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Um jest otec, 
slovo tvůrčí syn 
a spojení jejich 
jest štěstí.

-Julius Zeyer-

Až nahoru,  
prosím...
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Milí čtenáři,
je to tady, dovolená! KAM se vydat, 

najdete v tomto vydání, tak už jen zvlád-
nout přípravy� Kočky zaopatří teta Máňa 
z Třebáně, kytičky Lízinka s Lojzou, a po-
kud se něco stane, až nebudete doma, 
zvládne to soused František Dobrota� 
Zbývá už jen sbalit potřebné� Pokud mí-
váte při balení partnerské neshody, při-
pomínám bonmot pana Wericha: „O důle-

žitých věcech, jako je náš vztah k Burundi, rozhoduji v rodině já, o těch 
podružných, jako například kam pojedeme na dovolenou nebo jaké si 
koupíme auto, pak moje žena.“ Není nic horšího než vyrážet na do-
volenou s někým, kdo připomíná konzumenta citronu šmrncnutého 
skautským lovcem bobříka mlčení� Drama plné mlčení se k dovolené 
nehodí, zvláště sedí-li v hledišti děti� Pamatujte jen, aby i sebemenší 
utřinos měl potvrzení vytřinos, leckde to bez něho (ne)půjde�

Během cesty se připravte na komplikace, například kolony, které 
vám zpříjemní cedule ŘSD „Musíme to opravit “� Nenechte se de-
primovat cenami pohonných hmot, touto dobou vždy stoupajících, 
ani mírou tolerance na slunci smažených řidičů, touto dobou klesající�

 Co si letos říct, že dovolenou pojmeme s  humorem? Každé 
„příkoří“ šklebně na rub obrátíme a možná budeme překvapeni, jak 
otřepané „s humorem jde všechno líp“ stále platí� O prázdninách na 
nás číhá nebezpečí úrazů, někdy z vlastní neopatrnosti, jindy zbyteč-
ným riskováním� Šplhat na stromy, rozdělávat ohně a prozkoumávat 
ruiny, jeskyně a štoly, to je jako hrát si s ohněm� Nehrát si s ohněm, 
tedy se sirkami, zní dnes už komicky, protože kdo je ještě používá? 
Zato takový plynový zapalovač na slunci v autě je fakt pecka� Stře-
py, rez, hřebíky znamenají infekci či tetanus, jsme očkovaní? Bouřka 
a my pod stromem s deštníkem či s mobilem v ruce, to je nemoudré� 
Naopak moudré je vědět, že bodavý hmyz u košů na odpadky je jis-
tota� V přírodě jíme jen to, co známe, ostatní vynecháme, a pokud 
se ztratíme, počkáme na místě, až ti, co nás ztratili, se pro nás vrátí�

Dovolte mi popřát všem našim čtenářům parádní léto plné skvě-
lých zážitků, prožité v zemích Koruny české� Ať už se neptáme, stojíce 
v pozoru, kde domov můj? Protože domov je tam, kde jsou naši blízcí 
a známí, pomyslná hrouda, která nám nohy k zemi víže, kde pobývá-
me s pocitem sounáležitosti, zázemí a bezpečí� Je na nás, jak velký do-
mov to bude� Proto cestujme, poznávejme, objevujme, sbližujme se…

Luděk Sládek, šéfredaktor

Z PRANOSTIK…

Co červenec neupeče, 
to již srpnu neuteče.

1www.kampocesku.cz | 
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Byl to boj (675 let)

Ne vždy bylo pro jedenáctého českého 
krále Karla IV. jednoduché získat svou 
panovnickou hodnost. Dokladem toho 
je jeho volba římským králem.

Roku 1344 byl 
Karel  IV� se svým 
otcem Janem Lu-
cemburským po-
zván papežem do 
Avignonu� Karel 
tu dosáhl toho, že 
bylo pražské bis-
kupství povýšeno 
na arcibiskupství� 
Během jednání se 
dohodli také na 
Karlově kandidatu-
ře ve volbě nového 
římského krále, kte-

rý poté rozpoutal „boj“ Lucemburků o  zisk římské 
královské koruny� Karel IV� musel složit sliby papeži, 
vydat záruky a privilegia pro svého prastrýce Baldui-
na Lucemburského� Poté vyzval říšské kurfiřty k vol-
bě nového římského krále� Volba proběhla v úterý 
11� července 1346 u městečka Rhens na levém bře-
hu Rýna� Karel byl zvolen římským králem�

Lucie Sládková

Už sem neprší (635 let)

Uplynulo 42 let od položení základního 
kamene nové pražské katedrály, než byl 
zaklenut její chór. K jejímu vysvěcení 
došlo 12. července 1386 a zasvěcena 
byla sv. Vítu.

První architekt Matyáš z  Arrasu postavil vě-
nec osmi kaplí, v nichž jsou mj� náhrobky přemy-
slovských vladařů� Petr Parléř vedl stavbu od roku 
1356� Vystavěl zbytek chórových kaplí, na vyso-
kých stěnách hlavní lodi zřídil triforium se slavnými 
bustami osobností své doby, nechal postavit kapli 
sv� Václava a  založil velkou věž� Strop kněžiště (či 
chóru), zaklenutý žebrovou síťovou klenbou, je 
impozantních 33 metrů nad návštěvníkem� Světící 
arcibiskup Jan z  Jenštejna se možná i  trochu bál, 
aby se na něj klenba nezřítila�
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Spisovatel, herec, re-
žisér a  také pedagog Ar-
nošt Goldflam se narodil 
22� září 1946 v Brně� Původ-
ně se rozhodl pro studium 
medicíny, které však po 
dvou semestrech ukončil, 
a  začal se živit jako slévač, 
jádrař či rozpočtář� V  roce 
1971 se přihlásil ke studiu 
činoherní režie na JAMU, 
kterou následně úspěš-
ně absolvoval� Již během 
studií začal spolupracovat 
s  Divadlem bratří Mrštíků 
a Divadlem na provázku, kde rovněž dostal několik 
hereckých úloh� Koncem 70� let se stal členem Ha-
náckého divadla v Prostějově, které se později pře-
sunulo do Brna a  přejmenovalo se na HaDivadlo� 
Tam působil jako režisér, dramatik a  herec� Coby 
herec se začal uplatňovat také v televizi a ve filmu 
a do diváckého povědomí se nejvíce zapsal kome-
dií Dědictví aneb Kurvahošigutntag a  pohádkou 
Lotrando a  Zubejda� V  současné době účinkuje 
v  Divadle v  Dlouhé a  ve Studiu Ypsilon� V  únoru 
letošního roku vyšla Arnoštu Goldflamovi nová 
kniha povídek Hlavně o mamince�

Kam byste pozval naše čtená-
ře na výlet po České republice?

Já jsem vždycky rád jezdil na Te-
lečsko, do Strmilova, do Řásné, Dobré 
Vody a  tam všude kolem. Pak třeba 
na pár dní do Poděbrad a  v  dětství 
k  Dyji do Podhradí, kam bych se ješ-
tě v  životě rád někdy podíval, snad 
se to podaří. Tam všude to mám rád 
a můžu doporučit.

Děkuji Vám za zajímavé tipy na 
výlet a  dovolte mi, abych Vám po-
přála mnoho úspěchů v  profesním 

i osobním životě�
Tereza Blažková

Spisovatel, herec a režisér Arnošt Goldflam

Pohled na klenbu presbytáře z triforia

Podobizna Karla IV. na Votivním 
obrazu Jana Očka z Vlašimi

Libenského kolonáda v Poděbradech

Spolek přátel a přívrženců se nám rozrůstá

Dobrý den, v  našem městečku fungu-
je Informační centrum Meziměstí 5�  květ-
na 113, 549 81 Meziměstí, +420 702 014 026 
infocentrum@mezimesti�cz, www�mezimesti�cz� 
Přesto Váš časopis zde vůbec není� Je možné, že se 
v budoucnu dočkáme? Hezký den, Bažant M�

Vážený pane Bažante, předně Vám chci podě-
kovat za zájem o magazín KAM po Česku. Ohledně 
Vašeho doporučení, pokusil jsem se kontaktovat 
infocentrum v  Meziměstí, ale nikdo mi telefon 
nezvedá, přestože je mobilní. Spojil jsem se proto 
s  radní pro Královéhradecký kraj z  Asociace turis-
tických informačních center paní Hanou Nýdrlo-
vou, která mě informovala, že toto infocentrum 
není certifikované, není čekatelem a ani žadatelem 
o  certifikaci. Navíc nevede žádnou komunikaci 
s asociací turistických infocenter. Tím se stává pro 
nás jako partner pro distribuci magazínů proza-
tím nevhodným. Snaha byla, třeba se infocentrum 
ozve samo… Přeji Vám vše dobré a  posílám po-
zdravení do Meziměstí.

Vážení, obracím se na Vás s prosbou o zaslání 
starších čísel časopisu Kam po Česku� Dostávala 
jsem ho od Vás jako náhradu za Pražský kulturní 
přehled a velmi se mi zalíbil� Poslední číslo, které 
jsem dostala, bylo za březen  2021� Dnes jsem si 

prostřednictvím SEND objednala předplatné od 
čísla 7–8/2021� Chybí mi tedy čísla od dubna do 
června 2021� Můžete mi chybějící čísla zaslat spo-
lu se složenkou na úhradu na níže uvedenou ad-
resu� Předem děkuji za Vaši vstřícnost� Eva Lodlo-
vá, Praha

Vážená paní Lodlová, předně mi dovolte podě-
kovat Vám za zájem o magazín KAM po Česku. Vámi 
zmíněná vydání duben, květen a  červen Vám rádi 
pošleme, ale s  tou složenkou v  obálce je problém 
a dobírka by Vás stála spoustu peněz. Nenašel by se 
někdo ve Vašem okolí, kdo by se mohl pro magazíny 
v redakci zastavit, když jste z Prahy?

Luděk Sládek, šéfredaktor

2| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí

KAM na výlet s ARNOŠTEM GOLDFLAMEM
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Husité nejsou 
neporazitelní (600 let)

Pověst a sláva husitských vojsk byla 
pošramocena v bitvě u Mostu v srpnu 
1421. Jan Želivský tu podlehl oddílům 
Fridricha IV.

Po úspěšném převratu a sjednocení Prahy do 
jedné obce se vypravil Jan Želivský na sever Čech 
proti základnám Zikmunda Lucemburského� Se 
spojenci dobyli v  červenci Duchcov a  Bílinu a  na 
řadě byl Most� Nejdřív zkusili dobýt hrad, pak 
dojednat kapitulaci� Skoro to vyšlo, ale nakonec 
5�  srpna byli husité překvapeni dalšími posilami 
z Míšně a dali se v panice na útěk� Ztráty byly vy-
soké na životech i materiálu� Jan Želivský jako voje-
vůdce neuspěl� Stáhl se do Prahy, kde byl nahrazen 
Žižkou, a husité se o Most už nepokusili�

-lipa-

Románský kostel 
v Žatci (815 let)

K založení původně románské stavby 
nového kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Žatci mělo dojít 21. srpna 1206. 
Do dnešní doby se zachovala spodní 
část jejího západního průčelí.

Mezi lety 
 1336–1380 byl kos-
tel přestavován� 
Stojí proti Kněžské 
bráně a  západní 
průčelí je zakonče-
né dvěma hrano-
lovými věžemi� Na 
jižní straně je připo-
jena kaple sv�  Jana 
Nepomuckého z  let 
1724–1728, na vý-
chodní pak zvonice 
z let 1753–1773� Zá-

padní průčelí, kaple sv� Jana Nepomuckého a horní 
patra zvonice mají barokní fasády� Trojlodí a pres-
bytář mají gotický vzhled� Po požáru v  roce 1840 
proběhly novogotické úpravy� Kostel patří k nejvý-
znamnějším památkám města�

-felix-

Vojevůdce Jan Jiří Krnovský (400 let)

Charismatický rebel a muž jasných zásad. Zastánce kalvinismu (protestantská 
možnost kritiky a svržení panovníka), odpůrce Habsburků a jediné možné oficiální 
státní víry. Po roce 1620 tvořilo vše výše uvedené nežádoucí třaskavou směs.

Jan Jiří byl původně před-
určen k  církevní dráze pro-
testantského duchovního� Ve 
Štrasburku studoval kalvínskou 
akademii a  jako představitel 
protestantů byl jmenován ve 
Štrasburku biskupem� Úřadu se 
kvůli sporům s  katolíky vzdal� 
Od svých rodičů ale získává 
v  roce 1607 krnovské panství 
a  postupně se řadí mezi vý-
razné osobnosti nekatolické 
šlechty u nás� Díky jeho úsilí si 
slezská šlechta od roku 1609 
vymohla na císaři poměrně 
rozsáhlou náboženskou svo-
bodu� Katolické vidění světa mu holt nešlo pod 
vousy� Když v  roce 1618 vypuklo stavovské po-
vstání, účastnil se jej jako vůdce slezských sborů 
proti císaři� V lednu 1621 byl dán do klatby a zba-
ven svých zemí� Po hrůzné popravě českých pánů 
na Staroměstském náměstí v červnu 1621 se staví 
na Moravě do čela dvanáctitisícového odbojného 
vojska proti Habsburkům� Společně s  Ladislavem 

Velenem ze Žerotína postupně 
ovládli Opavu, 25� července do-
byli Nový Jičín a v průběhu září 
a října obsadili Skalici, Strážnici, 
Veselí, Uherský Brod a Holešov� 
Cíle však byly mnohem smělej-
ší� S  uherským spojencem Gá-
borem Bethlenem chtěli zaúto-
čit na Vídeň, ale vše se zadrhlo� 
Nezdarem skončily pokusy 
u  Prešpurku, Uherského Hra-
diště a  definitivní ránu zasadil 
vojenským akcím Albrecht 
z  Valdštejna v  listopadu  1621 
v  bitvě o  Olomouc� Morava 
byla Albrechtovými vojsky do 

ledna 1622 postupně „uklizena“, nové katolické po-
řádky pevně usazeny a postupně uváděny v život� 
Jedinými odbojníky zůstali ještě na nějaký čas Va-
laši, ale i těm došel dech� Jan Jiří Krnovský přichází 
o svůj majetek, prchá do Košic a umírá jako 46letý 
bezzemek roku 1624 v Levoči�

-liban-

Dalibor – lump, či dobroděj? (525 let)

Příběh Dalibora z Kozojed je ukázkou rozdílu mezi legendou a pravdou. Dalibor, 
dnes známý jako ochránce chudých a neprávem uvězněný „houslista“,  
byl hamižný lump.

Pocházel ze starobylého 
rodu, který dokonce bojoval po 
boku Jana Lucemburského� Jenže 
jeho touha po majetku ho při-
vedla do sporu s otcem i bratrem� 
Jeho neoprávněné nabytí části 
rodinného majetku musel řešit 
dokonce dvakrát soud�

Obrat nastal, když se Dalibor 
zamíchal do sporu poddaných 
s  jejich pánem – Adamem  Plo-
skovským z  Drahonic� Povstání 
proti robotním povinnostem 
z 13� července 1496 vedlo k tomu, 
že se Dalibor vzbouřenců „ujal“ 
i  s  majetkem svého souseda� To 
byl ale problém, který ho přivedl roku 1497 do 
věže čerstvě zbudovaného vězení na Pražském 
hradě� Dalibor měl prý tu čest být první vězeň, 
a  proto je věž po něm pojmenována� Kvůli Da-
liborovi museli právníci té doby dát hlavy do-
hromady a  zákon „lex Dalibor“ byl na světě� Jeho 
podstatou bylo to, že kdo přijme pod ochranu 
vzbouřené poddané, má být popraven a  majetek 

s  poddanými takto získanými má 
být vrácen původnímu pánu� To by 
se nám v Čechách rozvinul pěkný 
nešvar…, který by mohl zásadně 
ovlivnit majetkové poměry� Dál 
už byl proces s Daliborem hračka� 
Rozsudek byl vynesen 13� 3� 1498 
a zřejmě téhož dne i vykonán� Díky 
lidové fantazii se z  Dalibora stal 
ochránce chudých, který se v nou-
zi naučil housti� Nejpravděpodob-
nější variantou o houslích je ale ta, 
která hovoří o  mučicím nástroji, 
kdy se připnuly ruce a  krk vězně 
před nebo vedle obličeje a  tím 
vznikla podobnost s houslemi� Pří-

běh dnes známe hlavně díky převyprávění Aloise 
Jiráska, který přisoudil Daliborovi hudební vlohy ze 
žalu a stesku a taktně přešel pravé důvody zatčení� 
Bedřich Smetana vše nádherně zhudebnil a legen-
dární hrdina žije úplně jiný příběh…

-babok-

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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Vévoda a český vojevůdce Jan Jiří Krnovský

Jan Želivský, pamětní deska na Staroměstském náměstí v Praze

Dalibor z Kozojed ve věži Hradu, 
Věnceslav Černý
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Volf Vilém Lamingen z Albenreuthu v pravý čas přestoupil ke katolické víře. Díky tomu získal 
31. července 1621 od knížete Karla z Lichtensteina v rámci pobělohorských konfiskací vládu  
nad Chodskem.

Měl celkem čtyři děti� 
A  nejmladší z  nich, svo-
bodný pán Wolf Max-
milián Lamingen z  Alben-
reuthu zvaný Lomikar 
(23� 11� 1634 – 2� 11� 1696), 
se roku 1660 v  soudním 
procesu stal pánem na do-
mažlickém hradě a od roku 
1676 sídlil na zámku v Trha-
nově� Patřil k průkopníkům 
průmyslové výroby u  nás� 
Provozoval sklářskou huť, 
železárnu i  textilní manu-
fakturu� K  práci využíval 
i  místní Chody� Ti však odmítali pod-
danství s  odkazem na stará královská 
privilegia� Vrcholem bylo Lomikarovo 
zabírání půdy, kácení lesů, monopol 

na výčep piva, zvyšování daní a usazo-
vání německých kolonistů� Tak se sta-
lo, co se stát muselo� Vzplálo chodské 
povstání� Jistě, bylo potlačeno a jeden 

z  vůdců Jan Sladký Kozina 
byl pro výstrahu popraven 
28� 11� 1695 v Plzni� Necelý 
rok nato zemřel Lomikar při 
hostině na mrtvici� Pohřben 
byl v  Klenčí pod Čercho-
vem a dal vzniknout legen-
dě, kterou roku 1799 zapsal 
Ernst Papstmann� Alois Jirá-
sek ji později použil v  Pso-
hlavcích, kde Kozina při 
popravě vyzval Lomikara 
„do roka a do dne“ na Boží 
soud� Kozinu ale před Ji-
ráskem objevila už Božena 

Němcová za svého pobytu v Domažli-
cích a Všerubech (1845–1848), kde sbí-
rala náměty pro své pohádky�

Antonín Fridrich fo
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1376
(645 let)
Václav IV.
6� 7� 1376
korunován 
římským králem

1376
(645 let)
Karel IV.
14� 8� 1376
dal Pražanům 
svobodný 
fleišmark  
(trh s masem)

1471
(550 let)
Vladislav 
Jagellonský
22� 8� 1471
korunován 
českým králem

6. 7. 1851 (170 let)
Za Bachova absolutismu byla 
zavedena cenzura� Bylo vydáno 
vládní nařízení umožňující úřa-
dům po dvojí výstraze o své vůli 
zastavit vydávání libovolných 
novin� Jednalo se o tzv� předběž-
nou cenzuru� Vydržela šestnáct 
let do vydání ústavy Rakouského 
císařství v roce 1867�

7. 7. 1961 (60 let)
Při důlním neštěstí na ostrav-
ském dole Dukla v Dolní Suché 
nedaleko Havířova zahynulo 
108 horníků� Tragédie vznikla 
náhodou z neopatrnosti jedno-
ho z horníků� Došlo ke spuštění 
pásového dopravníku, od nějž 
vznikl a rozšířil se požár� Dnes 
již uzavřený důl byl založen 
v roce 1907�

8. 7. 1876 (145 let)
Na zámku v Zákupech došlo 
k setkání ruského cara 
Alexandra II. s císařem 
Františkem Josefem I. Byly zde 
dohodnuty základní směry spo-
lečného postupu v tehdy probí-
hající balkánské krizi� Zákupská 
dohoda otevírala habsburské 
monarchii cestu k okupaci vět-
šiny Bosny a Hercegoviny�

10. 7. 1421 (600 let)
„Jan Žižka z Trocnova obléhaje 
hrad Rábí ztratil druhé své 
oko�“ (Kalendář historický náro-
da českého, D� A� z Veleslavína, 
s� 625) Žižka zemřel 11� říj-
na 1424� Historicky je podrob-
něji zmapováno pouze posled-
ních šest let jeho života, zprávy 
o jeho předchozích osudech 
jsou nedostatečné�

13. 7. 1436 (585 let)
„Císař Zigmund v Jihlavi dal 
majestát stavům království 
českého“ Jsa 22� 7� v Jihlavi, dal 
Pražanům i jiným městům krá-
lovství českého list a obzvláštní 
majestát… a to pro zachování 
míru, pokoje a jednoty v měs-
tech�“ (Kalendář historický náro-
da českého, D� A� z Veleslavína, 
s� 636/657)

Pierot z Kolína (225 let)

Chceme-li nahlédnout do života a uměleckého světa proslulého 
mima Jeana Gasparda Deburaua, nejlepší bude zaposlouchat 
se do stejnojmenné písně Hany Zagorové. Možná byl Deburau 
podobně melancholický, jako je skladba, a vnitřně se podobal 
některé z postav, které ztvárňoval v komedii dell’arte.

Do manželství francouzského 
vojáka Phillipa Germainea Deburaua 
a Češky Kateřiny Králové (jména rodičů 
se ve zdrojích rozcházejí, pozn� autora) 
se v Kolíně 31� července 1796 jako Jan 
Kašpar Dvořák narodil chlapec, ze kte-
rého se měl stát nejvýznamnější evrop-
ský mim 19� století� Kolem roku 1811 se 
rodina z  Čech přestěhovala do Paříže, 
kde Jean Gaspard vystupoval při pro-
vazolezeckých vystoupeních� Angažmá 
získal v  Théâtre des Funambules, ve 
kterém zůstal po celý život� Stal se nej-
populárnějším pařížským pierotem� Ve 
sněhově bílém nalíčení a oblečení, s ve-
likými knoflíky tato tragikomická po-
stava filozoficky přemítá nad životem� 

Diváci zbožňovali scénu, ve které Debu-
rau nechal svého pierota zemřít hlady 
v hodovní síni� Miláček publika zemřel 
v  padesáti letech� Pohřben byl v  Paří-
ži na hřbitově Père Lachaise� K  poctě 

„největšího z  pierotů“ se každoročně 
v  jeho rodném Kolíně koná divadelní 
festival Gasparáda� Kolín v  roce 1996 
odhalil svému významnému rodákovi 
také pamětní desku od sochaře Jarosla-
va Hylase�

-namo-

Lomikar (vlevo) a Kozina (vpravo)

Pamětní deska Jeana Gasparda Deburaua v Kolíně

Jean-Baptiste Gaspard Deburau, Arsène 
Trouvé, Pařížské muzeum Carnavalet
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1506
(515 let)
Ludvík 
Jagellonský
* 1� 7� 1506
† 29� 8� 1526
český a uherský 
král

1551
(470 let)
Václav Budovec 
z Budova
* 28� 8� 1551
† 21� 6� 1621
český spisovatel 
a diplomat

1646
(375 let)
Ferdinand IV.
8� 8� 1646
korunován 
českým králem

Proč už ne sáh, kvintlík, žejdlík…? (150 let)

Že na vás mluvíme cizí řečí? Ne, jen ještě před půldruhým stoletím byste tyto měrné jednotky 
běžně používali, jinak byste se na tržišti nedomluvili.

Propojující se svět a  potřeba ne-
ustále přesnějšího měření úplně všeho 
si vynutily zásadní změnu� Staré jednot-
ky, které často vycházely z rozměrů lid-
ského těla, už nevyhovovaly� Osvícená 
panovnice Marie Terezie roku 1764 sice 
vydala nařízení o  soustavě měr a  vah, 
ale opravdu moderní systém zaved-
la Francie až k  roku 1840 po několika 
komplikacích� Nově pojaté a  definova-
né míry a váhy se postupně dařilo pro-
sazovat, až vše vyústilo v  mezinárodní 
konferenci v Paříži v srpnu 1870� O rok 
později v červenci 1871 přijímá metric-
ký systém s desetinnou soustavou me-
trických měr a vah i Rakousko-Uhersko, 
nicméně s  definitivní platností až roku  
1876� Přes  všechna tato nařízení trvalo 
mnoho desetiletí, než se vžila nová me-
trická soustava v běžné mimoobchodní 

činnosti a ve všech odlehlých částech 
monarchie� Jako základní jednotka dél-
ky byl navržen metr jako jedna deseti-
miliontina zemského kvadrantu a podle 
toho zhotoven archivní metr ve tvaru X� 
Obdobně vznikl i prototyp válečku 

z platino-iridiové slitiny, který kilogram 
definuje   jako hmotnost jednoho  lit-
ru vody prosté vzduchu za teploty tuh-
nutí� Kopie prototypů byly přiděleny 
jednotlivým členským státům�

Vznikl také mezinárodní úřad měr 
a  vah a  jedním z  mnoha praktických 
důsledků jeho činnosti byla postupná 
normalizace průmyslových výrobků, 
stanovení parametrů pro výrobu měr-
ných nádob, jejich rozměrů a  tvarů, 
způsob cejchování  atd� Navzdory no-
vým definicím základních sedmi jed-
notek v roce 2018 zůstal jejich seznam 
ale beze změny� Tvoří je metr (délka), 
kilogram (hmotnost), sekunda (čas), 
kelvin (teplota), ampér (elektrický 
proud), kandela (svítivost) a  mol (lát-
kové množství)�

-babok-

15. 7. 1821 (200 let)
Lékař, archeolog a speleolog 
Jindřich Wankel se narodil 
15� 7� 1821 v Praze († 5� 4� 1897)� 
Byl významnou osobností mo-
ravské archeologie 2� pol� 19� st� 
Světovou proslulost získal 
objevem pohřebiště v Býčí 
skále� Položil základy moravské 
paleontologie a zachránil řadu 
cenných nálezů�

19. 7. 1536 (485 let)
„V pátek před sv� Máří 
Magdalenou, město Králové 
Hradec nad Labem, téměř 
všecko, krom předměstí, 
vyhořelo, 25 toliko domů 
zůstalo, kostel, rathouz a fara 
s tím, což po nich�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 652)

23. 7. 1421 (600 let)
„V středu po sv� Máří 
Magdaleně upálen u Prahy 
v sudu Václav Švec, měštěnín 
staroměstský, protože bludný 
smysl měl o Velebné Svátosti 
a když k němu přinesena byla, 
hřbet k ní obrátil�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 660)

23. 7. 1721 (300 let)
V Brentanově domě na 
dnešním náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad v Chebu byla cheb-
skými stavy přijata pragmatic-
ká sankce� Šlo o poslední poli-
tický akt, který Chebsko učinilo 
samostatně a odděleně pro své 
zvláštní státoprávní postavení 
v rámci České koruny�

27. 7. 1411 (610 let)
„V neděli po sv� Jakubu, havéři 
vypálili městečko Malín, 
nedaleko od Hory Kutny o po-
svícení a lidu obojího pohlaví 
do 400 pomordovali� Příčina 
byla, že nějaký malínský zastih 
dva havéře na svém hrachu, 
sehnal je a upral�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 670)

Šprechty včera, dnes a zítra (100 let)

Český komik německé národnosti Felix Holzmann se narodil 
8. července 1921 v Teplicích, ale valnou část života prožil 
v Litoměřicích. Jeho tatínek byl úspěšný velkoobchodník, 
a zřejmě i proto vystudoval Felix obchodní akademii. Více jej ale 
lákalo divadlo, proto odmala hrával s litoměřickými ochotníky.

V  roce 1949 slavil úspěch svým 
účinkováním ve hře Charleyova teta� 
Později upoutal pozornost konferen-
ciéra a  kouzelníka Františka Budína 
a následně spolu vytvořili nezapome-
nutelnou komediální dvojici� Jejich 
vystoupení, konfrontující inteligenci 
s prostoduchostí, vyvolávala u diváků 
salvy smíchu, vrcholící vždy originální 
pointou� Obliba herce stále rostla, což 
dokládá mnoho televizních scének, 
ve kterých vystupoval se známými 
umělci, jako byli Viktor Maurer, Lubo-
mír Lipský, Milan Neděla, Miloslav Ši-
mek, Karel Gott, Iva Janžurová a další� 
Od  počátku 70�  let vystupoval také 
v  Německu, kde slavil velké úspěchy, 

např�  v  pořadu Ein Kessel Buntes� 
V roce 1972 se podruhé oženil se zpě-
vačkou Barbarou Greifovu, s níž pozdě-
ji společně vystupoval na zámořských 

lodích� Do Čech se však stále vracel 
a  příležitostně vystupoval v  televizi� 
Felix Holzmann zemřel 13�  9�  2002 
v  Chemnitzu a  je pohřben v  rodinné 
hrobce v  Litoměřicích� V  tomto měs-
tě jej také připomíná busta umístěná 
na průčelí domu č�  p� 25 na Mírovém 
náměstí�

-mf-

Da Vinciho Vitruvius, ukázka růzností loktu

Felix Holzmann a František Budín

Felix Holzmann
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Toho bohdá nebude… (675 let)

Během stoleté války přistál na pobřeží Normandie 12. 7. 1346 
Edward s 14 000 muži. Poté jeho armáda pochodovala na sever 
a drancovala francouzský venkov. Když se král Filip dozvěděl 
o příchodu Angličanů, shromáždil 12 000 mužů, asi 8 000 
jízdních rytířů a 4 000 janovských střelců z kuše.

Edward zastavil svůj po-
stup v Normandii u vesnice 
Crécy (Kresčak) a  připravo-
val se na francouzský útok� 
Ten začal 26�  srpna  1346 
pozdě odpoledne� Janov-
ské střelce hravě přemoh-
lo 10 000 Edwardových 
lučištníků, kteří rychleji 
nabíjeli a  stříleli mnohem 
dále� Francouzští jízdní ry-
tíři se pokusili proniknout 
do anglických pěších linií, 
ale koně i  jezdci padali v  nemilosrd-
né sprše šípů� Za soumraku Francouzi 
ustoupili� Třetina jejich armády ležela 
zabita na poli, včetně Filipova bratra 

Karla II� z Alençonu, českého krále Jana 
Lucemburského a flanderského hrabě-
te Ludvíka II� z Nevers� Sám Filip unikl 
s  těžkým zraněním� Anglické ztráty 

činily méně než sto mužů� Bitva zna-
menala úpadek jízdního rytířstva v ev-
ropské válce, kde Angličané využili síly 
smrtícího luku, která je považována za 
jednu z nejrozhodnějších v historii�

Josef Grof

1851
(170 let)
Alois Jirásek
* 23� 8� 1851
† 12� 3� 1930
český prozaik 
a dramatik

1931
(90 let)
Jan Kristofori
* 17� 7� 1931
† 23� 3� 2004
český malíř, 
galerista a grafik

1936
(85 let)
Sportovní 
lidové hry
1� 8� 1936
zahájeny v době 
konání berlínské 
olympiády
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Valach Ludvík Vaculík (95 let)

„Za třpytného nedělního dopoledne, kdy z nebe zářilo slunko a ze země sálal mráz, kráčel po 
zasněženém nábřeží v Praze osamělý muž a hlasitě nadával na režim. Byl jsem to já. Tramvaj svině 
nejela, protože vykolejila kdesi na zledovatělé výhybce a zatarasila trať.“

Spisovatele a  publicistu Ludvíka 
Vaculíka charakterizuje ryzost, cit pro 
slovo, osobitost a  famózní fejetony� 
„Byl to Valach s  venkovským pohle-
dem na to naše velkoměstské hem-
žení – na intelektuálská hemžení taky� 
Byl to zvláštní pohled na věci zvenčí� 
Nebyl to klasický intelektuál,“ řekl 
o  svém příteli a  kolegovi spisovatel 
Ivan Klíma� Cestu pražského novináře 
na valašskou vesnici přibližuje auto-
biografický Vaculíkův román Sekyra, 
ve které konfrontuje vlastní politické 
iluze s obhajobou politiky komunismu 
padesátých let Vaculíkovým otcem�

Ludvík Vaculík se narodil 23�  čer-
vence  1926 v  Brumově� Přestože ab-
solvoval Vysokou školu politickou a so-
ciální, již jeho první knihy (Na farmě 

mládeže, Rušný dům) zobrazují auto-
rovu deziluzi z  ideologie komunismu, 

které propadl ve 40� letech� Vaculíkova 
próza Morčata už nesměla v  Čechách 
vyjít, což autora přimělo k intenzivnímu 
zapojení do samizdatového šíření zaká-
zané literatury� V  roce 1968 napsal Va-
culík text manifestu Dva tisíce slov, kte-
rý podepsaly stovky osobností českého 
veřejného života� Patřil také k zakládají-
cím členům Charty 77� Zásadním Vacu-
líkovým dílem je kniha Český snář, která 
v  samizdatu vyšla jako román-deník 
v roce 1981� V knize přibližuje z vlastní-
ho pohledu život disidentské sféry� Pro 
čtenáře je Vaculíkovo dílo kritickou spo-
lečenskou výpovědí, která je adresná, 
hodnotná, estetická a  stále moderní� 
Ludvík Vaculík zemřel 6� 6� 2015, po-
hřben byl v rodném Brumově-Bylnici�

Naďa Morávková

Srpen 856 (1165 let)
Ludvík II. Němec, první vý-
chodofranský král, se vypravil 
proti srbským Slovanům do 
Polabí a při zpáteční cestě se 
pravděpodobně vracel seve-
rozápadními Čechami, kde 
přinutil některé české vévody 
k uznání franské svrchovanosti� 
Expanze východním směrem 
podnikal poměrně často�

Srpen 1051 (970 let)
Výpravu německého krá-
le Jindřicha III� Černého do 
Uher podporoval český oddíl 
vedený Břetislavem I�, který 
poplenil území na levém břehu 
Dunaje� Břetislav byl kroniká-
řem Kosmou přezdíván jako 
„český Achilles“� Často podni-
kal výpady směrem na polské 
území�

Srpen 1301 (720 let)
V Hodoníně došlo k setká-
ní českého poselstva krále 
Václava s jeho dvanáctiletým 
synem s deputací uherských 
magnátů� Václav nabídl uher-
ským stavům za krále prince 
Václava (po matce byl pra-
vnukem Bély IV�), který byl od 
února 1298 zasnouben s dcerou 
Ondřeje III� Návrh byl přijat�

5. 8. 1551 (470 let)
„Města Slaného, čtyry míle 
od Prahy, více nežli polovice 
a předměstí tolikéž od ohně 
kladeného vyhořelo� Od 
prvního ohně, kterým za císaře 
Karla vyhořelo, přeběhlo let 
179, dva měsíce a dnů 25�“ 
(Kalendář historický národa čes-
kého, D� A� z Veleslavína, s� 696)

7. 8. 1266 (755 let)
„Přemysl Ottagar II., král český 
vyjel z Prahy s velikým vojskem 
a táhl do Bavor a tam hned 
až samému Řeznu ohněm, 
mečem a zájmem lidí velikou 
škodu činil a město Cheb se 
vším příslušenstvím knížeti 
bavorskému odjal�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 700)

Pomník u Crécy-en-Ponthieu,  
údajné místo smrti Jana Lucemburského

Edward (Černý princ), princ z Walesu u těla  
Jana Lucemburského, Julian Russell, 1888

 Ludvík Vaculík, červen 2006
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae

1936
(85 let)
Thomas Mann
18� 8� 1936
získal domovské 
právo v Proseči

1941
(80 let)
Jiří Grossmann
* 20� 7� 1941
† 5� 12� 1971
český komik, 
muzikant, 
zpěvák, textař, 
divadelní autor 

1971
(50 let)
František 
Venclovský
30� 7� 1971
přeplaval 
Lamanšský průliv
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Josef Mašín byl hrdina (125 let)

Nezdolnost, vzpurnost, pevnost, odvaha a láska k vlasti. 
Tak by se snad ve stručnosti dala shrnout osobnost generála Josefa Mašína.

Budoucí člen pro-
tinacistické odbojové 
skupiny Tři králové se 
narodil 26� srpna 1896 
v  Lošanech u  Kolí-
na jako jediný syn 
sedláka� Vystudoval 
gymnázium a  střední 
školu hospodářskou, 
ale zásadní zlom při-
nesla až I�  sv�  válka� 
Byl odveden v  roce 
1915, dostal se na 
východní frontu 
a  jako legionář bojo-
val v  bitvách  u  Zbo-
rova,  u  Bachmače  i  na  transsibiřské 
magistrále� Byl několikrát raněn a  ně-
kolikrát vyznamenán� Před německou 
okupací sloužil u  dělostřelectva ve 

velitelských funkcích� 
Již 14� března 1939 byl 
suspendován a  ob-
žalován za vzpouru, 
protože chtěl klást 
aktivní odpor� Měl 
v  úmyslu vyhodit do 
povětří sklad zbraní 
v  ruzyňských kasár-
nách, aby nepadly do 
rukou Němců, a nevá-
hal fyzicky inzultovat 
nadřízené, kteří mu 
v  jeho úmyslu bráni-
li� Zapojil se tedy do 
činnosti odbojové 

organizace  Obrana národa a  společ-
ně s  Josefem Balabánem  a  Václavem 
Morávkem  vytvořili zpravodajskou 
skupinu  Tři králové� Němcům jejich 

sabotáže, sběr informací a vysílání de-
peší do Londýna ležely hodně v žalud-
ku� V květnu 1941 byl za dramatických 
okolností v Praze Nuslích zatčen� V prů-
běhu zatýkání došlo k přestřelce a rvač-
ce, Mašín se pokusil dokonce zastřelit, 
ale to se mu nepovedlo� Ačkoliv byl po 
celý rok mučen, nikdy však neprozradil 
svoje kontakty a cenné informace� Ně-
kolikrát se pokusil o útěk i sebevraždu� 
Po několika napadeních svých věznite-
lů a souhlasu s atentátem na Heydricha 
byl odsouzen k trestu smrti 30� 6� 1942 
a  zastřelen� Svoje poslední slova „Ať 
žije Československá republika!“ zvolal 
v pozoru a s pouty na rukou�

-babok-

IV. křížový výprask v Čechách (590 let)

Husitská revoluce (1419–1434/36) zachvátila Čechy a další části zemí Koruny české. Hluboká 
společenská krize upálením Jana Husa a odsouzením jeho myšlenek na nápravu církve 
a společnosti oslovila široké vrstvy od chudiny po města a šlechtu.

V  létě roku 1431 vedl do husit-
ských Čech IV� kruciátu opět Fridrich I� 
Braniborský� S  ním také kardinál Giu-
liano Cesarini, 9 000 bojových vozů 
a  nevídaných 100 000 mužů� Po ne-
zdaru u  Tachova se přesunuli křižáci 
k  Domažlicím, které chtěli získat za 
opěrný bod� Husité znali záměr křižá-
ků� V  krátkém čase u  Berouna shro-
máždili 40 000 mužů, největší vojsko 
v  dějinách husitských válek� Nemělo 
sílu protivníka, ale převyšovalo ho 
svou organizovaností, bojovou mo-
rálkou a  jednotou velení pod Proko-
pem Holým� Vyrazili 12� 8� na pochod 
a 80 km zvládli během dvou dnů� Kři-
žáci zaskočení rychlým postupem hu-
sitů sice postavili mezi Domažlicemi 
a  Rýzmberkem vozovou hradbu, ale 

už nestačili zaujmout bojové pozice� 
Tak se stalo, že 14� srpna 1431 husitský 
rychlý přesun a  chorál „Ktož jsú boží 
bojovníci“ podlomil bojovou morálku 
křižáků v  bitvě u  Domažlic� Panický 
útěk armády k  bavorským hranicím, 
kde se v  jeho řadách ukrýval za vojá-
ka přestrojený Cesarini, je mementem 

IV� křížové výpravy, poslední v  první 
polovině 15� století� Nezdar donutil 
katolíky k  jednání s  husity na basilej-
ském koncilu a  na bojišti ukořistěný 
kardinálský klobouk byl ještě dlou-
ho ukazován v  Praze před Týnským 
chrámem�

Alois Rula

12. 8. 1401 (620 let)
„Král Václav IV. čtyřem oso-
bám moc dal, aby řád v zemi 
způsobili a pravdu i pokoj 
v království ustanovili: Volbram, 
arcibiskup pražský, Jindřich 
z Rožmberka, Otta starší 
z Bergav a Biliny, Jan Krušina 
z Lichtemburka�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 714)

21. 8. 1751 (270 let)
Byl vydán Ohňový patent 
Marie Terezie, který zakotvil 
například základní protipožár-
ní zásady při výstavbě domů 
(např� každá chalupa měla mít 
zděný komín), povinnost vyba-
vit vesnice zvoničkami a základ-
ní zásady pro hašení požárů� 
Mělo se budovat více studní 
a dolin na dešťovou vodu�

23. 8. 1436 (585 let)
„Přijel z Jihlavy do Prahy císař 
Zigmund a tu za krále a pána 
přijat�“ 26� 8� „mu konšelé i na 
místě svých obcí, všech tří měst 
pražských, slibovali věrnost, 
poddanost a poslušenství, jakož-
to králi a pánu svému�“ (Kalendář 
historický národa českého, D� A� 
z Veleslavína, s� 744/754)

27. 8. 1301 (720 let)
Ve Stoličném Bělehradě při-
jal Václav III. z rukou kaloč-
ského metropolity Jana II� 
zlatou čelenku sv� Štěpána� 
Jako nový uherský král přijal 
jméno Ladislav V� Neovládal 
celé Uhersko a vládu za něj 
vykonávali jeho otec a rádci� 
V době korunovace mu bylo 
teprve 12 let�

29. 8. 1811 (210 let)
V Brně byla prohlášena za ve-
řejnou hospodářsko-vědeckou 
korporaci Moravsko-slezská 
společnost k povznesení 
orby, přírodovědy a vlastivě-
dy, která slučovala obdobné 
moravské dosavadní přírodo-
vědecké spolky a také Slezskou 
hospodářskou společnost (usta-
venou 27� dubna 1771)� te
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Bitva u Domažlic, kardinál Cesarini ztrácí kardinálský klobouk, Mikoláš Aleš, 1900

Předválečný kolorovaný portrét 
pplk. Josefa Mašína v důstojnické 
uniformě československé armády
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Bivakujte  
v zaniklé osadě.
Umíř, Plachtín / 
Plzeň – sever

Učte se 
poznávat 
přírodu 
nejen očima.
Les plný smyslů, 
Krásná Lípa / Děčín

Poučte se  
o jediné lokalitě 
kriticky ohrožené 
byliny kandík  
psí zub v ČR.
Medník, Hradišťko / 
Praha – západ

Porovnejte si 
délku skoku 
s blechou 
nebo jelenem.
Zásmucká Bažantnice
Zásmuky / Kolín

Otužte se  
v přírodním 
knajpovišti.
Semanínská stezka, 
Semanín / 
Ústí n. Orlicí

Podívejte se 
na líhniště 

pro hady 
a ještěrky.

Mokřadní louka 
Kolo, Slavkov / 

Uh. Hradiště

Pohrajte si  
s vodním 
mlýnkem.
Capartické louky, 
Capartice /  
Domažlice

Objevte studánku, 
kde žijí mloci 
skvrnití.
Mločí studánka, 
Myslík / 
Frýdek-Místek

Pozorujte 
až 160 druhů 
ptáků.
Rezervace 
Štěpán, 
Děhylov /  
Ostrava

Obejděte s námi  
celý Svět.
Cesta kolem Světa, 
Třeboň

Pojďte s námi do přírody!
       Otevřeli jsme 
  pro vás již stovku  
       cenných lokalit.

S Českým svazem ochránců přírody jsme v rámci programu 
NET4GAS Blíž přírodě zpřístupnili veřejnosti již stovku  
přírodně cenných lokalit.

Přesvědčte se na www.blizprirode.cz a vyrazte rovnou do přírody!www.net4gas.cz

RETROAUTOMUZEUM
STRNADICE

Chcete si zavzpomínat, jaké bylo
vaše první rodinné auto?
A které auto měli vaši rodiče?
Přijeďte se podívat do našeho muzea!

Muzeum se nachází 50 km 
jižně od Prahy, mezi
Benešovem a Sedlčany
Otvírací doba:
červen–září od úterý
do neděle 10–17 hod.

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  8



fo
to

 ©
 Li

bo
r S

vá
če

k; 
Ja

n H
oc

ek
; S

tře
do

če
sk

á c
en

trá
la 

ce
sto

vn
ího

 ru
ch

u

Když na vodu, 
tak na Sázavu!
Léto, sluníčko, různorodá krajina středních Čech, pohodová atmosféra… a voda. 
Na jednu z královen vodáckých řek se můžete vydat na týdenní dovolenou i na 
jednodenní výlet, ať už jste zkušení vodáci, anebo své vodácké zkušenosti teprve 
postupně sbíráte.

Tekoucí Sázava s  sebou nese dobrodružství, 
protažení těla i  poznání a  ve svém středočeském 
úseku má mnoho tváří� Před Zručí nad Sázavou, 
kterou zdobí pohádkový zámek, teče širokými údo-
lími mírným proudem přes spoustu jezů� K zastávce 
ve Zruči kromě zámku svádí i první Muzeum vodác-
tví v Čechách, kde se ocitnete v obklopení kajaků 
a lodí nejrůznějších typů� Kouzlo středověku na vás 
dýchne pod královským hradem Český Šternberk, 
který dominuje krajině středního toku Sázavy už od 
roku 1241� Jde o  jeden z našich nejzachovalejších 
hradů� A to už se vydáváte na další úsek meandrují-
cí řeky, která vás přes Rataje a Ledečko vede k měs-
tu Sázava, proslulému svou sklářskou hutí a  pře-
devším klášterem  – místem, ke kterému se váže 
počátek českých dějin a  které bývalo důležitým 
centrem slovanské vzdělanosti� Na dolním úseku za 

Týncem se řeka začíná zařezávat do hlubšího údolí 
se strmými zalesněnými stráněmi, přibývá kamenů 
a  úsek nabírá na obtížnosti� Jinak spíše klidnější 
vody Sázavy v  jejím středočeském úseku ocení 
ti, kdo se rádi kochají okolní přírodou� Malebná 

krajina Středního Posázaví nepřestává udivovat, 
stejně tak jako množství měst, městeček, podma-
nivých zřícenin i vodopádů, kolem kterých se vodní 
tok s příjemným šuměním vlní� O kempy na břehu 
není nouze� Sázavu navíc nevyhledávají jen vodáci� 
Oblíbili si ji také trampové, o čemž svědčí nevídané 

množství jejich osad podél vodního toku� A jsou to 
právě trampové, kteří Sázavě pro její barvu, souvi-
sející s jílovitou půdou, přezdívají Zlatá řeka�

Kouzlo řeky Sázavy

Poplujete i pod hradem Český Šternberk

Řeka Sázava

www.strednicechy.cz

Hrad Český Šternberk

Jez u Kamenného Přívozu Sázavský klášter

Zámek Zruč nad Sázavou

KAM na výlet
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S dětmi na Bartolomějské 
návrší do Kolína
Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína. Kromě samotného chrámu 
sv. Bartoloměje je přístupná i barokní kostnice, zvonice s vystaveným chrámovým 
pokladem, expozicí zvonů, zvonkohrou a vyhlídkou na centrum města. Zejména 
pro děti je připravena expozice ve staré farní škole, ale bavit bude jistě i dospělé.

Moderní interaktivní výstava je věnovaná udá-
lostem z  historie města a  slavným osobnostem 
Kolína� Františka Kmocha zná téměř každý, víte ale, 
že z  Kolína pocházel i  slavný pierot a  zakladatel 
moderní pantomimy Jean Gaspard Deburau, mi-
láček Paříže? Do této staré farní školy chodil jako 
její žák třeba i ďábelský rybníkář Jakub Krčín, po-
mocí videomappingu se přenesete 
k  jihočeským rybníkům� A  Josef 
Sudek vás naopak pozve do svého 
ateliéru� Neváhejte a přijměte naše 
pozvání�

Novinkou je pátrací hra v  roz-
šířené realitě s  názvem Maskaron, 
která vás provede venkovním areá-
lem a jeho zajímavostmi� Pomůže-
te získat strážci Bartolomějského 
návrší zpět jeho korunu?

Otevřeno je celoročně, vstup do venkovních 
expozic je zdarma�

Dobrodružné putování 
Kutnohorskem a Kolínskem

Bartolomějské návrší je zapojeno do zábavné-
ho putování po zajímavých místech regionu, které 

připravila Turistická oblast Kutnohorsko a  Kolín-
sko� Do neděle 31�  října  2021 máte možnost sbí-
rat razítka a luštit tajemství našeho kraje� A pak se 
radovat z krásných odměn, které pro vás Turistická 
oblast Kutnohorsko a Kolínsko připravuje�

Přijeďte se přesvědčit, že návštěva unikátního 
Bartolomějského návrší v samém srdci Kolína stojí 
za to!

Více informací a tipů na výlety najdete na na-
šich webových stránkách�

Bartolomějské návrší

Stará farní škola Videomapping ve staré škole

Chrám sv. Bartoloměje

www.bartolomejskenavrsi.cz
www.kutnohorskokolinsko.cz
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KKAAMM p prro o dděěttii

Když malí nevědí, velcí poradí…

1.  Kdo byl Josef Sudek, slavný kolínský 
rodák?

a) vědec
b) fotograf
c) malíř
2.  Který významný stavitel Karla IV. se podílel 

na stavbě chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně?
a) Matyáš z Arrasu
b) Jindřich Parléř
c)  Petr Parléř
3.  Maskaron je nová pátrací hra v rozšířené 

realitě, kterou si můžete zahrát na Barto-
lomějském návrší. Co to ale maskaron ve 
skutečnosti je?

a)  chrlič zajišťující odvod vody z okraje střechy 
chrámu

b)  plastická ozdoba fasády v podobě šklebící 
se tváře

c)  věžička gotického chrámu

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

správných odpovědí obdrží od města Kolín 
zajímavé ceny.



Vítejte ve Slaném
Tajemství hanebné zrady aneb 
Bořek na stopě podlého ničemy

Prázdniny jsou před námi a Bořek opět přichází 
s  novou dobrodružnou hrou a  další možností, jak 

získat do Turistického deníčku originální vizitku� 
Tentokrát si zahrajete na detektivy� Hra vás zavede 
do historie města, do doby husitských válek� Jedna 
ze starých pověstí vypraví, že město při obléhání 
bylo dobyto zradou� A zrovna ta se stala zápletkou 
pro naši novu interaktivní historicko-detektivní hru, 
kterou jsme pro všechny vášnivé luštitele a detekti-
vy připravili� Pomůžete Bořkovi vypátrat, kdo byl tím 
ničemou, který vpustil nepřátelské vojsko do města?

Bořek najde otrhaný cár papíru, kde je tato 
událost popsaná, ale pověst tu není úplná� Jméno 
zrádce chybí! A  to je úkol pro vás! Pokud se roz-
hodnete, že se spolu s námi a Bořkem do rozluště-
ní dávného tajemství pustíte, stačí zajít na webové 

stránky www�infoslany�cz� Hra je uložena pod Tipy 
na výlety v sekci Hrajeme si s Bořkem�

Abyste našli jméno ničemy, které vám za od-
měnu přinese novou vizitku, musíte navštívit něko-
lik historicky zajímavých míst ve Slaném a okolí� Ke 
splnění zadaných úkolů budete potřebovat nejen 
své bystré hlavy, ale tentokrát i chytrý mobil� Čekají 
na vás hádanky, šifry a  hlavolamy, zkrátka vše, co 
k takové napínavé a tajemné hře patří� Pokud tedy 
máte vše připravené a všechny vaše smysly naostře-
né, tak můžete vyrazit� Vzhůru za dobrodružstvím!

Hra bude probíhat od 1. července 2021 do 
30. června 2022.

Slánské muzejní léto 
a výstava 13 km objevů

Vlastivědné muzeum ve Slaném nabízí ved-
le stálých expozic věnovaných převážně regionu 
Slánska i  škálu kulturních akcí� Aktuálně probíhá 

archeologická výstava 13 kilometrů objevů, která 
je největším výstavním projektem ve Slaném za 
několik desetiletí� Moderní formou jsou zde pre-
zentovány nálezy z obřího záchranného výzkumu, 
který předcházel stavbě severního obchvatu Sla-
ného� Vedle řady originálních artefaktů na výstavě 
naleznete obrazovky s 3D rekonstrukcemi, repliky 
nástrojů a oděvů, které si můžete sami vyzkoušet, 
prvky pro děti i upomínkové předměty�

Na léto je pro vás připraven festival Slánské 
muzejní léto� Výstavu svých děl s  názvem Sochy 
ve městě (od 13�  7�) připravil renomovaný sochař 
Václav Fiala přímo pro historické centrum Slaného� 
Na akci Keltské odpoledne (31�  7�) spatříte takřka 
celou vesnici našich předchůdců� Uvidíte, jaké 
předměty dovedli Keltové vyrábět, jak se obléka-
li, co jedli a  jak žili� Na sklonku prázdnin vás čeká 
Staročeský jarmark (28�  8�), který je přehlídkou 
tradičních řemesel v  prostředí starobylých statků 
v Třebízi s prodejními stánky� Na Slánské muzejní 
noci (10� 9�) budou zpřístupněny všechny prostory 
muzea společně s  doprovodným programem za-
měřeným na pradávné kultury�

Infocentrum Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 523 448, mobil: +420 728 842 924
fb/InfocentrumSlany 
www.infoslany.cz
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KKAAMM p prro o dděěttii

Když malí nevědí, velcí poradí…

1.  Kolik let od svého založení letos oslaví 
Infocentrum Pod Velvarskou branou?

a) 15 let
b) 20 let
c) 25 let
2.  Do jakého období dějin města vás zave-

de  detektivně-historická  hra s Bořkem?
a) třicetiletá válka
b) století páry
c) husitské války
3.  Na jak dlouhé trase se dělaly vykopávky 

při budování obchvatu města?
a) 13 km
b) 15 km
c) 18 km

? 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.



fo
to

 ©
 M

ěs
to

 Kr
alu

py
 na

d V
lta

vo
u

Bývalé hradiště Levý Hradec
Na skále nad levým břehem Vltavy najdeme bývalé slovanské hradiště o rozloze 
asi 6,4 ha, původní sídlo přemyslovského knížete Bořivoje I., který zde vybudoval 
první křesťanský kostel na českém území.

První nedoložená zmínka o hradišti Hradec nebo 
Levý Hradec je v  Kosmově kronice� První písemná 
zmínka zmiňuje až stavbu rotundy sv�  Klimenta 
(882–884), kde byl 19�  2�  982 Vojtěch Slavníkovec 
zvolen druhým pražským biskupem� Přemyslovci 
využívali hradiště do roku 1233, kdy byl Levý Hradec 
dán do majetku ženského benediktinského kláštera 
sídlícího na Pražském hradě� Na hradiště se zapo-
mnělo� Při archeologických vykopávkách v 19� stole-
tí byl význam hradiště opět obnoven� Stal se cílem 
křesťanských poutí, které přerušil komunistický re-
žim do roku 1991, kdy byly obnoveny�

Naučná stezka Levý Hradec měří 800 m a  má 
8 zastavení� Zavede vás k  nádhernému výhledu 
na řeku Vltavu a  do jejího okolí� Končí u  kostela 
svatého Klimenta, nejstaršího v Čechách, jenž stojí 
na výšině obklopen hřbitovem� Kostel ze 17�  sto-
letí stojí na základech někdejší rotundy� Podle 
studie se vznik této rotundy datuje do 11� století� 
Prohlídku Levého Hradce lze absolvovat s průvod-
cem, vstup do kostela je zpoplatněn� Na výletě si 
na své přijdou milovníci historie, umění, turistiky 
i přírody�

Anna Lebedová, OA Holešovice

Znáte Pravý Hradec?
Na spojnici mezi známějším Levým Hradcem a Pražským hradem leží také téměř 
neznámé hradiště Pravý Hradec. Cestu sem vám ukáže naučná stezka, hradiště 
tedy nelze minout.

Legenda praví, že hradiště založil 
roku 777 jakýsi kníže Přemysl a  da-
roval ho jednomu ze svých druhů, 
který byl klecavý (kulhal)� Tak dostalo 
toto místo své jméno – Klecany� Pro-
tože prvním doloženým knížetem 
z  rodu Přemyslovců byl Bořivoj  I�  
(852/855–888/889?), založil hradiš-
tě nejspíš některý z  bájných knížat� 
Prostě legenda� Pravda je, že výzkum 
z  roku 2000 prokázal existenci hra-
diště v  10� století a  odkryl slovan-
ské  pohřebiště� Patrně s  protějším 
Levým Hradcem tvořil mocenský 
komplex, navíc z  Pravého Hradce je 
vidět Pražský hrad� Rozhodnete-li se 
pro výlet právě sem, nebudete litovat� Stezku s ně-
kolika odbočkami „Za pírkem klecanského sokola“ 
tvoří 6,5 km dlouhý okruh, značený navigačními 
tabulemi, který začíná u klecanského zámku� Ces-
tou po stezce poznáte 28 nejzajímavějších míst 
Klecan, včetně zastavení v místě bývalého hradiš-
tě� Z obvodové hradby se dochoval jen nevýrazný 
val, o to více však může zapracovat vaše fantazie� 

Hradiště zabíralo asi 6 ha a  mělo téměř oválný 
tvar�  Ze dvou stran bylo chráněno roklemi poto-
ků, od Vltavy pak skalnatým srázem� Z  hradeb se 
dochoval jen nevýrazný val� Pokud rádi objevujete 
nová místa, Pravý Hradec je jedním z nich�

Michaela Petrová, OA Holešovice

Kralupské kulturní 
léto začíná…
V Kralupech nad Vltavou se v průběhu 
tří letních sobot uskuteční vybrané 
kulturní akce v rámci Kralupského 
kulturního léta.

Jeho první část, zaměřená na rodiny s  dětmi, 
se uskuteční 21� srpna na paloučku u vltavské tůně� 
Na tomto krásném místě bude připraveno wester-
nové městečko� Ve večerních hodinách vystoupí 
hudební formace Don Tichot a Rangers Band�

Poslední srpnová neděle (28� 8�) bude věnována 
hlavně seniorům� V  areálu domu s  pečovatelskou 
službou (ulice V  Luhu) vystoupí se svou kapelou 
nestárnoucí Josef Zíma, dále pak skupina Cappella 
Vilda a Markéta Wagnerová se svým sborem�

V  pátek 3�  září se ve večerních hodinách na 
Palackého náměstí uskuteční letní kino� V  sobotu 
4� září na stejném místě vyvrcholí program „Kralup-
ského kulturního léta souborem pestrých akcí, jež 
by měly uspokojit všechny věkové kategorie divá-
ků� V  rámci hudebního festivalu se zde představí 
kapely Botox, GotHigh, Lety Mimo a  Petr Kroutil 
Orchestra� Po celý den nebude chybět pestrá na-
bídka kvalitních pochutin a  dobrého pití� Aktuál-
ní informace o  naplánovaných akcích najdete na 
specializovaném www�dnykralupy�cz, případně na 
všech sociálních sítích města� 

Model slovanského hradiště Levý Hradec

Zbytky valu, jenž odděluje akropoli od předhradí

Letecká fotografie hradiště Pravý Hradec

Vystoupení dorostenek před kralupskou radnicí

Westernové městečko u vltavské tůně
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Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 739 811
www.mestokralupy.cz

KAM na výlet
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  KladensKý zámeK je místo zajímavých výstav a historických i hor- 
nických expozic. Lze zde vidět Kapli sv. Vavřince, jejíž barokní interiér 
patří k nejvýznamnějším v regionu, či Pracovnu břevnovského opata 
s dobovým vybavením. V zámecké Galerii si můžete prohlédnout vý-
stavy výtvarného umění, putovní expozice i tvorbu umělců spojených s 
regionem. Kabinet fotografie kurátora Jiřího Hankeho hostí výstavy 
zaměřené nejen na současnou fotografii. Stálá expozice Zdeněk Miler 
nejen Krtek mapuje celoživotní dílo významného kladenského rodáka a 
výtvarníka. K vidění jsou originály skic, černobílá filmová prvotina in- 
spirovaná Kladnem a výtvarníkův autentický ateliér.Pro nejmenší je při- 
pravena originální Krtečkova herna. Součástí zámecké zahrady je Med-
vědárium, ve kterém našly domov dvě medvědice, zanechané ukra-
jinským cirkusem v Moravských Budějovicích. Důlní štola v podzemí 
je sondou do historie těžby uhlí na průmyslovém Kladensku, neboť 
v zámeckém sklepení bylo vytvořeno simulované důlní pracoviště, kde 
mohou malí i velcí zažít, jak práce v kladenském dole vypadala. 

Více na: www.kladenskyzamek.cz a www.facebook.com/kladenskyzamek

muzeum věžáKů. Kladenské věžáky patří nejen k dominantám 
města, ale i k dominantám československé výstavby minulého století.  
V prvním věžovém domě lze navštívit zajímavou expozici zasazenou do 
žijícího domu a zaměřenou právě na kladenské věžáky, urbanizmus  
a atmosféru bydlení 50. let minulého století. Prohlédnete si vzorový byt, 
funkční společenské prostory, atomový kryt a ze střešní terasy se vám 
otevře jedinečný výhled do okolí. K návštěvě muzea je třeba předchozí 
rezervace.

Více na: www.muzeumVezaku.cz a www.facebook.com/muzeumVezaku

aquaparK a městsKá sportoviště. Prakticky na jednom mís-
tě se v Kladně nachází atletický stadion, trampolínový park, kladen-
ská sportovní hala, několik sportovních i dětských venkovních hřišť, 
cyklostezka a aquapark s letním koupalištěm, vybavený kromě bazénů 
pro dospělé a nejmenší i mnoha atrakcemi, a to vše v krásném prostře-
dí u lesoparku Lapák. V bezprostřední blízkosti je možnost ubytování 
ve tříhvězdičkovém Sport Hotelu Sletiště.

Více o kladenských sportoVištích na:  www.samk.cz

HornicKý sKanzen mayrau. Bývalý důl Mayrau u Kladna je je- 
diným unikátně dochovaným a zpřístupněným areálem nabízejícím 
prohlídku zaměřenou na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti 
na Kladensku a Slánsku.  V Kladensko-rakovnické černouhelné pánvi 
probíhala těžba více jak 200 let a na dole Mayrau bylo za celou jeho his-
torii vytěženo přes 34 milionů tun uhlí. Zcela mimořádnou pozornost si 
zaslouží parní těžní stroj Ringhoffer z roku 1905, který je návštěvníkům 
předváděn v pohybu. 

Více na: www.dul-mayrau.cz  a www.facebook.com/skanzenmayrau

Logotyp – verze s claimem
Logo lze používat samostatně a s claimem, přičemž pro externí komunikaci doporučujeme využívat konsekventně druhou zmíněnou 
variantu. Claim doplňuje logo o vysvětlení podstaty značky a vytváří také graficky s logem harmonický celek, v kterém claim není rušivým, 
ale doplňujícím elementem.

1.6
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Levohradecká 1056, 252 63 Roztoky
mobil: +420 776 651 596 (prohlídky s průvodcem)
www.levyhradec.cz

Památný Levý 
Hradec
Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, 
který je majetkem římskokatolické 
církve a je označován za první mocenské 
centrum přemyslovského státu, lze 
navštívit individuálně nebo si můžete 
objednat prohlídku s průvodcem.

Místo je dostupné autobusem č� 340 a 350 z Ví-
tězného náměstí do zastávky Levý Hradec, nebo 
z Rozcestí Žalov; vlakem z Masarykova nádraží do za-
stávky Roztoky-Žalov; autem je Levý Hradec dostup-
ný z Dejvic cca za 20 minut� Je zde možnost zakou-
pení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů� Základní vstupné činí 40 Kč, snížené 20 Kč�

KAM na výlet
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Rakovnické cyklování 2021
Název akce pořádané ve městě Rakovníku pro všechny, kdo mají rádi cyklistiku 
v kterékoli její verzi. Rychlostní, silniční, terénní nebo rekreační. Akce pro drsné 
chlapy, křehké ženy, děti všech kategorií i pro celé rodiny.

Cyklistika – jízda na jízdním kole s rekreačním, 
sportovním, turistickým nebo dopravním zaměře-
ním� Historie cyklistiky je ve svých počátcích úzce 
spjata s vývojem jízdního kola� Tak jak se kolo vyví-
jelo, zlepšovaly se jeho jízdní vlastnosti a rozšiřoval 
okruh aktivních jezdců, začaly se objevovat i první 
závody� 

Cyklování, cyklus – prakticky jakýkoliv perio-
dicky se opakující děj, proces či jev�

Rakovník – město ležící ve středních Čechách, 
kousek od Prahy� Město, kterým prochází řada cykli-
stických tras� Ty vedou krásnou přírodou a můžeme 
se na nich seznámit se spoustou zajímavých míst�

Rakovnické cyklování – hlavní myšlenkou 
projektu je navázání na tradici cyklistických závo-
dů, které se konaly na rakovnickém Husově náměs-
tí� Určité spojení Rakovníka s koly a cyklistickým 
průmyslem lze spatřovat i v průmyslové výrobě 
motocyklů a kol značky Stadion, která se zde rozví-
jela v dobách minulých� V neposlední řadě bychom 
rádi prostřednictvím této sportovně kulturní akce 
přispěli ke zdravějšímu životnímu stylu a aktivnější-
mu trávení volného času obyvatel nejen Rakovnic-
ka, ale i návštěvníků z celé České republiky�

Víkend 23.–25. 7. patří Rakovnickému cyk-
lování 2021

Cyklisté a  příznivci cyklistiky, tohoto krásné-
ho sportu, Rakovníkem projíždějí� My bychom 
byli velice rádi, kdyby se každoročně v  Rakovníku 
cyklisté scházeli a  na krátký čas se zastavili� Všich-
ni příznivci cyklistiky, kteří zavítají letos o  víkendu 
23�–25� 7� 2021 do Rakovníka, si přijdou na své� Děti 
i dospělí, závodníci i diváci, profesionálové i amatéři, 
ženy i  muži� Rakovnické cyklování, to jsou závody, 
soutěže, výlety, hry, dobrá muzika, pohoda�

Infocentrum – Kočárovna
Plantáž 2480
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
mobil: +420 731 660 933, +420 778 489 476
e-mail: infocentrum@brandysko.cz
www.brandysko.cz

Zámek Brandýs  
nad Labem
Prohlídky interiérů brandýského zámku

Můžete si prohlédnout původní císařské kom-
naty, apartmán císaře Karla I� a jeho manželky Zity, 
zámeckou knihovnu toskánských Habsburků a ex-
pozici uniforem a  zbraní císařské kavalerie v  zá-
mecké obrazárně�

Zámek je otevřen denně kromě pondělí od 
10 hodin do 17 hodin�
Zámecké slavnosti vína

Společně s  Polabským Montmartrem, tradič-
ním festivalem umění, se v zámecké zahradě usku-
teční zámecké slavnosti vína� Přijďte ochutnat více 
než 150 druhů vín� Těšit se můžete na vinařský kvíz, 
katalog vín či stylové skleničky� Bohatý kulturní 
program pro děti i dospělé ukončí moravská cim-
bálovka� Začínáme 28� srpna v 10 hodin�

Zámecká noc – Empírové dostaveníčko
Malé pozvání na noční kostýmované prohlíd-

ky, které návštěvníky přenesou do počátku 19� sto-
letí, kdy Evropa bouřila napoleonskými válkami� 
Přední muži evropských království válčili, intriko-
vali, ale také milovali� V  interiérech brandýského 
zámku návštěvníkům nabídneme několik zastave-
ní, která budou z období empíru�

Srdečně vás zveme na Zámeckou noc zahale-
nou do Empírového dostaveníčka, nezapomenu-
telnou procházku setmělým zámkem�

Zámecká noc se bude konat 28�  srpna od 18 
do 24 hodin�

Pozvání do Poděbrad
Ochutnávka z připravovaných akcí na léto 2021

Červenec 2021
Kolonádní koncerty (Lázeňská kolonáda, vstup 
zdarma)
Ne / 4. 7. / 15.00 / STAROPRAŽŠTÍ 
HELIGONKÁŘI
Ne / 11. 7. / 15.00 / TOX PODĚBRADY
Čt / 15. 7. / 17.00 / BLANKA BENEŠOVÁ TRIO 
(šanson, swing, blues)
Čt / 1. 7. / 16.00–21.00 / ÓČKO TOUR DE PARK  – 
program TV Óčko
Lázeňská kolonáda / 16�00 program pro děti, 
18�00 hudební vystoupení Pavel Callta, 20�00 
hudební vystoupení Petr Kolář /
vstup zdarma 
Pá / 2. 7. / 18.00–22.00 / UDG, SENDWITCH 
A LÁSKA
Lázeňská kolonáda / Koncert / vstup zdarma
Pá–So / 16.–17. 7. / PODĚBRADSKÉ SWINGOVÁ-
NÍ, 10. ročník festivalu swingu a jazzu
Lázeňská kolonáda / vstup zdarma

So / 24. 7. / 
12.00–22.00 / CRAFT BEER FEST PODĚBRADY
Lázeňská kolonáda /  1� ročník festivalu malých 
pivovarů, bohatý hudební program / vstup zdarma

Srpen 2021
Kolonádní koncerty (Lázeňská kolonáda, vstup 
zdarma)
Ne / 1. 8. / 15.00 / PŘELOUČSKÁ DECHOVKA 
Ne / 8. 8. / 15.00 / DECHOVÁ HUDBA VÝCHODO-
ČESKÁ ENERGETIKA
Pá / 13. 8. / 17.00 / POUTNÍCI FOLKOVÁ KAPELA
Ne / 22. 8. / 15.00 / MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR 
ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
So / 14. 8. / PODĚBRADSKÝ FESTIVAL VÍNA
1� ročník festivalu vína na kolonádě v Poděbra-
dech / vstup zdarma
So / 21. 8. / SLAVNOSTI VÍNA 
Lázeňská kolonáda
Čt–Ne / 26.–29. 8. / SOUNDTRACK FESTIVAL 
FILMOVÉ HUDBY 

Aktuální program akcí a dění ve městě můžete 
sledovat na www�ipodebrady�cz

www.ipodebrady.cz

www.rakovnickecyklovani.cz
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Zima v Mariánských Lázních

Království lesa a Stezka 
korunami stromů Lipno
zážitek pro všechny generace

(Ne)únavná zábava pro děti i dospělé
Je tolik zážitků, které na vás na Lipně čeka-

jí! Spousta zábavy u  vody, ve vrcholcích stromů 
i v dobrodružném stínu lesa� Mnohá tajemství pří-
rody a jejích obyvatel je možné poodkrýt v Králov-
ství lesa – velkém lesním hřišti, kde se děti nejen 
dostatečně vyřádí na obřích trampolínách, prolé-
začkách Hradní stezky lesních zvířat, ale třeba se 
i na malou chvíli ztratí v Bludišti loupežníka Godo-
še� Šplhat po stromech jako veverka i stát se skřít-
kem v malé vesničce… To lze zažít jen v Království 
lesa na Lipně, které zajistí zábavu na celý den pro 
všechny členy rodiny�

Ke Království patří také Malá lesní zoo se 
vzácnou kočkou divokou, veverkami, puštíkem 
obecným i  výběhem s  kozičkami� Načerpat síly 
na další dovádění lze v Lesních dílnách Modřínek, 
které jistě přilákají malé i velké řemeslníky� Na pa-
mátku si odtud odnesou nejen skvělé zážitky, ale 

také vlastnoruční výrobky z  přírodních materiálů, 
které jsou běžně v lese dostupné� Celé hřiště a jeho 
prvky jsou inspirovány životem v lese, a děti se tak 
nejen dostatečně unaví, ale naučí se i mnoho zají-
mavostí z lesní říše�

Do korun stromů můžete 
vyrazit i za hudbou

Z  Království lesa je na dohled majestátní věž 
bezbariérové Stezky korunami stromů� Z  ní je 
krásný výhled na jezero, okolní Šumavu a při dobré 
viditelnosti až na vrcholky Alp vzdálené 200 kilo-
metrů� Při procházce do korun stromů narazíte na 
adrenalinové zastávky, na kterých si vyzkoušíte 

balanc i odvahu� Po celou cestu vás bude doprová-
zet zábavná a vzdělávací Ptačí stezka� Dřevěné soš-
ky šumavských opeřenců s informačními tabulemi 
i originální hnízda s vajíčky jednotlivých ptáků� Na 
vrcholu věže pak zpívají ptačí hodiny�

Cestu zpátky z  vrcholků stromů na pevnou 
zem si můžete zkrátit 52 metrů dlouhým toboga-
nem� Právě tam, kde na něj budete nastupovat, se 
během léta střídají mnozí více i  méně známí hu-
dební interpreti� Úterní večery totiž na Lipně patří 
romantickým západům slunce a tradičním koncer-
tům na Stezce� Jejich atmosféra je neopakovatelná�

Oblíbené hity písničkáře, textaře a  herce To-
máše Kluse rozezní Stezku hned první červencový 
týden� Vystřídá ho Pavel Callta a  jedinou ženou 
zpěvačkou bude v  červenci majitelka několika cen 
Anděl Anna K� Lidový repertoár od dvorní kapely Va-
lašského království rozezní šumavský les s Fleretem 
akusticky� V srpnu se pak můžeme těšit na francouz-
ské šansony v  podání Chantal Poullain i  zlidovělé 
texty a hudbu od Nezmarů� Romantickou atmosfé-
ru osvícené Stezky nádherně doplní české i světové 
evergreeny v  podání violoncella a  harfy, tedy Dua 
Bárka� Poslední dva prázdninové týdny budou patřit 
multižánrovým McBerds a Spolektivu�

Více na
www.stezkakorunamistromu.cz

Rodinný areál Lipno, to je ráj pro děti, 
rodiče i prarodiče v čisté šumavské přírodě 
u jihočeského moře.
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Když malí nevědí, velcí poradí…

1.  Kolik dní v roce je otevřena Stezka 
 korunami stromů na Lipně?

a) 254 dnů v roce
b) 312 dnů v roce
c) 364 dnů v roce
2.  Jak se jmenuje lesní místo pro děti 

na Lipně plné atrakcí a zábavy?
a) Království lesa
b) Dobrodružná chýše
c) Lesní tábor
3.  Jak se jmenuje vodní svět, ze kterého 

máte přímo z bazénu výhled  
na lipenské jezero?

a) Vodní svět Lipno
b) Aquaworld Lipno
c) Vodopády Lipno

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

správných odpovědí obdrží od Lipno servisu 
zajímavé ceny.



Zažijte Tábor
Pozvánka do prázdninového Tábora

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 děkanského 
kostela  botanickou zahradu  rozhlednu Hýlačku 
 poutní kostel v Klokotech  Strašidelné podzemí 
 Augustiniánský klášter

Přírodní zajímavosti
ZOO Tábor  Geologická expozice Pod Klo-

koty  Jordán (nejstarší vodní nádrž ve střední 
Evropě)  Lesopark Pintovka  Jordánský vodo-
pád  Granátová skála  Stezka údolím Lužnice 
Toulavou

TOP kulturní akce
  3.  července  – Jistě, pane premiére! v  podání 

Divadla Bez zábradlí na Jordánské pláži – hra au-
torů Antonyho Jaye a  Jonathana Lynna, aspiru-
jící na nejúspěšnější britskou komedii desetiletí 
a volně navazující na kultovní televizní seriál�
  4. července – Pavel Šporcl a Gipsy Fire na Jor-

dánské pláži  – nejúspěšnější projekt P�  Šporcla 
s  jeho vlastní cikánskou cimbálovou kapelou 
Gipsy Way Ensemble�

  17.  července  – Jazzový Tábor na Žižkově ná-
městí – v historickém centru se rozezní báječná 
jazzová a swingová hudba v podání Kateřiny Syr-
né, Ondry Kříže, Evy Emingerové a Ondřeje Rum-
la s Jazz Quintetem�
  6.–8.  srpna  – Komedianti v  ulicích na Starém 

městě  – 10� ročník mezinárodního festivalu po-
uličního divadla, jehož uměleckým šéfem a dra-
maturgem se stal opět přední český mim a umě-
lecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry�
  20.  srpna  – Táborská muzejní noc  – tradiční 

akce nabízející nevšední zážitky z  večerních ná-
vštěv táborských muzeí a galerií, které zpříjemní 
koncert Jiřího Káše na handpan, tj� mystický hu-
dební nástroj s jedinečným zvukem�
  29. srpna – Zakončení léta s Gumpem na Žižko-

vě náměstí – zábavný program pro celou rodinu 
inspirovaný úspěšnou knihou Gump – pes, který 
naučil lidi žít� Vystoupí kapela Poetika, Desmod, 
Olga Lounová a další hosté�
  Vrchol sezony – Jednou ročně o festivalu Tábor-

ská setkání se centrum Tábora na několik dní 
promění ve středověké město se svými trhovci, 
rytířskými souboji, řemeslníky, kejklíři, tanečni-
cemi a muzikusy� V letošním roce se 10�–12� září 
uskuteční již 30� ročník festivalu�

Výstavy nejen pro děti
  V limbu – ve Vodárenské věži můžete do 1. srp-

na zhlédnout výstavu Zdeňky Limbergové o po-
hádkách, střepech, bublinách a spánku, keramice 
a mýdlových tvářích a slovech�
  Pokojíčky a domečky pro panenky – v Galerii 

140 se můžete až do 29. srpna ponořit do fas-
cinujícího světa domečků pro panenky� Čekají 
vás miniaturní pokojíčky, kuchyňky i  jejich vy-
bavení� Kromě toho výstava zachycuje proměnu 
bytové kultury od konce 19� století po 80� léta 
20� století�
  Nejen lichožrouti  – začátek školního roku si 

děti mohou zpříjemnit návštěvou výstavy Galiny 
Míkové, jedné z  nejvýraznějších představitelek 
české knižní ilustrace a filmové animace� Na své 
si přijdou také milovníci H2O a jeho „klanarádů“ 
či fanoušci Vombata Jirky a  dalších výtvarných 
literárních počinů� Výstava v  Galerii 140 trvá od 
6. září do 7. listopadu�

Táborská setkáníKomedianti v ulicích Komedianti v ulicích

www.visittabor.eu

Jazzový Tábor

KAM na výlet
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Zažij historické příběhy
Státní hrad a  zámek Jindřichův Hradec  – 

tisíce tuzemských i  zahraničních turistů každo-
ročně obdivují komplex Státního hradu a  zámku 
Jindřichův Hradec, který se svou rozlohou řadí na 
třetí místo v  České republice� V  letních měsících 
se v  jeho kulisách uskuteční několik divadelních 
představení – např� hra jindřichohradeckého diva-
delního spolku Jablonský Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách, muzikálová předsta-
vení divadla Na Maninách nebo tradiční prestižní 
operní představení  – letos Prodaná nevěsta od 
Bedřicha Smetany�

Muzeum Jindřichohradecka a  Krýzovy jeslič-
ky  – největší lidový mechanický betlém na světě 

nepatří jen k  vánočním prohlídkám� Navštivte ho 
i v létě� Stojí to za to�

Výstavní dům Stará radnice a  dětmi milované 
rozlehlé interaktivní kolejiště s vláčky jako expozi-
ce Jindřichohradecké úzkokolejky�

Dům gobelínů  – tkaní tapiserií má v  Jindřichově 
Hradci velkou tradici� Ukázky tkalcovského řemes-
la můžete v Domě gobelínů zhlédnout v přímém 
přenosu�

Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií – expozice fotografií amatérských i profesio-
nálních fotografů najdete ve vnitřních i  venkov-
ních prostorách jezuitské koleje�

Zámecký mlýn  – ojedinělý zámecký mlýn nabízí 
stálou expozici zaměřenou na historii rybníkář-
ství, lesnictví a  voroplavby na Jindřichohradecku� 
V zámeckém mlýně stále funguje vodní elektrárna 
Františka Křižíka z roku 1887�

Prázdniny v Jindřichově Hradci
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Vše je ve hvězdách
Z  původní hvězdárny F� Nušla vzniklo mo derní 
zařízení evropských rozměrů – planetárium, kte-
ré slouží návštěvníkům ke vzdělávání, poznávání 
i  k  zábavě� Využijte tohoto zcela nového zážitku 
na cestě do vesmíru�

Z ptačí perspektivy
Užijte si výhled na historické jádro města s domi-
nantním rybníkem Vajgar při výhledu z  městské 
vyhlídkové věže. V porovnání s jinými historický-
mi vyhlídkovými věžemi skýtá zámecká Černá věž 
panoramatický a  malebný výhled na celé město 
a jeho široké okolí� Při shlédnutí z vyhlídkové tera-
sy rozhledny Rýdův kopec u Jindřichova Hradce 
si užijete výhled do okolní krajiny� Dostanete se 
k ní po cca 6 kilometrech pěšky nebo na kole po 
červené turistické značce�

Aktivní odpoledne ve městě?
Vezměte celou rodinu a v centru Jindřichova 

Hradce si vyzkoušejte discgolf, který může hrát 
opravdu každý a  je ideální sportovní aktivitou 
pro všechny věkové kategorie� Nejen pro rodiny 
s  dětmi je skvělým místem pro trávení horkých 

letních dnů aquapark a  krytý plavecký bazén 
s vodními atrakcemi�

Zážitek mezi kapkami vody
Úchvatnou podívanou zažijete při aquashow 

ve sv. Floriánu� Jedná se o kombinaci hudby, svě-
telných efektů a videoprojekce�

Pro soutěživé rodiny
Poznat město, zabavit děti a  ještě něco vy-

hrát – ideální spojení pro rodiny s dětmi� Stáhně-
te si do mobilu aplikaci POZNEJ HRADEC a  vy-
dejte se na vycházkovou trasu po 22 zajímavých 

zastaveních s  naším interaktivním průvodcem� 
Z  toho 6 hlavních TOP míst musíte navštívit urči-
tě, abyste odhalili tajenku, a mohli se tak zúčastnit 
soutěže o velké ceny� Pro každého účastníka je při-
pravena v infocentru drobná odměna�

Vemte kanady, šup do Kanady!
Turistická oblast České Kanady se nachází ji-

hovýchodně od Jindřichova Hradce� Poskládejte si 
svou dovolenou plnou zážitků� Najde se něco pro 
milovníky památek, historie, na své si přijdou pěší 
turisté, cyklisté, páry vyhledávající aktivní odpoči-
nek a  samozřejmě rodiny s  dětmi� Právě pro děti 
se nabízí produkt Dětská Kanada� V informačních 
centrech a u zapojených subjektů získají děti prů-
vodce, do kterého sbírají razítka, ale také v něm na-

jdou super překvapení! V informačních centrech si 
pak vyzvednou odměnu�

Českou Kanadou pod parou
Zveme vás na jízdu historickým parním vlakem 

jindřichohradecké úzkokolejky do půvabných zá-
koutí České Kanady�

Infocentrum Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz
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Výstavní sezona v Alšově 
jihočeské galerii
Alšova jihočeská galerie vás srdečně zve na výstavní projekty 
letošní sezony ve výstavních pobočkách Zámecká jízdárna 
v Hluboké nad Vltavou a Wortnerův dům v Českých Budějovicích.

Zámecká jízdárna  
v Hluboké nad Vltavou

Hlavní sezonní výstavou a událostí roku je bez-
pochyby výstava Malevič – Rodčeno – Kandinskij 
a ruská avantgarda� Unikátní kolekce pochází ze 
sbírky Muzea umění v Jekatěrinburgu a prezento-
váno je 36 děl ruských velikánů, jako jsou Kazimir 
Malevič, Alexandr Rodčenko, Vasilij Kandinskij, Mi-
chail Larionov, Natalia Gončarovová a další� Výsta-
va je k vidění až do 1� 8� 2021�

Dalším projektem je výstava s názvem Umění, 
splín a smích tváří v tvář absurditě | České umění 
generace narozené v  letech 1939–1953� Výstava 
představuje díla, která v  reakci na krize moderní 
doby hledala a  objevovala nové možnosti výtvar-
ného umění� Na výstavě jsou vybrané artefakty (ob-
razy, plastiky, happeningy a instalace) významných 
autorů narozených v  letech 1939–1953� Vystavena 
jsou zde díla Jiřího Načeradského, Milana Knížáka, 
Zorky Ságlové, Kurta Gebauera, Jiřího Beránka, Mila-
na Kunce, Jiřího Sopka, Vladimíra Nováka, Petra Pav-
líka, Jitky Svobodové, Marie Blabolilové, Stanislava 
Zippeho a dalších� Výstava je k vidění do 3� 10� 2021�

Třetím projektem je prezentace děl českého 
umělce Lubomíra Typlta na výstavě s názvem Tan-
čící pentagon� Pro Typltovu tvorbu je příznačná 
specifická kontrastní a  nebývale variovaná ba-
revnost� Na svých plátnech rozvíjí osobitý mýtus 
o lidském jedinci, a to s gestickou malířskou živos-
tí a spontánností� Výstava je k vidění až do konce 
roku 2021�

Wortnerův dům v Českých Budějovicích
Ve Wortnerově domě v  Českých Budějovicích 

jsou připraveny dva výstavní projekty� První vý-
stava s  názvem Severní vítr je krutý představuje 
díla současného umělce Jaroslava Valečky� Autor 
se věnuje tradiční malbě a  jeho tvorbě dominují 
fantazijní náměty� Charakteristickým projevem 
je krajinomalba s  posunutými významy� Většina 
jeho prací vznikla pod vlivem prožitých událostí 
v Sudetech�

Druhá výstava s  názvem Ozvěny | Česká kla-
sika ze sbírek AJG představuje výběr z  tvorby 
autorů ze sbírek Alšovy jihočeské galerie� Mezi za-
stoupenými autory jsou například Alén Diviš, Alois 
Boháč, Maxmilián Pirner, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, 
Rudolf Kremlička, Emil Filla, Jan Preisler, Antonín 
Slavíček, Mikuláš Medek, Kamil Lhoták, Joža Uprka, 

August Piepenhagen, Hanuš Schwaiger, Jaroslav 
Panuška, Josef Lada, František Kaván a Julius Ma-
řák� Obě výstavy jsou k vidění do 22� srpna 2021�

Alšova jihočeská galerie se těší na vaši 
návštěvu�

 
Více na www.ajg.cz

Výstava Ozvěny Výstava Severní vítr je krutý

Výstava Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě Výstava Malevič – Rodčenko – Kandinskij a ruská avantgarda

Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie 
373 41 Hluboká nad Vltavou 144 
tel.: +420 387 967 120 
e-mail: office@ajg.cz 
www.ajg.cz
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Prázdniny na venkově
Vodní mlýn Hoslovice
Vstupte s námi do ticha a klidu venkova. Po dvorku běhá koza, králíci pokojně 
přežvykují seno a v sadu se pasou ovečky. Voda pokojně naráží na lopatky 
mlýnského kola a z mlýnice se ozývá hučení moučnice. V malé zahrádce kvete 
řeřicha a voní bylinky, kamna ve světnici jsou roztopená a na plotně se vaří 
polévka, v peci se peče voňavý chléb a pan mlynář bere svoji fajfku a vychází 
na zápraží, aby vás vřele uvítal.

Unikátně dochovaný vodní mlýn najdete 
v  obci Hoslovice 17 km od Strakonic� Stav mlýna 
je dokladem způsobu života posledních vlastníků, 
kteří odmítli veškerý technický pokrok a  v  areálu 
zakonzervovali tradiční venkovský způsob života 
v  19� století� Atmosféru dokreslují komentované 
prohlídky s průvodcem, pravidelné akce s pečením 
chleba spojené s  ochutnávkou, ukázky řemeslné 
a zemědělské výroby, program pro děti a zvykoslo-
ví na šumavském Podlesí prezentované v etnogra-
fické expozici� Mlýn si také zahrál ve třech českých 

pohádkách� Vidět ho můžete v  Kouzlech králů, 
Vodníkovi a Karolínce a Třech bratrech� Tak přijeď-
te, stojí to za to!

Srdečně zveme
17� 7� Dětský den
31� 7� Domácnost paní mlynářky
14� 8� Dožínky
28� 8� Co srpen neuvaří, to už září nedopeče
18� 9� Babí léto na mlýně
23� 10� Podzim vchází do dveří

www.muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz/cs/mlyn-hoslovice
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve které obci se nachází vodní mlýn?
a) Hořice
b) Hořovice
c) Hoslovice
2.  Co je součástí pravidelných akcí  

ve mlýně?
a) mlácení prázdné slámy
b) pečení chleba
c) házení srpů do žita
3.  Uveďte jednu pohádku,  

která se v mlýně natáčela.
a) Popelka
b) Tři bratři
c) Plaváček

? 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 zajímavé ceny.
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Arnošt Lustig
Vlny štěstí Arnošta Lustiga  
aneb My jsme chtěli jiný svět

Unikátní, vůbec první výbor z dosud nepublikovaných rozhovorů 
a rozhlasových relací světově uznávaného spisovatele Arnošta 
Lustiga z let 1953–2010 přináší nadčasové, stále platné úvahy 
o životě, svobodě, tvorbě i o tom, co si člověk musí za každou 
cenu udržet, a co naopak mít nemusí� Publikace mapuje pro-
střednictvím dobových publicistických textů i pozdějších Lusti-
gových osobitých postřehů jeho novinářské literární začátky, 
vztah k pražskému jaru, emigraci a návrat po sametové revoluci, 
ale stejně tak jeho názory na výuku literatury a filmu a na jeho 
vlastní literární tvorbu�
cena: 359 Kč
www.luxor.cz

Josef Pecka
Šumavsko pro tuláky

Turistická příručka obsahuje 20 tras šumavskou přírodou a navíc 
Stezku krále Šumavy� U každé trasy najdete podrobnou mapu, 
tipy na ubytování, stravování, speciální okruhy pro děti a nejbližší 
informační centrum v okolí� Dozvíte se o přírodních úkazech, 
historii hradů, zámků, kaplí či obcí a dalších zajímavostech�
cena: neprodejná publikace, k  dostání v informačních cent-
rech turistické oblasti Šumavsko
www.sumavsko.cz

Eva Obůrková
Výlety (nejen) s dětmi

Nejlepší společník při plánování výletů napříč republikou� 
1  600  tipů, kam vyrazit po Česku� Kromě osvědčených cílů, jako 
jsou hrady, zámky, aquaparky nebo muzea, v knize najdete i spous-
ty skvělých a hlavně dosud neobjevených míst, kde se často bude-
te toulat sami� Zkrátka ideální příručka pro ty, kteří tráví rádi volný 
čas venku, rádi se dozvědí něco nového a  chtějí, aby děti trávily 
volný čas smysluplně� Výletní tipy doplňují přehledné piktogramy, 
weby, mapky a rejstříky, s nimiž bude vaše cestování ještě snadněj-
ší než dřív� Kniha navíc obsahuje bonusové slevy na vstup či pobyt�
cena: 598 Kč
www.jota.cz

Jan Amos Komenský
Orbis pictus

Omalovánky ke slavné obrazové učebnici Orbis pictus od Jana 
Amose Komenského vychází ve výběru a  s  ilustracemi Františ-
ka Petráka� Jedinečná hravá Komenského učebnice byla popr-
vé vydána dvojjazyčně v  Norimberku v  roce 1658 a  ve variantě 
s  češtinou vyšla v  Levoči roku 1685 jako jeden z  prvních příkla-
dů výchovné dětské ilustrace na našem území� Texty jsou pone-
chány v  poetickém přepisu tehdejší češtiny, aby vyzněla jejich 
původnost�
cena: 268 Kč
www.meander.cz

Napsaly Kateřina Winterová 
a Kristina Šemberová
Sladce: Pečeme podle Herbáře

Zlatá kniha moučníků navazuje na úspěšnou sérii 
kuchařek Kateřiny Winterové Vaříme podle Her-
báře a  představuje ty nejlepší dezerty na každý 
den i  pro slavnostní chvíle, tradiční české koláče, 
buchty a  bábovky, světové chlebíčky, cukrářské 
řezy, nádherné dorty i dezerty na dvě sousta� Kla-
sické i moderní moučníky doplňuje chléb a pečivo 
i  obřadní velikonoční a  vánoční sladkosti, včetně 
ikonického cukroví� Osvědčené a mnohdy i gene-
racemi prověřené recepty se zaručeně podaří díky 
praktickým tipům� Deset kapitol a téměř 80 recep-
tů potěší všechny milovnice a  milovníky pečení� 
Kdykoliv a kdekoliv!

? V knize najdeme recept na 
Esterházy řezy. Pocházejí z dílny 
cukrářů…

 a) budapešťských
 b) bukurešťských
 c) budějovických
 
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 
www�eshop�ceskatelevize�cz Novinky můžete sle-
dovat i na www�facebook�com/ediceCT�

SUMAVSKO
PRO TULÁKY

E X T R A  S T E Z K A  K R Á L E  Š U M A V Y

D V A C E T  T R A S 
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Zima v Mariánských Lázních

Veselsko láká k letním 
radovánkám
Veselí nad Lužnicí se rozkládá na soutoku řek Lužnice a Nežárky. Zdejší písečná 
jezera lákají ke koupání a výhodná poloha města umožňuje podnikat výlety za 
přírodou na Třeboňsko, na blata za kouzlem lidové architektury selského baroka 
i po naučných stezkách.

Dominantou města je farní kostel Povýšení 
svatého Kříže, jenž je stylizován do podoby pev-
nosti a nabízí možnost vystoupat na věž, s vyhlíd-
kou na město a  okolí� Na náměstí T� G� Masaryka 
návštěvníky upoutá budova Staré radnice a pivo-
varu z roku 1617� Ve vedlejším Weisově domě sídlí 
Blatské muzeum� Letos je po rozsáhlé rekonstruk-
ci zpřístupněna část nové expozice s modelovým 
kolejištěm, zobrazujícím dopravní uzel Veselí n� L� 
a tratě i pamětihodnosti v okolí�

V  parných dnech přijde vhod koupání v  pí-
sečných jezerech, které se nacházejí přibližně 
2 km od města a  kde je možnost projít si tema-
tickou naučnou stezku� Raritou je zde Písečný 
přesyp u  Vlkova, unikátní přírodní rezervace se 
vzácnou pouštní faunou i  flórou� Pískovny nabí-
zejí nejen příležitost ke koupání, ale půjčit si zde 
můžete šlapadla či paddleboardy� U  Občerstvení 
na pískovně najdete  dětské hřiště s  odpočinko-
vou zónou� V létě se zde odehrává pestrý kulturní 
program�

Ve Veselí také startuje cyklookruh Green-
way selského baroka� Na trase dlouhé 36 km 
projedete zhruba třinácti malebnými vesničkami 
s  typickou selskou architekturou� Přímo na trase 
je Mažická naučná stezka, určená zejména pro 
rodiny s dětmi, kde se dozvíte informace o životě 
ve vesnici na blatech� Naučná stezka Borkovická 
blata vás zase provede krajinou rašelinišť� Trasa 
doplněná informačními tabulemi vede zčásti po 
povalových chodnících a je dlouhá 6 km�

Nenechte si ujít letní akce
Veselská ozvěna – cyklus koncertů duchovní hud-
by v místních kostelích nebo pod širým nebem�
Kulturní léto na pískovně – u Občerstvení na pís-
kovně se v létě konají víkendové koncerty, nedělní 
pohádky pro děti a středeční kino naslepo�
14. 8. sobota | Selské baroko – O pohár města 
Veselí n. L., 10� ročník soutěžní jízdy historických 
vozidel� 
20.–22.  8. | Finále Českého poháru v  paddle-
boardingu a Mistrovství ČR v paddleboardingu 
hendikepovaných na veselské pískovně
21.  8. sobota | Betonový muž a  žena aneb Co 
muž nestihne, žena dožene, rekreační triatlon 
v  oblasti veselských pískoven, registrovat se je 
možné on-line na www�time4race�cz/bmz2021�

Více informací na www.veseli.cz.

Infocentrum města Veselí nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 25
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 548 180
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

Veselské pískovny

Budova Staré radnice na náměstí T. G. Masaryka Kostel Povýšení sv. Kříže

Písečný přesyp u Vlkova

Cyklisté na blatech
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Když malí nevědí, velcí poradí…

1. Jakou rozlohu má Písečný přesyp u Vlkova?
a) 5,33 ha
b) 3,46 ha
c) 0,88 ha
2.  Ve Veselí nad Lužnicí se můžete vydat po 

jedné z tras Skrytých příběhů. Jak se jme-
nuje jeho hlavní hrdina?

a) skladatel Karel Weis
b) páter Karel Traxler
c) spisovatel Vladislav Vančura

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

správných odpovědí obdrží od Infocentra města 
Veselí nad Lužnicí zajímavé ceny.



2021
v Plzeňském kraji

25. 6. - Klatovy
- Barokní svatojánská noc

www.zapadoceskebaroko.cz
Více informací naleznete na Festival, který si vychutnáte všemi smysly

9. 7. - Tachov
- Barokní klášterní slavnost30. 7. - 1. 8. - Plasy

- Barokní víkend
7. - 8. 8. - Svojšín
- Květy baroka14. 8. - Manětín

- Barokní den pro rodiny 
   s dětmi na zámku 28. 8. - Šťáhlavy

- Návrat sv. Jana Nepomuckého
11. 9. - Blovice
- Stopy baroka 25. 9. - Chotěšov

-  Rodinné barokní odpoledne 
    v klášteře

www.turisturaj.cz
www.zapadoceskebaroko.cz

Letní barokní festival 2021
Léto patří v Plzeňském kraji neodmyslitelně k baroku, které si v historických 
objektech vychutnáte všemi smysly – díky pestré nabídce hudby, divadla, tance, 
oživených prohlídek, ochutnávek barokní kuchyně a soutěží a her pro děti.

V  červenci se můžete těšit 
na tradiční barokní slavnost na 
téma varhany v Muzeu Českého 
lesa v  Tachově� Pro děti je zde 
připravena celodenní soutěž 
„Stopujeme baroko v  Tachově“, 
kde všichni úspěšní „stopaři“ 
získají drobnou odměnu� K této 
slavnosti se v  Jízdárně ve Svět-
cích 11�  července přidá koncert 
barokní hudby v  podání sou-
boru Musica Florea� V  srpnu do 
Plzeňského kraje zavítá soubor 
prestižní francouzské akademie 
v Lyonu L’ensemble Mille-feuille, 
květiny budou hlavním motivem Zahradní slav-
nosti na zámku ve Svojšíně a  reálný pocit z  těž-
ké práce služebnictva si vyzkouší děti na zámku 
v Manětíně� Barokní víkend ve Všekarech zahrnu-
je představení souboru Geisslers Hofcomoedian-
ten Orbis pictus nebo pohádku pro děti Divadla 
100 opic� Méně známé barokní památky můžete 
poznat na poutní slavnosti v  Nicově u  Plánice 

nebo na barokním odpoledni v  Cebivi� Letoš-
ní rok je zároveň oslavou 300letého výročí od 
blahořečení sv� Jana Nepomuckého a toto výročí 
vzpomene akce ve Šťáhlavech�

 
Festival pokračuje i v měsíci září a nabízí boha-

tý program vhodný pro celé rodiny� Děti se nebu-
dou nudit  – v  Muzeu jižního Plzeňska v  Blovicích 

půjdou po Stopách baroka a  v  areálu kláštera 
v  Chotěšově si vyzkouší střelbu z  kuše a  barokní 
kolotoč�

Letní barokní festival doprovází mnoho kon-
certů barokní hudby, např�  cyklus „Procházky 

uměním“ organizovaný známou violistkou Jitkou 
Hosprovou�

Informace o celém programu Letního barokní-
ho festivalu včetně aktuálních změn naleznete na 
www�zapadoceskebaroko�cz�
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Náš nejvýšše položený hrad naleznete na Šumavě
a nachází se ve výšce 1 035 m .
Víte, jak se tento hrad jmenuje?

a) Vítkův hrádek
b) Kašperk
c) Velhartice

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografie Praha, a. s.

www.kartografie.cz
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Zajímavá expozice dýmek se nachází 
ve zbirožském muzeu
Ve Zbiroze můžete navštívit nejen muzeum slavného rodáka – básníka Josefa 
Václava Sládka, ale také expozici městského muzea, která ukrývá zajímavé 
kuriozity, mj. dýmky ve tvaru hudebních nástrojů. Vystavené exponáty byly 
vyrobeny v továrně na kuřácké náčiní Václava Jíši.

Budova továrny s  č�  p� 97 se dodnes nachází 
v  části města Zámostí u  Zbirožského potoka� To-
várna byla založena roku 1876 a  vyráběly se zde 
dýmky, špičky, troubele a  další kuřácké potřeby� 
Dýmky jsou zhotovené z  nejrůznějších materiálů: 
dřevěné, porcelánové, jantarové nebo z  paroho-
viny� Václav Jíša se se svými výrobky zúčastňoval 
nejrůznějších výstav nejen u nás, ale i v zahraničí, 
kde získal čestná ocenění� Kopie těchto zvětšených 
ocenění nechal umístit na průčelí továrny� Nyní 
můžete vidět tyto originály i  kopie ve zbirožském 
muzeu� Výroba dýmek ve Zbiroze zanikla přesně 

před sto lety úmrtím majitele Václava Jíši� Po zhléd-
nutí dalších expozic muzea, které připomínají také 
období pruského podnikatele B� H� Strousberga 
a jeho pokus o vybudování nejprůmyslovější oblas-
ti Čech, tzv� „českého Manchesteru“ na Zbirožsku, 
nebo po prohlídce selské jizby neopomeňte literár-
ní muzeum J� V� Sládka, které sídlí v  prvním patře 
budovy muzea� Významného básníka a překlada-
tele připomíná již od roku 1952� Milovníci starých 
fotografií budou zajisté nadšeni výstavou snímků, 
které koncem 19� století J� V� Sládek pořídil nejen 
ve Zbiroze a  blízkém okolí, ale i  na místech, která 

si oblíbil� Po prohlídce doporučujeme procházku 
dolů po náměstí směrem k  Zámostí, kde se v  re-
konstruované  budově bývalé továrny na kuřácké 
potřeby, dnes nazvané Zbirožský dvůr, můžete ob-
čerstvit, posedět v  relaxačním parku nebo využít 
ubytovacích služeb� Odtud se po modré turistické 
značce lze vydat k Čápskému rybníku, poté po hrá-
zi k  silnici, která vás po 300 m zavede k  Sládkově 
vile č�  p�  224, kde je od roku 2012 umístěn před 
zahradou pamětní kámen, jenž připomíná posled-
ní období básníkova života prožité v tomto domě� 
Kolem vilky se projde na cestu „Špacírku“, z  které 
jsou v každou roční dobu krásné výhledy na město 
s dominantou zámku Zbiroh na zalesněném kopci�

Dýmky ve tvaru hudebních nástrojů Expozice dýmek
Sládkova vila

Město Zbiroh
Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
tel.:+ 420 371 794 030
e-mail: mesto@zbiroh.cz
www.zbiroh.cz

KAM na výlet
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Zima v Mariánských Lázních
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Znovu do krásných Mariánek 
#mariánkyjsousuper
Patříte k těm, kteří pravidelně navštěvují město, jež jim učaruje? Mohlo by se zdát, 
že svá oblíbená místa znáte nazpaměť, ale vy dobře víte, že tomu tak není a umí 
vás pokaždé překvapit. K takovým místům patří i Mariánské Lázně. Objevte zase 
něco nového a zamilujte se ještě o trochu víc! Kdy jindy vyrazit podpořit život 
ve svém oblíbeném městě než právě teď, když se svět probouzí z velké kulturní 
a zážitkové pauzy.

Letošní léto bude nabité 
akcemi a novinkami� Můžete 
se těšit na koncerty, prome-
nádní odpoledne, farmářské 
trhy, sportovní akce, komen-
tované prohlídky, festivaly 
zaměřené na hudbu, film, 
jídlo, knihy, pohádky i zába-
vu� Naplánujte si svůj pobyt 
podle svého vkusu za pomoci 
kalendáře akcí na stránkách 
kalendar�marianskelazne�cz� 
Nebojte se vyrazit do Mariá-
nek třeba s  celou rodinou� 
Maminka si užije hýčkání v láz-
ních, tatínek s dětmi si zahrají 
golf� Společně se můžete zúčastnit prázdninové hry 
„Zastav nečas“ s ČT Déčko nebo vyřešit tajnou misi 
na trase pro děti s lázeňskými veverkami Rudolfem 

a Karolínou� Ti starší můžou 
předvést svoje znalosti na 
stezce spisovatelů nebo 
sbírat kroky na turistických 
trasách, popř� kilometry na 
trasách cyklistických� Jestli 
vás zajímá příroda, prozkou-
mejte nové naučné stezky 
a zjistěte, které stromy sázel 
před dvěma sty lety zakladatel 
parků Václav Skalník� Objevte 
dětské hřiště u Prelátova pra-
mene, kde najdete prolézačky, 
houpačky, vodní svět, lanovou 
dráhu a prostor pro opéká-
ní buřtů� Najděte Sochařský 

pohádkový ráj, sáhněte si na Krakonošův knoflík 
a něco si přejte� Vyzkoušejte jízdu unikátní pul-
sační gondolovou lanovkou� Prohlédněte si čtvrtý 

největší park miniatur v  Evropě, kde mají i minia-
turní živé koně� Přes den můžete zajít do bazénu 
nebo k přírodnímu koupališti, kde si můžete za-
mluvit i chatičku� A nezapomeňte na zpívající fon-
tánu, které letos přibyly v repertoáru nové skladby� 
Najděte si pohodlně ubytování na www.marian-
skelazne.cz a získejte příspěvek na pobyt od Kar-
lovarského kraje� Užijte si lázeňské město naplno, 
protože Mariánky jsou super pro každého�

Turistické informační centrum Mariánské Lázně 
mobil: +420 777 338 865 
e-mail: info@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz

Jeden z lázeňských parků

Zastavení na stezce spisovatelů

Park Boheminium a mini kůňKrakonoš v Mariánských Lázních

Kamarádi Karolína a Ruda

KKAAMM p prro o dděěttii
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Na kterém webu se nachází kalendář akcí 

města Mariánské Lázně?
a) www�mariankyjsousuper�cz
b) www�marianskelazne�cz
c) kalendar�marianskelazne�cz
2.  Kde se ve městě nacházejí miniaturní 

koně?
a) Přírodní koupaliště
b) Park Boheminium
c) Prelátův pramen
3.  Jak se jmenuje zakladatel parků 

v Mariánských Lázních?
a) Václav Skalník
b) Friedrich Zickler
c) Josef Halbmayr

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

správných odpovědí obdrží od města Mariánské 
Lázně zajímavé ceny.

http://kalendar.marianskelazne.cz
http://www.marianskelazne.cz
http://www.marianskelazne.cz
mailto:info@marianskelazne.cz
http://www.marianskelazne.cz
http://www.kampocesku.cz
http://www.mariankyjsousuper.cz
http://www.marianskelazne.cz
http://kalendar.marianskelazne.cz
http://www.kampocesku.cz/souteze
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Přijeďte do Nejdku
Přemýšlíte, kam o prázdninách? Nejdek a jeho okolí nabízí vyžití pro 
rodiny s dětmi a pro milovníky aktivní dovolené, turistiky a cykloturistiky.
Nabízí také bohatou historii a s ní spojené historické památky.

K  nejvýznamnějším památkám města pat-
ří hradní románsko-gotická věž, barokní kostel 
sv.  Martina a  novogotický evangelický kostel� 
K  návštěvě doporučujeme Nejdeckou křížovou 
cestu, která neměla a  dosud nemá široko daleko 
sobě rovné pro svou délku 1,5 km a polohu přímo 
nad centrem města�

Dalším tipem na výlet je kamenná rozhledna 
na Tisovském vrchu  – Pajndl, která nabízí jeden 
z nejlepších výhledů v celém středním a západním 
Krušnohoří� Z  technických důvodů je vyhlídkový 
ochoz rozhledny dočasně uzavřen� Určitě navštiv-
te 5 km dlouhou naučnou stezku Děti dětem� 

Představuje rostliny, zvířata, horniny a obyvatelstvo 
na Nejdecku� Stezku vytvořily děti a je interaktivní – 
děti při ní budou vyplňovat úkolovou hrací kartu, 
za kterou po zdolání stezky obdrží malou odměnu� 
Nezapomeňte si zahrát venkovní mobilní hru pro 
zvídavé děti a hravé rodiče Skryté příběhy. Trasa 
našeho příběhu Poklad rodu Šliků vede z  Nejdku 
po lesních cestách na rozhlednu Pajndl a  přes Ti-
sovou zpátky k nejdecké věži a kostelu sv� Martina� 
Výlety si můžete přizpůsobit podle vlastní zdatnos-
ti� Nespornou výhodou je vlakové spojení nebo 
cyklobusy, které vás mohou dovézt až na Boží Dar 
nebo do Chebu či Sokolova� Samotný výlet vlakem 

po trati zvané Krušnohorský Semmering je zážit-
kem� Pro zdatnější turisty doporučujeme naučnou 
stezku Vysoká Štola – Oldřichov, která se zaměřuje 
na historii, geologii, hornictví, staré cesty a krajinný 
ráz Nejdecka� V horkém létě máte jedinečnou mož-
nost vykoupat se v přírodní nádrži Lesík, která po 
celé léto vyniká skvělou kvalitou vody� Při výletech 
do okolí Nejdku si nenechte ujít mnoho naučných 
stezek, rozhledny na Blatenském vrchu, Plešivci, 
lanová centra, přístupné štoly hornické kulturní 
krajiny Abertamy  – Boží dar  – Horní Blatná, která 
byla v loňském roce zapsána na seznam světového 
dědictví UNESCO, lezecké skály, ferraty a  další� Je 
z čeho vybírat, tak neváhejte a přejeďte k nám!

balení průvodce jsou malé pastelky k  okamžité-
mu využití při návštěvě města� Zakoupit můžete 
v  turistickém infocentru na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad�

Turistické infocentrum města Cheb
Jateční 476/2, 350 20 Cheb
tel.: +420 354 440 302
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.tic.cheb.cz

S pastelkami do krovů starobylého Chebu!
Starobylé město na západě Čech s tisíciletou historií vždy těžilo z polohy blízko 
Německa. Bohatí kupci kolem náměstí budovali honosné domy s vysokými 
půdami pro skladování zboží.

Chebské krovy jsou rozsahem dochování zce-
la unikátní, proto se město Cheb přiřadilo k  dal-
ším 67 městům a památkám, které se představují 
v sérii brožovaných průvodců� Určené jsou dětem, 
rodinám, školám a všem návštěvníkům památek�

Průvodce po Chebu v sérii brožovaných pub-
likací o  našich nejvýznamnějších památkách má 
č�  68� V  průvodci najdete mapku města s  vyzna-
čením nejdůležitějších památek a  vše potřebné 
pro mladé i  starší návštěvníky města� Součástí 

8

byl nejhonosnější stavbou hradu. Tady císař pobýval i nocoval a tady se odehrávaly 

také hradní slavnosti. Dodnes se z paláce dochovaly pouze obvodové zdi. O tom, jak  

byl palác přepychově zařízen, vypovídají unikátně dochovaná románská okna.

je pojmenovaná podle černého sopečného tufu. Sloužila jako útočiště před nepřítelem, kam se hrad-ní uchýlili ní uchýlili v případě napadení.

Pro srovnání si prohlédni okna jiných stavebních slohů:

rozeznáš podle kulatého oblouku a sloupků. Ty člení
okna na dvojitá, trojitá a v Chebu dokonce pětidílná.

(1122-1190)

je nejstarší památkou Chebu a místem, 
kde začíná jeho tisíc let starý příběh.

Ve 12. století získal Chebsko Fridrich I. Barbarossa, významný 

panovník a císař Svaté říše římské. Ten si z původního Chebské-

ho hradu nechal vybudovat výstavní hradní sídlo (1165-1183), 

kde mohl pobývat s družinou na cestách po své rozsáhlé říši. 
Tomuto speciálnímu typu císařského hradu se říká falc 
a ta chebská je jediná svého druhu na území ČR. 

6

Císař nemohl vládnout tak velkému území pouze 
z jednoho města. Se svým dvorem putoval po celé 
zemi a panovnické povinnosti vykonával 
z různých míst. A právě v Chebu si vybudo-
val tzv. falc, reprezentativní hradní sídlo, kde pobýval při svých cestách.

Ve druhé polovině století zažíval Cheb slavné časy. Konaly se tu královské a knížecí 

sněmy, vedla se důležitá politická rokování a konaly se velkolepé slavnosti a turnaje. 

Roku 1430 vtrhly na Chebsko hordy husitů. Město v husitských válkách stálo na straně 

katolíků a krále Zikmunda. Po složitém vyjednávání se nakonec podařilo město před hu-

sity ochránit výměnou za výpalné ve výši 1700 zlatých. Po skončení válek král Zikmund 

město odměnil stvrzením všech výsad a udělením nových.

Město Cheb se začalo utvářet v místech, kde dnes stojí zbytky 
Chebského hradu. V krajině hustých lesů pod záhybem řeky 
Ohře tu v 10. století stála slovanská osada s hradištěm. Díky 

výhodné poloze na křižovatce obchodních cest, kudy procházeli 

kupci, byl z hradiště později vybudován hrad. 

První písemná zmínka o Chebu se objevila už v roce 1061 v listině, 

kterou vydal německý král Jindřich IV. Chebsko získal roku 1165

římský král a císař Svaté říše římské Fridrich I., pro svůj zrzavý 

vous zvaný Barbarossa (česky Rudovous). Kolem roku 1180 
začala místní mincovna razit první chebské mince, tzv. chebský 

fenik. Římská říše se tehdy rozprostírala přes celou střední 
Evropu, sahala od Baltu až ke Středozemnímu moři.  

Evropu, sahala od Baltu až ke Středozemnímu moři.  

Výhodná poloha města na křižovatce obchodních cest přispívala 

k jeho rozvoji. Kolem náměstí, které fungovalo jako tržiště, si nejbohatší 

měšťané stavěli patrové domy. Ty se staly základem dnešního uspořádání 

historického centra Chebu. Chebští měli také řadu výhod – privilegií 

oproti jiným městům. Ty mohl udělit pouze panovník. Například Přemysl Otakar II. udělil Chebským 
právo svobodného pohybu se zbožím. Město mělo stále i mincovní právo, nyní stvrzené Václavem II. 

Ve 14. století vládli městu Lucemburkové. I za jejich panování 

význam a moc města rostly. Karel IV. potvrdil Chebu mincovní 

právo, které město mělo už od 12. století. O důležitých otázkách 

rozhodovala městská rada v čele s purkmistrem (starostou). 
Cheb byl dokonce tak silný, že vytvořil samostatný městský stát 

s vlastním vojskem. Město mělo kolemi deseti tisíc obyvatel 
a bohatlo hlavně z dálkového 
a bohatlo hlavně z dálkového obchodu. Chebští kupci přepravovali 

své výrobky směrem na Norimberk, Frankfurt i Prahu. 
Řemeslníci se sdružovali do cechů. K těm nejbohatším patřili 

soukeníci, koželuhové a kožešníci.

5

je nejkrásnějším gotickým domem 
v Chebu

je nyní 
sídlem 
Městského úřadu.

V budově se nachází Galerie
výtvarných umění.zdobí socha krále Jiřího z Poděbrad.

poznáš podle zlaceného reliéfu dvou rakouských šlechticů.

má přeboha-tou historii a unikátní půdní 
krov.

tvoří jedenáctstředověkýchkupec-
kých 
domů.

se proslavil jako místo, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.Dnes je zdemuzeum.

4

Na náměstí se orientuj podle podrobnějšího plánku na protějšístraně. Popisky ti pomůžou vyhledat nejvzácnější stavby a další zajímavá zastavení. zastavení. 

Při procházce městem ti poslouží tento jednoduchý 
plánek. Jsou tu vyznačeny nejdůležitější památky – 
Chebský hrad, chrám sv. Mikuláše a Alžběty, bývalé 

kláštery i náměstí lemované historickými domy.

2

● Město Cheb (německy Eger) se nachází v Karlovarském kraji asi 5 km 

od hranice s Německem v blízkosti tří slavných západočeských lázeňských 

měst: Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. ● Už od středověku se Cheb těšil významnému postavení. Nejmocnější muž 

tehdejšího světa, císař Svaté říše římské, si tu ve 12. století vybudoval hradní

sídlo (falc) a Cheb díky své výhodné poloze – na královské obchodní cestě 

mezi Norimberkem a Prahou – po staletí těžil z 

mezi Norimberkem a Prahou – po staletí těžil z obchodu a řemesel. 
● Kolem náměstí, které fungovalo jako rušné tržiště, si bohatí kupci stavěli své 

výstavní domy. Na jejich základech se dodnes dochoval soubor pozoruhodných 

měšťanských chebských domů s neobvykle vysokými krovy, které obchod-

níkům sloužily jako sklady.
● Přebohatá historie města se otiskla i do dalších chebských památek, které 

společně v jeho historickém centru navštívíme.

Jmenuji se Rozhlednička a cestuji po památkách 
celé České republiky. Protože jsem vysoká věžička, 
mám docela dobrý výhled a také přehled o všem 
zajímavém a důležitém, co můžeme spolu objevovat. 
A že toho je opravdu hodně! Až by se někomu mohla 
ze všech těch slohů, stylů, síní, salónů, knížat 
a šlechticů zatočit hlava. Abych se neztratila 

a šlechticů zatočit hlava. Abych se neztratila 
a aby se mi moje zážitky nemíchaly, rozhodla jsem 
se, že si svoje putování budu zapisovat a číslovat. 
A to pěkně po pořádku od jedničky. Můžeš se ke 
mně přidat a jezdit se mnou! Čísla ti napoví, kde 
všude jsem už byla a kde mě najdeš.                             
                          Město Chebje místemčíslo 68. 

Infocentrum Nejdek
tel.: +420 353 240 135
e-mail: infocentrum@nejdek.cz 
www.nejdek.cz

Pohled na Nejdek z Křížového vrchu

Rozhledna PajndlPřírodní nádrž Lesík

www.kampocesku.cz | 
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Kde začíná Česko?
Při dovolené v Ašském výběžku se nudit určitě nebudete. Je mnoho míst, kam 
vyrazit na výlet jak autem, tak i na kole či pěšky. Nad Aší se tyčí dominantní 
rozhledna Háj (Bismarckova rozhledna), která je otevřena každý den bez poplatků 
za vstup. Pod rozhlednou je vybudován sportovní areál a kemp.

Za zastávku stojí vyhořelý evangelický kostel 
sv� Trojice, který vyhořel v roce 1960� Kostel byl při-
tom doslova pokladnicí celého regionu� Stál v něm 
například barokní oltář z roku 1754 i pozoruhodné 
sochy Krista v životní velikosti, dále tehdy největší 
varhany západních Čech se 4 318 píšťalami, které 
pocházely z roku 1911� V dnešní době si vše může-
te prohlédnout přes virtuální realitu�

Neopomeňte navštívit naše dvě muzea – textilní 
a  národopisné� Textilní muzeum najdete v  zámeč-
ku s  krásnou zahradou� Při prohlídce narazíte na 
stroje pro výrobu textilií a  také na sbírku přibližně 
25 000 párů rukaviček� V národopisném muzeu zjistí-
te, proč má Aš ve znaku 3 lipany a její dřívější podobu�

Pro turisty nabízí okolí Ašska dva unikátní cí-
lové body, jedním z nich je Trojmezí a druhým nej-
západnější bod České republiky� V obou případech 
vás obklopí čerstvý vzduch a krásná příroda�

Kousek od Aše v obci Podhradí na vás čeká zří-
cenina hradu Neuberg s přístupnou věží� V Doubra-
vě si prohlédnete z  malé dřevěné vyhlídky pozů-
statky papírny pocházející z  konce 18� století, ale 
papír se zde vyráběl už v době třicetileté války�

Tak kdy nás navštívíte? #mestoas
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Pupek Karlovarského kraje – město Loket
Loket je historické město, které nabízí vyžití každým směrem. Od kulturních aktivit 
zaměřených na památky přes koncerty všemožného žánru či divadelní a operní 
vystoupení v amfiteátru, jehož impozantní kulisou je hrad. Na středověkých 
hradbách je pak možno obdivovat výstavy pod širým nebem v Galerii na hradbách.

Samozřejmě nejvzácnějším skvos-
tem města je hrad, který je v letních mě-
sících přístupný denně od 9 do 18�30 ho-
din� Za zdmi hradu je připravena řada 
výjimečných pořadů (noční hrané diva-
delní prohlídky, noční komentované pro-
hlídky při svíčkách  – odvážlivci mohou 
nahlédnout za noci do děsivé expozice 
útrpného práva)� Dále řada akcí, které se 
konají na hradě v  běžné otevírací době 
a jsou přístupné v rámci vstupného: jsou 

jimi dětská divadelní představení, dět-
ské workshopy nebo jedinečný koncert 
členů Karlovarského symfonického or-
chestru� Nejvýznamnější akcí roku jsou 
věhlasné hradní Středověké slavnosti 
purkrabího Půty, při nichž se odehráva-
jí klání rytířů na koních, souboje, taneč-
ní či hudební vystoupení, ale i řemesl-
né trhy či ukázka lovu dravých ptáků, 
a to vše za doprovodu prodejních trhů 
a workshopů pro děti i dospělé� Město 

Loket a jeho okolí však disponuje i širokým spektrem 
sportovního vyžití� Kolem řeky a v okolních hustých 
lesích vede řada cyklostezek či turistických tras, kte-
ré vás zavedou nejen k  úchvatným výhledům, ale 
i k magickým místům v  lesích ukrytých� Řeka, jejíž 
tvar dal městu název, je též sportovním lákadlem, je 
možno se v ní vykoupat či ji sjet na raftu nebo kánoi, 
pro méně zdatné je pak připravena výletní plavba� 
Opravdu si zde v tomto pupku Karlovarského kraje 
každý najde své vyžití� Veškeré podrobné informa-
ce o konání akcí se dozvíte na webových stránkách 
nebo na facebookovém profilu infocentra či hradu�

Kašna před muzeem Ašska Bismarckova věž na vrchu Háj

Pohled na historickou část města

Hrad v paprscích odcházejícího slunce

Hrad zrcadlící se na hladině Ohře

www. Info-as.cz

Kdo ví, odpoví…
1.  Na Goethově náměstí v Aši se nachází 

Goethův památník s kašnou, na které jsou 
vyobrazena 3 jeho díla. Která to jsou?

a)  Prometheus, Viléma Meistera léta učednic-
ká, Spříznění volbou

b)  Utrpení mladého Werthera, Hermann a Do-
rothea, Faust

c)  Čarodějův učeň, Prometheus, Faust
2.  Jaký pomník jediný svého druhu v ČR se 

nachází v Aši? Tento pomník se nachází 
v těsné blízkosti památníku evangelické-
ho kostela.

a) Martin Luther
b) Johann Wolfgang von Goethe
c) Friedrich Schiller
3.  Na vrchu Háj se nachází Bismarckova 

rozhledna, která je vysoká 34 m. Kolik 
má schodů?

a) 120
b) 121
c) 122

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

správných odpovědí obdrží od města Aš zajímavé 
ceny.

Infocentrum města Loket 
tel.: +420 352 661 717 
e-mail: infocentrum@loket.cz 
www.facebook.com/Infocentrum-města-
Loket-100258181328475/ 
www.loket.info

| www.kampocesku.cz  
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Za koupáním v Ústeckém kraji
Ústecký kraj se stává turisticky atraktivnější i díky možnostem koupání v průzračných 
jezerech Most a Milada. Ta vznikla rekultivací krajiny po ukončení těžby. Vedle plavání 
v průzračné vodě si zde můžete půjčit šlapadla, paddleboardy či kanoe nebo využít 
okolních cest k běhu i jízdě na kole. Strávíte tak krásný letní den.

Pokud jste někdy navštívili gotický kostel Na-
nebevzetí Panny Marie v  Mostě, notoricky známý 
jako přestěhovaný kostel po kolejích, jenž se toho-
to na tehdejší dobu technického unikátu dočkal 
v roce 1975, jistě jste si v jeho blízkosti všimli vodní 
plochy – Mosteckého jezera�

Tam, kde je dnes jezero, bylo dříve staré město 
Most� A  jak to bývá, právě pod ním bylo naleziště 
hnědého uhlí� Starý Most byl v  70� letech zbořen, 
nahrazen Dolem Ležáky, a  když uhlí došlo, byl důl 
v  rámci rekultivací zatopen� Plocha takto vzniklého 
jezera je 309,09 ha, a tak je hned po největším jezeře 

v  ČR Medard u  Soko-
lova na druhém místě� 
Pro srovnání, Mostecké 
jezero co do rozlohy 
strčí Máchovo jezero 
s 284 hektary do kapsy� 
A  jaké je zde koupání? 
Ti, co to již zkusili, říka-
jí, že jedinečné� Voda je 

průzračná, vidět je až 9 metrů pod hladinu� Lokalita 
nabízí rozlehlé pláže s pozvolným vstupem do vody, 
mola, dětské hřiště, čistou vodu, parkoviště, a to vše 
v dosahu 1,5 km od moderního města Most, a přesto 
v přírodní krajině� Bližší informace o nabídce získáte 
na https://www�facebook�com/jezeroMost�

Další atraktivní nabídkou ke koupání 
v Ústeckém kraji je jezero Milada.

Čeká na vás zhruba 8 kilometrů od Ústí nad 
Labem poblíž sjezdu z  dálnice D8� Jezero Milada 
je jen o  něco menší než Máchovo jezero� Vzniklo 

v  rámci rekultivací zatopením hlubinného dolu, 
po němž dostalo své jméno� Kromě koupání, ry-
baření a jachtingu zde můžete provozovat i ostat-
ní druhy sportů� Jezero Milada se může stát pří-
jemnou zastávkou při vašich letních cestách do 
Krušných hor, do oblasti Tiských stěn, Českého 
středohoří nebo Národního parku České Švýcar-
sko� Další informace o  jezeru Milada získáte na 
http://www�jezeromilada�cz/�

V letních měsících jsou Mostecké jezero a jeze-
ro Milada dobrým tipem na příjemně strávený den� 
Více tipů na výlety a  dovolenou v  Ústeckém kraji 
pak najdete na portálu Brána do Čech�

Pláž pro psy u Mosteckého jezera

Paddleboardy na jezeře Milada

Pláž jezera Most a hrad Hněvín

Mostecké jezero

Jezero Milada

Přístup k jezeru Milada

www.branadocech.cz

KAM na výlet

www.kampocesku.cz | 29



Zima v Mariánských Lázních

te
xt

 a 
fo

to
 ©

 ob
ec

 Bř
ez

no

Žhavé novinky z Března
Rádi bychom seznámili nové čtenáře a budoucí návštěvníky s novinkami, které 
v obci Březno máme. Kromě vyhlášené Pohádkové dračí cesty, jež je přístupná 
celoročně a určená hlavně pro rodiny s dětmi, jsme doplnili lokalitu o nové prvky. 
Pohádkovou dračí cestu lemují pohádkové bytosti v podobě dřevěných soch.

Pro oživení paměti jsou tyto doplněny (nejen 
při trase cyklostezky) o popisky s uvedením auto-
ra, a  hlavně o  název postaviček� Ty jsou většinou 
z  televizního večerníčku a  nejmladší populace je 
neměla dosud možnost z TV poznat�

V samotném středu obce jsme instalovali hma-
tový chodník, který pomáhá s odstraněním stresu 
i  proti bolesti zad� Nedaleko chodníku si mohou 
děti prolézt tělem hrocha nebo se seznámit s  ob-
rovskou gorilou� Obojí jsou nové dřevěné prvky 
určené pro menší děti� Pro větší byly nainstalovány 
dva venkovní stoly na ping-pong� V  loňském roce 
se tu v září uskutečnil první ročník v turnaji v KING 
pongu� Ani letos jej neopomineme� Dalším prvkem, 
který zde nově vznikl, je hřiště na pétanque, čímž 
obec pomáhá blíže se seznámit s  klasickou hrou 

pocházející z Francie� Princip hry je velmi jednodu-
chý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyža-
duje pravidelný trénink� Pro nejmenší děti se vybu-
dovalo další nové dětské hřiště� Tentokrát v lokalitě 
Pod Lesem� Obec využila dotačního titulu z Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR a děti se mohou těšit 
z houpačky, prolézačky nebo z domku se skluzav-
kou� V obcích Březno, Střezov, Stranná a Nechranice 
jsou nainstalovány nové informační tabule týkající 
se historie a zajímavostí té které lokality� Tabule byly 
zpracovány za spolupráce s Dobrovolným svazkem 
obcí Chomutovska� Největší investiční akcí byla vý-
stavba nového kulturního domu� Zachoval se ná-
zev U Rybníčka� Připravuje se v něm bohatý kultur-
ní program, který bude zahrnovat různá divadelní 
představení, taneční vystoupení, besedy, koncerty, 

plesy atd� Pod tanečním parketem je ukryto výsuv-
né vzestupné hlediště s pohodlnými křesly a bude 
využíváno při promítání filmů� V budově se nachází 
zrcadlový sál, který bude sloužit k pohybovým akti-
vitám, kupříkladu k baletu, tanci, józe, pilates nebo 
aerobiku� Malý salónek oceníte při pořádání svateb, 
školení a  různých oslav� Všechny prostory, včetně 
velkého sálu, jsou k pronájmu� Součástí budovy je 
také restaurace, ve které můžete uspokojit své chu-
ťové pohárky anebo si zahrát bowling�

Místní infocentrum se již pečlivě připravuje 
na blížící se rozvolňování služeb a  s  tím souvise-
jící otevření a  možnost výpůjčky elektrokol� Bližší 
informace o možnosti zapůjčení elektrokol získáte 
na tel� čísle 607 028 661�

Na měsíc červenec se připravuje promítání let-
ního kina, rockový festival, indiánské války, vinař-
ské trhy, vodní hrátky i tradiční pouť�

www.obecbrezno.cz

Jedna z infotabulí o zajímavostech obce Prolézačka hroch

Nový kulturní dům v Březně

Zastavení u Manky a Rumcajse

| www.kampocesku.cz  30

KKAAMM p prro o dděěttii

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Od kterého století je první písemná 

zmínka o obci Březno?
a) od 12� století
b) od 13� století
c) od 14� století
2.  Které hory máme na dohled?
a) Beskydy
b) Krušné hory
c) Jizerské hory
3.  Kolik má obec Březno obyvatel?
a) 800
b) 1 000
c) 1 400

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

správných odpovědí obdrží od obce Březno 
zajímavé ceny.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9nink
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fb.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz

Rozhlížíte se  
po výletě? 
Přijeďte do Poohří a rozhlédněte se.  
Ať už máte rádi jakýkoliv druh turistiky, 
pro milovníky výhledů nabízíme hned 
několik možností. 

Putujte po Klášte-
recku s výhledy z Rašo-
vických skal, shlédněte 
na Kadaň ze Svatého 
kopečku nebo se po-
kochejte v krásnodvor-
ském parku rozhledem 
z  Novogotického tem-
plu� Podbořansko vám 
nabídne Vochlickou či 
Schillerovu rozhlednu, 
v  Žatci byste neměli 
vynechat výstup na 
Chmelový maják a vý-
hledem na malebnou krajinu okolo královského 
města Loun Vás potěší Frotzelova rozhledna na 
Stříbrníku� Užijte si Poohří jako na dlani!

prohlídky zhlédnout� Výstava bude probíhat od 
22�  června do 22�  října v  zámku Valdštejnů v  ul� 
Mostecká č� p�  1, Litvínov� Prohlídky se uskuteční 
od úterý do neděle v 9�00, 10�30, 13�00 a 15�30 ho-
din� Vstupné: dospělí 70 Kč, důchodci 40 Kč, děti 
a studenti 30 Kč, rodinné 120 Kč� Nutná rezervace 
vstupenek na tel� 603 151 600! Návštěvníci jsou po-
vinni dodržovat aktuální vládní nařízení a   hygie-
-nická  opatření� Zámek je otevřen celoročně út–ne 
9�00–12�00, 13�00–17�00 hodin�

Svět Malého prince
Ke konci měsíce června můžete v litvínovském zámku navštívit 
mimořádnou výstavu, která vás doslova přenese do kouzelného 
světa Malého prince. V úterý 22. června bude v zámku 
Valdštejnů otevřena interaktivní výstava české animátorky, 
ilustrátorky, fotografky a umělkyně Elišky Podzimkové.

Eliška Podzimková ilustrovala nejno-
vější vydání Malého prince pro naklada-
telství Albatros� Toto vydání neprovází 
typické ilustrace autora této knihy An-
toina de Saint-Exupéryho, ale obrazový 
doprovod, který vytvořila Eliška Podzim-
ková kombinací fotografií a ilustrací� Kon-
ceptem výstavy je vytvořit kouzelný svět, 
který zapůsobí nejen na oči návštěvníka, 
ale i  na jeho další smysly� Prostor bude 
zaplněn magickým lesem, světélky a vůní 
šimrající v  nose� Návštěvník si bude při-
padat jako v jiném světě� Hlavní instalací 
jsou samozřejmě ilustrace z  knížky Malý 
princ, které byly připravované na Islandu� 
Jedná se o kombinované fotografie s ilu-
stracemi, které jsou pro autorku příznač-
né� Obrazy jsou kulaté, plastické, obsahují plno 
přírodních materiálů jako mechy, lišejníky, lávový 
písek� Obrázky z  knížky jsou zároveň animované 
prostřednictvím AR (augmented reality) aplikace 
ARTIVIVE, která je volně ke stažení a  skrze kterou 

si návštěvníci mo-
hou „rozpohybovat 
jednotlivé obráz-
ky“, tedy přehrát 
animaci� Aplikace 
si jednoduše „na-
trekuje“ daný ob-
rázek a  pozná, že 
má spustit anima-
ci� Součástí výsta-

vy budou i  interaktivní instalace, například starý 
„áčko“ stan, ve kterém bude možnost si do sluchá-
tek pustit audioknihu Malého prince� Na Islandu 
také vznikl krátký „makingof“ film, který bude za-
komponován do výstavy a bude jej možné v rámci te
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Zámek Valdštejnů
Mostecká ulice č. p. 1 
436 01 Litvínov
mobil: +420 603 151 600
www.litvinov.cz

V mobilní aplikaci SEJF zakupte zvýhodněný balíček vstupenek:
   sezónní vstupné do zoo 
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea 
a zrcadlového bludiště na Větruši 
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  celodenní vstupné na koupaliště v Brné 
(Městské služby Ústí nad Labem)

jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

-30
%

Výhodné pro dospělé a děti od 6 let.  Více informací na www.usti-nad-labem.cz

ÚSTÍ

zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

1. 7. - 15. 9. 2021

Plakát výstavy

Zámek Valdštejnů v Litvínově

Schillerova rozhledna

KAM na výlet
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Ochutnejte Roudnici a Litoměřice
Malebné uličky, spousta kaváren a krásných památek jsou předností dvou polabských 
měst – Roudnice nad Labem a Litoměřic. Udělejte si výlet, který stojí za to!

Malebnou Roudnicí na zámek i na vinici
Největší novinkou letošního léta je nový měst-

ský okruh „Roudnice nad Labem v  proměnách 
staletí“, který své účastníky díky interaktivní apli-
kaci provede od pravěké Roudnice až do 20� stole-
tí� Výchozím bodem je Informační a dopravní cent-
rum Podřipska a cílem věž Hláska� V ní na vás čeká 
závěrečná odměna� Jen musíte zadat kód!

Na roudnickém zámku i  na věži Hláska na 
vás pak čekají rozšířené expozice!

Prohlídkový zámecký okruh je nově veden 
do 2� patra zámku, kde jsou připraveny výstavy 
o  Maxovi Lobkowiczovi, Lobkowiczové a  hudba 
či Vojenská hudba� Na Hlásce vznikla za spoluprá-
ce s  Podřipským muzeem a  Galerií podřipských 
betlémů v  Bechlíně poutavá výstava o  tehdejším 
venkovském životě a vinaři ocení nově instalovaný 
vinný lis z 18� století�

Na nedaleké vinici Sovice vznikl též nový vi-
nařský turistický okruh.  Při  příjemné procházce 
podél vinic vás nové informační tabule seznámí 
s odrůdami révy vinné�

Litoměřice – okruh mezi 
kostely a kavárnami

Mezi nejoblíbenější turistické produkty pat-
ří Okruh po památkách – 5 památek za 1 cenu 
s odměnou pro dospělé i děti. Ten je možný ab-
solvovat během července a srpna vždy od úterý do 
neděle� Otevřen pak zůstane i první tři zářijové ví-
kendy� Za jednu vstupenku se dostanete na vyhlíd-
kovou věž i  do samotné katedrály sv.  Štěpána 

na Dómském pahorku� Turistům je otevřen kostel 
Všech svatých na Mírovém náměstí, kostel sv� Ja-
kuba i „červený kostel“ Zvěstování Panny Marie� 
V tom bude navíc probíhat unikátní výstava Zjeve-
ní přírody� Celý okruh je možné projít s dětmi! Za 
tři vstupy můžete čerpat odměnu – kávu v kavár-
ně Fér Kafe, domácí limonádu pro děti nebo láhev 
piva v Biskupském pivovaru u sv� Štěpána�

K navštívení je toho ale více!

Více na
www.stredohori.cz
www.vyletnarip.cz

Roudnice nad Labem – věž Hláska

Zastavení městského okruhu v Roudnici n. L.

Interiér kostela Zvěstování Panny Marie

Pohled k dómu v Litoměřicích

Nabídka Fér Kafe

| www.kampocesku.cz  32

KKAAMM p prro o dděěttii

Když malí nevědí, velcí poradí…

1.  Od čeho je odvozen název města Roudni-
ce nad Labem?

a) podle císaře Rudolfa II�
b) podle místního vyvěrajícího rudného 
pramene
c) podle rudy, která se tu nikdy netěžila
2.  Kterému šlechtickému rodu patří roud-

nický zámek?
a) Habsburkové
b) Valdštejnové
c) Lobkowiczové
3.  Na kterém pahorku stojí litoměřická 

katedrála sv. Štěpána?
a) na Dómském pahorku
b) na Svatém kopečku
c) na hoře Milešovce

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

správných odpovědí obdrží od Destinační 
agentury České středohoří, o. p. s., zajímavé ceny.



Zima v Mariánských Lázních

Do Litoměřic s dětmi 
za zážitky
Odkud budete mít město jako na dlani? No jasně, z výšky! Výzvou pro děti bude 
zdolání schodů, ale pak už si budou moci vychutnávat úžasný výhled. Možností je 
v Litoměřicích více. Přivítá vás unikátní věž Kalich na budově radnice či 65 metrů 
vysoká věž katedrály sv. Štěpána.

Kam vyrazit za tajemstvím podzemních cho-
deb? V litoměřickém podzemí vás čeká 366 metrů 
chodeb, které v dobách nebezpečí sloužily Litomě-
řickým jako úkryt a v dobách blahobytu jako sklady� 
Nebo můžete vstoupit s  průvodcem do expozice 
Důl Richard v  proměnách času� Tady se celá rodi-
na dozví informace o  bývalém vápencovém dolu 
Richard, nacházejícím se pod nedalekým vrchem 
Bídnice� Zažili jste již Křišťálový dotek? V unikát-
ní litoměřické galerii si můžete prohlédnout otisky 
rukou Karla Gotta, Jaromíra Jágra a  mnoha dal-
ších českých i světových osobností� Máte šikovné 
ruce? Kdo ví, jak se vyrábí papír? Každý, kdo navští-
vil Dílnu ručního papíru v Litoměřicích! Útulné mís-
to ve věži hradeb není jen výstavou� Naopak, vše si 

tu vlastníma rukama vyzkoušíte a svůj výtvor si od-
nesete� Říká vám něco Kouzelný svět loutek? Věž, 
ve které se skrývá pohádkový svět, najdete u parku 
Václava Havla� Místní divadelní spolek Sváťovo di-
vidlo tu provozuje Galerii marionet, která je rájem 
pro malé i velké� Najdete zde přes 250 loutek a po-
hádkových dekorací� Děti si můžou některé loutky 
půjčit a pohrát si� A co vodní radovánky? Ve vodě 
je prima zábava� V Litoměřicích můžete v hezkém 
počasí navštívit místní koupaliště� Tady se v  krás-
ném prostředí na břehu Labe vyřádí rodiče i děti� Za 
zády budete mít litoměřické památky a nebudete 
chtít odejít! Chcete se plavit po Labi? Litoměřice 
jsou městem ležícím v  krásné oblasti na soutoku 
řek Labe a Ohře� Nastupte na palubu lodi označené 

číslem 901 a  vydejte se do Lovosic, Velkých Žer-
nosek, Libochovan, Dolních Zálezel či do Ústí nad 
Labem� Více informací najdete na www�dopravauk�
cz� Už jste měli kávu s párou? Kavárna v idylickém 
prostředí bývalého nádraží rozhodně nezaujme jen 
starší ročníky� Pro děti i dospělé milovníky mašinek 
je tu připravena zahradní modelová železnice, ob-
klopená miniaturami litoměřických památek� A co 
teprve Geofun s  Máchou� Moderní technologie 
děti baví a jejich ovládání jim nedělá problém� Na-
instalujte si do chytrého telefonu hru Geofun a užij-
te si procházku Litoměřicemi, kterou vás vtipnou 
formou provede sám Karel Hynek Mácha�

www.litomerice.cz

Expozice Důl Richard v proměnách času

Galerie marionet

Křišťálový dotek

Litoměřice pro všechny generace
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KKAAMM p prro o dděěttii

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Na soutoku kterých dvou řek se nachází 

Litoměřice?
a) Labe a Ohře
b) Ploučnice a Bílina
c) Chomutovka a Jizera
2.  Jak vysoká je věž katedrály sv. Štěpána 

v Litoměřicích?
a) 56 metrů
b) 65 metrů
c) 16 metrů
3.  Který básník vás provede hrou Geofun 

v Litoměřicích?
a) Fráňa Šrámek
b) Johann Wolfgang Goethe
c) Karel Hynek Mácha

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

správných odpovědí obdrží od města Litoměřice 
zajímavé ceny.



Zima v Mariánských Lázních
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Liberec plný zábavy 
i poznání
KAM o prázdninách s dětmi? Přijeďte do Liberce,  
máme pro vás pořádnou porci zážitků!

Vydejte se do zoo. Mezi zvířátky se dětem bude 
líbit, a kdyby zlobily, vezměte je třeba mezi maso-
žravky nebo obrovité píchající kaktusy do soused-
ní botanické zahrady� Už jste se někdy potkali 
se žralokem lesním? V  EKOParku máte možnost� 
Tenhle volnočasový park je totiž nabitý přírodní-
mi atrakcemi, které děti milují� Můžou se tu brodit 
blátovištěm, tvořit dřevěné suvenýry, připravovat 
dobroty v blátivé kuchyni, nebo dokonce pátrat po 
pokladu� A ten žralok? Když si nedáte pozor, tak vás 
tahle socha slupne i  s  botami� Jedinečný výhled 
na Liberec si můžete užít z libereckého mrakodra-
pu – krajského úřadu� Na vyhlídku v 17� patře vás 
vyveze páternoster, který je nejvyšším v ČR� Podob-
ně hezké pokoukání je i z radniční věže, kam sice 
musíte vystoupat po svých, zato však s průvodcem, 
který vám ještě ledacos zajímavého poví� Liberec 

má pro vás nachystánu také spoustu chytré zába-
vy� Menší badatelé mohou v krytém iQparku sta-
vět hráze nebo roztáčet turbíny, v dalších patrech 
se zase stanou hasičem, prodavačem, stavitelem 
nebo rovnou televizní hvězdou� Starší děti se zase 
při návštěvě iQlandie „propracují“ z  hlubin Země 
přes Člověka, Živly a Vědu v domě až do dalekých 
vesmírů� Čtyři stovky interaktivních exponátů zaru-
čují den plný zábavy i poznání� A kdybyste se chtěli 
dozvědět něco ze samých počátků života na Zemi, 
zamiřte do DinoParku� Buďte však ve střehu, di-
nosauři tu řvou ze všech koutů, leckterý se na vás 
dívá hezky svrchu, a ačkoli je DinoPark krytý, pra-
videlně tu prší! Na druhou stranu, pokud by vám 
lehký druhohorní deštík nestačil, můžete si dopřát 
větší osvěžení� Když je pořádné vedro, tak je skvě-
lou volbou Lesní koupaliště, kam teče svěží voda 

přímo z hor� Za nevlídného počasí navštivte Bazén 
Liberec, kde si dejte do těla v 50metrovém bazénu 
(ovšem najdete tu i bazén 25metrový a 12metrový 
dětský) nebo se naopak pobavte jízdou na tobogá-
nech� Hojně vyhledávaný je také Aquapark v Cen-
tru Babylon, kde vás čeká svět ve stylu příběhů 
Julese Verna a 3x denně i působivá laser show� Při 
návštěvě Liberce určitě zamiřte na Ještěd� Nejen-
že se tu můžete vyfotit s Marťanem, ale také si tu 
zasportujete – vyzkoušejte místní Bikepark nebo 
si půjčte ve Skiareálu Ještěd terénní koloběžky 
a  zažijte parádní sjezdy� Bohatý program Léta na 
náměstí vám zase nabídne kulturu pod širým ne-
bem a máme pro vás i spoustu dalších nápadů, jak 
si prázdniny v Liberci užít naplno…

Visit^Liberec
Městské informační centrum Liberec
www.visitliberec.eu

DinoPark Plaza Liberec Aquapark v Centru Babylon

Bikepark Skiareálu Ještěd

iQlandia
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Když malí nevědí, velcí poradí…

1.  Kde uvidíte žraloka lesního?
a) v Zoo Liberec
b) v EKOParku
c) v Severočeském muzeu
2.  Kde najdete Marťana?
a) Na Ještědu
b) v iQlandii
c) v Centru Babylon
3.  Ve kterém krytém zařízení pravidelně prší?
a) v Botanické zahradě Liberec
b) v DinoParku
c) v Lunaparku

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

správných odpovědí obdrží od města Liberec 
zajímavé ceny



Kolem Broumovských stěn

Délka: 32,3 km  Náročnost: �����
Na trasu kolem Broumovských stěn se 

vydejte z Police nad Metují� Po návštěvě mu-
zeí stavebnice Merkur či papírových modelů 
vás červená cyklotrasa zavede do Suchého 
Dolu� Zde se dejte po modré okolo Brou-
movských stěn� Ty se rozkládají na 12  km 
dlouhém zalesněném hřebeni plném skal-
ních útvarů, roklí a vyhlídek� Dojet lze až do 
Křinic na křižovatku Amerika� Tam se napo-

jíte opět na červenou a  naberete směr 
Hlavňov, odkud se přes Bukovici vrátíte 
do Police� Výlet zakončete v  polickém 
klášteře benediktinů ze 13� století nebo 
ve Staré škole Dřevěnka�

Trasa: Police nad Metují, náměstí -> 
500  m 4151 parkoviště Bělská ul� -> 
2,1 km 4000 Suchý Důl -> 16,1 km 4001 
Křinice, Amerika -> 10,1 km 4000 Hlav-
ňov (před Kravínem) -> 2,3 km 4003 
Bukovice -> 2,1 km ul� Na Sibiři, klášter 
benediktinů -> 250 m ul� Kostelní, Police 
nad Metují, náměstífo
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Křížem krážem létem 
& velká soutěž o ceny
Šlápněte do pedálů a soutěžte o pět jízdních kol, pět pobytů ve východních 
Čechách a další zajímavé ceny. Nebo se jen vydejte na některý z cyklovýletů  
se spoustou zajímavých zastávek a užijte si krásy Královéhradeckého 
a Pardubického kraje.

3
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6

V  letošním roce je pro vás připraveno opět 
15 tras, z nichž si vybere sváteční i zapálený cyklista� 

Jsou určeny jak pro děti, jimž se moc nechce šlapat 
do kopce, tak i pro jejich rodiče a prarodiče�

Jak soutěžit? Získejte alespoň pět razítek 
z  pěti různých tras do hrací karty na některých 
z  15  uvedených cyklotras� Vyplněnou hrací kartu 
zašlete do 30� 9� 2021 a z doručených hracích karet 
bude vylosováno 20 výherců� Každý, kdo nasbírá 
razítka ze všech 15 tras, obdrží speciální cenu� Po-
drobnosti najdete na www�cyklopecky�info�

Kde dostanu razítko? Na každé cyklotrase 
jsou vždy nejméně dvě razítkovací místa, která 
jsou uvedena v popisu jednotlivých tras�

Kdy můžu soutěžit? Soutěž se koná od 1�  6� 
do 30� 9� 2021�

www.cyklopecky.info

6.–10. cena
pobyty ve

východních Čechách

11.–20. cena
dárkové předměty 

a vstupenky
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Pobyt

w w w.soviahotel.com

E  :  i n f o @ s o v i a h o t e l . c o m

Po byt

w w w.soviahotel.comE  :  i n f o @ s o v i a h o t e l . c o m

Po byt

1.–5. cena
jízdní kola Merida
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Na HRADECKO do kempu
Necháváte výběr cílové destinace pro vaši dovolenou na poslední chvíli? Máme 
pro vás tip! Letos jednoznačně frčí kempy, zkuste některý na Hradecku, nebudete 
litovat! Ať už preferujete stan, karavan nebo pohodlnou chatku, v každém z kempů 
si přijdete na své.

Kemp Stříbrný rybník
Areál kempu Stříbrný rybník nabízí ubytová-

ní v  chatce, mobilhomu, TRAMP stanu, anebo ve 
vlastním karavanu či stanu� Kromě ubytovacích 
služeb tu nabízejí celou řadu možností, jak strávit 
volný čas� Vedle slunění na písečné pláži a vodních 

atrakcí si můžete vyzkoušet venkovní tělocvič-
nu, Gladiátor Race Arénu a  Adventure park Firm-
sport, kde na vás čeká laser game, archery game, 
minigolf, nafukovací atrakce či rally dráha� Nebo si 
půjčte vybavení na váš oblíbený sport v půjčovně 
Topsports Centrum� Když budete chtít prozkoumat 
okolí areálu, blízké hradecké městské lesy nabí-
zejí množství naučných stezek, lanový park, lesní 

tělocvičnu, Rytířské hradiště, třináct rybníků a řadu 
zajímavých zákoutí�
www�kempstribrnyrybnik�cz; 
www�mestske-lesy�cz

Koupaliště a kemp Lodín
Kemp a koupaliště je 4 km od Nechanic a nabí-

zí ubytování v dřevěných chatkách nebo vlastních 
stanech a karavanech� Areál má 15 kompletně vy-
bavených chatek s  terasou, stolečkem a  lavičkou� 

Místa pro stany a  karavany se nerezervují� Ubyto-
vaní hosté mají volný vstup na koupaliště s  třemi 
bazény  – dětské brouzdaliště s  malou skluzavkou 
a  sprchou; velký bazén rozdělený na tři různě 

hluboké části; dojezdový bazén pro dvouproudo-
vou skluzavku a tobogán� Součástí velkého bazénu 
jsou masážní sprchy a vířivka a zpestřením je aqua-
roller – běh po vodní hladině� V areálu je občerst-
vení, možnost zahrát si plážový volejbal, minigolf 
či další sporty na hřišti s  umělým povrchem� Pro 
nejmenší je nedaleko připravené vybavené dětské 
hřiště�
www�camplodin�cz

Koupaliště a kemp  
Chlumec nad Cidlinou

Areál městského koupaliště o  rozloze 3,36 ha 
nabízí uprostřed bazénu 55 x 50 metrů s hloubkou 
od 80 do 180 cm ostrov o velikosti 475 m² se zážit-

kovým barem� Nechybí dětské bazénky, brouzdali-
ště, skluzavky a pro zábavu na souši dětské hřiště 
a hřiště na plážový volejbal a další sporty� V těsné 
blízkosti je kemp s ubytováním ve dvaceti nových 
čtyřlůžkových chatkách s velkými zastřešenými te-
rasami, nebo ve vlastních stanech či karavanech� 
Pro ubytované hosty je vstup do bazénu zdarma�
https://1url�cz/@chlumeckykemp

Vyhrajte třeba víkend v kempu!
Pošlete nám na info@hradecko�eu do kon-

ce srpna  2021 fotku z  VAŠÍ návštěvy jednoho 
z  kempů na Hradecku� Fotky vystavíme na na-
šem Facebooku a autory, co získají nejvíce „lajků“, 
odměníme!

www.hradecko.eu

| www.kampocesku.cz  
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Hořice lákají na památky i zábavu,
na své si přijdou hlavně rodiny s dětmi
Město Hořice je díky své poloze, množství unikátních pískovcových památek 
a široké nabídce sportovních možností ideálním místem pro výlety i dovolené. 
Ani letos nebudou chybět oblíbené atrakce – prohlídky po nejzajímavějších 
místech Hořic s průvodcem.

Chlumíčkova lesní a Trubičková 
stezka pro děti

Lesní stezka z Hořic k secesnímu koupališti Da-
chova vede malebnou přírodou nad údolím řeky 
Bystřice� Lemována je řadou herních a  naučných 
prvků pro děti i dospělé� Příjemnou zastávkou je les-
ní pramen Kalíšek s křišťálově čistou vodou� Trubič-
ková naučná stezka je vedena krásným prostředím 
Smetanových sadů, kde po vyluštění kvízu děti od-
měníme diplomem a sladkou odměnou�

Muzeum veteránů Czech Road Racing
Jedná se o  sbírku historických motocyklů 

a  předmětů vážících se k  hořickému přírodnímu 
okruhu, umístěnou v  unikátním prostředí barok-
ního zámku� Letošní výstava je věnována 60� vý-
ročí prvního poválečného závodu� Otevřeno je od 
května do 15� září� Expozice zaujme interaktivními 
prvky pro děti i dospělé�

Hořicemi po vlastní ose
Novinkou letošních prázdnin je mobilní ap-

likace Smart Guide� Turisty seznámí s  dvaceti 
nejzajímavějšími památkami Hořic� Předností je 
jedinečný přístup a  tempo procházky vyhovující 
právě vám�

Muzeum láká na drahé kameny
Stálá expozice Od kamene k  soše v  hořickém 

muzeu je zaměřena na těžbu a umělecké zpracování 
pískovce� Letošní novinkou je sezónní výstava dra-
hých kamenů opracovaných pravěkým člověkem, 
které byly nalezeny v Podkrkonoší a Českém ráji�

Rozhlédni se, člověče!
Z rozhleden Hořický chlum a Věž samostatnos-

ti jsou ty nejkrásnější výhledy do Podkrkonoší i Po-
labí� Druhá zmíněná je navíc památníkem s muzej-
ní expozicí�

Léto s Kartou návštěvníka
Další letošní novinkou je Karta návštěvníka� 

Smyslem karty je podpora cestovního ruchu ve měs-
tě systémem slev pro návštěvníky: vybrané podniky, 
sportovní areály, památky� Zdarma je k  dispozici 
v infocentru, stačí vyplnit jen stručný dotazník�

Hořický quest – nejen samá socha jest
Na oblíbené „hledačky“ jsou Hořice tím pra-

vým místem! Ať už se vydáte za uměleckou, spor-
tovní či židovskou tematikou!

Městské informační centrum Hořice
tel.: +420 492 105 432
e-mail: infocentrum@horice.org
www.horice.org

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Smetanovy sady Museum Czech Road Racing

Masarykova věž samostatnosti

Koupaliště Dachova
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1.  Kolik zatáček se v Hořicích jezdí na 
počest závodníka Gustava Havla?

a) 100
b) 200
c) 300
2.  Kterou sochu pohádkové bytosti najdete 

v hořických Smetanových sadech?
a) Rumcajse
b) Krakonoše
c) Křemílka
3.  Jméno kterého prezidenta má v názvu 

pískovcová rozhledna nad Hořicemi?
a) Masarykova
b) Husákova
c) Havlova

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

správných odpovědí obdrží od informačního 
centra velmi neotřelé upomínkové předměty.



Zima v Mariánských Lázních

My hoši, co spolu chodíme…
Kdo by neznal Karla Poláčka a jeho román Bylo nás pět, příběh, který baví již 
několikátou generaci. Pět kluků, kamarádů – Petr Bajza, Antonín Bejval, Pepek Zilvar, 
Éda Kemlink a Čeněk Jirsák – vypráví o tom, co všechno se dá s kamarády zažít.

Přijeďte o  prázdni-
nách k  nám do Rychnova 
nad Kněžnou a  poznáte 
místa, kde kluci tropili svá 
alotria� Provede vás Zil-
var z  chudobince, a když 
budete mít štěstí, potkáte 
pana Fajsta, váženého ob-
čana, starého mládence, 
moralistu, milovníka sta-
rých mravů� Nebo třeba 
Magdalenu Dobromilu 
Rettigovou, českou spi-
sovatelku, která roku 1825 
žila v  klasicistní budově 
radnice a dopsala tu svou Domácí kuchařku� V pů-
vodních prostorách radnice můžete navštívit expo-
zici věnovanou Rettigové nebo Muzeum hraček� 
Protože má Zilvar klíče také od zvonice, neptejte 
se, jak k nim přišel, uvidíte a uslyšíte v renesanční 
zvonici třetí největší zvon u nás – Kryštof�

Navštívit můžete Kolowratský zámek či pa-
mátník Karla Poláčka s expozicí o dějinách židov-
ských komunit Podorlicka v místní synagoze� Pro 
rodiny s  dětmi je připravena nová zábavná hra 

„Uličnické dovádění s  kluky Bylo nás pět“. Bě-
hem ní hledáte kluky a plníte úkoly, které si na vás 
vymysleli� Během prázdnin se můžete také těšit na 
„Pohádkové pátky“ na nádvoří Pelclova divadla 
a poslední víkend v srpnu na tradiční Rychnovský 
staročeský jarmark� Když se budete chtít projít po 
okolí, výlet po naučné stezce do lesoparku Včelný 
s řadou přírodních zajímavostí bude to pravé�

„Tak co, jaký to bylo?“ Pepek Zilvar.

Městské informační centrum
Staré náměstí 68
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 027
mobil: +420 739 019 331
e-mail: mic@kulturark.cz
www.rychnovsko.info

Pan Fajst vám to poví Paní Dobromila má napečeno

Kdo hledá, najde, třeba ve Včelném

Les Včelný, naučná stezkaPohádkové pátky v Pelclově divadle
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1.  Jaké je křestní jméno Zilvara 
z chudobince? 

a) Jaroslav
b) Josef
c) Jaromír
2.  Jak pokřikoval Péťa Bajza na jejich 

služku?
a) Renegátko
b) Rumplcimprcamprině
c) Rampepurdo
3.  Kdo počastoval Péťu básničkou  

„To je Bajza Pétr, udělal ho*** métr!“?
a) Pepek Zilvar
b) Habrováci
c) Lumír Fajst

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

správných odpovědí obdrží od Městského 
informačního centra v Rychnově nad Kněžnou 
zajímavé ceny.
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Bitva o Chlum (155 let)

Když kancléř Otto von Bismarck stupňoval vliv Pruska ve střední Evropě 19. století, 
nic se zatím nedělo. Když však Prusko obsadilo Holštýnské vévodství a navíc 
vyloučilo Rakousko z Německého spolku, bylo zle. Rakousko vyhlásilo Prusku 
17. června 1866 válku.

Rakousko-saské jednotky pod velením pol-
ního zbrojmistra Ludwiga von Benedek se začaly 
formovat na pravém břehu Labe od 2�  červen-
ce a  o  půlnoci zaujaly linii v  délce 10 km včetně 

vrcholu Chlumu u stejnojmenné vsi� Proti nim stály 
tři pruské armády vedené králem Vilémem I� a ná-
čelníkem generálního štábu generálem Helmutem 
von Moltkem� Bitva u  Chlumu začala brzy ráno 

3� července 1866 a rakouské dělostřelectvo moder-
ními děly odráželo nápor 1� pruské armády� U pě-
ších jednotek mělo jistou převahu Prusko, proto-
že armáda používala moderní pušky  – zadovky 
nabíjené  patronami� Střílely rychleji než rakouské 
zpředu nabíjené pušky, měly delší dostřel a  byly 
přesnější� Bodákový útok Rakouska v  mohutných 
svazech pruská rychlopalba doslova hroutila� Roz-
hodující moment však nastal v okamžiku, kdy dva 
rakouské armádní sbory byly zavlečeny do strate-
gicky zbytečného boje o les Svíb� Odkrytí části ra-
kouské obranné linie umožnilo 2� pruské armádě 
takřka nepozorovaně zaujmout výhodnou pozici 
na návrší obce Chlum, tedy v  týlu nepřítele� To 
rozhodlo� Rakouská armáda ztratila 10 000 vojá-
ků a hrozilo její zničení v obklíčení� Zahájila proto 
raději ústup na Moravu, kam ji pruská armáda ne-
pronásledovala� Pruská armáda na Chlumu drtivě 
porazila rakousko-saskou armádu, což mělo vliv na 
to, že Rakousko přišlo o své čelné postavení v Ně-
mecku a  severní Itálii� Začíná nově čelit rostou-
cím požadavkům národů v  jednotlivých částech 
říše� Bitva na Chlumu byla druhou největší bitvou 
19�  století, které se účastnilo 435 tisíc vojáků a  je 
největší bitvou na území dnešního Česka�

-lgs-

Bitva u Königgrätzu, 3. července 1866, Georg Bleibtreu, po roce 1869

Kulturní léto v Náchodě
Město Náchod ožije v létě bohatým kulturním a sportovním programem.  
Vše odstartuje první červencovou neděli koncertem jazzového Dua Bluetime 
v Malých lázních Běloves, kde se i v následujících týdnech, a nejen o víkendu, 
budou konat další koncerty, sportovní a dětské dny.

Ve dnech 23� a 25� července se na Masarykově 
náměstí uskuteční CZ-PL Festival� Během této akce 
budou moci návštěvníci ochutnat výrobky a pecia-
lity polských kuchařů nebo se setkat s populárním 
farářem Zbigniewem Czendlikem� 29� července se 
Náchod zachvěje v  rytmech hudby rockové sku-
piny Kabát, která do města přijede v  rámci svého 
letního turné� První srpnový víkend patří v Nácho-
dě již tradičně Vavřinecké pouti� V Malých lázních 

Běloves se můžete 14� srpna zaposlouchat do 
libých zvuků saxofonu v  podání známé náchod-
ské saxofonistky Kateřiny Janečkové� Prázdniny 
zakončíme 20� srpna na Masarykově náměstí akcí 
„Náchod žije kulturou“ společně s Lenny, Vašo Pa-
tejdlem a Divokým Billem revival�

Přijeďte si užít léto plné kulturních zážitků 
k nám do Náchoda!

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz
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Rodinné výlety v klidu a bezpečí 
bez přeplněných turistických cílů
Těšíme se na vaši návštěvu a zveme vás k objevování krásných zákoutí města 
Ústí nad Orlicí. Svoje putování po městě můžete začít v novém parku u kostela 
nedaleko náměstí a pro ubytování zvolit například Sportohotel Tichá Orlice, který 
se nachází u nástupního místa na cyklostezky. Ty jsou vhodné nejen pro děti, ale 
také pro in-line bruslení.

Přívětivě zvlněná krajina kolem města Ústí nad 
Orlicí a řeky Tichá Orlice je jako stvořená pro poho-
dové výlety pro rodiny s dětmi� Na svých toulkách 
po městě a okolí města můžete relaxovat, ale také 
hravou formou získat dějepisné či přírodovědné 
informace�

Pěšky nebo na kole můžete absolvovat náš 
poznávací okruh městem, na němž projdete 
zajímavá místa našeho města� Například cestou 
k rozhledně na Andrlův chlum objevíte v lese sovu 
Kukulu nebo Poustevníkovu studánku� Ti všímaví 
najdou v lese i krokodýla a nedaleko vrcholu ukry-
tou i Perníkovou chaloupku�

Procházka po naučné stezce Wolkerovým údo-
lím vás obohatí o  nové informace ze života zvířat 
a rostlin� Stezka je interaktivní s  informačními pa-
nely, crossfitovým hřištěm, lavičkami, altánky, ryb-
níčkem a hmyzím domečkem� Zde zjistíte, zda ská-
čete dál než veverka nebo o kolik jste vyšší než jelen�

Fyzickou zdatnost si můžete ověřit v  areálu 
aktivní turistiky Cakle. Zde můžete vyzkoušet 

dětské Tarzanovo hřiště, horolezeckou stěnu s via 
ferratou, střelbu z  luků, lasování, práskání bičem, 
chůzi na chůdách či sjíždění řeky� Lze si zde zapůj-
čit kola, lodě, vodácké vybavení, turistické a horo-
lezecké potřeby a  na čepu zdejšího bufetu určitě 
najdou něco chlazeného nejen tatínci�

Navštívit u nás můžete areál aquaparku s re-
kreačním bazénem, s atrakcemi pro děti, tobogá-
nem, skluzavkou Kamikadze, minigolfem, dětským 
hřištěm a skákacím hradem� Zahrát si zde můžete 
beachvolejbal, stolní tenis, vodní fotbal či vyzkou-
šet venkovní posilovnu nebo nízkou horolezeckou 
stěnu�

A co u nás podniknout, když prší?
Pod střechu se můžete schovat například v kry-

tém plaveckém bazénu se slanou vodou a relaxační 
zónou, ve skateparkové hale se čtyřiceti důmyslný-
mi překážkami nebo v sále minigolfu v areálu Nová 
Louže� Přístřeší vám poskytne také Hernychova vila 
v  centru města� Najdete zde pestrou a  poutavou 

nabídku jednotlivých expozic  městského muzea 
včetně ústeckých malovaných betlémů a  funkční-
ho tkalcovského stavu� Příjemným bonusem pak 
může být stylová restaurace v přízemí budovy�

Přejeme vám krásné a klidné prázdniny, nej-
lépe u nás…

Turistické informační centrum
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
www.poznejustinadorlici.cz

Areál aktivní turistiky Cakle Na naučné stezce ve Wolkerově údolí

Krokodýl Chňapík v areálu Andrlův chlu

Rozhledna na Andrlově chlumu

Městský aquapark
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1.  Která řeka se ve městě Ústí nad Orlicí 
vlévá do Tiché Orlice?

a) Třebůvka
b) Třebovka
c) Třebovský potok
2.  Jak se jmenuje kostel v Ústí nad Orlicí?
a) kostel Panny Marie Bolestné
b) kostel Panny Marie Útěšné
c) kostel Nanebevzetí Panny Marie
3.  Která květina roste hojně v Údolí Sejfů?
a) sasanka
b) bledule
c) sněženka

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

správných odpovědí obdrží od Turistického 
informačního centra Ústí nad Orlicí zajímavé ceny.

mailto:ic@muuo.cz
http://www.ustinadorlici.cz
http://www.poznejustinadorlici.cz
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Pozvání do Žamberka

Turistické informační centrum Žamberk
Srdečně vás zveme do nových prostor infor-

mačního centra na Masarykově náměstí� Nabíd-
neme vám širokou nabídku služeb, propagačních 
materiálů a  suvenýrů� Rádi vám poskytneme tipy 
k příjemnému pobytu i aktivní dovolené� Můžete si 
u nás prohlédnout výstavu fotografií města z jarní 
fotosoutěže a  hlasovat pro nejlepší snímky� Děti 
potěší dětský koutek�

Tyršova rozhledna v Žamberku
K Tyršově rozhledně, zvané také Rozálka, se do-

stanete hezkou procházkou od městského muzea� 
Ve vyhlídkových patrech vás čekají panoramatické 
výhledy s  popisy vrcholů v  okolí a  v  galerii výsta-
va fotografií rozhledny a  dalších zajímavých míst 

v Žamberku� Najdete tu příjemné a klidné prostředí 
s  možností posezení a  odpočinku� Nedaleko roz-
hledny můžete také nahlédnout do kaple sv� Rozálie�

Otevírací doba: 
1. 5. – 14. 6. a 16. 9. – 31. 10.
víkendy a státní svátky 10–17 hod.
15. 6. – 15. 9.
denně 10–17 hod.

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 168, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@zamberk.eu
www.zamberk.cz

Srdečně zve 
město  Chrast
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Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou // 24. – 31. 7. 2021
Magické prostředí zámeckého parku s  mohutnými 
stromy se zelená do krásy. Pódium pod zámeckými 
hradbami se nepatrně pohupuje do rytmu hudby, 
která stoupá vzhůru k nebesům. Pestrobarevný houf 
posluchačů na židličkách, na dekách a na trávě ob-
klopen poskakujícími dětmi uhranutě poslouchá tóny 
hudby, která se vlévá do duší a od nich se odráží zpět 
k muzikantům na pódiu. Kapely z různých krajů země 
a z různých krajů hudby inspirováni tímto prostředím 
ze sebe vydávají to nejlepší. A hvězdy, které  průběhu 
večera rozzáří oblohu, se na těchto osm večerů Folko-
vých prázdnin těší celý rok.

Folkové prázdniny ale nejsou jen koncerty hvězd world 
music. Město nad Oslavou ožívá rukodělnými a umě-
leckými dílnami, koncerty na Open scéně ve Špitálku 
sv. Anny nebo nočním muzicírováním v kempu. Múzy 
sídlí i v kovárně Pavla Tasovského, nebo v podivně pře-
měněné Staré tkalcovně. 

A pokud vás mumraj festivalu unaví, určitě využijte 
město i okolí pro turistické a cykloturistické výlety. Je 
kam jet a je kam jít. 

www.mks-namest.cz 
www.folkoveprazdniny.cz

Projekt „DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace destinace“ byl realizován 
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

21000265 ROZVOJ TREBICSKA destinace inz Namest n O kor1.indd   321000265 ROZVOJ TREBICSKA destinace inz Namest n O kor1.indd   3 11.06.2021   12:0611.06.2021   12:06
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Papoušci z Bošovic (10 let)

Jedinečná zoo tohoto druhu v Evropě se nachází na Vyškovsku v obci Bošovice. 
Pro veřejnost funguje již 10. rokem a k vidění je tady více než 100 voliér 
s exotickými ptáky.

Historie zahrady sahá až do 80� let 20� stole-
tí – tehdy tu pan Vlastimil Škrhák, jeden z majitelů 
současné zoo, založil Farmu Ara� Podoba dnešní za-
hrady pak vznikala postupně od roku 2005, kdy se 
snažili získat licenci na provoz zoologické zahrady� 
K  tomu došlo v  roce 2008 a  veřejnosti mohla být 
zahrada zpřístupněna 1� 8� 2011� Na první návštěv-
níky zde tehdy čekalo více než sto voliér exotického 
ptactva, rozmístěných na pěti stech metrech čtve-
rečních� V současnosti se budují další voliéry a ná-
vštěvníci tu mohou vidět více než 200 papoušků 54 
druhů� Za zmínku jistě stojí ary, amazoňani, kakadu, 

žako a papoušci senegalští� Chov se podařilo rozšířit 
také o  vzácné kogny smaragdové (2018) a  podařil 
se světový unikát, přirozený odchov amazoňanů 
nádherných� Celý areál, který je bezbariérový, nabízí 
mimo vzácného ptactva také zelený park, oddecho-
vou zónu, altán s posezením k pozorování papouš-
ků a okrasnou vodní plochu s fontánkami� Zajíma-
vým zpestřením je možnost pro děti stát se na jeden 
den ošetřovatelem nebo navštívit dětský koutek se 
zakrslými kozlíky Čertíkem a Bertíkem� Papouščí zoo 
je možné navštívit denně od března do listopadu�

Lucas
Vstup do papouščí zoo v Bošovicích

Amazoňan nádherný

te
xt

 a 
fo

to
 ©

 M
ěs

tsk
é m

uz
eu

m
 Po

ln
á, 

au
to

r s
ním

ků
 Pe

tr 
Bo

uč
ek

Slavná historie 
hradu v Polné
Kunštátský sál polenského hradu 
odkazuje ke slavné minulosti města 
Polné. Polenský hrad a panství se 
dostávají do rukou pánů z Poděbrad 
a Kunštátu roku 1463, kdy si Viktorín, 
jeden ze synů krále Jiřího z Poděbrad, 
bere dceru dosavadního majitele 
Hynka Ptáčka z Pirkštejna.

Česká šlechta se tehdy dělila na dva tábory� 
Prvním byli husité s králem Jiříkem, druhým kato-
líci s Matyášem Korvínem, který vyslyšel papežovu 
výzvu ke křížové výpravě do Čech� Za tím účelem 
se katolická šlechta spojila do tzv�  Zelenohorské 
jednoty v čele se Zdeňkem Konopišťským ze Štern-
berka, který měl poté též dva roky Polnou v zásta-
vě� Viktorín stál na opačné straně v čele vojska své-
ho otce, který pobýval v Polné� Korvín zaútočil na 
Moravu roku 1468 a obléhal Třebíč, kterou vypálil 
a srovnal se zemí, protože chtěl zajmout Viktorína� 
Ten však utekl, prý tajnou chodbou ve sklepení 
baziliky� Kunštátský sál na polenském hradě, kde 
se gotický sloh pozvolna proměňuje v renesanční, 
nechal postavit buď Viktorín, nebo jeho příbuzný 
Jan Boček z  Kunštátu, který Polnou získal kolem 
roku 1486� Již předtím se zde pravděpodobně 
oženil s  Kunhutou z  Pernštejna� Fragment jejich 
aliančního erbu zde najdeme též� Do doby kolem 
roku 1480 se datuje také zřízení rybníka Peklo, dal-
šího Viktorínova počinu�

Prohlídkové trasy na polenském hradě provo-
zuje Městské muzeum Polná� Otevřeno je denně 
kromě pondělí od 9 do 17 hodin�

www.muzeum-polna.cz

Pohled na hrad přes rybník Peklo

Kunštátský sál na polenském hradu

KAM na výlet
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Tip pro rodiny
Vydejte se po stopách vzniku 
černého uhlí od pravěku 
až do současnosti a zkuste 
interaktivní hru  Magic permon.

Hra láká do Permonia rodiče s  dětmi, dospě-
lácké týmy i individuální soutěživce� Můžete projít 
Velkým důlním polem, najít zkamenělého amoni-
ta, brouzdat se důlním jezerem, smontovat důlní 
tlumič a mnoho dalšího� Nejmenším je určen pří-
rodní park Duhový svět� Čeká je pohádková hra 
Duhová kapka, kde děti vysvobozují vílu Permínu 
pomocí barev duhy� Motivací ke splnění každé hry 
jsou originální a hodnotné odměny�
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V Třebíči na vás čekají 
živé víkendové programy
Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny kos-
týmované prohlídky památek UNESCO a také živé 
víkendové programy. Příběhy dávné historie si tak 
nejen vyslechnete, ale také uvidíte a zažijete. Vydá-
te-li se na prohlídku baziliky sv. Prokopa, průvodci 
v gotických šatech vás přenesou o staletí v čase zpět. 
V kryptě baziliky se stanete svědky záchrany pokladu při obléhání města. V zahradě za bazilikou bu-
dete moci obdivovat historické sokolnictví, nebudou chybět ani ukázky letu ptáků. O kousek dál v ži-
dovské čtvrti vás přivítají průvodci, taktéž v kostýmech, a vezmou vás na procházku za příběhy židov-

ských rodin, které zde žily. Pozvou vás do domu Seligmanna Bauera, který je po rozsáhlé rekonstrukci 
upravený na expozici židovského bydlení. Rázem se ocitnete 

v židovské kuchyni i ložnici. 
Za návštěvu rozhodně stojí nově opravený větrný mlýn. Jako je-

diný mlýn poháněný silou větru v Česku nesloužil k mletí obilí, ale 
k drcení kůry, kterou místní koželuhové používali na vyčinění kůží. Od 

léta bude možné si mlýn s vnitřními expozicemi prohlédnout i zevnitř. 
Než do Třebíče vyrazíte, podívejte se na www.visittrebic.eu. 

Najdete tam spoustu dalších tipů, co byste rozhodně měli vidět. 

www.facebook.com/permonium
www.permonium.cz

Aktivity na důlním jezeře

KAM na výlet
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Rozhledna  
Velká Čantoryje
Proč třeba nenabídnout pohled shůry 
do tří států v bezprostřední blízkosti 
obce Nýdek? Vyšlápněte si na Velkou 
Čantoryji.

Samotnému kopci na rozhraní mezi Českem 
a Polskem chybí do tisícimetrové výšky pouhých pět 
metrů� Ty hravě dožene rozhledna, která z nejvyšší-
ho vrcholu Slezských Beskyd ve výšce 1016 m n� m� 
nabízí jedinečné výhledy do třech států� Ocelová 
konstrukce na  kamenné podstavě váží 37 tun, má 
pět podlaží a od roku 2002 se vypíná do 29 metrů� 
Vyhlídková plošina se nachází ve  výšce 21  metrů 
nad  zemí a  je na ni třeba vystoupat po 170 scho-
dech� Z  české strany se k  naší nejvýchodnější roz-
hledně dostanete pěšky nejlépe z obce Nýdek�

-babok-

Audioprůvodce městem
Pokud chcete blíže poznat historii a  památky 

města, využijte audioprůvodce v několika jazyko-
vých mutacích, které vám v Návštěvnickém centru 
rádi zapůjčíme� Půjčit si zde můžete i trekové hole 
k  putování po širším okolí Nového Jičína a  disky, 
které využijete třeba při rodinném turnaji v  míst-
ním DiscGolgParku Bocheta� Abyste se v  našem 
městě a  regionu správně orientovali, máme pro 
vás bohatou nabídku turistických průvodců, map 
a letáků k turistickým trasám�
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Návštěvnické centrum Nový Jičín  
– město klobouků
Masarykovo náměstí 45/29, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 768 288, mobil: +420 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin.cz
www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz

Zažijte Nový Jičín!
Navštivte Nový Jičín, město bohaté historie, pohostinných lidí 
a zajímavých zážitků!

Návštěvnické centrum
V  Návštěvnickém centru na Masarykově ná-

městí vám kromě turistických informací a  služeb 
nabízíme prohlídku expozic věnovaných tomu, co 
město nejvíce proslavilo  – polnímu maršálovi Ern-
stu Gideonu Laudonovi a  výrobě klobouků� Obě 
jsou interaktivní a bezbariérové a zaujmou každého�

Expozice klobouků
Expozice klobouků vám přiblíží pozoruhodný 

proces jejich výroby, od králičí srsti po hotovou 
pokrývku hlavy� Ze dvou zkoušíren si můžete od-
nést snímek jako suvenýr  – v  první si lze reálně 
vyzkoušet přes 300 klobouků, druhá je digitální se 
40 vzorky� To ale není vše! V tvůrčí dílně budete mít 
možnost dozdobit si miniklobouček podle svých 
představ a fantazie�

Generál Laudon
Neopakovatelné zážitky nabízí také expozice, 

pojmenovaná po slavném vojevůdci Laudonovi, 
jenž v  tomto domě v  roce 1790 zemřel� Můžete 
si vyzkoušet vojenskou výzbroj a  výstroj, vystřelit 
z jediného interaktivního děla v Česku nebo si za-
hrát Laudoncaching� Unikátem je rovněž ozvučené 

dioráma s  více než 500 cínovými vojáčky, připo-
mínající Laudonovu vítěznou bitvu u  Domašova, 
a jeho jezdecké sousoší v životní velikosti, které se 
pyšní titulem „největší české sousoší vytvořené 3D 
tiskem“� Jako novinku vám ukážeme část Laudono-
vy knihovny� Zahrnuje více než tisíc vzácných svaz-
ků, pojednávajících o vojenství, ale též o soudobé 
politice, historii, právu a cestování�

Střelba z interaktivního děla

3D Digitální zkoušírna klobouků

Rozhledna Velká Čantoryje

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  44



fo
to

 ©
 Ag

en
tu

ra
 oc

hr
an

y p
řír

od
y a

 kr
aji

ny
 ČR

, a
ut

or
 Fr

an
tiš

ek
 Ja

sk
ula

Zadními horami na kole
Možná patříte mezi ty, kdo se rozhodli strávit letošní 
dovolenou v Česku. Určitě tak budete vymýšlet, kam se vydat a jaké výlety 
naplánovat. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro vás připravila nabídku 
asi 60 neokoukaných výletů v chráněných územích celé republiky. Všechny 
jsou součástí iniciativy „Pojďte s námi do přírody“. Ta má ukázat, že příroda 
v chráněných územích je zachovalá a rozmanitá také proto, že se o ni pečuje.

Tentokrát jsme pro vás vybrali výlet až na sa-
motnou hranici se Slovenskem, do Zadních hor 
v chráněné krajinné oblasti Beskydy� Asi 26 km 
dlouhý výlet je hlavně pro cyklisty, trasu ale ujdou 
i zdatnější turisté� Vyjet můžete z parkoviště v obci 
Bílá� Ve zdejším skiareálu navíc můžete využít sin-
gletrailovou dráhu� Většina trasy vede po asfalt-
kách, doporučujeme trekové nebo horské kolo� 
Největší stoupání vás čeká na hřeben Gruň, celkem 
ale převýšení nepřesáhne 300 výškových metrů� 
Vydat se sem můžete také v zimě na běžkách�

Označení Zadní hory v  běžných mapách ne-
najdete, ovšem  místní obyvatelé tento půvabný 
kout Moravskoslezských Beskyd jinak nenazvou� 
Z moře zdánlivě nekonečných smrkových lesů jako 
ostrůvky vystupují malebné luční enklávy, tradičně 
nazývané paseky� Pomyslnou perlou Zadních hor 
je hřeben Gruň nad Starými Hamry� Název Gruň 
pochází ze stejnojmenného valašského a  lašské-
ho slova označujícího horský hřeben odlesněný 
pro potřeby salašnictví a  přeměněný na rozsáhlé 
pastviny�

Ostrůvek původních lesů
Při šlapání do kopce od rozcestí Jamník budete 

v  jednom úseku míjet stromy s  červenými pruhy� 
Ty označují ve svahu a roklích pod vámi přírodní 
rezervaci Draplavý� V moři hospodářských mono-
kulturních smrčin jakoby zapomenutý ostrůvek 
původních beskydských lesů� Rostou tu buky, 
javory kleny i  jedle� Místy až pralesovité porosty 
ukrývají hnízda vzácných druhů ptáků� Patří mezi 
ně i čáp černý� Pokud z lesa za bílého dne uslyšíte 
rychlé rytmické houkání (húú-hu, húú-hu), vězte, 
že to není hejkal ani sova� To jen chráněný holub 
doupňák hlásí světu, že tady je doma�

Odkud jsou v Beskydech 
nejhezčí výhledy?

Schválně se zkuste zeptat pravidelných návštěv-
níků zdejších hor nebo místních� Možná polovina 
vám odpoví, že z  Lysé hory� Ostatní určitě řeknou, 
že z Gruně� Lysá hora je sice v Beskydech nejvyšší, 
při pohledu z  jejího vrcholu si ale nejde nevšim-
nout průmyslového  Frýdecko-Místecka  či Ostrav-
ska� To při pohledu z Gruně uvidíte jen samé hezké 
věci, včetně ladné siluety Lysé hory nebo rozekla-
ného hřebene Malé Fatry� Malebnost okolí Gruně 
je mimo jiné dána tím, že se zde ve výšce okolo 
800 m n� m� stále žije a hospodaří� Gruň je asi po-
slední opravdu živý horský hřeben v Beskydech�

Dřevěný kostelík na Gruni
Dominantou Gruně je dřevěný kostel sv. Pan-

ny Marie� Připomíná spíš stavby ze severu Evropy 
než z  Karpat� Má dochovanou původní výzdobu 
a sochu Panny Marie asi z r� 1773� Samotný kostel 
vznikl až o  sto let později� Jestli nahlédnete do-
vnitř, všimněte si neobvyklého množství domá-
cích křížků poblíž oltáře� Při budování nedaleké 
přehrady Šance v 60� letech minulého století mu-
sela řada lidí opustit své domovy, a tak sem nosili 
kříže a křížky ze svých chalup� Dnes jsou připomín-
kou jejich ztracených domovů�

Bílý kříž
Po cestě hlubokými lesy se ocitnete na stát-

ní hranici na další horské enklávě� Bílý kříž je už 
od konce 19� století vyhledávaným místem pro 
rekreaci� Můžete se tu občerstvit, ale také se do-
zvědět leccos zajímavého o klimatu a duchu lesa� 
Pozornému návštěvníkovi neujdou futuristické ob-
jekty skleníků zdejší klimatologické stanice Bílý 

kříž� Zkoumají se zde dopady globálních klimatic-
kých změn� Proč se to tu jmenuje zrovna Bílý kříž 
a jaké pohnuté události jsou s tímto místem spja-
té, zjistíte z  informačního panelu naučné stezky 
Gruň – Bílý kříž� Nezapomeňte se u něj zastavit�

Údolí Černé Ostravice
Z Bílého kříže zamíříte údolím říčky Černé Os-

travice zpět� Ta už od středověku tvořila zemskou 
hranici mezi Moravou a Slezskem� Milovníky přírody 
ale zaujme hlavně její přirozený charakter s mean-
dry a  cennými štěrkovými náplavy� Okolo roste 
bujný les plný smrků a olší� Také díky menším rašeli-
ništím si tu možná budete připadat jako na Šumavě 
nebo někde ve Skandinávii� Zdejší vlhké lesy mají 
rádi mloci skvrnití, říčku plnou ryb zase vydry nebo 
černí čápi� Tímto údolím se také pravděpodobně 
v polovině devadesátých let vrátili do Beskyd vlci�

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

Pohled na hřeben Gruně, v pozadí Lysá hora

V pozdním létě budou vaši cestu lemovat trsy hořců tolitovitých
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Kdo ví, odpoví...

1. Co označuje slovo Gruň?
a)  odlesněný horský hřeben přeměněný na 

pastviny
b) vesnické stavení
c) místní pojmenování pro mloka skvrnitého
2.  Jak se jmenuje nedaleká vodní nádrž?
a) Bingo
b) Šance
c) Štěstí
3.  K čemu slouží skleníky v Bílém kříži?
a)  skleníky patří soukromému zemědělci, který 

v nich pěstuje ovoce a zeleninu a prodává je 
na místních trzích pod regionální značkou 
Beskydy originální produkt®

b)  jedna z tuzemských soukromých televizních 
stanic ve sklenících natáčí novou reality 
show

c)  skleníky jsou součástí klimatologické stanice 
na zkoumání dopadů globálních změn

? 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.



ZÓNA ZLÍN – komentované  
procházky po architektuře
Novinkou letošní turistické sezony je prohlídková trasa ZÓNA ZLÍN – pravidelné 
procházky po architektuře, kterými vás provedou zasvěcení milovníci zlínské 
architektury. Kromě nejvýznamnějších architektonicky cenných staveb vám 
průvodci představí tzv. funkční zóny, podle kterých byl plánován moderní 
urbanismus Zlína. Procházky se konají od června do září každou středu a sobotu!

Od historického centra s  městskou radnicí 
se vydáte do tzv�  zóny práce  – továrního areá-
lu se zastávkou u  14|15 BAŤOVA INSTITUTU 

s  výhledem na Cen-
trální sklad obuvi� 
Další zastávkou bude 
správní budova č� 21, 
tzv� Baťův mrakodrap 
s unikátní technickou 
památkou – pojízdnou 
kanceláří ve výtahu� 
V  tzv�  zóně obcho-
du a  společenského 
života se seznámíte 
s  prvními výškovými 
budovami a největším 
kinosálem v tehdejším 
Československu a  ve 
střední Evropě� Dal-

ší zónou je tzv�  zóna 
relaxace s  urbanisticky nejcennějším místem ve 
městě,  Gahurovým prospektem� Zvlněné trav-
naté plochy se zapuštěnými chodníky a krátkým 

textovým sdělením vybízí k odpočinku a setkávání� 
Ve čtvrté, tzv� zóně bydlení se u typického firem-
ního jednodomku, který se jako jediný nachází 
mezi budovami chlapeckých internátů, dozvíte 
informace o způsobu baťovského ubytování a ty-
pických dělnických domcích� Na konci procházky 
vás čeká návštěva jedné z nejradikálnějších staveb 
minulého století, Památníku Tomáše Bati� Jedná 
se o neobyčejné místo, které ukazuje na výjimeč-
né postavení této budovy v rámci celého urbanis-
tického řešení� Památník T�  Bati vyjadřuje Baťovu 
velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus i prostotu�

Prohlídky pro vás připravilo město Zlín ve spo-
lupráci se spolkem aArchitektura a Zlínským archi-
tektonickým manuálem (ZAM)�
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Nádherná turistika nebo adrenalin 
na kolech? To vše a mnohem více u nás ve Vsetíně!
Letošní rok patří ve Vsetíně jubilejnímu 30. ročníku Mezinárodního týdne turistiky 
na Valašsku (MTTV), který se uskuteční od 10. do 16. července. Pro přihlášené 
účastníky jsou na každý den připraveny dvě trasy, kratší o délce 10 až 15 km 
a delší o délce 20 až 30 km.

Společně se letos vypravíme například k prame-
nům Bečvy, na Javorníky, do Strážovských vrchů, na 
Pustevny či k chaloupce se sušírnou ovoce v Rokyt-
nici, která byla vyhlášena lidovou stavbou Zlínské-
ho kraje pro rok 2019� A pokud jezdíte na horském 
kole a  rádi byste zažili opravdový adrenalin, tak 
přesně pro vás je Bike aréna Vsetín, singletrailové 
centrum, zkráceně BAV, nacházející se pár minut 
od centra města v místní části Semetín� Do BAV se 
také dostanete po Cyklostezce Bečva, která na ni 

navazuje� První traily byly vybudovány již v  roce 
2014 a nyní jich má BAV celkem sedm� Své si najdou 
bajkeři všech věkových kategorií� Nacházejí se zde 
jednodušší modré traily, ale i  náročnější černé, sa-
mozřejmě nechybí zlatá střední cesta, tedy červené 
traily� V letošním roce se můžete těšit na přemodela-
ci některých tras, stanou se tak pro vás atraktivnější 
a zábavnější! Budou to například modrý trail Trailala 
nebo červené traily Pytlácký a Duhový�

Aktuální informace o  stavu trailů BAV, je-
jich průjezdnosti či různých omezeních najdete 
na  webu  www.bikearenavsetin.cz, případně 
na facebookovém profilu  www.facebook.com/ 
singletrail.cz.

Přijeďte si aktivně odpočinout či načerpat 
energii v přírodě, Valašsko má stále čím překvapit!

ZÓNA ZLÍN – Infopoint baťovského bydlení ZÓNA ZLÍN – platforma 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

ZÓNA ZLÍN

 

www.mestovsetin.czBike aréna Vsetín

Bike aréna Vsetín

Naučná stezka okolím Vsetína (Nad Švagery)

http://bit.ly/zonazlin
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Zbiroh
Noční prohlídky na zámku Zbiroh 
probíhají každou prázdninovou 
středu� Přijďte se podívat, jak 
vypadá zámek za svitu měsíce a záře hvězd 
a které příběhy ožívají za soumraku dnes�
Rezervace nutná!  +420 602 527 632; 
e-mail: Info@zbiroh�com

www.zbiroh.cz

Infocentrum města Loket
Zveme vás na Středověké slavnosti pur-
krabího Půty 7�–8�  8�  2021  – klání rytířů na 
koních, souboje, tanečnice, hudebníky, ře-
meslné trhy i  ukázku lovu dravých ptáků� 
Čekají vás prodejní trhy a  workshopy pro 
děti i dospělé�

www.loket.info

Loket

Lázně Bohdaneč
MIC Lázně Bohdaneč
Gočárův okruh, naučná trasa, která 
provádí návštěvníky významnými místy ve 
městě� Nebo naučná stezka Bohdanečský 
rybník na Polákův poloostrov s  ornitologic-
kou pozorovatelnou� Malebná zákoutí Opa-
tovického kanálu lákají k plavbě na lodičkách�

ic.bohdanec.cz

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zámecká noc – Empírové 
dostaveníčko – 28. 8. 2021
Noční kostýmované prohlídky vás přenesou 
do počátku 19� století� Zveme vás na  Zá-
meckou noc zahalenou do Empírového do-
staveníčka, nezapomenutelnou procházku 
setmělým zámkem�
www.brandysko.cz

Cvikov
Cvikov – brána 
do Lužických hor
V  atraktivním prostředí chráněné krajinné 
oblasti naleznete na nově vybudovaných 
vycházkových okruzích historii, současnost, 
turistické cesty, skalní vyhlídky, vytesané 
skalní reliéfy i místní pivovar�
www.cvikov.cz

Humpolec
HLINÍKárium
Máte rádi Hliníka? Přijeďte  do 
Humpolce, připomeňte si Kroupu, Týfovou, 
Tučka, Šlajse, Hujera a  další Hliníkovy spo-
lužáky v  muzeu Hliníkárium� V  parku Stro-
movka najdete také pamětní desku našeho 
nejslavnějšího přistěhovalce�

www.infohumpolec.cz

Kojetín
Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
Při  návštěvě Kojetína na Přerovsku si neza-
pomeňte prohlédnout náš kostel, jehož pra-
původ pochází z 11� století� Dnešní podoba 
je z konce 17� století po opravě následků 
vpádu švédských vojsk�
www.mekskojetin.cz

Fulnek
Jerlochovické stěny
Součástí dominanty města Fulne-
ku je pískovcové těleso Jerlochovických stěn, 
které vznikly asi před 15 miliony let v okrajo-
vé části mělkého moře� Jedná se o  jedinou, 
dobře zachovanou přístupnou ukázku tako-
výchto uloženin na celém Ostravsku�

www.ic-fulnek.cz

Praha
Zveme vás na Petřín!
Navštívit můžete rozhlednu a bludiště, ale 
také zbrusu nové Informační centrum Pet-
řínské rozhledny, kde vám např� poradíme, 
jak strávit příjemně čas na Petříně�  Novinkou 
letošního léta na Petříně je historický kolotoč 
z konce 18� století, svézt se mohou malí i velcí! 

www.prague.eu

Ústí nad Orlicí
Nové digitální stezky
Centrum města můžete nově projít po digi-
tálních stezkách s  názvem Středem města 
a Kouzlo soch� Prostřednictvím QR kódu vás 
trasy provedou zajímavostmi města za po-
moci audionahrávky nebo si můžete v  TIC 
vyzvednout letáček s mapkou�

www.muzeum-uo.cz

Klášterec nad Ohří
Klášterec otvírá brány kostelů
Již druhým rokem zamíří průvodkyně s  ná-
vštěvníky do místních kostelů v  rámci ko-
mentovaných prohlídek� Kostel Nejsvětější 
Trojice a kostel Panny Marie Utěšitelky patří 
k  dominantám starého města� Město také 
vydalo publikaci o obou kostelech�

www.klasterec.cz

Skalní mlýn
i - Skalní mlýn
V Moravském krasu zve k návštěvě 5 jesky-
ní  – Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloup-
sko-šošůvské a  Výpustek� IC Skalní mlýn 
zajišťuje prodej vstupenek do Punkevních 
jeskyní i jízdenek na vláček a lanovku, infor-
muje o blízkém okolí�

moravsky-kras.caves.cz

Informační centra zvou
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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.

a) zámek Brandýs nad Labem
b) zámek Benešov nad Ploučnicí

c) zámek Hradec nad Moravicí

Poznáte místo na fotografii?

KAM PO ČESKU, ČERVEN 2021
Celkem došlo 3 643 odpovědí, 3 565 z internetu a 78 dopisů, 
z toho 2 042 žen a 1 601 mužů.
Víte, kde leží krajina ticha?
odpověď 1: b) Hořovice
odpověď 2: c) Martin a Agáta
odpověď 3: b) v Dobříši
soutěžilo: 363 čtenářů; 268 správně; 
95 špatně

výherci: V. Komendová, Kroměříž; L. Vilímo-
vá, Praha 5; V. Kolarczyková, Frýdek-Místek; 
L. Škardová, Zruč-Senec; B. Mrkvičková, 
Hradec Králové; M. Jelínková, Žamberk; 
J. Doseděl, Litomyšl; P. Strnadová, Meziříčko; 
J. Šafařík, Lánov; M. Vondráček, Praha 6

Do Tábora za sportem i kulturou
odpověď 1: a) pro horská kola
odpověď 2: b) sochař
odpověď 3: c) pokojíčků pro panenky
soutěžilo: 405 čtenářů; 400 správně; 
5 špatně

výherci: H. A. Princ, Vrchlabí; L. Vilímová, 
Praha 5; I. Zieglová, Odry; V. Rulcová, Liberec; 
J. Kettner, Meziměstí; M. Kronďák, Praha 9; 
V. Vondrejsová, Humpolec; K. Čípová, Česká 
Třebová; P. Strnadová, Meziříčko; V. Kutišová, 
Kaliště

Edice ČT
otázka: Hostem Hyde Parku Civilizace byl 
také Cédric Villani. Jde o:
odpověď: a) matematiky

soutěžilo: 395 čtenářů; 394 správně; 
1 špatně
výherci: R. Čuhlová, Olešnice; J. Tomáš, Zlín; 
J. Pelucha, Vnorovy

Kartografie PRAHA
otázka: Náš nejvyšší silniční most se vypíná 
do výšky 100 m ode dna řeky Vltavy a 50 m 
od hladiny vodní plochy. Víte, jak se tento 
most jmenuje?

odpověď: b) Žďákovský most
soutěžilo: 347 čtenářů; 342 správně; 
5 špatně
výherci: V. Svobodová, Újezd u Brna; 
J. Bizoň, Kostice; O. Tichý, Rumburk

Tripper.cz – zábavné stopovací hry
odpověď 1: c) 4
odpověď 2: b) v Brně
odpověď 3: c) TRIPPER Junior
soutěžilo: 349 čtenářů; 300 správně; 
49 špatně

výherci: D. Horká, Karviná; P. Muska, 
Kadaň; A. Jelínková, Benešov; J. Tomáš, Zlín; 
M. Neumannová; Praha 5; R. Habánová, Velká 
Bíteš; Z. Beneš, Tábor; B. Stolinová, Tábor; 
M. Kestřánková, Praha 4; R. Kisvetr, Nymburk

Klášterec nad Ohří
odpověď 1: a) Porcelánová školička
odpověď 2: c) kaple sv. Kříže na Karlštejně
odpověď 3: b) je z kopce
soutěžilo: 402 čtenářů; 381 správně; 
21 špatně
výherci: J. Cvetlerová, Praha 4; J. Vašíčková, 

Chomutov; M. Rundl, Jablonec nad Nisou; 
L. Raždíková, Litvínov; J. Tomáš, Zlín; 
J. Míková, Hořovice; F. Samek, Blížkovice; 
Š. Procházková, Brno; L. Lesniaková, Ostrava; 
V. Pojmanová, Havlíčkův Brod

Po stopách dávných pověstí v Poohří
odpověď 1: a) Oldřich a Božena
odpověď 2: b) Muzeum české vesnice
odpověď 3: b) Antonio Porta
soutěžilo: 409 čtenářů; 394 správně; 
15 špatně

výherci: E. Bednářová, Hronov; H. Pášová, 
Ústí nad Labem; D. Štecher, Opařany; P. Jaroš, 
Jičín; S. Drudíková, Klatovy; T. Keltner, 
Kostomlaty nad Labem; M. Kronďák, Praha 9; 
J. Karásek, Klatovy; K. Dosedělová, Litomyšl; 
J. Mairich, Zákolany

Lázně Běloves
odpověď 1: c) 15. 12. 2019
odpověď 2: a) 5
odpověď 3: b) Jan a Běla
soutěžilo: 371 čtenářů; 253 správně; 
118 špatně

výherci: H. Pášová, Ústí nad Labem; P. Ra-
doušová, Litoměřice; P. Albrecht, Jaroměř; 
N. Kašpárková, Sychrov; L. Maška, Třebíč; 
E. Kracíková, Poděbrady; F. Matějka, Brandýs 
nad Orlicí; J. Bozděch, Klenčí pod Čerchovem; 
J. Cancellaro, Praha 4; L. Šubčík, Brno

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) hrad Sovinec, 19. století
soutěžilo: 323 čtenářů; 264 správně; 
59 špatně

výherci: J. Borůvka, Zbraslav; J. Vasil, Most; 
M. Krýsl, Klatovy

Křížovka
…už objevily v mnoha filmech
soutěžilo: 279 čtenářů; 276 správně; 
3 špatně

výherci: V. Galová, Kroměříž; J. Karásková, 
Klatovy; V. Řehořek, Chrastava

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři 
z okolí distribučního místa Břeclav. 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 2021

Turistické informační centrum Břeclav
U Tržiště 8

690 02 Břeclav

Luděk Sládek
šéfredaktor

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.

48| www.kampocesku.cz 

KAM pro bystré hlavy



POZNEJTE SVĚT STÁLE  
ŽIVÉHO BAROKA

Na východě Dolního Rakouska se na více než  
70 hektarech rozprostírá zámecký areál Schloss  
Hof. Tento překrásný komplex sestávající  
z dvoupatrové zámecké budovy, zahrady a  
statku má v umění a dějinách kultury  
své významné místo. 

Barokní zahrady rozprostírající se 
na sedmi zahradních terasách vás 
okouzlí svěží zelení a pestrými 
barvami květů. Krásné vůně a zvuky 
přírody přímo lákají k příjemné 
procházce či k pikniku ve stínu 
stromů. Během léta vás okouzlí  
více než 35 000 květin, přičemž 
obdivovat můžete i impozant- 
ní mytologické skulptury a úžasné 
fontány. Chceteli na chvíli unik - 
nout a zapomenout na hektický 
puls dnešní doby, zámecká zahrada 
je tím pravým místem pro vás a  
vaše nejbližší. Dětem nabízí mož-
nost vyřádit se a rodičům příležitost 
objevovat romantická zátiší.  
 

Určitě nevynechejte i návštěvu 
zámeckých komnat. Nejen příjemné 
zchlazení, ale i řadu zajímavých 
exponátů vám nabídne výstava 
„Princ Rudolf – syn císařovny Sisi“, 
díky níž nahlédnete do života jediné-
ho syna známé císařovny Alžběty. 
Pokud jste milovníky věčných 
příběhů o Sisi, nenechte si ujít 
expozici na nedalekém zámečku 
Niederweiden s názvem „Císařovna 
Sisi – žena a panovnice“. Vzácné 
exponáty a působivá atmosféra  
dvou dolnorakouských zámků jsou 
zárukou neopakovatelného zážitku, 
který si nemůžete nechat ujít.

Z dokonalé barokní  
symetrie se zahradními cestičkami 
dostanete na autentický zámecký 
statek. V 18. století sloužil k zásobo-
vání knížecí domácnosti potravinami 
a různými pochutinami, na udržo-
vání a péči o jezdecká a užitková 
zvířata, jakož i na provádění řemesl-
ných prací. Dnes je areál statku 

domovem vzácných staro-rakous-
kých druhů domácích zvířat. 

Ukrývá malebné tematické 
zahrady a dětem nabízí 

prostor na bezstarostné 
hry na dětském hřišti. 

www.schlosshof.at/sk
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Nespěchejte, užijte si

Orlick
klid

ej*

www.vychodoceskejsvet.cz

V Orlickejch horách je tak hezky, že se 
vám nebude chtít odjet. Tak nespěchej-
te ani tady, ani odtud. A zdaleka to není 
jedinej důvod, proč letos navštívit Východní 
Čechy.
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