolem jaké vlastnosti?
a) moudrosti
b) rychlosti
c) statečnosti
2.  Tradičním povoláním byl forman. Co dělal?
a) formoval postavy bohatých šlechtičen
b) vyráběl formy na pečení
c) zajišťoval obchodní styk mezi městy
3.  V historii osídlení Českého lesa mělo 

velký význam?
a) kožešnictví
b) sklářství
c) malířství

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od Krajského úřadu 
Plzeňského kraje zajímavé ceny.

Putování za bobry v Českém lese

Kolovečské Muzeum řemesel

Soví voliéry

Air Park ZručChodské tradice
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Přijeďte s dětmi na Zbirožsko, 
za zábavou i poznáním
Navštivte místa, která jsou zajímavá pro celou rodinu. Centrem Mikroregionu 
Zbirožsko je malé město Zbiroh, které se nachází na rozhraní CHKO Křivoklátsko 
a CHKO Brdy v severní části rokycanského okresu.

Většina návštěvníků zamíří na zámek Zbiroh, 
který se tyčí nad městem� Nabízí mnoho zajíma‑
vostí: poutavý příběh historie hradu a zámku Zbi‑
roh, tajuplnou minulost rytířů templářského řádu 
a  okolnosti téměř dvacetiletého zdejšího pobytu 
Alfonse Muchy, včetně návštěvy jeho tehdejšího 
ateliéru, ve kterém mimo jiné vznikla kompletní 
Slovanská epopej� Každou prázdninovou středu 
probíhají noční tematické prohlídky�

Pro děti je v zámeckém parku připraveno lano‑
vé centrum s dvěma okruhy� Překážky jsou zavě
šeny na stromech zámeckého lesoparku ve výš
ce od dvou do devíti metrů. Je otevřeno denně 
od 10 do 17 hodin�

Městské muzeum a  Muzeum J�  V�  Sládka na 
zbirožském náměstí stálou expozicí dokumentu‑
je vývoj železářství a  cechů na Zbirožsku, zanik‑
lé cvočkařské řemeslo, období podnikání „Krále 
železnic“ B�  H�  Strousberga, představuje malou 

expozici dýmek a selskou jizbu� Literární muzeum 
J� V� Sládka se nachází na místě původního rodné‑
ho domku básníka a bylo zřízeno v roce 1952�

Velké oblibě u malých návštěvníků se těší Ex‑
pozice požární ochrany Hasičského záchranného 
sboru České republiky ve Zbiroze v části Švabín�

Na jaře letošního roku se slavnostně oteví‑
ralo dětské hřiště pod Sokolovnou, které bylo 

vybudováno za podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj� Vznikla tak klidová zóna, kterou můžou ro‑
diče s dětmi využít při cestě na zámek�

Zbiroh je výchozím bodem pro putování krás‑
nou přírodou Brd i  Křivoklátska� V  Informačním 
centru Mikroregionu Zbirožsko vám poradí zají‑
mavé turistické cíle, pro děti jsou připraveny dva 
interaktivní okruhy Skrytých příběhů� Ke křišťálové 
studánce vás dovede Josef Václav Sládek a redak‑
tor Jakub Arbes vás provede po stopách „Krále že‑
leznic“ B� H� Strousberga�

Krásná příroda, turistické výlety a bohatá síť cyk
lotras, ale i historie. To je Zbirožsko.

Expozice požární ochrany HZS ČR
út–pá: 9–16 hod. | po domluvě
so, ne, svátky: 9–17 hod. 
mobil: +420 778 548 655
e ‑mail: epoz@hzscr.cz

Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka
út–ne: 9–12 / 12.30–16.30
tel.: +420 373 749 538
e ‑mail: muzeum@zbiroh.cz
www.zbiroh.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se jmenuje jedno z vyhlídkových míst 
nedaleko Zbiroha?
a) Dračí skála
b) Čertova skála
c) Dívčí skála
2. Uprostřed jakých CHKO se nachází 
Zbiroh?
a) Brdy a Křivoklátsko
b) Český kras a Brdy
c) Blaník a Křivoklátsko
3. Který básník se narodil ve Zbirohu?
a) Jaroslav Seifert
b) Karel Hynek Mácha
c) Josef Václav Sládek

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od města Zbiroh 
zajímavé ceny.

Zámek Zbiroh

Čertova skála

Expozice hasičského muzea

Sládkova studánka

Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka
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Letní pozvánka do Chebu
O prázdninách v Chebu zažijete historii, středověkou architekturu, ale také příjemné 
chvíle s kulturou. Například čtyři červencové večery budou patřit putovnímu 
Kinematografu bratří Čadíků v odpočinkovém areálu Krajinka.

Proběhnou tam také nedělní odpolední po
hádky pro nejmenší� Pro dospělé tři rockové kon‑
certy 15� 7� „Rock na Krajince“ nebo 26� 7� koncert 
Lenky Dusilové� Pravidelný festival Letní bláznění 
na konci července jistě nezklame� Festival nabídne 
představení nového divadla a  cirkusu v  šapito, po‑
uliční vystoupení ve městě i na Krajince, a workshopy 
a hry pro děti� Po celé léto se budou konat koncerty 
v úžasném areálu Klášterní zahrady a těšit se může‑
te v rámci 26� ročníku Varhanního léta na varhanní 
koncerty v  kostelech sv�  Mikuláše a  evangelickém 
Chrámu pokoje� Na gotickou hudbu můžete za‑
jít 23�  7� do františkánského kostela, kde vystoupí 

Hana Blochová� Malí i velcí si užijí trochu adrenalinu 
13�–14� 8� na Leteckém dni na chebském letišti� Po‑
slední volné letní dny s hudbou můžete zažít 20� 8� na 
festivalu hudby a jídla Chebolet v Krajince nebo na 
country festivalu Babí léto 26� 8� na chebském hradě�

Nechte se zlákat a navštivte v létě Cheb.
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Turistické infocentrum Cheb
e ‑mail: infocentrum@cheb.cz
www.tic.cheb.cz; www.ehd.cheb.cz

expozice
restaurace
ubytování
wellness
lanový park

Praha

Pouze 20 minut od Prahy po dálnici D5 

Plzeň

zbiroh

Exit 41

www.zbiroh.com
Tel.: 420 724 188 363, e-mail: info@zbiroh.com

na Pokáče, Michala Hrůzu, Čechomor… V sobotu 
vás potěší Tereza Mašková, Žlutý Pes, No Name 
a spousta dalších� Čeká vás občerstvení od míst‑
ních, ale i  přeshraničních stánkařů� Nezapomí‑
náme i na nejmenší, pro které budou připraveny 
zábavné atrakce� Plánujete dovolenou na zápa‑
dě? Tak přijeďte až do města Aš – tam, kde Česko 
začíná� Více o připravovaných akcí pro tento rok 
se dozvíte na www�info‑as�cz/150let/150let�

Lístky můžete zakoupit v  Informačním centru 
Aš nebo online na stránkách www�laritma�cz�

Městské slavnosti (až) v Aši!
Město Aš letos slaví 150 let povýšení na město. A to celý rok. Tradiční městské 
slavnosti, tentokrát v podobě dvoudenního hudebního festivalu, se uskuteční 
ve dnech 12.–13. 8. 2022 na vrchu Háj.

Slavnosti zaujímají nezastupitelné místo 
v ašském kulturním kalendáři již řadu let� Bohatý 

hudební i doprovodný program si nově můžete 
vychutnat ve dvou dnech� V pátek se můžete těšit 

Letní blázněníPohádky v Krajince

Informační centrum Aš
Hlavní 23, 352 01 Aš
mobil: +420 777 468 233
e ‑mail: infocentrum@info ‑as.cz
www.info‑as.cz

Aš inspiruje

KAM na výlet
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Léto v Karlovarském kraji
relax, zábava a zážitky pro celou rodinu
Karlovarský kraj je světově proslulý lázeňstvím a přírodními léčivými vodami. Jeho 
ráz utváří i nedotčená příroda a divoké hory. Chystáte se vyrazit za odpočinkem 
u vody či uprostřed svěží přírody? Milujete vítr ve vlasech a pod nohama ubíhající 
krajinu, nebo plánujete letní dovolenou s dětmi? Nechte se inspirovat našimi tipy 
a sestavte si mozaiku zážitků v Karlovarském kraji.

Relax v přírodě
Božídarské rašeliniště

Projděte se po dřevěných lávkách skrze vřesy 
a  mokřady a  prohlédněte si rašelinu ve všech fá‑
zích jejího vývoje�
Bečovská botanická zahrada

Vydejte se na plavbu po jezírku, projděte si 
bio ferratu a  prozkoumejte flóru botanické zahra‑
dy� Svůj výlet můžete spojit s prohlídkou expozice 
relikviáře svatého Maura na bečovském zámku�
NPR Soos – český Yellows tone

Nedaleko Františkových Lázní se nachází 
místo připomínající pustou měsíční krajinu� Kdy‑
si tu bývalo slané jezero, které se během stovek 
let přeměnilo v  rašeliniště a  minerální slatiniště 
s vývěry pramenů a oxidu uhličitého v bahenních 
sopkách�

Zábava ve vodě
Přírodní koupaliště Michal | Sokolov

To pravé léto začíná na největším přírodním 
koupališti v kraji s obřím tobogánem, vodní tram‑
polínou a dlouhou písčitou pláží�
Jesenická přehrada | Cheb

Příjemný odpočinek u  rozsáhlé vodní plochy 
nabízí přehrada Jesenice� Na své si přijdou milov‑
níci koupání i vodních sportů�
Koupaliště | Ostrov

Zaplavete si v novém plaveckém bazénu, uži‑
jete si relax i  vodní hrátky s  tobogánem, širokou 
skluzavkou, lezeckou sítí, plovoucími lekníny a dal‑
šími atrakcemi�
Vodácká Ohře

Ohře je jednou z  nejkrásnějších a  nejlépe te‑
koucích řek v  Čechách! Během plavby můžete 

navštívit několik památek, turistických cílů nebo se 
pokochat malebnou přírodou�

Tipy na rodinné výlety
Za zvířátky
Zoopark Amerika ve Františkových Lázních

Vaše děti potěší malý zoopark a hřiště u rybní‑
ka s lesoparkem�
Za zábavou
Svatošky dětský ráj

V přírodním rodinném areálu si děti zařádí na 
vzduchové trampolíně nebo si zajezdí na  indián‑
ských koních plemene Appaloosa�

Za sportem i kulturou
Sportovní a rekreační areál Krajinka

Malí rošťáci se vyblbnou na lanové dráze, spor‑
tovce zase potěší několik víceúčelových hřišť� Zdej‑
ší amfiteátr navíc hostí i kulturní akce�
Do pohádky
Zámek Kynžvart

Děti provede bílá paní nebo čarodějnice Agáta� 
Formou hry se dozvědí, jak vypadal život na zámku�
Za poznáním
Park Boheminium

Nazujte si sedmimílové boty a jako Gulliver na 
cestách spatříte v jediném dni pozoruhodné stav‑
by z celé České republiky�
Vaše cesta za zážitky začíná na www.zivykraj.cz.

#mozaikazazitku

V Krušných horách

NPR Soos Vodácká Ohře

Sportovní areál Krajinka v Chebu

Miniature Horse v parku Boheminium

KAM na výlet
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Pavel Juřík
Památky Čech, Moravy a Slezska

Zlatý klíč k památkám České republiky je všestrannou a ojedině‑
lou příručkou pro milovníky památek a  historie� Kniha poutavě 
přibližuje na 330 vybraných hradů, zřícenin, zámků, paláců, kláš‑
terů a  dalších pamětihodností, na něž jsou české země bohaté� 
Nechybí informace o  významných osobnostech, zajímavých lid‑
ských osudech nebo událostech z  dějin měst a  městeček Čech, 
Moravy a Slezska� Na tři desítky rekonstrukcí hradů, erby šlechtic‑
kých rodů a znaky měst a téměř dva tisíce fotografií ocení čtenáři 
každého věku� Kniha je neocenitelnou pomůckou při plánování 
výletů�
cena: 699 Kč
www.luxor.cz

Jan Hajšman, Milan Novobilský, 
fotograf Jaroslav Vogeltanz
Kudy na hrady v Plzeňském kraji

Pozvánky na výlety na hrady a zříceniny v Plzeňském kraji� U ka‑
ždého hradu je popsána nejen jeho historie a  zachovalé stopy, 
ale také možné přístupové cesty a zajímavá místa v okolí� Knihu 
doplňují počítačové vizualizace hradů od Milana Novobilského 
a bohatý fotografický doprovod Jaroslava Vogeltanze� V knize na‑
jdete např� tyto hrady: Březina (Salon), Buben, Dolní Bělá, Dršťka, 
Frum štejn, Gutštejn, Kašperk, Klenová, Krašov, Lacembok, Lib‑
štejn, Litice, Potštejn, Přimda, Rabí, Rabštejn a  Sychrov, Radyně, 
Starý Plzenec (Plzeň), Švihov, Velhartice a mnohé další�
cena: 399 Kč
www.starymost.cz

Marek Audy
Balkán – ráj svobodného cestování

Dobrá zpráva! Balkán stále zůstává rájem dobrodruhů i svobod‑
ného cestování! Desítky cest, stovky nečekaných situací, ve kte‑
rých není nouze o  dobrodružství, jsou zkoncentrovány v  napí‑
navých cestopisných povídkách� Už jenom přesun veteránem, 
legendárním busíkem VW T3, do balkánských zemí je často plný 
napětí� Budeme putovat po horských planinách pěšky i na lyžích� 
Zjistíte, že fenomenální balkánský kras a  jeho jeskyně ve svém 
kouzelném podzemí přivítají i  běžného, fyzicky zdatnějšího ná‑
vštěvníka� Uprostřed lůna Evropy na vás čekají rajské zahrady� Sta‑
čí jen vyrazit na cestu!
cena: 448 Kč
www.jota.cz

Tereza Tobiášová
Terezina dobrodružství

Vtipný cestovní deník nejen pro zaneprázdněné rodiče� Známá 
moderátorka Tereza Tobiášová má děti i hromadu pracovních po‑
vinností, ale cestování se kvůli tomu nehodlá vzdát� Máte to po‑
dobně? Tak se inspirujte jejím ilustrovaným cestovním deníkem! 
Je plný zábavných fejetonů, postřehů i tipů pro cestování v rodin‑
ném stylu – a hodí se jak na letní dovolenou k moři, tak na zimní 
lyžovačku do hor�
cena: 399 Kč
www.albatrosmedia.cz

Markéta Poláčková, Michaela Landová, 
Josef Maršálek, Zlata Otavová a soutěžící 
z druhé řady pořadu Peče celá země
Peče celá země 2

I  napodruhé přináší kuchařka ucelený soubor 
115 soutěžních receptů, které jsou bohatě doplně‑
ny fotografiemi výsledných produktů i záběry z na‑
táčení� Uvnitř najdete recepty na sladká i slaná jídla 
pro všechny milovníky zákusků (rakvičky, indiánky, 
válcový dort), kynutého pečiva (rohlíky, vánočka, ko‑
blihy), babiččiných receptů (bublanina, perník), ale 
i  vyznavače slaného (škvarkové placky, empanada, 
quiche), cizokrajného (tarte tatin, mille ‑feuille) ane‑
bo roztomilého (dortová lízátka)� U každého receptu 
nechybí osobní tip či komentář soutěžících�
Navíc 25 exkluzivních receptů od porotců Josefa 
Maršálka a Michaely Landové a technoložky Zlaty 
Otavové� Startujeme, pečte teď!
Peče celá země © Love Productions
Pořad Peče celá země je založen na původním formátu The 
Great British Bake Off vytvořeném společností Love Produc
tions a  distribuovaném společností BBC Studios Distribu
tion Limited.

? Která z finalistek druhé řady 
soutěže si nakonec odnesla výhru? 
 a) Martina 
b) Jana 
c) Lucie

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
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 televize 
eshop�ceskatelevize�cz� Novinky můžete sledovat 
i na www�facebook�com/ediceCT�
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Srdce Karlovarska
Přesně uprostřed Karlovarského kraje ve středu lázeňského trojúhelníku, který je 
součástí nově prohlášeného světového dědictví UNESCO, leží město Loket.
Nebýt Lokte, pravděpodobně by nevznikly věhlasné Karlovy Vary.

Náš nejznámější český král a  císař římský Ka‑
rel  IV�  zdejší hrad poznal jako malé dítě, byl zde 
vězněn vlastním otcem, v  dospělosti pak v  okolí 
Lokte pořádal lovecké družiny a  legenda praví, 
že při jedné této výpravě objevil horké prameny, 
kolem nich pak založil město Teplé lázně u Lokte, 
dnešní Karlovy Vary�

Karel IV� nebyl jediným slavným návštěvníkem 
tohoto romantického města, ale jednoznačně 

nejvýznamnějším� Následovalo jej mnoho dalších 
známých osobností, např� básník J� W� Goethe, kte‑
rý jej navštívil několikrát a jeho nejvýznačnější díla 
byla inspirována zdejší krajinou, historickým du‑
chem a magickým vjemem legend�

Město nabízí řadu vyžití od kultury (zaměře‑
né na památky přes koncerty různého žánru či 
divadelní a  operní vystoupení v  amfiteátru, jehož 
impozantní kulisou je hrad) přes široké spektrum 

sportovních prožitků (kolem řeky a v okolních hus‑
tých lesích vede řada cyklostezek či turistických 
tras, které míří nejen k  úchvatným výhledům, ale 
i k magickým místům v lesích ukrytých)� Řeka a její 
tvar, který dal městu název, je též lákadlem, v  létě 
je možno se v ní vykoupat či ji sjet, pro méně zdat‑
né je pak připravena výletní plavba lodí přímo pod 
hradem�

Samozřejmě nejvzácnějším skvostem měs‑
ta je hrad, který je v  letních měsících přístupný 
denně od 9 do 18�30  hodin� Za zdmi hradu je 
připravena řada pořadů v rámci pořádání kultur‑
ního léta, jsou jimi divadelní představení, dětské 
workshopy, hradozámecká noc, hrané prohlídky 
nebo koncert členů Karlovarského symfonického 
orchestru� Nejvýznamnější akcí roku jsou Středo‑
věké slavnosti purkrabího Půty, při nichž se ode‑
hrávají klání rytířů na koních, souboje, taneční či 
hudební vystoupení, ale i řemeslné trhy či ukázka 
lovu dravých ptáků, a to vše za doprovodu prodej‑
ních trhů a workshopů pro děti i dospělé� Letošní 
novinkou je divadlo pod širým nebem přímo na 
nádvoří hradu – představitel Tartuffa v komedii od 
Molièra si tak v červenci užije jedinečnou historic‑
kou kulisu�

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Kdo byl jedním z nejznámějších vězňů 

hradu Loket?
a) Přemysl Otakar I�
b) Karel IV�
c) Jan Lucemburský
2. Loket je srdcem kterého kraje?
a) Středočeského
b) Zlínského
c) Karlovarského
3.  Jak se jmenoval purkrabí, po kterém jsou 

pojmenovány zdejší slavnosti?
a) Půta z Illburka
b) Jan z Hrádku
c) Oldřich ze Žebráka

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží ceny od společnosti 
Hrad Loket, o. p. s.

23. 6. 2022 20.00 /  / vstupné 140 - 170 Kč

Vampýrské noční dobrodružství na hradě 

(Pouliční divadlo Viktora Braunreitera)

REZERVACE - nutná! 352 684 648

3. 7. 2022 10.00 - 17.00 /  / nádvoří

 Hradní dílničky nejen pro děti

aneb příležitost dát průchod své kreativitě

a vyrobit dárky pro své blízké

5. 7. 2022 20.00 /  / nádvoří / vstupné 270 - 320 Kč

 - komedie o pokrytectví Tarttuffe

(Západočeské divadlo v Chebu)

15.-17. 7. 2022  11.00 a 14.00 /  / rytířský sál

Bez práce nejsou koláče - pohádka

(Karlovarské hudební divadlo a Divadlo dětí)

24. 7. 2022  10.00 - 17.00 /  / nádvoří

 Hradní dílničky nejen pro děti

aneb příležitost dát průchod své kreativitě 

a vyrobit dárky pro své blízké

21. 7. 2022 20.00 /  / vstupné 140 - 170 Kč

Vaganti na hradě Loket

(Pouliční divadlo Viktora Braunreitera)

REZERVACE - nutná! 352 684 648 

31. 7. 2022 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 /  / nádvoří

 - 200 let od popravyKdyž se mistr kat utne

Kat Müschwerk popisuje techniky poprav,

které s nadsázkou rád předvádí na divácích

31. 7. 2022 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 /  / interiéry

Vězeňství a Loket

exkluzivní komentovaná prohlídka

REZERVACE - nutná!

7. 8. 2022 10.00 - 17.00 /  / nádvoří

 Hradní dílničky nejen pro děti

aneb příležitost dát průchod své kreativitě 

a vyrobit dárky pro své blízké

13.-14. 8. 2022 10.00 - 18.00 /  / vstupné 100 - 150 Kč

Středověké slavnosti purkrabího Půty

celý víkend se na hradě a v podhradí

bude žít jako v době středověku

21. 8. 2022 15.00 /  / nádvoří

Slavné a méně slavné filmové melodie

(Karlovarský symfonický orchestr)

25. 8. 2022 20.00 /  / vstupné 140 - 170 Kč

Vampýrské noční dobrodružství na hradě

(Pouliční divadlo Viktora Braunreitera)

REZERVACE - nutná! 352 684 648 

27. 8. 2022 20.00 - 24.00 /  / vstupné 120 - 150 Kč

Hradozámecká noc při svíčkách

netradiční komentovaná noční prohlídka 

REZERVACE - nutná! 352 684 648

3. 9. 2022 20.00 /  / nádvoří / interiéry

Muzikantská a muzejní noc

kvíz na nádvoří - zdarma

pikantní výklad - vstupné 69 - 99 Kč 

11. 9. 2022 17.00 /  / vstupné 100 Kč

EHD - Čaj o páté na hradě Loket

speciální komentovaný výklad o sbírkách

a depozitáři hradu

28. 9. 2022 11.00 - 16.00  / / Černá věž

Den věží a rozhleden ( každý návštěvník, 

který si tento den zakoupí vstupenku na hrad,

může navštívit Černou věž zcela zdarma )

Pokud není uvedeno jinak, akce je přístupná v rámci uhrazení klasického
vstupného na hrad Loket dle platného ceníku. Změna programu vyhrazena.

www.hradloket.cz

Hradní loketské kulturní léto přináší dechberoucí 

zážitky za gotickými zdmi.

Hrad Loket, o. p. s.
Zámecká 67, 357 33 Loket
tel.: +420 352 684 648,
e ‑mail: pokladna@hradloket.cz
www.hradloket.cz

Infocentrum města Loket
Zámecká 69, 357 33 Loket
tel.: +420 352 661 717
e ‑mail: infocentrum@loket.cz
www.loket.info

www.kampocesku.cz | 25
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Z Bíliny na nejskalnatější 
vrch v Čechách
Krátký výlet vás zavede na vrchol Bořně ve stejnojmenné národní přírodní 
rezervaci. Trasa vede z centra Bíliny po zelené turistické značce a je dlouhá 
přibližně 7 km. Z Bořně je krásný výhled, uvidíte krajinu Českého středohoří  
nebo Krušných hor.

Za dobré viditelnosti můžete dohlédnout až na 
Doupovské hory� Vaší pozornosti určitě neuniknou 
ani průmyslové areály okolních měst a velkolomy 
v  Podkrušnohorské uhelné pánvi� Do Bíliny se dá 
pohodlně dostat vlakovými i autobusovými spoji� 
Samotný výstup na vrchol není vhodný pro kočár‑
ky ani kola� Při svém putování se držte vyznačené 
trasy, vstupovat mimo cesty v  národních přírod‑
ních rezervacích totiž není dovoleno� Děkujeme�

A zase ty sopky
Se svou nadmořskou výškou 539 m je Bořeň 

nepřehlédnutelný� Skaliska se tyčí nad hlubokým 
údolím řeky Bíliny a stejnojmenným městem� Bořeň 
je považován za nejskalnatější samostatně stojící 
vrch v  Čechách� Jeho vysoké věže a  stěny upomí‑
nají na třetihorní sopečnou minulost okolní krajiny� 

A  možná vás překvapí, že je dokonce největším 
znělcovým skalním útvarem v celé střední Evropě� 
Znělec je šedavá vyvřelá hornina� Název získala 
kvůli své vlastnosti – když na ni totiž poklepete, zní�

Jméno ze Starých pověstí českých
Zvláštní a  až krkolomné jméno kopce je od

vozeno od Bořeny, ženy bájného vojvody Kroka� 
Ta po smrti svého muže sklíčená bloudila okolním 
krajem� Silueta tehdy bezejmenného vrchu ji za‑
ujala a rozhodla se vystoupat až nahoru� Při pohle‑
du do hlubokého údolí Bíliny spatřila v mlze Kroko‑
vu tvář� V touze jej obejmout se vrhla dolů ze skal�

Přírodní bohatství
Příroda je tu opravdu pestrá� Kromě rozsáh‑

lých kamenných sutí a mohutných skal na Bořni 

najdete světlé teplomilné lesy nebo staré sady 
a louky� Není proto divu, že je vrch chráněný už od 
roku 1946� O Bořeň pečuje Agentura ochrany pří
rody a  krajiny ČR, Správa CHKO České středo
hoří� Pravidelně se zde vyřezávají náletové dřeviny 
a likvidují nepůvodní invazní druhy�

Na zdejších prosluněných a  suchých stráních 
roste bělavě zelená bylina máčka ladní� Může 
vám trochu připomínat bodlák, nemá s ním ale nic 
společného� Máčka patří mezi takzvané stepní běž
ce� K šíření semen totiž využívá vítr� Po jejich dozrání 
se odlomí kulovité květenství a kutálí se krajinou�

Ze zvířat se tu můžete setkat třeba s užovkou 
hladkou� Tento had není pro lidi vůbec nebezpeč‑
ný� Patří totiž mezi škrtiče, kteří loví drobné živo‑
čichy� Je dost plachá, a  když ji něco ohrožuje, 
předstírá smrt� A na svou obranu z kloaky vypou‑
ští odporně páchnoucí sekret� Tento druh užovek 
rodí živá mláďata� Oválná kožovitá vejce se vyví‑
její v těle samičky a mláďata se líhnou těsně před 
porodem nebo chvíli po něm�

Do přírody se s námi můžete vydat i jinam� Sta‑
čí si vybrat na www.snamidoprirody.cz�

Bořeň z dálky

Máčka ladní Užovka hladká

Soutěž pro bystré hlavy
1. Jaký geologický původ má vrch Bořeň?
a) sopečný
b)  jde o zbytek mořského útesu z dob, kdy 

před milionem let tu bylo velké moře
c)  jde o zbytek meteoritu, který dopadl do 

tohoto místa před miliardou let
2. Na co odkazuje jméno vrchu Bořně?
a)  na vlastnost horniny, ze které je tvořen
b)  na vrch pojmenovaný po ženě bájného 

vojvody Kroka
c)  na zkomoleninu křestního jména míst‑

ního rodáka Bořka, známého architekta 
a stavitele

3. Co nebo kdo je stepní běžec?
a)  slangový výraz pro orientačního běžce, 

specializujícího se na tratě ve stepích
b)  fosilie prapředka žraloka z čeledi máčko‑

vitých, která byla na zdejší stepi objevena 
v roce 1882

c)  bělavě zelená bylina připomínající bodlák, 
pojmenování dostala po zvláštním způsobu 
šíření svých semen

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR zajímavé drobné ceny.

www.nature.cz

| www.kampocesku.cz  
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Za pamětníky dávných časů
Hrady a zámky, kam se podíváš. Po celém Ústeckém kraji jsou rozeseta někdejší 
panská sídla podivuhodné krásy.

Najdete tu zámky velmi vyhledávané  – nej‑
navštěvovanější Děčín, slavné Libochovice a  Plo‑
skovice, Benešov nad Ploučnicí dokonce s  něko‑
lika zámky, přízračné Jezeří, Roudnici nad Labem, 
Červený Hrádek, Krásný Dvůr, Klášterec nad Ohří, 
Duchcov, ale i  zatím téměř neobjevené  – Peruc, 
Šluknov, Stekník, Konojedy nebo Nový Hrad�

Obzvláště barokní krása zámeckých interiérů 
s dochovaným mobiliářem láká nespočet návštěv‑
níků� Okuste atmosféru starých časů, která okouz‑
lila i filmaře�

Zámek Ploskovice je často vyhledáván českými 
i zahraničními filmovými produkcemi� Točily se zde 
pohádky Princ a  Večernice, Jak si zasloužit princez
nu, Jezerní královna nebo seriál První republika I–III.

Neméně slavný je i  zámek Krásný Dvůr, kde 
natáčel režisér Jiří Menzel film Konec starých časů, 
ale posloužil také jako bezdíkovský zámek ve fil‑
mu Jak básníkům chutná život� Zámek byl vášní 
a chloubou rodu Černínů, navazuje na něj unikátní 

krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu 
parku v Čechách� Vybudován byl v letech 1783 až 
1793 za Jana Rudolfa Černína a nachází se v něm 
řada romantických staveb, například Novogotický 
templ�

Barokní zámek Duchcov je známý jako místo 
posledního pobytu Giacoma Casanovy� Slavný 

svůdník, dobrodruh a  světoběžník zde měl svůj 
služební byt coby společník a  knihovník hraběte 
Josefa Karla Emanuela z Valdštejna�

A  hrady? Českým středohořím dokonce pro‑
chází Zlatá stezka zemí hradů! Házmburk, Košťá‑
lov, Ostrý, Kalich, Litýš, ale také mohutný Střekov, 
Kadaň, Rýzmburk, Hasištejn, Hněvín, Budyně nad 
Ohří… A co teprve, až se vydáte objevovat tajem‑
ství skalních hrádků Českého Švýcarska!

Nádherný výhled do krajiny z 26 metrů vysoké 
věže si užijete na hradu Házmburk� Hrad, o němž 
se první zmínky podle Dalimilovy kroniky vážou 
k roku 754, byl kolem poloviny 13� století vystavěn 
jako rodové sídlo Lichtenburků, kteří ho roku 1335 
prodali rodu Zajíců� Ti nechali získaný hrad rozšířit 

o hradbu a brány, Černou věž a další budovy� Há‑
zmburk tak zabral celou nezalesněnou plochu vr‑
chu a získal konečný půdorys�

Vydejte se na bývalý skalní hrádek Šaunštejn, 
zdolejte několik žebříků a  pokochejte se výhledy 
na Vysokou Lípu a  okolí� Skalní hrádek Šaunštejn 
vznikl někdy v polovině 14� století při trase České 
stezky� V  roce 1444 byl dobyt, pustl a stal se úto‑
čištěm loupežnických band, zběhů a dobrodruhů� 
Začalo se mu proto říkat Loupežnický hrádek� 
Více tipů na výlety, akce a dovolenou v Ústeckém 
kraji najdete na www�branadocech�cz�

www.branadocech.cz

Skalní hrádek Šaunštejn

Nádvoří s venkovním schodištěm zámku Krásný Dvůr Novogotický templ v krajinářském parku zámku Krásný Dvůr Barokní zámek Duchcov

Jedna z dominant Českého středohoří – hrad Házmburk

Interiéry zámku Ploskovice

KAM na výlet
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Vezměte rodinu 
do Litoměřic!
Vítejte ve městě, kde se opravdu nudit nebudete,  
a navíc s bonusovou knížkou ušetříte.

První zastávkou, na níž srdce malých i velkých 
zaplesá, je Galerie marionet umístěná v  gotické 
věži� Není to jen nezáživné muzeum, zde si pro‑
hlédnete přes 250 loutek a  pohádkových deko‑
rací, přičemž s  některými loutkami si tu můžete 
i  pohrát� Užili jste si loutky? Pak na nic nečekejte 
a  nasměrujte své kroky do unikátní Dílny ručního 
papíru, umístěné v  historickém hradebním opev‑
nění města� Kromě výstav a  mnoha zajímavých 
workshopů, které se tu pravidelně konají, vás čeká 
ukázka tradiční výroby ručního papíru s možností 
vytvoření vlastního archu� Místo, které určitě ne‑
smíte v Litoměřicích minout, je muzeum Křišťálový 
dotek� A  muzeum je to velmi unikátní, můžete se 
zde totiž dotknout až tří desítek autentických otis‑
ků dlaní slavných osobností, které z českého křišťá‑
lu vytvořil sklář Jan Huňát� Svůj otisk zde zanechali: 

Mistr Karel Gott, Sir Nicholas Winton, Václav Havel, 
Jaromír Jágr, Ivan Lendl, Madeleine Albrightová, 
Věra Čáslavská, Arnošt Lustig, Steven Seagal, Ana‑
stacia, Ringo Starr a  mnoho dalších významných 
osobností�

Máte ještě dost energie? Pak využijte možnost 
prohlídky města z ptačí perspektivy a v doprovo‑
du průvodce se vydejte na vyhlídkovou věž Kalich� 
Cestou na vás čeká nová Expozice Kalich, která vás 
vtáhne do dějin ojedinělého domu�

Patříte mezi milovníky vláčků? Pak je pro vás 
Minimuzeum a kouzelný svět železnice jasná volba� 
Najdete jej v suterénu kavárny Káva s párou�  Až se 
pokocháte mašinkami, vraťte se na Mírové náměstí 
a ponořte se do tajů podzemních chodeb� V  lito‑
měřickém podzemí se větší děti nudit nebudou� 
Celkem 366 metrů místních chodeb je zároveň 

lapidáriem Oblastního muzea� Další možností, jak 
nahlédnout do míst pod zemí, je vstoupit s  prů‑
vodcem do Expozice Důl Richard v proměnách času� 
Zde se celá rodina dozví informace o bývalém vá‑
pencovém dolu Richard, nacházejícím se pod ne‑
dalekým vrchem Bídnice, který je v současné době 
veřejnosti nepřístupný�

Jste už znaveni? Užijte si relax na lodi a kochej‑
te se okolní krajinou� Nastoupit můžete na turistic‑
kou linku a plavit se po Labi třeba až do Ústí nad 
Labem a zpět�

Pokud si chcete užít Litoměřice výhodněji, pak 
si pořiďte bonusovou knížku, s níž můžete ušetřit 
tisíce korun� Využijte slevy na gurmánské, kulturní 
i sportovní zážitky, ale i na ubytování� Více než tři‑
cet míst, které byste v Litoměřicích neměli minout, 
nyní poznáte výhodněji� Bonusová knížka je k do‑
stání v informačním centru na Mírovém náměstí za 
pouhých 45 korun�

Výletní loď Florentina

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Co si můžete zakoupit v informačním cen

tru, abyste si Litoměřice užili výhodněji?
a) Bonusovou knížku
b) Slevové kupóny
c) Trhací bonusy
2.  Jak se jmenuje nová expozice, kterou na

jdete přímo pod vyhlídkovou věží Kalich?
a) Expozice Kalich
b) Expozice pod bání
c) Expozice pod střechou
3.  Co najdete v budově bývalé železniční 

zastávky Litoměřice město?
a) Kávu s párou
b) Restauraci zastávka
c) Minipivovar

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/soutěže nebo 
poštou na adresu redakce. Deset 

autorů správných odpovědí obdrží ceny 
od Informačního centra Litoměřice.

Galerie marionet Lákavé výhledy z věže Kalich

Miniželeznice

Více na
www.litomerice.cz
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Z pohádky do pohádky
Nová expozice na zámku v Klášterci nad Ohří, kde vás čeká nejedno milé 
překvapení. Co zde uvidíte? Například Věštírnu s vědmou, která vám může zcela 
diskrétně předpovědět to, co potřebujete vědět.

Najdete tu pohádkového dědečka, Dlouhého, 
Širokého i  Bystrozrakého, draka i  prince s  princez‑
nou, vodníky, Jeníčka a  Mařenku, Budulínka nebo 
Palečka� Najdete tu i čerty – o čertech se toho na‑
psalo plno, ale že se čert vyskytl poprvé právě v Če‑
chách, to asi nevíte – všude jinde jsou samí druidi, 
pekelníci, ďáblové a jiní� Nezapomeňte si pohoupat 
čerty na houpačce, mají to moc rádi� Vedlejší sklepe‑
ní ukrývá Tajemný svět skřítků od pohádkářů, jako 
jsou Jindřich Fábin, autor krásných expozic se svým 
ojedinělým rukopisem, Věra Štefánková, která do 
svých keramických postaviček vdechla přirozenost, 
nebo Marie Lošťáková, autorka a výrobce látkových 
postaviček, které mají svoji originalitu� Jsou zde du‑
chové, skřítci či postavičky z tajemných míst�

Pokud se vrátíte a  budete pokračovat v  pro‑
hlídce hlavní místnosti, uvidíte Vodnickou kuchy‑
ni s  celou rodinou a  vodnický svět� Samozřejmě 
k tomu patří i vodní mlýn s velkým rybníčkem a ry‑
bářem� Uprostřed výstavy jsou umístěna řemesla, 

se kterými se můžete setkat v  normálním životě, 
ale i  ta, která pomalu již neexistují, například ko‑
lář, co dělal dřevěná kola, sedlář, krajkářka, truhlář, 
kovář, uzenář, kuchař, babky bylinkářky a plno dal‑
ších, se kterými se setkáváme během svého života�

Nová expozice Z  pohádky do pohádky vám 
alespoň malinko přiblíží svět pohádek a pohádko‑
vých postaviček, se kterými jste se možná již setkali 

při čtení pohádkových knih, anebo vás bude inspi‑
rovat k přečtení knih nových�

Zámek Klášterec nad Ohří samozřejmě i  na‑
dále nabízí okruh Porcelánový, který vás během 
hodiny seznámí s  vývojem výroby porcelánu od 
počátků do současnosti�

Okruh Pohádkový vás vtáhne do světa skřítků 
a strašidýlek paní Vítězslavy Klimtové, loutek rodi‑
ny Kopeckých a krušnohorských legend a pověstí 
Věry Štefánkové�

Okruh Atraktivity nabízí interaktivní pro‑
hlídku zámeckého sklepení s expozicí středověku 
a hrdelního práva města Klášterce� Expozice před‑
stavuje život v klášteře, ve městě, na vsi i na hradě� 
Zámecké vězení a  hladomorna odhalují historii 
soudnictví a hrdelního práva městečka Klášterec�

Otevírací doba zámku
duben–září: po–ne 9–17 hod�
říjen–březen: st–ne 9–15 hod�

Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
mobil: +420 739 927 665
e ‑mail: info@zamek ‑klasterec.cz
zamek.klasterec.cz

Zámecký kovář

Postavičky z českých pohádek

Vodníci a jejich kuchyněJelen se zlatými parohy

Pohádková řemesla

Čerti všech kategorií

KAM na výlet
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Léto v Březně
Blíží se prázdniny a s nimi se nabízí otázka, kam na výlet se svými ratolestmi? 
Pokud máte cestu na severozápad Čech, nezapomeňte se zastavit v malebné 
vesnici Březno u Chomutova, ke které náleží dalších sedm malých osad.

V  naší obci můžete své děti 
zabavit například jízdou na ko‑
lečkových bruslích, míčovými 
hrami na multifunkčních hřištích, 
volně dostupné jsou ping‑pon‑
gové stoly, pro větší zde máme 
venkovní workoutové hřiště� 
Pro nejmenší jsou určeny různé 
prolézačky, piškvorky atd� Pokud 
nepřijedete s koly, je možné si je 
v infocentru vypůjčit� Disponuje‑
me čtyřmi elektrokoly� Pro jisto‑
tu si je ale předem zarezervujte� 
Nemůžeme opomenout místní 
cyklostezku, označenou č�  3080� 
Téměř celá má asfaltový povrch� 

Můžete se po ní vydat do všech 
světových stran� Konečně jsme 
se dočkali propojení naší trasy 
s droužkovickou, která pokračuje 
až do Spořic a pak dále na Kadaň� 
Nově vystavěný kulturní dům 
s  restaurací nabízí občerstvení, 
bowling, ale je zde i  fotbálek 
a šipky� V letních měsících se mů‑
žete osvěžit ve venkovním kio‑
sku� V  těsné blízkosti se nachází 
park, ve kterém jsou nainstalo‑
vány dřevěné sochy� Jsou to díla 
čtyř ročníků sochařských sympo‑
zií� Sochy naleznete po celé obci 

i  v  přilehlých osadách� Hlavní dětskou atrakcí je 
Dračí cesta, která má osm zastávek a cílí na znalost 
hornické krajiny� Nejprve si ale vyzvedněte v info‑
centru malý dotazník, který po cestě vyplníte a po 
jejím absolvování jej odevzdáte opět v infocentru� 
Jako odměnu si pak sami vyberete z  naší nabíd‑
ky malý dárek� Pokud dorazíte některou sobotu, 
můžete si za doprovodu průvodce v  10�00, 13�00 
a 14�00 hodin prohlédnout i místní raritu – draka! 
Jedná se o  vyřazené velkorýpadlo� Pro děti má 

průvodce připravenou pohádku o  drakovi� Drak 
se nalézá v  areálu Severočeských dolů, kam není 
volný přístup� Pokud byste ale byli větší skupina 
návštěvníků, není problém se předem telefonicky 
s průvodcem spojit na tel� 725 520 542 a najít jiný 
termín� Ochotně se vám bude věnovat�

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme krásné 
prázdniny!

Infocentrum
Štefánikova 82, 431 45 Březno
mobil: +420 607 028 661
e ‑mail: breznoinfo@seznam.cz
www.obecbrezno.cz

Cyklostezka pro děti i dospělé

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Komu je zasvěcen kostel ve Stranné?
a) sv� Petru a Pavlovi
b) Nejsvětější Trojici
c) sv� Jiljí
2.  Jak dlouhý je železniční tunel mezi Břez

nem a Droužkovicemi?
a) 1 550 m
b) 1 758 m
c) 1 895 m
3.  Jak se jmenuje Březenský drak 

z pohádky?
a) Severus
b) Sírius
c) Brezula

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/soutěže nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží ceny od Infocentra 
Březno.

Zastavení č. 5 na Dračí cestě

Nový kulturní dům

Začátek Dračí cesty

| www.kampocesku.cz30
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S hrdinstvím v krvi 
(140 let)

Syn Jana Vašátka (*1834 Lipovka) 
a vnuk Jana Vašátka (*1810 Domašín) 
Karel se narodil 13. července 1882 
v Litohradech, dnes Rychnov nad 
Kněžnou. Vychodil rychnovské 8leté 
gymnázium, odsloužil si prezenční 
vojenskou službu a zahájil studia práv.

Po roce přešel na FF UK na studia historie a ze‑
měpisu u  Josefa Pekaře� Stal se profesorem, ale 
v roce 1912 odjel ke strýci Karlu do Ruska, který tu 
měl v nájmu velkostatek ve vsi Vilija v Ostrožském 
újezdu ve Volyňské gubernii� Když vypukla válka, 
byli se strýcem internováni� Do České družiny se 
přihlásil v  srpnu 1914� Strýce Karla po Vánocích 
1918 i s manželkou bolševici zavraždili� Na frontu 
Karel odešel v  listopadu  1914� Za bojové záslu‑
hy získal Kříž sv� Jiří  I�, II�, III� a  IV� stupně a Medai‑
li sv�  Jiří  II�, III� a  IV� stupně� V  bitvě u  Zborova byl 
2�  7�  1917 v  hodnosti praporčíka raněn střepinou 
na zátylku� Za hrdinství obdržel Řád sv�  Stanisla‑
va III� stupně s meči a bantem, Řád sv� Jiří IV� stupně 
a  Kříž sv�  Jiří  IV� stupně s  vavřínovou ratolestí� Na 
podzim 1917 byl povýšen na podporučíka a  po 
částečném zotavení v únoru 1918 se vrátil do služ‑
by� V dubnu 1918 byl ve štábu Čs� sboru a koncem 
roku povýšen na podplukovníka� Rytíř svatého Jiří 
zemřel po operaci 9� 1� 1919 v Čeljabinsku na ná‑
sledky zranění od Zborova� V roce 1933 byly jeho 
ostatky převezeny do vlasti a uloženy v Památníku 
osvobození v Praze na Vítkově, odkud musely být 
z  příkazu nacistů za protektorátu přeneseny do 
rodinného hrobu v Solnici u Litohrad� Jeho synov‑
cem byl Alois Vašátko (1908–1942), naše stíhací 
eso, velitel 312� perutě RAF v Británii za druhé svě‑
tové války a později velitel celého Wingu�

Luděk Sládek 

Jaroš – hrdina od Sokolova (110 let)

Důstojník a účastník zahraničního odboje Otakar Jaroš se narodil 1. srpna 1912 
v Lounech do rodiny zaměstnance rakousko ‑uherské státní dráhy. Krátce  
nato se rodina přestěhovala do Mělníka. V mládí sportoval, byl skautem  
a ctil masarykovské demokratické tradice.

Navštěvoval mělnické reálné gymnázium 
a  středoškolská studia ukončil na Vyšší elektro‑
technické škole v Praze (1934)� Po odvodu nastou‑
pil 1� 10� 1934 k telegrafnímu praporu v Trnavě, na 
vojenskou prezenční službu� Prošel důstojnickou 
školou i studiem na Vojenské akademii v Hranicích, 
kterou zakončil 29� 8� 1937 v hodnosti poručíka� Po 
mnichovských událostech byl demobilizován� V srp‑
nu 1939 se mu podařilo přejít hranice do Polska 
a  později se dostal do Sovětského svazu� Nejprve 

byl internován v  táborech Suzdal a  Oranki a  poté 
se v  roce 1942 připojil k  vznikající československé 
jednotce v  Buzuluku� V  prvním nasazení 1� česko‑
slovenského samostatného polního praporu v SSSR 
padl 8� 3� 1943 v bojích u obce Sokolovo� In memo‑
riam byl povýšen do hodnosti kapitána a jako prv‑
nímu cizinci mu byl udělen titul Hrdina Sovětského 
svazu� Je také nositelem Řádu bílého lva Za vítězství 
I�  stupně� Jeho strýcem byl nacisty popravený plu‑
kovník František Konopásek, in memoriam povýše‑
ný do hodnosti brigádního generála�

-felix-

Pension Bohemia
V Krušných horách vám doporučujeme 
navštívit městečko Horní Blatná, 
založené r. 1532, jako horní město. 
Turistické zázemí vám zajistí mimo 
jiné Pension Bohemia, který se nachází 
v západní části náměstí za nově 
opraveným kostelem sv. Vavřince.

Penzion poskytuje služby pěším turistům, běž‑
kařům, cyklistům i dalším návštěvníkům této části 
Krušnohoří� Zařízení má 30 lůžek ve dvou‑ a třílůž‑
kových pokojích a jeden apartmán, vše vybavené 
sociálním zařízením a TV� Pobyt se snídaní pořídíte 
již od 590 Kč za osobu/den� Možné jsou polopen‑
ze a  plné penze s  českou kuchyní� Objekt dispo‑
nuje salonkem, saunou, úschovnou kol i  lyží a  je 
využitelný pro školy v  přírodě� Parkování je před 

penzionem a  domácí mazlíčci jsou po domluvě 
povoleni� V Horní Blatné můžete v č� p� 127 navští‑
vit stálou expozici těžby a zpracování cínu� V okolí 
vám doporučujeme „Vlčí jámy“, jako pozůstatek 
středověké těžby rud� Krásné výhledy nabízí roz‑
hledna na Blatenském vrchu� Při cestě na Boží Dar 
nezapomeňte na důl Mauritius u  Hřebečné� Celá 
lokalita je jednou z částí Krušných hor zapsaných 
na seznam UNESCO�  Rádi vám poskytneme další 
tipy na turistické cíle, například kde se v okolí na‑
táčel populární seriál „Rapl“�
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Pension Bohemia
nám. Sv. Vavřince 4
362 37 Horní Blatná
mobil: +420 721 477 630, +420 728 867 672
e ‑mail: josef@pension ‑bohemia.cz
www.pension ‑bohemia.cz

Rozhledna na Blatenském vrchu

Kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Otakar Jaroš při výcviku v Buzuluku

Dobové zachycení bojů o Sokolovo

www.kampocesku.cz | 
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Ostrov nekonečné zábavy
Přemýšlíte, kam letos vyrazit s rodinou na dovolenou? Jak zabavit děti a sobě 
dopřát zasloužený odpočinek? Liberecké CENTRUM BABYLON je pro bezstarostný 
prázdninový pobyt s dětmi vynikající volbou.

Moře zábavy pod jednou střechou.
Děti nebudou vědět, kam dřív skočit� Na jed‑

nom místě najdou nepřeberné množství akční 
zábavy nejen na letní prázdniny� Ať venku padají 
trakaře nebo je dusno, mohou si do sytosti zadová‑
dět na vodních atrakcích babylonského Aquapar
ku, užít si pouť v Lunaparku nebo si procvičit svoji 
mrštnost a koordinaci v novém Funparku� V něm 
si svůj oblíbený hrací prvek najde každý – od ba‑
tolete po teenagera� Děcka můžou zkusit zdolat 
všechny překážky v Ninja aréně, překonat lanovou 
stezku nebo si zahrát fotbal či basket na uzavřeném 
sportovním hřišti� A  to samozřejmě není zdaleka 
vše� „Chytrou“ zábavu si vyzkoušíte v   iQPARKU 
nebo v sousedním science centru iQLANDIA� Ani 
fanoušci virtuální zábavy nepřijdou zkrátka: do 
imaginárního světa se mohou přenést v  naší 9D 
virtuální realitě� Populární je též Laser Game, hra 

plná adrenalinu� Celá rodina může poměřit svoje 
síly při turnaji v bowlingu nebo se třeba společně 
vyfotit s originálním pozadím a veselými rekvizita‑
mi ve Fotokoutku�

Relax i zábava pod otevřeným nebem
Kdo touží po slunečních paprscích, může od 

července do srpna využít prostoru Sluneční terasy, 
na kterou vede přímý vstup z Aquaparku� Zatímco 
dospělí se mohou opalovat na lehátkách nebo se 
kochat výhledem na Ještěd a panorama města Li‑
berce, děti si zadovádí v malém bazénku, domeč‑
ku, na trampolíně, houpačce, odrážedlech nebo 
koloběžkách�

Pobyt nadupaný zábavou
Liberecký Babylon je skvělým tipem na výlet 

za každého počasí� Abyste si ale stihli užít všeho, 

co nabízí, jeden den vám na to určitě stačit nebu‑
de� Využijte proto ubytování ve WELLNESS HO
TELU BABYLON, kde budete mít všechny atrakce 
na dosah� Pro rodiny s  dětmi je navíc výhodné 
využít balíček zábavy s  neomezenými vstupy 
do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQPARKU, 
iQLANDIE, zrcadlového Labyrintu, a dokonce i do 
liberecké ZOO� A pozor, děti do 13 let tady by
dlí zdarma!

Aquapark v Centru Babylon

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jaké zvíře je v logu Aquaparku Babylon?
a) žralok
b) mořský koník
c) chobotnice
2.  Jak se jmenuje atrakce ve Funparku,  

kde děti zdolávají různé překážky?
a) Hop aréna
b) Fun aréna
c) Ninja aréna
3.  Kolik hvězdiček má WELLNESS  

HOTEL BABYLON?
a) 3
b) 4
c) 5

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/soutěže nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží vstup do Funparku 
Babylon.

Sluneční terasa Aquaparku Restaurace Atrium – Wellness Hotel Babylon

Funpark pro malé neposedy

CENTRUM BABYLON
Nitranská 1
460 01 Liberec
www.centrumbabylon.cz, www.hotelbabylon.cz
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Rozjeďte to v Liberci naplno!
Přemýšlíte, KAM o dovolené zamířit? Přijeďte do Liberce, máme pro vás tipy 
na bezvadné zážitky.

Vydejte se na Ještěd� Kabinová lanová dráha je 
bohužel mimo provoz, ale na vrchol hory můžete 
vyšlapat poctivě „po svých“ nebo se svézt sedačko
vou lanovkou Skalka, odkud je to z horní stanice 
přibližně 30 minut pěšky k hotelu a vysílači Ještěd, 
který je symbolem města i celého kraje� Za dobrého 
počasí odsud uvidíte až třetinu Čech a nahlédnout 
samozřejmě můžete i  k  sousedům do Německa 
a  Polska� Turistiku po ještědském kopci vám pří‑
jemně okoření různé aktivity� Čekají vás tu 3 nauč
né stezky Skiareálu Ještěd (Sklářská, Pivovarská, 
Mlynářská), nebo vyzkoušejte novinku letošního 
jara – 3 poznávací trasy mobilní hry Skryté pří
běhy� Ani dobrodruzi tu nepřijdou zkrátka� Mladí 
vyznavači adrenalinu určitě rádi vyryjí svou stopu 
na sjezdech Bikeparku, umírněnější jezdci pak vy‑
zkouší třeba terénní koloběžky FAT MAX, kterým 
se oprávněně říká koloběžkové SUV, nebo žhavou 
novinku – sjezdy z kopce na robustních širokých 
tříkolkách� Když je řeč o  ježdění, jestlipak jste už 
slyšeli o  mezinárodní cyklotrase Odra–Nisa? 

Začíná u pramene Nisy v Nové Vsi nad Nisou, pro‑
tíná Liberec a míří podél řeky a zároveň hranic mezi 
Německem a Polskem až k Baltskému moři� Bratru 
nějakých 630 km� Tomu se říká výzva, co? Ale ne‑
bojte se, trasu nemusíte zdolat celou� Často se od 
nás míří třeba jen do Hrádku nad Nisou k  oblíbe‑
nému koupališti Kristýna (cca 24 km) nebo za hra‑
nice k německé Žitavě s jezerem Olbersdorfer See 
(30 km), případně až k Berzdorfskému jezeru před 
Görlitz (to už je slušných 60 km)� To, že mluvíme 

o vodě, má dobrý důvod� K létu přece koupání pat‑
ří! Když udeří vedra, zaručí pořádné osvěžení Lesní 
koupaliště v  jizerskohorských lesích� Najdete ho 
1 kilometr od zoo, je přístupné zdarma a příjemně 
vás ochladí vodou, která má opravdu pořádný říz� 
Však také teče z  hor! Kdybyste však před drsností 
přírody přece jen dali přednost laskavé péči civili‑
zace, zamiřte za vodou do Bazénu Liberec� Tamní 
50metrový bazén vám dá pořádně do těla (najdete 
zde i 25m bazén výukový a 12m bazén dětský)� Pak 
se můžete zaslouženě hýčkat ve vířivkách se slanou 
i sladkou vodou� Nebo se ponořte „Dvacet tisíc mil 
pod mořem“ do světa ve stylu příběhů Julese Ver‑
na, protože přesně tak si budete připadat v Aqua
parku Centra Babylon. Rádi bychom vám řekli, že 
toho v Liberci najdete mnohem, mnohem víc� Roz‑
hodli jsme se však, že další objevování necháme 
také na vás� Přijeďte a uvidíte�

Rodinná turistika v okolí Ještědu

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Jaká novinka vás letos čeká ve Skiareálu 

Ještěd?
a) sedačková lanovka
b) terénní koloběžky
c) terénní tříkolky
2.  Které koupaliště vás osvěží vodou z Jizer

ských hor?
a) Lesní koupaliště
b) Koupaliště Vápenka
c) Koupaliště Sluníčko
3.  Kde si budete připadat jako v příbězích 

od Julese Verna?
a) v Aquaparku
b) v Lunaparku
c) ve Funparku

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží ceny od Městského 
informačního centra Liberec.

Bikepark Ještěd Terénní koloběžky FAT MAX

Bazén Liberec

Visit^Liberec
Městské informační centrum
www.visitliberec.eu

Adrenalinové sjezdy na tříkolkách
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Přijeďte na Hradecko, 
máme tady všecko
Prázdniny ťukají na dveře, tak kam s dětmi? No přece na výlety. J A kam?  
No přece na Hradecko. J

Můžete hrát hry, pobavit se u nich, a  i  trochu 
vzdělat, sportovat na zdravém vzduchu a protáh‑
nout si tělo v  lanových parcích, lesních tělocvič‑
nách nebo na kole� Vydejte se za zvířátky nejen 
proto, že mají hebkou srst, ale že je s nimi legrace, 
a  při všech těch toulkách Hradeckem možná po‑
tkáte i Gustíka� J

Naučné, pohádkové a poznávací 
stezky v okolí Hradce Králové

Díky nim můžete objevovat a poznávat něco 
nového� Čeká na vás pohádková stezka okolo zám‑
ku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, stezka 
tajemným lesem Svíb na bojišti 1866 na Chlumu, 
stezka přírodou v  okolí Podorlického skanzenu 
v Krňovicích a další zajímavé naučné i pohádkové 
stezky v městských lesích� A jedna úplně, ale úplně 
nová na vás čeká na Stříbrném rybníku – poznávací 

a  vzdělávací stezka Po stopách přírody. Je dlouhá 
1 km a plná různých zastavení, kde se dozvíte něco 
zajímavého z přírody. Když si v kempu Stříbrný ryb
ník na recepci vyzvednete pracovní sešit, můžete si 
začít lámat hlavu s  připravenými úkoly. A  pokud 
úspěšně dorazíte až na konec, ještě si zacvičte v lesní 
tělocvičně a pak se občerstvěte U Pytláka.

Questy, městské a turistické hry
Kdo by neměl rád hledačky, honby za pokla‑

dem a  další pátračky, při kterých se navíc může 
seznámit s místními zajímavostmi! Hledačka je při‑
pravena třeba v Lubně nebo zkuste Orebitskou sto‑
pu v Třebechovicích pod Orebem� V Hradci Králové 
okuste hledačku Věnným městem s  hradeckým 
questem nebo se vydejte po stopách lvů Malou 
a Velkou lví stezkou� A co víc? Čeká na vás opět lvíček 
Gustík, se  kterým můžete celé léto soutěžit. Sbírejte 

samolepky do hrací karty a za vyplněnou dostanete 
v Turistickém informačním centru odměnu. Všechny 
potřebné informace naleznete na www.gustik.cz.

Kam za zvířátky
Co například Zoopark Stěžery u Hradce Králo‑

vé, Biopark Štít u Chlumce nad Cidlinou nebo Hra‑
vý Poníkov u Nového Bydžova? V oborách najdete 
v  městských lesích jeleny, daňky, muflony nebo 
divoká prasata Boba a Pepinu�

Kdo ví, odpoví…
1. Na stezce Po stopách přírody se dozvíte, 
jak třídit…
a) ponožky
b) hrách s čočkou
c) odpadky
2. Jak se jmenuje ubytování, které doporu
čuje lvíček Gustík?
a) Penzion Amálka
b) Barešův ranč
c) Kemp Zlatý rybník
3. Které zvířátko nenajdete v Hravém 
Poníkově?
a) opici
b) kozu
c) prasátko

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od Destinační 
společnosti Hradecko zajímavé ceny.

Stezka Siluet Quest Hradec Králové

Léto s Gustíkem

FB a IG @visithradecko
www.hradecko.eu

| www.kampocesku.cz  
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Přijďte slavit s loutkami 
do Chrudimi!
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi již 50 let fascinuje malé i velké 
návštěvníky loutkami z celého světa vystavenými ve třech patrech nádherného 
renesančního Mydlářovského domu v centru města.

Vstupte do stálé expozice nazvané Magický 
svět loutek a  nechte se vést historií českého lout‑
kářství, které je od roku 2016 součástí světového 
kulturního dědictví UNESCO�  Stálá expozice vás 
postupně seznámí s loutkami kočovných loutkářů, 
varietními loutkami, rodinnými loutkovými divadly 
nebo filmovými loutkami� Nechybí Spejbl a Hurví‑
nek, tvorba Jiřího Trnky nebo loutky Josefa Váchala� 
Zahraniční část expozice je věnována oblasti Orien‑
tu, kolébce stínového divadla a loutkářského umě‑
ní vůbec� Uvidíte stínové loutky z Indonésie, výběr 
loutek z  Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a  také 
raritu, vietnamskou vodní loutku� S těmito loutka‑
mi se hraje pouze ve Vietnamu ve speciálních diva‑
dlech, která mají místo jeviště malý bazén, kde se 
s  loutkami hraje pomocí tyčí pod vodou� Můžete 
zde zhlédnout ukázky loutkového divadla z  mno‑
ha zemí světa, v herně si děti i rodiče mohou sami 
vyzkoušet vedení několika druhů loutek a základy 
filmové animace v oddělení filmových loutek�

Nenechte si ujít výstavu těch nejzajímavějších 
loutek s  příznačným názvem „Všechno nejlepší! 

50 let Muzea loutkářských kultur v Chrudimi“, kte‑
rou muzeum připravilo při příležitosti oslav� Výsta‑
va bude zahájena 2� července v den 50� výročí ote‑
vření muzea� Bude mít podobu slavnosti v kulisách 
rodinných loutkových divadel a loutky, představu‑
jící symbolické gratulanty, budou výjimečně vysta‑
veny volně, mimo vitríny, podobně jako byla uspo‑
řádána vůbec první expozice muzea v roce 1972�

Spoustu legrace si můžete užít v oblíbeném lu‑
miniscenčním divadle, které se v letošním roce do 
muzea vrátilo� Speciální barvy obsahující tzv� lumi‑
nofory umožňují loutkám v  místnosti s  ultrafialo‑
vým světlem nádherně zářit a ve světélkující loutky 
se proměňují i  sami návštěvníci� Výstava nazvaná 
„Cesta za světlem“ návštěvníkům představí velmi 
úspěšné luminiscenční divadlo Blackwits Ivana 
Krause a  Naděždy Munzarové� S  luminiscenčními 
loutkami a dalšími prvky si malí i velcí návštěvníci 
budou moci také do sytosti vyhrát v luminoherně 
na půdě muzea� Odtud je to jen pár kroků do věže 
muzea, z níž mohou obdivovat Chrudim a její krás‑
né okolí z ptačí perspektivy�

V  srpnu můžete navštívit některý z  koncertů 
a loutkových představení v krásném prostředí My‑
dlářovského domu v rámci kulturního festivalu Bez 
nití | Odvázané léto na terasách� Více informací na 
www�puppets�cz�

Více na
www.vychodnicechy.info

Stálá expozice moderního českého loutkářství

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Ve kterém roce bylo založeno Muzeum 

loutkářských kultur v Chrudimi?
a) 1962
b) 1972
c) 1982
2.  Ve které zemi se hraje vodní divadlo?
a) ve Vietnamu
b) v Laosu
c) v Kambodži
3.  Které jsou nejznámější české loutky?
a) Bob a Bobek
b) Pat a Mat
c) Spejbl a Hurvínek

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od Destinační 
společnosti Východní Čechy zajímavé ceny.

Loutky ze sbírky moderního českého loutkářství

Mydlářovský dům

Stálá expozice

Stálá expozice, Barmské marionety
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Prázdninové aktivity plné zážitků, 
poznatků a záhad
Máte ‑li rádi záhady a detektivky, určitě najdete to pravé v Ústí nad Orlicí. 
Prázdninový program nabízí uspokojení tohoto vašeho zájmu.

Městské muzeum pro malé 
i  velké návštěvníky připravilo 
hned několik prázdninových 
her – pátraček� S drobnou nápo‑
vědou budete pátrat v  interiéru 
Hernychovy vily po muzejním 
exponátu� Pro zvídavější je při‑
pravena  venkovní pátračka, 
kde vám k  nalezení hledané‑
ho exponátu pomohou indicie 
skryté v  příbězích umístěných 
na lavičkách v  zahradě vily� Vy‑
zkoušet můžete také špionážní 

hru� Najdete ‑li indicie ke kódu zámku truhly, mů‑
žete získat poklad, který dlouhá léta skrývala půda 
vily� Pátrání můžete obohatit zhlédnutím tema‑
tických výstav� Chlapi a chlapci můžou obdivovat 

úspěšného legionáře gen� Ludví‑
ka Krejčího, ženy a dívky posoudí 
na výstavě „Klobouk dělá dámu“, 
který slušel jejich babičce a který 
se hodí do jejich dnešního šat‑
níku� Jako odpočinek po pátrač‑
kách doporučujeme v  zahradě 
Hernychovy vily zhlédnout open 
air výstavu Vážky�

Když zavítáte do Ústí nad 
Orlicí 13�–14�  srpna, na zahradě 
Hernychovy vily a  sousední Ko‑
ciánce se bude odehrávat Sta

ročeská oustecká pouť plná tradičních atrakcí, 
stánků s pouťovým zbožím a občerstvením� Budou 
tu i divadélka pro děti, dětské hry a ukázky starých 
řemesel�

Malí a velcí detektivové mohou ve městě kro‑
mě pátrání okusit adrenalinové aktivity, jako lezec‑
kou stěnu s via ferratou, navštívit oddechová a re‑
laxační místa, aquapark nebo krytý plavecký bazén 
se slanou vodou�

Turistické cíle a aktivity:
Andrlův chlum – rozhledna
Aquapark s novými atrakcemi
Hernychova vila – městské muzeum
Wolkerovo údolí – naučná stezka
Turistický poznávací okruh
cyklostezky – cykloturistika

Těšíme se na vaši návštěvu a zábavu při detektiv
ním pátrání.

Turistické informační centrum
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
e ‑mail: ic@muuo.cz
www.ic.ustinadorlici.cz
www.poznejustinadorlici.cz

Pátračka v zahradě Hernychovy vily

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Která stavba v Ústí nad Orlicí je prohláše

na za národní kulturní památku?
a) Roškotovo divadlo
b) Hernychova vila
c) kostel Nanebevzetí Panny Marie
2.  V jakém stavebním slohu je vystavěno 

Roškotovo divadlo?
a) baroko
b) secese
c) funkcionalismus
3.  Ve kterém roce bylo Roškotovo divadlo 

otevřeno veřejnosti?
a) 1935
b) 1933
c) 1936

? Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od města Ústí nad 
Orlicí zajímavé ceny.

Výlet po Tiché Orlici

Hrací karty pro detektivní pátrání  

Městský aquapark
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Turistickou sezonu zahájí 
prohlídky radnice
1. 7. 2022 od 14.00

Průvodcem bude primátor František Jura 
a  zájemci uvidí i  běžně nepřístupné prostory 
radnice  – primátorskou pracovnu, zasedací 
místnost rady nebo bývalý předpokoj prostě
jovských starostů.

Na procházku radnicí je třeba se předem tele‑
fonicky objednat na tel� čísle 800 900 001�

Tím však nabídka prohlídkových okruhů zdale‑
ka nekončí!

Radnice bude v  pravidelných intervalech pří‑
stupná celé prázdniny, resp� až do 28� 8� 2022� Stej‑
ně tak radniční věž� Dále se budete moci s průvod‑
cem projít historickým centrem města, kostelem 
Povýšení sv�  Kříže, Prostějovem židovským a  Ná‑
rodním domem�

Kompletní termíny a časy prohlídek naleznete 
na www�prostejov�eu�

K pátrání po tajemství vynálezu čočkostroje je 
třeba stáhnout si do svého telefonu aplikaci Skryté 
příběhy�

Pozvání do Prostějova
Město Prostějov se připojilo k městům, která nejen pro rodiny s dětmi nabízejí 
jednu z forem poznání města, a to hrou hledající skrytý příběh.

Hra může být vítaným 
zpestřením pro volné dny, 
a to nejen pro návštěvníky 
města, ale i pro místní�

O  co vlastně jde? Vy‑
bere se cíl výletu, stáhne 
se do mobilu připravená 
mise s  off ‑line mapou, 
audionahrávkou příběhu 
a  herními instrukcemi, 
no a  účastník se vydá za 
zábavou�

Na každé trase se 
účastníci zaposlouchají 
do příběhu vyprávěné‑
ho historickou postavou, 
která je spojena s  daným 
místem a  která právě řeší 
nějaký malér nebo obtíž‑
ný záměr� Na jednotlivých 
zastaveních účastníci po‑
máhají posunovat historii 
tím, že řeší úkoly, a  za to 
sbírají body� Konkrétně v  Prostějově budete mít 
možnost putovat s akademikem Otto Wichterlem 

a společně s ním odhalit tajemství vynálezu „čoč‑
kostroje“, tedy kontaktních čoček�

Muzeum Olomouckých tvarůžků
Palackého 2, 789 83 Loštice

tel.: +420 583 401 217
e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

www.tvaruzky.cz

• individuální prohlídky

• celoroční provoz

• interaktivní prvky

• bezbariérový vstup

• rezervační systém

• retro kino

• otevřeno 7 dní v týdnu

www.prostejov.eu

KAM na výlet
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Úpice
Podkrkonošské městečko s řadou 
zajímavostí: NKP Dřevěnka – je‑
den z nejstarších a největších českých ma‑
loměstských dřevěných domů, Muzeum, 
Hvězdárna, Stezka Úpice��� a 29�–31� 7� také 
tradiční Svatojakubská pouť�

www.icupice.cz

Železný Brod
V  malebném městečku v  údolí 
řeky Jizery, na rozhraní České‑
ho ráje, Jizerských hor a Krkonoš, se ode‑
hraje sklářská slavnost� Přijeďte k  nám 
17� a 18� září, vyzkoušejte si sklářské řemeslo 
na vlastní kůži a nahlédněte pod pokličku 
tohoto krásného řemesla�

 www.sklenenemestecko.cz

Žamberk – město muzeí
V  málokterém městě najdete 
hned čtyři   muzea� Navštívit mů‑
žete městské muzeum a domek Prokopa 
Diviše, Muzeum starých strojů a technologií, 
hasičské muzeum a nově otevřený Památník 
odboje Žamberk� 
Těšíme se na vás�

www.zamberk.cz

Kravaře
Národní přírodní památka 
Odkryv
Přijeďte si prohlédnout naši zvláštnost 
v prostoru bývalé pískovny u Kravař� Odkryv 
hlíny a štěrkopísku má rozlohu 1,6 ha� Do‑
kládá činnost sálského zalednění ve starších 
čtvrtohorách (asi před 300 000 lety)�
www.kravare.cz

IC Klášterec nad Ohří 
Klášterecké hudební prameny je festival ko‑
nající se od roku 2004, jehož uměleckým ře‑
ditelem je Jaroslav Svěcený� Od 4� do 10� čer‑
vence se můžete těšit na mnoho zajímavých 
hudebníků, mimo jiné na Moniku Absolono‑
vou či Cigánski Diabli� 

www.klasterec.cz

Kralupy nad Vltavou

Mají mnoho půvabných míst a  turistických 
atrakcí� Kralupy se také mohou pochlubit 
skvělým kulturním a  sportovním vyžitím� 
Svoje putování po městě a jeho okolí může‑
te zahájit v Turistickém informačním centru 
iCafé u kralupského mostu�

www.mestokralupy.cz, www.infokralupy.cz

LET  MĚSTA
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Třebíč
Ochutnejte Třebíč!
Pro rok 2022 si pro vás 
Třebíč připravila pestré menu� Každý si vy‑
bere podle své chuti, protože věříme, že 
ochutnávat se dá všemi smysly� Přivoňte si 
k historii, zakousněte se do místních specia‑
lit, vychutnejte si atmosféru festivalů� 

www.visittrebic.eu

Františkovy Lázně
 
Načerpejte energii tam, kam si pro ni jezdi‑
li i  habsburští panovníci� Františkovy Láz‑
ně jsou místem pro regeneraci organismu 
a odpočinek� Město zasazené v zeleni parků 
vybízí k procházkám a přijdou si zde na své 
milovníci běhu i cyklistiky�

www.frantiskovy‑lazne.info

Vsetín
Vsetín, město rozkládající se na 
obou březích řeky Bečvy, město 
s  bohatou historií, památkami 
a krásnou okolní přírodou� Město, které vám 
splní všechny tužby vaší dovolené, město, 
které vám umožní strávit volný čas tak, jak 
si budete přát�

www.ic ‑vsetin.cz

Chodov
TIC Chodov doporučuje
V Tatrovicích můžete ze skalního 
výběžku vyhlídky Chodaublick dohlédnout 
přes celý Chodov až k Horám, Vintířovu, No‑
vému Sedlu a Karlovým Varům� Zapomenu‑
tou vyhlídku zpřístupnil v roce 2014 Hornic‑
ký spolek Solles�

https://infocentrum‑chodov.webnode.cz

Dolní Kounice
Malebné Dolní Kounice v  údo‑
lí řeky Jihlavy nabízejí množství 
krásných památek� Synagogu s  rozlehlým 
židovským hřbitovem, kostelík s  křížovou 
cestou ve výši 262 m n� m�, ojedinělý kom‑
plex hradu a zámku s překrásnou zříceninou 
kláštera Rosa coeli�

www.dolnikounice.cz

Bartošovice
Bartošovický luh
Zveme vás na procházku přírodní 
rezervací Bartošovický luh s  krásně mean‑
drující Odrou� Mokřady, rákosiny, mimolesní 
zeleň a  četná prameniště tvoří propojený 
krajinný celek zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů�

www.regionpoodri.cz
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Správné odpovědi a výherci

POZOR: Podmínky soutěží najdete na www.kampocesku.cz/vseobecne -podminky.
Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů od jejich zveřejnění propadají  
bez náhrady.

KAM PO ČESKU, ČERVEN 2022
Celkem došlo 4 511 odpovědí, 4 402 z internetu a 109 dopisů, 
z toho 2 631 žen a 1 880 mužů.

Bojíte se rádi?
odpověď 1: a) liška
odpověď 2: b) Muzeum lega
odpověď 3: b) zrcadlové bludiště
soutěžilo: 506 čtenářů; 464 správně; 
42 špatně

výherci: J. Fránek, Hulín; R. Kozojed, Opa-
řany; M. Fára, Louny; E. Lazarová, Kutná 
Hora; E. Růžičková, Jesenice u Rakovníka; 
V. Turna, Praha 5; V. Čerbák, Ostrava; M. Mi-
ková, Spálov; M. Sodomková, Jilemnice

Prázdninová pozvánka do Dačic
odpověď 1: b) Juliana Radová
odpověď 2: c) letadla a letecké přístroje
odpověď 3: c) bílou a růžovou
soutěžilo: 539 čtenářů; 431 správně; 
48 špatně

výherci: D. Musil, Štoky; S. Ondráčková, 
Brno; M. Barták, Chrudim; K. Hladíková, 
Praha 3; I. Ručková, Raškovice; H. Filipová, 
Orličky; O. Petrželka, Plzeň; M. Fialková, 
Karlovy Vary; V. Špindlerová, Týn nad 
Vltavou; J. Voříšková, Zbiroh

Kam na výlet s dětmi? Do Spáleného Poříčí!!!
odpověď 1: b) vodník, rytíř, víla
odpověď 2: a) Úslava
odpověď 3: a) Hvížďalka
soutěžilo: 500 čtenářů; 472 správně; 
28 špatně

výherci: M. Krajča, Opava; B. Svobodová, 
Jaroměřice nad Rokytnou; M. Škvor, 
Bystřice; P. Hobza, Třebíč; J. Slezák, Karlovy 
Vary; C. Daníček, Železný Brod; L. Obůrka, 
Třebíč; P. Kolařík, Liberec; J. Houška, 
Kamenice nad Lipou

Jarní Klášterec vybízí k výletům
odpověď 1: a) Holky z porcelánu
odpověď 2: a) Památka roku 2021
odpověď 3: b) Priessnitzovy léčebné 
lázně Jeseník
soutěžilo: 504 čtenářů; 475 správně; 
29 špatně

výherci: H. Prokopová, Praha 9; A. Minářo-
vá, Liberec; P. Kluzová, Třinec; O. Bajerová, 
Mnichovo Hradiště; L. Seibertová, Frýdlant 
nad Ostravicí; N. Křičenská, Tábor; H. Kalou-
dová, Ostrava; R. Vodičková, Všesulov; 
R. Valeška, Chomutov; V. Jírová, Nové 
Město pod Smrkem

Zážitky na hraně rizika
odpověď 1: a) Milešovka v Českém 
středohoří
odpověď 2: b) Zoopark Chomutov
odpověď 3: a) v Chrámu chmele a piva 
v Žatci
soutěžilo: 517 čtenářů; 477 správně; 
40 špatně

výherci: M. Vik, Jablonec nad Nisou; 
R. Kopřiva, Brno; B. Zaková, Rudice; 
R. Hajduchová, Hodonín; M. Hodulová, 
Opava; K. Ručka, Raškovice; K. Kmínek, 
Děčín; H. Nováková, Pardubice; V. Vajsová, 
Semily; V. Fiala, Praha 8

Kroměřížsko – region, který si zamilujete!
odpověď 1: c) Peklo s princeznou
odpověď 2: c) Jahodové kopečky
soutěžilo: 533 čtenářů; 494 správně; 
39 špatně

výherci: M. Košinová, Seč; J. Danihelková, 
Praha 5; M. Houdek, Krnov; L. Kejmarová, 
Stochov; P. Varáčková, Štěnovice

Edice ČT
otázka: Pravidelná rubrika v pořadu Jiřiny 
Bohdalové Hobby naší doby se nazývá
odpověď: a) Dnes vaří

soutěžilo: 519 čtenářů; 411 správně; 
108 špatně
výherci: J. Janota, Loučná nad Desnou; 
J. Vichrová, Karviná; J. Metlíková, Dub nad 
Moravou

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Radnice v Českých 
Budějovicích

soutěžilo: 473 čtenářů; 444 správně; 
29 špatně
výherci: R. Suchánek, Praha 3; A. Vaňková, 
Praha 2; J. Hertík, Dobruška

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 10. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. Dvakrát 
tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím 
Kartografie PRAHA.

Poznáte místo na fotografii?

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku za vydání červen 2022

Turistické informační centrum Nový Jičín
Masarykovo nám. 45/29

741 01 Nový Jičín

Luděk Sládek
šéfredaktor

a) město Kutná Hora b) město Litomyšl c) město Mikulov
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KAM pro bystré hlavy



Tvary, barvy, pohodlí:
Nábytek Jitona
17. 6. 2022 – 1. 1. 2023
Alšova jihočeská galerie 
Wortnerův dům
České Budějovice
www.ajg.cz
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Karlsbader  
RegionKarlovarský  

kraj

www.zivykraj.cz

#mozaikazazitku

Karlovarský kraj je světově proslulý lázeňskými 
městy a hornickými památkami zapsanými 
na seznam UNESCO. Fascinující příroda, hrady 
a zámky s jedinečným geniem loci. Sportovní 
a kulturní zážitky, na které se nezapomíná. 
Objevte Karlovarský kraj z jiného pohledu.
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