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„Když mi bylo asi třináct 
roků, tak jsem zjistil, že 
zaujmu holky daleko víc 
tím, že zahraju ve třídě 
na pianino, než kluci, 
co venku hráli fotbal.“  

-Petr Hapka-

Spolu podzimem 
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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
 > Muzeum Napajedla – Nový Klášter
 > Hřebčín Napajedla
 > Zámek Napajedla 
 > Cyklostezka podél Baťova kanálu
 > Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
 > Svatováclavské slavnosti (září)
 > Moravské chodníčky (srpen)
 > Divadelní festival (duben)
 > Jarní slavnosti (duben)
 > Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
 > Napajedla jsou nejsevernější 
obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

V publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska se dozvíte, jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst 
České republiky, rok založení (první písemná zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými 
sděleními jsou informace, co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na 
doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Publikace z ediční řady KAM Edition

n  vázaná plnobarevná

n  doporučená prodejní cena 250 Kč

n  k dostání ve vybraných městech ČR  
(kompletní seznam měst na  
www.kampocesku.cz) 
a na adrese redakce



Zapuzená královna    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  02

Smrt dánského astronoma    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  03

„Nultá“ světová válka začala u Lovosic  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  04

Vynálezce prvního automobilu i autonehody    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  05

Pan tenista i hokejista �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  07

3x poutní „nej“ ve středních Čechách  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  08

Nymburk má novou atrakci! �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  09

Podzim v Jindřichově Hradci    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  11

Na Lipně s rodinou    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  11

Než napadne sníh v okolí Klínovce    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  14

Víte, kde leží Klášterec nad Ohří? �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  15

Bratři Saudkovi  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 16–18

Pestrý podzim ve městě jako z pohádky SOUTĚŽ  �  �  �  �  �  �  �  �  21

Oblíbené informační centrum roku 2021    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 23–30

KAM po Česku (měsíčník)

vydává v ČR: Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o. | Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3 
IČ: 04892232 | DIČ: CZ04892232 | datová schránka: c67rch4 
tel.: +420 222 944 816–7 | e ‑mail: redakce@kampocesku.cz | www.kampocesku.cz 
registrováno: MK ČR E 17865 | ISSN 1802-8640

grafický návrh, zlom a předtisková příprava: KAM po Česku | tisk: Akontext, s. r. o.

distribuce pro předplatitele: jménem vydavatele zajišťuje SEND Předplatné

foto Kalendárium: foto © Wikimedia Commons 
foto titulní strana: foto © Depositphotos™

Zasláním příspěvku nebo díla dává zasilatel souhlas vydavateli k jeho šíření v tištěné 
i elektronické podobě. Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá zadavatel. Za změnu 
programu odpovídá pořadatel. Veškerá práva včetně práva reprodukce jsou vyhrazena.

© Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o.

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

Elektronické vydání  www.prazskyprehled.cz

10* 2021

69. ročník

2021
Special
Award

2021
Golden
Debut

2021
Best Film

Award

vychází elektronicky 
27. 9. 2021

n KAM vybírá z obsahu

20

Milí čtenáři,
realita objíždět cyklisty 1,5metrovým 

obloukem je tu� Neodhadnout vzdále
nost znamená reálně v nejlepším případě 
2 000 Kč� Tak co třeba zákon, že cyklisté 
musejí objíždět pěší minimálně metrovým 
obloukem, nesmí na pěší trasy a chodníky, 
ani na koloběžkách? Ale ruku na srdce, 
bezohledných řidičů, cyklistů a  chodců 

se stejně žádný zákon netkne� Zákony jaksi povahy neléčí� Snad jen 
pěta dvacet na holou�

Naproti tomu Listina základních svobod nám zaručuje svobody 
a práva jako nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitel
ná� Patří sem i právo volební� Pestrá volební nabídka je ta letošní, což 
o to, ale vybrat si, když ani letos nepřijede Václav na bílém koni, v zá
řivé zbroji, bez poskvrny, může být oříšek� Přesto bychom k volbám 
měli jít, vždyť je to naše právo�

Skřivánci na niti se ptají, kam zmizely naše tradiční výrobky zna
ček Opavia, Znojmia, Orion, Jihlavanka, Solo  Sušice?  Odpověď zní, 
že přesně tam, kam Akuma, Benzina, ETA, Sunar, ryby z Bečvy a sedl
čanský Hermelín� Do nenávratna� V lepším případě do ciziny, a jako 
z ciziny také chutnají – jinak� Život je prostě pes, přesto mám psinu 
rád� Vyváženě řečeno, život je pro kočku, přesto mám kočkování rád� 
Přes veškeré snahy o  optimismus se cítíme na podzim tak trochu 
zadumaní� Někdo zamrzne doma, že ho ani osobní váha nevyžene, 
jiný se rozvolňuje jako o život� Přitom je nejvyšší čas nabrat síly před 
zimou, ať už bude jakákoli� Tradičně bude více tmy než světla, a ty 
večery! Využijme proto poslední teplé dny a sluníčko k toulání�

Podzimní výlety mají své kouzlo, které jen tak něco nepřekoná� 
Příroda se vybarví, rána zahalí mlhy� Větry zadují do papírových dra
ků, někde zavoní dým bramborové natě� Vinohrady, rybníky i lesy vy
dají své poklady a kouzlo okamžiku vás naplní zážitky� Možná je bu
dete jednou vyprávět svým dětem nebo vnoučatům� Proto hlavní je 
zůstat aktivní� Důvodů, kam se vydat v říjnu, najdete v tomto vydání 
habakuk� Kupříkladu vítězná informační centra z celé České repub
liky mají pro vás na 70 dobrých důvodů, proč se vydat právě k nim�

Luděk Sládek, šéfredaktor

Z PRANOSTIK…

Touží-li září po rose,  
bude v říjnu bláta po nose.
Pranostika bez záruky,  
spoléhejte na rosničku�

1www.kampocesku.cz | 
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Původ nejasný  
(895 let)

I osobnosti, jako byl Jindřich Zdík 
(asi 1083–1150), jsou obestřeny 
tajemstvím. Snad byl synem kronikáře 
Kosmy a Božetěchy, snad prožil pěkné 
dětství.

Za života to byl 
největší český vzdě
lanec, duchovní a  di
plomat� Biskupem 
byl zvolen roku 1126 
a  coby diplomat 
sloužil knížatům So
běslavovi  I�  i  Vladi
slavu  II�  V  Olomouci 
posvětil kostel sv� Vác
lava (1131), zřídil tu 
kapitulu, vystavěl své 
biskupské sídlo a  ka
pitulní dům (dnes 

Přemyslovský palác)� Rozšířil biskupskou knihovnu 
a zřídil tu scriptorium� Horlivost ho vedla do Pales
tiny, na misie k Baltu, několikrát k papeži a do Čech 
také přivedl řád premonstrátů� V letech 1142–1143 
založil s Vladislavem II� Strahovský klášter�

Josef Grof

Zapuzená královna 
(760 let)

Není nic příjemného na tom, když 
se vám někdo směje, protože máte 
ošklivou ženu. Natož když jste král.

V  únoru 1252 se konala v  Hainburgu svatba 
prince Přemysla Otakara  II�  a  dědičky rakouského 
a  štýrského vévodství Markéty Babenberské� Pře
myslovi bylo 19, prožil bouřlivé mládí, ale cenou 
za vládu v Rakousích a Štýrsku byla 50letá ošklivá 
vdova Markéta� Rok po svatbě Přemysl zdědil čes
ký trůn, svedl mladou dvorní dámu Anežku a  ta 
mu dala tři levobočky� S  Markétou se dohodl na 
rozvodu, církev souhlasila a Markéta odešla 18� říj
na 1261 z Čech do Dolních Rakous� Přemysl se ože
nil s Kunhutou Haličskou�

Alois Rula
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Herečka a  spisovatelka 
Pavlína Jurková se narodi
la 18�  března  1977 v  Písku� 
V  roce 1999 absolvovala 
Vyšší odbornou školu herec
kou a  následně nastoupila 
do svého prvního angažmá 
ve Středočeském divadle na 
Kladně� Rovněž ale účinkova
la v Národním divadle, Měst
ském divadle Mladá Boleslav, 
A studiu Rubín, Divadle AHA! 
či spolupracovala se soubo
rem Bear EV�  Od roku 2008 
působí v  autorském divadle 
pro děti Láryfáry, jež vzniklo 
z původního Divadla Ludvík� Zahrála si také v mno
ha televizních projektech a příležitostně se věnuje 
dabingu nebo spolupracuje s  Českým rozhlasem� 
V roce 2018 napsala s Jarmilou Vlčkovou knižní pr
votinu Viktor a záhadná teta Bobina, která se o rok 
později dočkala pokračování Viktor a  případ zmi
zelého psa� Společnými silami vydaly v loňském 
roce také třetí knihu pro děti Hra o sen�

 V současné době se Pavlína Jurková rozhodla 
vydat na samostatnou literární dráhu a připravuje 
první díl knižní série ELIŠKA andílek�

Kam byste pozvala naše 
čtenáře na výlet po České 
republice?

Miluji jižní Čechy, odkud po-
cházím. Zvláště pak Písek, kde jsem 
se narodila, a  Orlík, kde jsem jako 
dítě trávila prázdniny. Jižní Čechy 
se svými lesy, rybníky a  typickou 
architekturou jsou kouzelné. Roz-
hodně stojí za to je navštívit.

Děkuji Vám za zajímavé tipy 
na výlet a dovolte mi, abych Vám 
popřála mnoho úspěchů v  pro
fesním i osobním životě�

Tereza BlažkováHerečka a spisovatelka Pavlína Jurková s knižní 
prvotinou Viktor a záhadná teta Bobina

Biskup Zdík, Olomoucké 
horologium, první pol. 12. stol.

Vodní nádrž Orlík a zámek Orlík nad Vltavou

z  toho, jak jste aktivní, nezištný a  potřebný mnoha 
lidem. Klobouk dolů a hluboká úcta.

Dobrý den, rádi pročítáme Váš časopis, kde 
se vždy dozvíme spoustu zajímavých informa
cí� Ovšem ve výtisku Kam po Česku  – září  2021 
jsme v  článku Rada čtyř o  Václavu  IV�  narazili na 
„maličkou“ nesrovnalost: „… a konfliktů s nevlast
ními bratry Zikmundem a Joštem�“ Pokud je nám 
známo, Jošt Moravský nebyl nevlastním bratrem 
Václava  IV�, ale jeho bratrancem  – synem Jana 
Jindřicha Lucemburského, který byl bratrem Kar
la IV� S pozdravem manželé Jana a Otakar Večerko
vi, Slaný

Máte pravdu, pozorní manželé Večerkovi. Autor 
textu se minul o generaci, protože Karel IV. a otec Još-
ta Moravského Jan Jindřich byli pokrevní bratři. Tedy 
Jošt Moravský a  Václav  IV.  byli opravdu bratranci. 
Nicméně, Zikmund byl nevlastním bratrem Václa-
va  IV.,  protože první jmenovaný měl za matku Alž-
bětu Pomořanskou a druhý jmenovaný Václav Annu 
Svídnickou. To nic nemění na skutečnosti, že autor 
textu je truhlík, zvláště když uvážím, že spolusesta-
voval nejrozsáhlejší rodokmen Lucemburků, jaký ani 
v  Lucembursku nemají. Pokud budete mít cestu ko-
lem, zastavte se, jeden vám věnuji.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Přemysl Otakar II. zapudil Markétu a oženil se s Kunhutou,  
Karl Russ, 1832

Dobrý den, chtěl bych vám napsat, že se vždy 
moc těším na váš magazín, je tam bezva čtení, 
je to zdarma, což v  dnešní době není úplná sa
mozřejmost, také se mi líbí, že zmiňujete výročí 
osobností, ať už herců, nebo spisovatelů, nebo 
vládců� Prostě jste bezva a  já vám děkuji a  přeji 
vám v tomto divném čase, abyste měli hodně spo
kojených čtenářů a  aby se vám vyhnuly všechny 
nemoci a  měli jste pevné zdraví, protože jen tak 
můžete dělat tento skvělý magazín� Přeji vše dob
ré a už teď se těším na příští číslo� Váš čtenář Jiří 
Mach z Jindřichova Hradce

Dobrý den, pane Machu, děkujeme Vám za milá 
slova i  podporu. Přejeme Vám také jen vše dobré 
a pozdravujte v Jindřichově Hradci.

Vážená paní, já Vaši soutěž dělám prostřednic
tvím Charity Labyrint� Což je organizace pracující 
s oslabenými lidmi� Počítač doma v bytě nemám� 
Počítač je v  LABYRINTU�  Jinak Váš časopis, pokud 
není omezení kvůli pandemii, beru v  infocentru 
u nás v Uherském Hradišti, a  to už od roku 2009� 
Pavel Fraňa

Vážený pane Fraňo, Vaše psaní (e-mail) mi udě-
lalo velkou radost. Jednak proto, že jste si musel 
nejprve ochočit počítač, aby dělal to, co Vy chcete, 
a poté jste nám mohl napsat. Radost mám ale také 

2| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí

KAM na výlet se PAVLÍNOU JURKOVOU
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Hus děkanem (620 let)

Osud českého kazatele a hlavně 
jeho konec na hranici v Kostnici je 
všeobecně znám. Jeho život se ale 
skládal z mnoha dalších střípků.

V  jednatřiceti letech byl 15�  října 1401 zvolen 
také děkanem artistické fakulty Karlovy univerzity 
na zimní semestr 1401–1402� Tou dobou už měl 
za sebou poměrně dlouhá studia� Na artistické fa
kultě se stal roku 1393 bakalářem, roku 1396 ma
gistrem svobodných umění a členem akademické 
obce� Mohl přednášet, vést disputace a  připravo
vat studenty k promocím a roku 1398 zahájil studia 
teologie� Jako děkan působil krátce a  souběžně 
svůj život začal věnovat duchovní dráze� Byl vysvě
cen na kněze, začal kázat a dotáhl to až do Betlém
ské kaple� Dál už to znáte…

-babok-

Král „Kaše“  (715 let)

Rudolf Habsburský byl první svého 
rodu na českém trůně. Zvláštní však 
přízvisko si vysloužil – král Kaše.

Smrtí a  vraždou 
Václava III� roku 1306 
nastala panovnická 
krize Přemyslovců� 
Vzniklé situace ob
ratně využil římský 
král Albrecht Habs
burský, který nasadil 
do Čech syna Ru
dolfa� Korunovace 
a  sňatek s  vdovou 
Václava  II�  proběhly 

13�  října  1306� Rudolf 
vládl necelý rok� Zlí jazykové tvrdí, že díky své še
trnosti si vysloužil přezdívku král Kaše� Historiko
vé uvádějí jako možný důvod zažívací problémy 
panovníka a  jeho kašovitou dietu� Dnes převládá 
názor, že příčinou jeho náhlé smrti v červenci 1307 
nebyla otrava, ale prasklý žaludeční vřed�

-liban-

Smrt dánského astronoma (420 let)

Říká se, že Tycho Brahe, chcete-li Tyge Ottesen Brahe (14. 12. 1546 – 24. 10. 1601), 
zemřel na protržení močového měchýře či selhání ledvin. Buď při pozorování 
zatmění Slunce, nebo že nemohl vstát od hostiny dříve než císař.

Historikové uvádějí, že se roznemohl během 
nebo po hostině u Petra Voka z Rožmberka pořáda
né 13� října v paláci na Hradčanském náměstí� Ne
byl prý schopen močit a zemřel po jedenácti dnech 
bolestí, agónie a nespavosti� Naši a dánští vědci zjis
tili ze vzorků vlasů, vousů a obočí, že obsahují zlato 
v míře až 100x větší, než je běžné� Věřilo se, že Brahe 
používal umělý nos ze zlata a  stříbra, ale v  hrobě 
se našel nos z  mosazi� Zkoumání také prokázalo 
velké koncentrace rtuti, což vedlo k  domněnce, 
že mohl být zavražděn na pokyn dánského krále 

Kristiána IV� Otrava byla ale výzkumem vyloučena� 
Potvrdilo se však, že Brahe byl na konci života obéz
ní, trpěl cukrovkou, zvětšením prostaty, difuzní idio
patickou skeletární hyperostózou a navíc byl velký 
pijan� Braha patrně zabily nám dobře známé civili
zační nemoci, metabolické problémy, nikoli někte
rá z konspiračních teorií, natož otrava� Zajímavé je, 
že Johannes Kepler nahradil Braha na dvoře Rudol
fa II� již 13� 10� 1601� Brahe byl pohřben v pražském 
chrámu Matky Boží před Týnem�

-lgs-

Vítězství husitů u Žatce (600 let)

Koncem května 1421 byla svolána druhá křížová výprava do Čech. Na české území 
vtrhli křižáci 28. srpna 1421 dvěma proudy a po obsazení Žlutic, Mašťova, Kadaně 
i Chomutova stanuli 10. září 1421 před Žatcem.

Spojené křižácké vojsko tvořila část vedená 
Ludvíkem  III� Falckým a arcibiskupy z Trevíru a Ko
lína nad Rýnem� Při obléhání šlo především o život 
a majetky� Musíme mít na paměti, že ve středověku 
nebylo ponechání zajatců naživu v módě� Své o tom 
vypráví korespondence mnoha německých měst 
z  té doby� Zabíjení a upalování bylo běžnou praxí� 
Naštěstí byl Žatec opevněn třemi okruhy hradeb, 
posílen zbylými příznivci husitů z  již obsazeného 
okolí a zajištěn zásobami po proběhlé sklizni� To vše 

společně s odhodláním obránců přispělo k neúspě
chu křižáků� Křížová výprava podnikla na město cel
kem šest neúspěšných útoků� Na obou stranách je 
zmiňováno i použití střelných zbraní� Dobový kroni
kář Vavřinec z Březové napsal, že než se k vojsku při
blížil Zikmund Lucemburský, došlo v ležení u Žatce 
k požáru� To se zprávou o blížících se posilách husitů 
vedlo ke zmatku v křižáckém ležení a útěku, při kte
rém bylo obránci mnoho nepřátel pobito�

-felix-

Rýnský falckrabě Ludvík III.Pohled na Žatec v 17. století, Václav Hollar

Rudolf Habsburský, autor 
Anton Boys

Jan Hus,  
Christoph Murer, 1587

Tyge Ottesen Brahe, Eduard Ender, asi 1875Dům Tycha Braha, Nový Svět, Hradčany
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae „Nultá“ světová válka začala u Lovosic (265 let)

Jednodenní konflikt u Lovosic stál na počátku sedmileté války. Rozkol mezi evropskými 
mocnostmi se postupně rozprostřel do celého světa.

Samotné bitvě předcházelo di
plomatické zemětřesení a  rozbití tra
dičních přátelských i  nepřátelských 
vztahů mezi zeměmi� Francie se sblížila 
s  Rakouskem a  znepřátelila si Prusko� 
A  Prusko se naopak začalo kamarádit 
s  Velkou Británií, ale v  Evropě zůstalo 
osamoceno, obklopeno nepřáteli� Na 
západ od Lovosic se 1� října 1756 střetli 

pruský král Fridrich  II�  Veliký s  rakous
kou armádou v počtu cca 30 000 lidí na 
každé straně� Už v  průběhu léta a  září 
Prusové obsadili část Saska a  směřo
vali do Čech, Rakousko chtělo svému 
spojenci Sasku pomoct, ale obě země 
nebyly na válku připraveny� Postupně 
se všechny nitky sbíhaly k  Lovosicím� 
Pro vývoj bitvy samotné mělo určující 
význam počasí� Ranní mlha vnesla do 
obou táborů zmatek a situace na bojišti 
byla nepřehledná� První boje vypukly 
už v průběhu noci, ale hlavní dopoled
ní události stále přikrývala mlha� Až 
v  poledne se vše vyjasnilo a  po zdán
livé pruské prohře a  odjezdu Fridricha 
z  bojiště se podařilo Lovosice Prusům 
dobýt� Nejsmutnější je, že smrt asi 3 000 
vojáků na obou stranách byla praktic
ky zbytečná� Výsledkem byla relativní 

spokojenost na obou stranách� Po sed
mi hodinách bojů Fridrich  II�  obsadil 
Lovosice, ale plán na drtivé vítězství 
a  přezimování v  Čechách mu nevyšel� 
Rakušané zase nezachránili posádku 
v saské Pirně, ale zabránili Prusům v po
stupu a získali čas na další přípravu�

-babok- fo
to

 ©
 W

iki
m

ed
ia 

Co
m

m
on

s
fo

to
 ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s; 

ww
w.

rim
ba

ba
.cz

 

1456
(565 let)
Ludmila 
z Poděbrad
* 16� 10� 1456
† 20� 1� 1503
česká princezna, 
dcera 
Jiřího z Poděbrad

1581
(440 let)
Martin Medek 
z Mohelnice
8� 10� 1581
se stal 
arcibiskupem 
pražským

1631
(390 let)
Jan Jiří z Arnimu
10� 10� 1631
saské vojsko pod 
jeho velením 
dobylo Prahu

1. 10. 1961 (60 let)
Horolezec Milan Sedláček 
se narodil 1� 10� 1961 
(† 20� 5� 2012)� V roce 2002 vy
stoupal na vrchol Šiša Pangmy� 
V roce 2010 se pokusil vylézt 
na Lhoce� Na přelomu dubna/
května 2012 se znovu účastnil 
expedice na Lhoce, kterou spo
lu s Radovanem Markem zdolal, 
ale při sestupu zahynul�

3. 10. 1506 (515 let)
„Sťat na Starém Městě praž
ském pod pranýřem Jan 
Kopydlanský, člověk mladý as 
ve 24 letech, protože nějaké
ho Cukra v půtce pod frídem 
o jarmarce zabil� Bratr jeho Jiřík 
potom Pražanům po cestách 
mnohé škody činil�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 852)

3. 10. 1926 (95 let)
Reportér Josef Laufer odvysílal 
jako první Evropan v přímém 
přenosu rozhlasovou spor
tovní reportáž z fotbalového 
utkání mezi SK Slavia Praha 
a Hungarií v Praze na Letné� 
9� 10� 1931 proběhlo první roz
hlasové vysílání ze záznamu 
na voskové desce, s reportá
ží Josefa Laufera�

4. 10. 1441 (580 let)
Husitský teolog Jan 
Rokycana svolal sněm 
do Kutné Hory, kde byly ujed
nány zásady husitského vyznání 
závazné pro všechny� O dva 
roky později byl soud s tábority, 
kteří se stále odmítali přizpůso
bit jednotným zásadám, a tá
borské učení bylo odsouzeno�

6. 10. 1241 (780 let)
„Po sv� Remigii veliké bylo 
zatmění slunce a trvalo od 
hodiny 6� až do 9�, hvězdy spat
říny byly a lidé soumrak být se 
domnívali� A toho roku Tataři 
u velikém počtu vpadli do 
Uher, do Rus, do Polska, Slezska 
a Moravy a země ty pohubili�“ 
(Kalendář historický národa čes
kého, D� A� z Veleslavína, s� 858)

Ředitel příbramských dolů (185 let)

Do rodiny učitele matematiky se 16. října 1836 narodil Jiljí 
Jarolímek. Stejně jako jeho dva bratři zdědil po otci technické 
nadání a úspěšně vystudoval příbramskou akademii. Poté pracoval 
v těžebním průmyslu. Zajímala ho úprava rud, kde se stal autorem 
hned několika vynálezů, jež byly využívány nejen u nás, ale 
i v dalších částech mocnářství.

Za dob studia získal odborné zna
losti, praxi a  vysloužil si velký respekt 
i uznání� Během svého úspěšného pro
fesního života byl postupně povyšován 
do různých funkcí, až do hodnosti vrch
ního rady na ústřední správě dolů ve 
Vídni� Ve své profesi měl stále na pamě
ti, že je Čech, a přestože se pohyboval 
v  německy mluvícím prostředí, zacho
val si české smýšlení� Ředitelem těžeb
ních závodů v  Příbrami byl jmenován 
22� 2� 1883� Byl vzdělaný, vážený, uměl 
naslouchat a vcítit se do života pracují
cích havířů a ve své funkci provedl mno
ho příznivých opatření� Pro přespolní 
zaměstnance dolů zřídil noclehárny, 

před směnou havířům zajistil levné 
podávání polévky� Svým pevným pří
stupem a lidskostí k zaměstnancům se 
mu podařilo překonat odbytovou krizi� 
Ředitelskou funkci vykonával pouhé tři 
roky� Po dlouhé nemoci umírá na den 

přesně svého jmenování do funk
ce ředitele, tedy 22� 2� roku 1886 
v  příbramské nemoci� Pohřben 

byl na Městském hřbitově v  Příbrami 
a  pohřbu se účastnilo na 1 200 osob, 
významných lidí, ale i  velké množství 
horníků� Dnes jeho jméno nesou v Pří
brami Jarolímkovy sady�

Nová

Pohled na Březové Hory a Příbram, konec 19. stol. 

Jiljí Jarolímek, Humoristické listy,  
12. 3. 1886,  autor Jan Vilímek

Bitva u Lovosic Rakouské a pruské jezdectvo pod Lovošem,  
Rudolf Ottenfeld
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1781
(240 let)
Bernard 
Bolzano
* 5� 10� 1781
† 18� 12� 1848
český matematik, 
filozof a kněz

1796
(225 let)
František Šír
* 15� 10� 1796
† 22� 6� 1867
český profesor, 
národní buditel 
na Jičínsku

1821
(200 let)
Karel Havlíček 
Borovský
* 31� 10� 1821
† 29� 7� 1856
český spisovatel 
a básník

Cestovatel a spisovatel (170 let)

František Klement byl znám pod pseudonymem Quido Mansvet.  
Narodil se v Praze 9. října 1851 do skromných poměrů rodiny 
smíchovského zedníka.

Po ukončení střed
ní školy krátce pracoval 
v  obchodě, dokud se 
mu nenaskytla příleži
tost vstoupit do služeb 
arcivévody a  cestova
tele Ludvíka Salvátora 
Toskánského, vědce, 
etnografa a  cestovate
le� Spolu pak navštívili 
řadu zemí Evropy, pod
nikli cesty do Orientu, 
ale také do severní Af
riky� Roku 1876 se Fran
tišek rozhodl vrátit do Prahy a začal se 
věnovat psaní cestopisných knih, kde 
zúročil své poznatky a zkušenosti z ces� 
Ve svých knihách se věnoval řadě míst, 
nejčastěji ale zemím Orientu� V  jeho 

dílech se neobjevuje literární exorcis
mus, jak tomu bylo v  té době běžné 
u  jeho současníků� Mezi uznávaná díla 
patří Z Jaffy do Jeruzaléma (1894), Pales
tina (1895), Z ovzduší harémů a pouští 

(1909) nebo beletrie Dva 
obrazy ze života staro
římského (1905)� Přispíval 
také do časopisu Květy 
svými fejetony o  staro

žitnictví a  starém umění, 
jež po návratu studoval� V roce 1898 se 
přestěhoval do rakouského Innsbrucku, 
kde žil a pokračoval ve své spisovatelské 
činnosti až do své smrti 17� 1� 1933�

Kadlík

7. 10. 1486 (535 let)
První tištěnou knihou 
v Brně byla Agenda 
Olomucensis� Kniha má 108 
listů, neměla titulní list a veš
kerá data jsou uvedena až na 
konci� Byla tištěna dvoubarevně 
s notovou osnovou, noty se do 
ní musely zapisovat ručně� Brno 
bylo po Plzni a Vimperku třetím 
českým městem s knihtiskem�

8. 10. 1911 (110 let)
Plukovník Jaroslav Krátký se 
narodil 8� 10� 1911 ve Střížově 
(† únor 1945)� Byl příslušníkem 
výsadkové operace Karas a od 
roku 1998 nositelem Řádu 
bílého lva� Ve funkci českoslo
venské exilové vlády se snažil 
urovnat spory v nejednotném 
protifašistickém odboji�

8. 10. 1941 (80 let)
Ze 7� na 8� 10� 1941 byla za
hájena „Akce Sokol“, při které 
byli zatýkáni členové vedení 
sokolské obce, žup i funkcionáři 
sokolských jednot (cca 1 500 
osob)� Většina byla transporto
vána do Osvětimi� 8� 10� 1941 
podepsal R� Heydrich úřední vý
měr o rozpuštění České obce 
sokolské�

13. 10. 1781 (240 let)
Josef II� vydal toleranční pa-
tent, „rozumnou toleranční 
soustavu“, kterou se povolovala 
soukromá bohoslužba a udělo
vání občanských práv luterá
nům, kalvinistům, pravoslav
ným a židům� Bylo umožněno 
„nabývati statků, měšťanství 
a práv řemeslnických, dosa
hovati úřadů a akademických 
gradů“�

18. 10. 1421 (600 let)
„Na den sv� Lukáše, Pražané, 
vyslavše svůj lid, dobyli zámku 
a města Bělé, jehož v držení byl 
nějaký Michalec, a vybravše je, 
lidem svým osadili�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 884) Bělá 
byla během husitských válek 
dvakrát dobyta a obsazena�

Vynálezce prvního automobilu i autonehody (165 let)

Leopold Sviták, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (11. října 1856), se významně zapsal do 
automobilové historie. V letech 1897–1898 zkonstruoval první osobní vůz NW Präsident, který se 
stal základem kopřivnické výroby automobilů.

Jako vyučený zámečník se 
vydal roku 1873 na vandr do 
Rakous a  po návratu nastou
pil jako dělnický předák do 
kopřivnické vagonky (1884)� 
Talent a  nápady mu pomohly 
se rychle prosadit� Roku 1891 
vedl soustružnu, zámečnickou 
dílnu a kovárnu� Firma zakou
pila patenty Benz a  rozhodla 
se stavět automobily� Sviták 
se svým týmem zkonstruoval 
automobil s  řadou originál
ních konstrukčních prvků, kdy 
si všechny potřebné součástky zhoto
vil sám� Vůz NW Präsident urazil trasu 
Kopřivnice  – Vídeň (285 km) za nece
lých 15 hodin� Kariéru Svitáka ukonči
la autonehoda, historicky první u nás� 

Jako řidič 1� 5� 1900 absolvoval ve čtyř
členné posádce zkušební jízdu, kdy při 
jízdě z kopce v Rychalticích u Hukvald, 
v  zatáčce naproti hospodě a  v  rych
losti 25 km/hod�, došlo k  nehodě� 

Dílovedoucí Kuchař, který se
děl na předním sedadle, zahy
nul� Zámečník Bayer odlétl ne
zraněn 3 m do příkopu, stejně 
jako čtvrtý muž Brauner, který 
vyvázl jen s  odřeninami, když 
odvážně seskočil� Sviták neho
du přežil, ale lékaři mu museli 
odejmout roztříštěnou nohu 
nad kolenem� Příčinu neštěstí 
nikdo nezjistil� Poté dál půso
bil ve firmě jako poradce, a to 
až do roku 1912� Otec pěti 
dětí Leopold Sviták zemřel 

10�  12�  1931 v  Hukvaldech, kde byl 
také pochován� Jeden exemplář jeho 
vozu dnes najdete ve sbírkách Národ
ního technického muzea v Praze�

-aba- 

František Klement, 1899

Z ovzduší harémů a pouští, 1. vydání 1909 Z ovzduší harémů a pouští, ukázka z knihy

Sviták, Kuchař, Bayer, Brauner, 1. 5. 1900
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Uniformy jako ulité (135 let)

Převlékat kabáty není jen český zlozvyk. Když máte na sobě vojenskou uniformu a žijete v první 
polovině 20. století, je o zábavu postaráno. František Slunečko (2. 10. 1886 Mladá Vožice – 
10. 12. 1963 Praha) by mohl vyprávět.

Po dokončení reálné
ho gymnázia v  Českých 
Budějovicích (1905) a stu
dia strojního inženýrství 
na České vysoké škole 
technické (1909) nastou
pil základní vojenskou 
službu 1� 10� 1910 v Sankt 
Pöltenu (Svatý Hypolit) 
v  Rakousku� Absolvoval 
roční vojenskou školu 
v Linci� Do civilu šel v hod
nosti šikovatele a pracoval 
v  Čechách u  státní pošty� 
Během 1� světové války oblékl ve 28 le
tech uniformu rakouskouherské armá
dy� Padl do ruského zajetí a poté dobro
volně oblékl uniformu srbskou� Domů 
se vrátil jako major Československé 

armády� Do mobilizace 1938 se stal ge
nerálem� Za Protektorátu prokázal sta
tečnost v Obraně národa a Alex� V době 
květnového povstání se stal velitelem 
vojenských operací v Praze a na podzim 

byl jmenován velitelem 
1� armádního sboru 
v Praze v hodnosti diviz
ního generála� V  50�  le
tech byl podobně jako 
jiní vyšetřován komu
nisty, ale měl štěstí, že 
nebyl v roce 1950 přímo 
odsouzen, ale „jen“ de
gradován do hodnosti 
vojína a  nuceně vystě
hován z  Prahy� Zemřel 
v  roce 1963, rehabilito
ván byl po roce 1989 

(včetně hodnosti divizního generála) 
a v roce 1998 vyznamenán in memori
am nejvyšším českým státním vyzna
menáním – Řádem bílého lva�

Libor Patočka

1861
(160 let)
František Drtina
* 3� 10� 1861
† 14� 1� 1925
český filozof, 
zakladatel 
skautingu 
v Čechách

1861
(160 let)
Joža Uprka
* 26� 10� 1861
† 12� 1� 1940
moravský malíř 
a grafik, dílem 
zachytil folklór 
jižní Moravy

1886
(135 let)
František 
Kovářík
* 1� 10� 1886
† 1� 10� 1984
český filmový 
a divadelní herec
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Vědátor hermetický (140 let)

Absolvent Vysoké školy hermetických věd v Paříži, který svůj život zasvětil nadpřirozenu, se 
z existenčních důvodů musel začít věnovat opravám radiopřijímačů. Otakar (Otokar) Griese  se 
narodil 19. října 1881 v Přerově.

Po maturitě vystřídal několik za
městnání, byl adjunktem na velkostat
ku v Předmostí, praktikantem u okres
ního soudu i  poštovním úředníkem� 
Zajímal se velmi intenzivně o  okultní 
vědy� Snažil se, spolu s  dalšími vědci 
druhé poloviny 19� století, nalézt vazby 
mezi světem přirozeným a nadpřiroze
ným� Opustil úřednickou dráhu a začal 
se plně věnovat hermetickým vědám� 
Novodobí alchymisté, mágové a  spiri
tisté mezi sebou vedli mnoho názoro
vých sporů� Ve snaze o sjednocení okul
tistů založil Griese Bratrstvo Bílé lóže 
a později Universalie� Zřídil také Ústřed
ní okultní nakladatelství� Publikační 
činnost Griesemu přerušila první svě
tová válka, během níž sloužil ve vojen
ském zásobování� Ve svých aktivitách 

pokračoval i  po vzniku ČSR, kdy v  le
tech 1925–1927 redigoval časopis 

Maják, překládal z  francouzštiny, vlast
ním nákladem vydal několik publikací 
zabývajících se magií, ezoterismem, te
osofií, astrologií, gnosticismem� Názvy 
některých jeho knih skutečně asociují 
světy transcendentní: Mumiální herme
tická léčba, Problém očarování, Význam 
a  užití kosmoskopu v  okultní praxi� 
Možná bude některý ze jmenovaných 
titulů ideálním čtením na blížící se pod
zimní večery� Otakar Griese v roce 1927 
opustil svět nadpřirozena a  navrátil se 
do tvrdé reality� Z finančních důvodů se 
začal věnovat sestavování radiopřijíma
čů� Zemřel 2� 10� 1932 v Přerově, kde byl 
také pravděpodobně pohřben, nebo se 
jen přemístil do světa, o kterém nemá
me ani ponětí�

-red-

18. 10. 1911 (110 let)
Československý voják František 
Závorka se narodil 18� 10� 1911 
v Příbrami († 16� 1� 1943)� Byl 
velitelem výsadkové skupiny 
Antimony� V říjnu 1942 byl 
vysazen u Kopidlna na Jičínsku� 
Při pokusu o zatčení požil 
jed, následkem čehož zemřel� 
Uchránil tak Rovensko před 
osudem Lidic�

21. 10. 1721 (300 let)
Chebsko přijalo 
Pragmatickou sankci, čímž 
chebské stavy souhlasily s tím, 
že Chebsko bude „na věčné 
časy“ patřit arcidomu rakouské
mu, a to jako součást Království 
českého� Potvrdily to pak účastí 
na korunovaci Karla VI� českým 
králem roku 1723�

21. 10. 1941 (80 let)
Československý pěší pra-
por 11 – Východní pod 
velením podplukovníka Karla 
Klapálka posílil obra-
nu Tobruku� Tento prapor vý
znamně přispěl k udržení města 
v rukou Spojenců, bránících 
libyjské přístavní město před ně
meckými a italskými vojsky mezi 
dubnem a prosincem 1941�

22. 10. 1911 (110 let)
Čs� voják Karel Hlásný se 
narodil 22� 10� 1911 v Bludově 
(† 20� 11� 1982)� Od roku 1939 
byl příslušníkem čs� zahraniční
ho vojska ve Francii� Na vlastní 
žádost byl v roce 1943 převelen 
do SSSR a účastnil se bojů 
u Dukly� V roce 1948 emigro
val do SRN a od roku 1949 žil 
v Austrálii�

22. 10. 1991 (30 let)
Sedmnáctiletý učeň z Nových 
Zámků se pokusil o únos 
letadla ČSA TU134A za letu 
linky z Bratislavy do Prahy� Po 
přistání v Praze únosce propus
til všech 24 cestujících a část 
posádky� Požadoval milion 
marek, dva padáky a odlet 
do Libye� Po 16 hodinách vyjed
návání se vzdal�

Zakladatel českého hermetismu Otakar Griese, 
před rokem 1928

Velitelství „Alex“ po květnovém povstání 1945, zleva: Theodor Pokorný, František 
Slunečko, Zdeněk Novák, Karel Neubert, Raimund Mrázek
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae

1901
(120 let)
Josef 
Effenberger
* 18� 10� 1901
† 11� 11� 1983
český gymnasta 
a stříbrný 
olympionik

1921
(100 let)
Stanislav 
Lachman
* 16� 10� 1921
† 5� 2� 2011
český designér 
průmyslových 
výrobků

1931
(90 let)
Josef Koníček
* 2� 10� 1931
† 3� 4� 2010
český choreograf, 
Limonádový Joe, 
Starci na chmelu, 
Noc na Karlštejně, 
Televarieté
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Pan tenista i hokejista (100 let)

Talentu měl na rozdávání, což přivedlo Jaroslava Drobného 
na samý Olymp dvou sportovních disciplín. V hokeji získal pro 
Československo první titul mistra světa a kraloval i na slavném 
tenisovém Wimbledonu.

Narodil se v  Praze 12�  října  1921� 
Tatínek byl správcem kurtů I�  ČLTK, 
kde Jaroslav odkoukal vše, čím poz
ději ohromoval sportovní svět� Měl 
také rád lední hokej, proto hrál ligu 
jako střední útočník za ČLTK�  S  hoke
jovou reprezentací vybojoval na MS 
1947 v  Praze zlato se skórem 85:10� 
Na ZOH 1948 ve švýcarském Svatém 
Mořici vybojoval stříbro za domácím 
Švýcarskem se skóre 80:18 a Vladimír 
Zábrodský se stal nejlepším střelcem 
s 22 góly�

Jaroslav byl také desetkrát mis
trem republiky v  tenisu� Na slavných 
turnajích jako Australian Open skončil 
ve třetím kole (1950), na US Open v se
mifinále (1947 a  1948)� Vyhrál French 

Open v  letech 1951 a  1952 a  zvítězil 
také ve Wimbledonu nad Australanem 
Rosewallem 13:11, 4:6, 6:2, 9:7 v  čer
venci 1954� Všechny tituly vybojoval 
už jako občan Egypta, kam v roce 1949 
emigroval� Důvodem byla facka, kte
rou vyťal v  roce 1949 ve švýcarském 
Gstaadu komunistickému funkcionáři 
Janu Zelenkovi, pozdějšímu řediteli 
ČST� Bál se vrátit domů, proto přijal na
bídku Farúka  I�, egyptského a  súdán
ského krále, k reprezentaci jeho země� 
S egyptským pasem hrál do roku 1955, 
kdy získal britské občanství a usadil se 
v  Londýně� Oženil se tu s  Ritou Jarvis 
Anderson (1916–1982), britskou te
nistkou, která reprezentovala do té 
doby USA, a  s  Jaroslavem vychovali 

dceru Helenu� Jaroslav trénoval po 
ukončení aktivní kariéry tenisová druž
stva JAR, Itálie i  Švédska� V  roce 1983 
byl uveden do tenisové Síně slávy� Ze
mřel 13� 9� 2001 v Londýně�

-lgs-

Soused (ne)slušný (130 let)

Pro sousedy byl Herbert Pilčík slušným občanem. Měl rád přírodu, sbíral bylinky, každého 
pozdravil. Ve skutečnosti byl nejspíš největším masovým vrahem v našich dějinách.

V opuštěné hájence Lipovka neda
leko obce Nekmíř severně od Plzně vy
pukl večer 6� 3� 1951 požár� Na požáři
šti byly nalezeny ostatky lidského těla� 
Stupeň ohoření a následná pitva vedly 
k podezření, že oběť byla upálena za
živa� O několik měsíců později objevily 
děti při hraní lidskou nohu a policisté 
na místě odkryli mrtvolu ženy� Mrtvá 
byla identifikována jako 31letá Renata 
Balleyová, fotografka z  Plzně� Dalším 
šetřením se zjistilo, že Balleyová chtěla 
společně s otcem a dvanáctiletou ne
teří ilegálně překročit hranice� Příbuz
ná, která potvrdila záměr Balleyové, 
předložila policii dopisy z  Bavorska, 
které byly psány 12letou neteří� Ozna
čila také převaděče, který měl trojici 
přes hranici převést, i jeho dům v Sen
ci č�  p� 149� V  domku bydlel se svou 

ženou důchodce Hubert Pilčík� Podle 
výpovědi osobně nosil příbuzné dopi
sy, ve kterých byla ujišťována o úspěš
né emigraci� Za donášku si nechával 

platit zlatými šperky� Pilčík byl 6�  září 
zatčen� Při domovní prohlídce objevili 
kriminalisté např�  12 dámských koži
chů, cizí doklady, zavazadla a rozsáhlý 
zbrojní arzenál� Nejstrašnějším nále
zem však bylo mučicí zařízení v kozím 
chlívku, kde držel Pilčík 12letou Danie
lu, kterou pohlavně zneužíval, mučil 
a nutil k psaní dopisů příbuzným� Dív
ka byla připoutána řemeny k prknům� 
Aby nebyla slyšet, na hlavu jí zhotovil 
bednu s  dvojitými stěnami� Dýchat 
mohla trubičkou ve víku bedny� Da
niela přežila a vypovídala proti trýzni
teli� Ten byl usvědčen z pěti vražd, ale 
celkový počet jeho obětí není dodnes 
znám� Pilčík se ve své cele 9�  9�  1951 
oběsil na dvou kapesnících, a unikl tak 
světské spravedlnosti�

-red-

23. 10. 1936 (85 let)
Na základě vládního naříze
ní byla zřízena Stráž obrany 
státu, speciální bezpečnostní 
sbor, který existoval až do roku 
1939� Příslušníci SOS byli nazý
váni „sosáci“� Měli chránit státní 
hranice, pomáhat při ochraně 
veřejného pořádku a provádění 
úkonů celní správy�

24. 10. 1601 (420 let)
Císař a český král Rudolf II. za-
koupil od zadluženého Petra 
Voka z Rožmberka panství 
Český Krumlov, Netolice 
a Prachatice, rožmberský palác 
na Hradčanech, vinice u rakous
ké Křemže a některé další ne
movitosti za 410 000 kop grošů 
míšeňských�

25. 10. 1621 (400 let)
Uherská vojska dobyla 
a vypálila Hodonín, včet
ně zámku� A to zde v roce 
1301 Václav II� přijal uherskou 
šlechtu, která přišla pro nově 
zvoleného uherského krále� 
Město bylo v 17� století dobyté 
vícekrát a téměř zpustlo� O sto 
jedna let později Hodonín do
byla i pruská armáda�

25. 10. 1781 (240 let)
Lékař a botanik Bedřich 
K. E. Všemír hrabě Berchtold 
z Uherčic se narodil 
25� 10� 1781 ve Stráži nad 
Nežárkou († 3� 4� 1876)� Vedle 
své lékařské praxe se věno
val přírodopisu a botanice� 
S bratrem se podíleli na zalo
žení Národního muzea� Jejich 
sbírky jsou dodnes i na hradě 
Buchlově�

26. 10. 1906 (115 let)
Václav Pšenička, vzpěrač 
a československý olympionik, 
se narodil 26� 10� 1906 v Praze 
(† 25� 4� 1961)� Patnáctkrát byl 
mistrem Československa� Na 
olympiádě v Amsterodamu 
(1928) získal 4� místo� Na olym
piádách v Los Angeles (1932) 
a v Berlíně (1936) vyhrál stříbr
né medaile� te
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Jaroslav Drobný jako hokejista

Hlava vraha Pilčíka  
v plzeňském Ústavu soudního lékařství
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3x poutní „nej“ ve středních Čechách
Skvosty obdivované pro svou mimořádnou architektonickou 
a uměleckou hodnotu a také lokality, kam se chodí přemýšlet o životě 
a duchovních hodnotách – to jsou poutní místa. Ve středních Čechách 
jich jsou desítky, od nejmenších po velká a světoznámá. Dnes se 
zaměříme na tři z nich: nejstarší mariánské poutní místo v zemi, patrně 
nejnavštěvovanější poutní místo u nás a místo, které je letos nejvíc 
„v kurzu“ díky významnému výročí.

Jedním z  nejstarších mariánských 
míst v  zemi je Stará Boleslav� Zdejší 
kostel sv�  Václava založil kníže Břeti
slav I� údajně tam, kde byl roku 935 za
vražděn kníže, pozdější světec a patron 
české země Václav� Dnes se do Staré 
Boleslavi konají poutě spojované jed
nak s  kultem svatého Václava, jednak 
s palladiem – záštitou české země�

K  nejnavštěvovanějším poutním mís
tům patří Svatá Hora u  Příbrami, která je 
zároveň jednou z  nejcennějších architek
tonických památek období raného baroka 
v  Čechách� Jádrem areálu se stal barokní 
chrám Nanebevzetí Panny Marie s titulem 
basilica minor, postavený podle projektu 
předního italského architekta Luraga� Na 

stavbě i výzdobě se podílel také věhlasný stavitel 
Dientzenhofer�

Velkou pozornost si letos právem zasluhuje 
Tetín, a to díky svému propojení s patronkou čes
ké země svatou Ludmilou� V letošním roce je tomu 
totiž přesně 1100  let od doby, kdy byla právě na 
Tetíně zavražděna� Ať už se sem vypravíte kdykoliv, 
ohromí vás síla ducha a klidu, která z Tetína dělá 
jedno z nejvýznamnějších poutních míst� Jako bo
nus si užijete krásný výhled, který jeho poloha vy
soko nad řekou Berounkou nabízí�

Objevte poklad v srdci Kolína
Využijte přicházejících podzimních dní k procházce tajemným 
Bartolomějským návrším v Kolíně. Dýchne na vás atmosféra naší  
slavné minulosti a poetická nálada historického zákoutí Kolína.

Celoročně vás zveme k návštěvě areálu rozpro
stírajícího se kolem chrámu sv� Bartoloměje v Kolí
ně a k procházce kolem hlavní městské hradby, po 
místech, kde býval dříve hřbitov nebo kudy chodil 
Jakub Krčín do školy� Odpočinout od shonu si mů
žete na zelených parkánech, v rozáriu či u bylinko
vé zahrádky�

Venkovním areálem a  jeho zajímavostmi vás 
provede i pátrací hra v rozšířené realitě s názvem 
Maskaron� Pomůžete získat strážci Bartolomějské
ho návrší zpět jeho korunu?

Interiérové návštěvnické okruhy vás zavedou 
do samotného chrámu sv� Bartoloměje a do barok
ní kostnice s originální ornamentální výzdobou� Ve 
zvonici je vystaven chrámový poklad, věž nabízí 
i vyhlídku na město� Stará farní škola zaujme děti 
i dospělé interaktivní moderní expozicí věnovanou 
událostem z historie města a slavným 
osobnostem Kolína�

Stará Boleslav

5. 8
14.
2021

KLADENSKÝ
ZÁMEK

Projekt podpořila Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
WWW.KLADENSKYZAMEK.CZ

8. –
. 11.
02

ZÁMEK

5 8

www.strednicechy.cz

www.bartolomejskenavrsi.cz
www.mukolin.cz

Svatá Hora

Tetín

KAM na výlet
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Václav Havel (85 let)

Poslední prezident Československa 
a první prezident České republiky 
se narodil 5. října 1936 v Praze. Byl 
dramatikem, esejistou, disidentem, 
ale především člověkem, který měl 
stejně tak zaryté příznivce, jako 
zavilé odpůrce. Věnovat se jeho 
životopisu by bylo tahání dříví do 
lesa. Připomeňme si jej raději několika 
jeho citáty a myšlenkami, z dnešního 
pohledu nadčasovými.

„Možná se ptáte, o  jaké republice sním� Od
povídám: o  republice samostatné, svobodné, de
mokratické, o republice hospodářsky prosperující 
a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice 
lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že 
i člověk poslouží jí� O republice všestranně vzděla
ných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z na
šich problémů  – lidských, ekonomických, ekolo
gických, sociálních a politických�“

„Co ještě včera chápalo společenské vědomí 
jako neslušné, to dnes běžně omlouvá, aby to zít
ra zřejmě přijímalo jako přirozené a pozítří možná 
dokonce jako příklad slušnosti�“

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře 
dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohle
du na to, jak to dopadne�“

„Úkolem nadcházející éry je radikální obnova 
lidské odpovědnosti� Naše svědomí musí dohnat 
náš rozum, jinak jsme ztraceni�“

„Lhostejnost k  druhým a  lhostejnost k  osudu 
celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu�“

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“
Václav Havel † 18� prosince 2011 na Hrádečku�

-lgs-

Nymburk má novou atrakci!
Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí se po dlouhých letech 
otevřela veřejnosti. Nyní máte jedinečnou možnost 
prohlédnout si město z ptačí perspektivy. Věž kostela 
měří 66 metrů a vede na ni 147 schodů. Spolu 
s hradbami patří mezi dominanty města.

Otevírací doba vyhlídky závisí na časovém 
období� Do konce října bude přístupná každý 
den kromě pondělí v 11, 13, 14 a 15 hodin� Od lis
topadu až do května pak bude přístupná pouze 
o  víkendech a  svátcích ve 13, 14  a  15  hodin� Na 
léto se otevírací doba opět vrátí na čas v  11, 13, 
14 a 15 hodin� A o prázdninách se navíc rozšíří ještě 
o jednu prohlídku v 16 hodin�

Vstup na věž je možný pouze v  doprovodu 
pověřeného pracovníka a  počet návštěvníků při 
jedné prohlídce nesmí přesáhnout 12 osob� Děti 

mladší 15  let musí doprovázet 
osoba starší 18 let�

Cena vstupného: dospělí 
50 Kč, děti do 12  let a  senioři 
20 Kč a  rodinné vstupné (2 do

spělí + 2 děti) 100 Kč� Vstupenky jsou k zakoupení 
v  Turistickém informačním centru Nymburk (ná
městí Přemyslovců 165)� Další informace naleznete 
na www�mestonymburk�cz�

Turistické informační centrum
náměstí Přemyslovců 165, 288 02 Nymburk
tel.: +420 325 501 104, 
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk

Václav Havel a Ivan Klíma

Vyhlídka z kostela sv. Jiljí na Labe

Kostel sv. Jiljí
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Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům 
U Černé věže 22, České Budějovice 
tel.: +420 383 134 571 
e-mail: wortneruvdum@ajg.cz 
www.ajg.cz

Tvorba sochařky  
Jindry Vikové
Alšova jihočeská galerie ve své pobočce Wortnerův dům 
v Českých Budějovicích představuje tvorbu sochařky Jindry 
Vikové na výstavě s názvem Hliněná žena. Výstava byla 
slavnostně otevřena 16. 9. 2021 a k vidění bude až do 2. 1. 2022. 
Pobočka je otevřena každý den od 10.00 do 18.00 hodin.

Jindra Viková je považována za významnou 
představitelku českého sochařství posledních čtyř 
desetiletí� Výstava Hliněná žena mapuje její tvor
bu od konce 70� let minulého století a přihlíží k po
stupnému rozšiřování jejího tvůrčího záběru� Vedle 
keramických plastik, které jí vydobyly mezinárodní 
uznání již v  průběhu 80� let, představuje její poz
dější sochy z  drátů a  ohýbaných kovových prutů, 
materiálové asambláže, kresby a práce s fotografií 
a fotogramem�

Konstantou tvorby Jindry Vikové je pozornost 
k lidské figuře, a to jak k celé postavě, tak i k jejím 
izolovaným fragmentům� V  první řadě jde o  ná
měty hlavy, tváře nebo její siluety� Cestu si k  nim 
našla již jako mladá umělkyně, když v glazovaných 
keramických podobiznách z  konce 70� let popr
vé navázala na dlouhou tradici sochařské busty� 

K  lidskému obličeji 
jako k  obecnému 
vyjádření lidských 
stavů a  emocí se 

průběžně navrací dodnes� Její zájem o lidskou po
stavu dokládají rovněž kovové figury, v  nichž svá 
sdělení vkládá čistě do obrysové siluety postav� Ať 
již ale pracuje s  drátem nebo keramikou, vychází 
z významu tělesné komunikace, která je významo
vá a  symbolická� Neportrétuje osoby, zpodobuje 
člověka v jeho společných rysech, v pohledu, ges
tu či postoji, kterýmiž lze navenek, vědomě i  ne
vědomky zprostředkovávat vnitřní stavy a  další 
obsahy�

Do tvorby Jindry Vikové se průběžně vracejí té
mata jako zrození, mateřství nebo láska� V několika 
kovových siluetách a kresbách, ale také v jednom 
z cyklů fotografických koláží zase z ženských pozic 
tematizuje fyzickou touhu a  sexualitu� Výstavou 
akcentovaná (nebo přinejmenším připomínaná) 
feminní povaha jejího díla ovšem nespočívá ani tak 

v tématech, jakkoliv ta k ní nedílně patří� Vyplývá 
spíše z přístupů k jejich zpracování, a to napříč ča
sem, odlišnými disciplínami, cykly a soubory� Jejím 
základem je totiž autorčina vřelost, něha a empa
tie, s níž se pokouší pochopit člověka jako bytost, 
která vnitřně prožívá a  nepřestává hledat vlastní 
vztah k základním pojmům lidské existence�

Alšova jihočeská galerie se těší na vaši návštěvu�

Více informací na www.ajg.cz.

Pohled do výstavy Jindry Vikové

Pohled do výstavy Jindry Vikové

Pohled do výstavy Jindry Vikové

Wortnerův dům

Pohled do výstavy Jindry Vikové

| www.kampocesku.cz  
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Podzim v Jindřichově Hradci
Na začátku října se město Jindřichův Hradec rozloučí s turistickou sezonou tradiční 
podzimní akcí Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. Město má 
přesto co nabídnout i v krásném podzimním období měsíce října. Těšíme se na vás.

Po celý měsíc říjen, vždy od úterý do neděle, 
zve Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec na pro
hlídkovou trasu procházející Gotickým palácem� 
Trasa je nově instalována, obohacena o  množství 
zajímavých exponátů, archeologických nálezů 
a  opatřena novým osvětlením� Atraktivním způ
sobem připomíná životní styl nejvyšších purkra
bích, sudích a hejtmanů Českého království, pánů 
z  Hradce� Závěr prohlídky tvoří návštěva pozdně 
gotické černé kuchyně�

Na začátku října se mohou všichni návštěvníci 
Muzea fotografie a  moderních obrazových médií 
těšit na dvě nové výstavy, u  nichž se uskuteční 
společná vernisáž ve čtvrtek 7� října v 17�00 hodin� 
První ze zmiňovaných výstav, která ponese název 
„Jako zázrakem“, bude prezentovat dílo Dany Vi
táskové, významné jihočeské fotografky� Druhou 
výstavou bude 25� ročník INTERSALONU Asociace 
jihočeských výtvarníků, tentokrát s podtitulem „In 
the moment“, která bude, jakožto soutěžní pře
hlídka, prezentovat veřejnosti současné výtvarné 
umění� Všichni zájemci o  jedinečné, a nejen foto
grafické umění jsou srdečně zváni�

Dům gobelínů, kulturních tradic a  řemesel si 
připravil pro své návštěvníky rozšířenou a  dopl
něnou prohlídku o díla Marie Hoppe Teinitzerové� 

Každá komentovaná prohlídka s  průvodcem 
umožňuje vyzkoušet si tkalcovské řemeslo� Až do 
konce roku je ke zhlédnutí také rozšířená výstava 
tkaných výrobků a  tapiserií účastníků kurzů� Bě
hem měsíce října se uskuteční čtyři kurzy, nejpr
ve v sobotu 2� října a v neděli 3� října kurz pletení 
z  orobince pro pokročilé účastníky pod vedením 
lektorky Ivety Dandové� Druhý říjnový víkend se 
můžete těšit na kurz základy tkaní na stavu pod 
vedením lektora Zdeňka Kubáka, který se může 

pyšnit titulem Nositel tradice lidových řemesel� 
Třetí a následně i poslední říjnový víkend je zapl
něn pokročilými účastnicemi ve tkaní tapiserií pod 
vedením zkušené lektorky paní Milevy Müllerové�

Muzeum fotografie a  Dům gobelínů jsou již 
tradičními účastníky Dnů otevřených ateliérů, kte
ré se letos uskuteční v sobotu 9� října�

Hvězdárna a planetárium prof� Františka Nušla 
nabízí návštěvníkům bohatý program zaměřený 
na astronomickou tematiku� V  planetáriu se mo
hou návštěvníci těšit na programy s  odborným 
výkladem lektorů a  nevšední zážitek ze sférické 
projekce, každý týden ve středu a  v  sobotu od 
20�00 hodin a v neděli od 14�00 hodin�

Na Lipně s rodinou
Podzim krásně maluje barvami, a k tomu 
pohádkově zdobí krajinu. Opravdu 
záležet si každoročně dává na Lipně, 
kde turistická sezona nikdy nekončí. 
I třetí roční období přináší pro všechny 
příchozí nezapomenutelné zážitky, které 
se dají prožít s rodinou i přáteli.

Zážitek z jiné perspektivy nabídne 
Stezka korunami stromů

Fantastické výhledy na okolní šumavskou příro
du, lipenské jezero a při jasném počasí také na od
lehlé Alpy� Zcela jedinečné zážitky na Lipně přináší 
Stezka korunami stromů, která své první návštěvníky 
uvítala už v roce 2012� Otevřeno má 364 dní v roce 
a je celá bezbariérová� Nejen děti jistě potěší adrena
linové zastávky i Ptačí stezka, která je bude doprová
zet od kořenů až nad koruny stromů� Dřevěné sošky 
ptáků, makety ptačích hnízd a na samém vršku ptačí 
hodiny zajistí zábavu po cestě k vrcholu 40m věže�

Království lesa – Oáza her a dobrodružství 
uprostřed šumavského lesa

Zábavu na celý den najdete v  Království lesa� 
Tato oáza her a  dobrodružství na Šumavě je za
svěcena dovádění a  zdokonalování pohybových 
schopností bez ohledu na věk� Připravte si proto 
dostatek energie na desítky fantastických atrak
cí� Vše je zde inspirováno lesem nebo šumavskou 
přírodou� Součástí je také Malá lesní zoo a tvořivé 
dílničky Modřínek� Každý návštěvník si odnese ne
jen moudrost bohatství lesa, ale získá také čistou 
energii a radost z pohybu na čerstvém vzduchu�

Podzimní pohled na město

Tajemné – podzimní uličky města

Muzeum fotografie

www.lipno.info
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Hromnické jezírko
Jezírko najdete u obce Hromnice na říčce Třemošná, v nadmořské výšce 340 metrů. 
Na šířku měří 130 m, na délku 190 m a hloubku má až 18 m. Vzniklo po zastavení 
těžby břidlice závalem odvodňovací štoly, asi 60 m pod úrovní okolního terénu.

Voda v jezírku vypadá na první pohled „mrtvá“, 
snad proto, že roztok kyseliny sírové a sloučeniny 
železa dodávají jezírku červenou barvu� Proto se 
mu také občas říká Červené jezírko� Voda v jezírku 
zcela vylučuje jakýkoliv život v blízkém okolí� Přes
to je němým svědkem někdejší těžby břidlice od 
roku 1578, která se užívala k výrobě kamence, slou
žícího v  textilní výrobě jako bělidlo� Od počátku 
19� století byla z břidlice získávána dýmavá kyseli
na sírová, lidově vitriol� Tedy jen do doby, než v An
glii objevili levnější způsob výroby a  zdejší těžba 

zanikla (1896)� Ve 20�  století se uvažovalo jezírko 
přeměnit na skládku odpadu� Naštěstí bylo v roce 
1975 na ploše 12,2 ha vyhlášeno jako přírodní 
památka (viz  seznam Agentury ochrany přírody 
a  krajiny ČR)� K  Hromnickému jezírku vede něko
lik značených turistických tras� Například z  města 

Třemošná severovýchodním směrem podél říčky 
Třemošná až na rozcestí v obci Žichlice a odtud se
verozápadním směrem do Hromnice k jezírku�

-red-

Rašeliniště Podkovák
Rezervace o rozloze 5,63 ha 
v nadmořské výšce 705 až 710 m byla 
vyhlášena v roce 1973 a je součástí 
CHKO Český les. Důvodem ochrany 
je jedinečnost rašeliništního biotopu. 
Rezervace se nachází v Kateřinské 
kotlině asi 2,5 km od obce Lesná na 
svahu vrchu Podkovák. V rezervaci 
pramení Lesní potok, pravostranný 
přítok Kateřinského potoka.

Významná lokalita je domovem mnoha vzác
ných a  chráněných druhů rostlin� Například to je 
borovice blatka, brusnice vlochyně, vřes obecný, 
kyhanka sivolistá, klikva bahenní, šicha černá či 
ohrožený rojovník bahenní� Ojediněle se tu vy
skytuje ohrožená prha arnika, chráněný prstnatec 
Fuchsův pravý nebo suchopýr pochvatý� Unikátní 
jsou také některé masožravé rostliny jako tučnice 

obecná a  rosnatka okrouhlolistá� Od roku 2002 
jsou tu ojediněle nacházeny také pobytové znaky 
ohroženého tetřeva hlušce� Rezervace je atraktiv
ním místem, které protíná žlutá značka, navazující 
na zelenou od obce Lesná (nejlepší výchozí mís
to)� Lokalita je vhodná jak pro pěší turistiku, tak i 
pro  cykloturistiku� Naučná stezka Podkovák byla 
otevřena v  roce 2009, měří 400 m a  návštěvníky 
seznámí se vznikem rašeliniště a  jeho typickými 
rostlinnými i  živočišnými obyvateli� Součástí stez
ky je také odpočinkový altán na konci vyhlídkové 
plošiny, odkud je výhled na vodní plochy a vzácné 
druhy rostlin� Chodník i pěšina jsou bezbariérové�

-red-
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Regionální historik Zbirožska 
Antonín Drachovský
Rod regionálního historika, spisovatele a učitele Antonína Drachovského neměl 
své kořeny na Zbirožsku. Antonín Drachovský se narodil 25. 5. 1842 v Táboře.

Po absolvování základního vzdělání a  reálné
ho gymnázia studoval na učitelském ústavu v Pra
ze� Stal se podučitelem na farní škole v Jistebnici 

a  od roku 1864 učil v  Sedlci na Táborsku� V  roce 
1868 se přestěhoval na Zbirožsko a vyučoval v Te
rešově, kde se seznámil s  Vilemínou Sýkorovou, 
sestřenicí básníka Josefa Václava Sládka� Antonín 
Drachovský a  Vilemína Sýkorová uzavřeli sňatek 
dne 10� 11� 1869� Narodil se jim syn Josef a dcery 
Josefa a Zdenka�

Antonín Drachovský vyučoval ve Zbiroze, 
v roce 1880 se stal ředitelem školy v Podmoklech, 
poté učil v Dobřívi� Napsal mnoho historických po
jednání, mezi nejznámější patří Kulturní obrázky ze 
Zbirovska� Své odborné znalosti využíval v četných 
příspěvcích mnoha periodik a věstníků, např� Plzeň
ských listů, Brdského kraje apod� Dožíval ve výsluž
bě ve Zbiroze, kde 1� 6� 1905 obdržel Zlatý záslužný 
kříž udělený císařem Františkem Josefem I� Antonín 
Drachovský zemřel 13� 5� 1914 ve Zbiroze a je zde 
také pochován�

Lesní partie rašeliniště Podkovák

Masožravá, Rosnatka okrouhlolistá 

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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Červená jáma
V Krušných horách nedaleko Abertam se 
na katastru Hřebečné nachází staré důlní 
dílo Červená jáma. Jde o pozůstatek 
povrchové dobývky, která je provázena 
i propady po hlubinné těžbě.

V 16� až 18� století zde docházelo k těžbě cínu 
a  železa� Rozměry jámy jsou 230 m délky, 30 m 
šířky a  20 m hloubky� Od roku 2013 je toto úze
mí prohlášeno za kulturní památku, jako součást 
Cínového dolu Hřebečná� Okolím Červené jámy 
prochází značená turistická trasa, která celoročně 
slouží pěším turistům, cyklistům i  běžkařům� Sty
lové občerstvení v místě spolu s krásnými výhledy 
vám dá zapomenout na všední starosti�

-mf-

Rozhledna na Blatenském vrchu
Při návštěvě Božího Daru nebo Horní Blatné v Krušných horách nezapomeňte také 
navštívit rozhlednu na Blatenském vrchu. Na jeho vrcholu (1043 m n. m.) stojí tato 
rozhledna již od roku 1913.

O vznik rozhledny se zasloužil Spolek pro zim
ní sporty, působící tehdy v městečku Horní Blatná� 
Přáním bylo přeměnit okolí městečka na centrum 
turistiky a sportu� Za tímto účelem členové spolku 
oslovili chebského architekta Karla Matusche s po
žadavkem na vypracování projektu hotelu s  roz
hlednou� Stavba byla zahájena v  létě roku 1912� 
První návštěvníci byli přivítáni již 5� července 1913, 
kdy byla věž hotelu slavnostně pokřtěna jmé
nem rakouské arcivévodkyně Zity�

K  rozhledně se dostanete z  cesty mezi Bo
žím Darem a  Horní Blatnou, kdy k  vrcholu Blaten
ského vrchu odbočíte na červenou, která vás po 

cca  700  metrech zavede k  rozhledně� Až se poko
cháte okolní krajinou, doporučujeme vám projít 
naučnou stezku od rozhledny kolem Vlčích jam 
(propadliny po těžbě cínu) až do Horní Blatné� Zde 
se můžete o zpracování této suroviny dozvědět více 
v  místní expozici� Krom zmiňované naučné stezky 
se k vrcholu dostanete také z obce Potůčky po tu
ristické žluté nebo po kopírující modré cyklotrase�

-felix-
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Občerstvení na Červené jámě

Kostel sv. Vavřince v Horní Blatné
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Než napadne sníh  
v okolí Klínovce
Ačkoliv je město Loučná pod Klínovcem, ležící v Ústeckém kraji, druhým 
nejmenším v České republice, kde žije něco přes 100 obyvatel, každoročně je cílem 
velkého počtu turistů, kteří využívají místní celoroční turistické nabídky. Kromě 
lyžařského vyžití ve Skiareálu Klínovec, který čítá několik sedačkových lanovek 
a mnoho vleků na perfektně udržovaných sjezdovkách, lze využívat desítky 
kilometrů běžkařských stop.

Milovníci rychlých sjezdů nepřijdou zkrátka 
ani v letní sezoně, jenom vymění lyže za kola a Trail 
park Klínovec je pohltí na třech trasách různé ob
tížnosti� I  zde platí šusem dolů a  lanovkou naho

ru� V  okolí Loučné pod Klínovcem je  několik zna
čených cyklostezek s  různou délkou a  obtížností, 
které vedou po  zpevněných i  nezpevněných ces
tách� Hodí se tak hlavně pro horská kola�

Pěší turisté mají možnost vydat se po naučné 
stezce Loučná pod Klínovcem, která vede  přímo 
do srdce města, ale také do okolní divoké přírody� 
Navštívit lze galerii slavného krušnohorského ma
líře Gustava Zindela� Výzvou je zdolání tisícimetro
vé hory Meluzína, odkud jsou krásné výhledy� Na 
stezce je 13 zastávek a je dlouhá bezmála 17,5 km�

Mezi zajímavostmi na trase je nově zrekonstru
ovaná vápenka z  poloviny 19�  století, která byla 
svého času jedna z  největších v  Krušných horách 
a nedávno se otevřela veřejnosti� V přilehlém lomu 
probíhala těžba vápence a v pecích se vypalovalo 

vápno� Vápenku je možné navštívit s  průvodcem, 
podívat se do vnitřních prostor a dozvědět se in
formace o technologii vypalování vápna, o historii 
a provozu vápenky�

Vápenka je přidruženým objektem Hornického 
regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 
2019 na seznam Světového dědictví UNESCO�

Zaniklá osada Königsmühle u  Háje v  Louč
né pod Klínovcem je připomínkou dávných časů� 
V osadě stávalo šest domů, dnes jsou zde jen ruiny 
obklopené krásnou přírodou horského údolí� Žilo 
tu přes 50 lidí, ale po roce 1945 se museli všichni 
obyvatelé vystěhovat� Každoročně se zde koná fes
tival landartových setkání�

Druhou naučnou stezkou v  Loučné pod Klí
novcem je Znovuoživené Krušnohoří�

Projekt představuje návštěvníkům České 
a  Saské části Krušných hor významné historické 
události spojené s  tímto regionem�  Jednotlivé 
vizualizace můžete přehrávat přímo v terénu 

pomocí tabletu nebo aplikace v  mobilním 
telefonu�  Přenesete se  tak v  čase a  získáte lepší 
představu o historii, navíc přímo v kulisách místa, 
kde se konkrétní dějinná událost odehrávala�

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Mědníku

Turisté na naučné stezce v Loučné pod Klínovcem Cyklistika v Krušných horách Připomenutí malíře Gustava Zindela

Uhelna v Kovářské

Vápenka u Loučné pod Klínovcem

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
www.kr-ustecky.cz
www.branadocech.cz
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Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

Víte, kde leží 
Klášterec nad Ohří?
Město ležící mezi Krušnými a Doupovskými horami získalo své jméno 
podle benediktýnského kláštera, který tady kdysi stával. V Klášterci 
byla také postavena druhá nejstarší porcelánka v Českých zemích 
a provoz této porcelánky, bohužel už jen v nových budovách, funguje 
dodnes pod názvem Thun 1794, a. s.

V  Klášterci nad Ohří můžete navštívit několik 
zajímavých památek a  mezi nimi jsou také dva 
barokní, resp� pozdně barokní kostely� A právě při 
příležitosti kulatého výročí vysvěcení město vyda
lo publikaci věnovanou historii obou kostelů�

O fotografickou přílohu nové brožury se posta
ral Roman Novotný, Vítězslav Rúta, Vojta Marvan 
a Veronika Rochová, autorkou textu je Lenka Fri
cová a o odbornou předmluvu se postaral historik 
umění prof� PhDr� Ing� Jan Royt, Ph�D�, DSc�

A o kterých kostelech se v publikaci dočtete?
Tím prvním je farní kostel Nejsvětější Trojice� 

Autorem plánů je italský architekt a  sochař Carlo 
Lurago a na stavbu kostela dohlížel italský stavitel 
Rossi de Luca� Stavba kostela probíhala v  letech 
1665–1670� Kostel Nejsvětější Trojice je jednolodní 
obdélný objekt s  polygonálním presbytářem, se
verní sakristií a oratoří� Na hlavním průčelí kostela 
je štít se znakem hraběte Michaela Thuna a  jeho 
manželky, rozené hraběnky z Lodronu�

V kostele se nachází hlavní oltář, uprostřed je 
obraz Krista a  Pána Boha a  pod ním obraz Nane
bevzetí Panny Marie a dále v kostele najdete čtyři 
boční oltáře� V roce 1725 byla před kostelem vzty
čena socha sv�  Floriána, patrona horníků, hasičů, 
hrnčířů či kovářů� V  okolí kostela se pak nachá
zí i  další sochy světců, které ale nejsou původní 
a jsou přivezené ze zaniklých obcí v okolí Klášterce�

Druhým je hřbitovní kostel Na
vštívení Panny Marie, uváděný také 
jako Panny Marie Utěšitelky, který 
je v  rámci regionu jednou z  nej
významnějších pozdně barokních 

staveb� Postaven byl v letech 1745–1760 a je zná
mý jako místo uctívání dřevěné mariánské sošky 
z 15� století� Zázračné schopnosti mariánské sošky 
totiž v minulosti přilákaly do Klášterce velké množ
ství poutníků putujících za uzdravením� Na velké 
nástropní fresce v  kostele je vyobrazen samotný 
kostel Panny Marie, ve kterém právě návštěvník 
stojí� Zajímají vás sochy světců, které jsou v koste
le umístěny? A  tušili jste, že i  ve hřbitovním kos
tele byla zřízena rodová hrobka Thunů? O  tom 
a o mnoha dalších podrobnostech se dočtete v pu
blikaci Klášterec barokní, kterou zakoupíte v  In
formačním centru pod radnicí�

Kostel Panny Marie Utěšitelky

Kostel Nejsvětější Trojice Nástropní freska v kostele Panny Marie

Hlavní oltář kostela Nejsvětější Trojice

KAM na výlet
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Bratři Saudkovi
Bratři z našeho dalšího příběhu z terezínského 
ghetta pocházeli z židovské rodiny Karla 
(1863 – 30. 11. 1930 Děčín)  a Sophie, rozené 
Schwarzkopf (21. 2. 1865 – ???),  Saudkových. 
Rodiče byli z Vysočiny, matka z vesnice Věž, kde 
se narodila Jakobu a Antonii Schwarzkopfovým 
a měla 13 sourozenců. Karel Saudek se narodil 
v Polničce, v rodině zemědělce a kupce 
Abrahama, později Adolfa (1833 – 21. 9. 1902), 
a Anne Saudkových. Nejstaršími známými 
předky byli Samuel (* 1805) a Theresie 
Saudkovi.

Karel Saudek měl tři sourozence� Doktor Emil 
Saudek (14� 9� 1876 Jihlava – 23� 10� 1941 Praha) 
byl český překladatel do němčiny, který se Ože
nil s Verou David (1921 – 4� 8� 2015)� Ti měli syna 
Erika Adolfa (18�  10�  1904 Vídeň  – 16�  7�  1963 
Sozopol, Bulharsko)� Druhý bratr byl Bohdan 
Saudek (1875–?)� Čtvrtou z  dětí byla Rosa The-
resie, provdaná Schwarzkopf (30�  12�  1873 Jih
lava  – 3�  2�  1933 Polnička), pohřbená 6�  2�  1933 
v Chotěboři� Karel Saudek měl pět synů�

Rudolf Saudek (* 30�  1�  1891 Ivanovice) byl 
za války transportem AE2 deportován z Prahy do 

Terezína 4� 2� 1945 jako transportní číslo 558� Dožil 
se sice konce války, ale 2� 6� 1945 umřel v Terezíně, 
patrně na tyfus� Téhož dne byl zpopelněn� Na Ná
rodním hřbitově má náhrobek č� 691 v oddělení 8�

Wilhelm Saudek (* 30�  1�  1892 Řepčice) žil 
s  rodinou v  Říčanech u  Prahy, odkud byl trans
portem Bg 12� 9� 1942 deportován z Prahy do Te
rezína pod transportním číslem 589� Odtud byl 
transportem Bn 22�  9�  1942 pod číslem 886 pře
vezen do koncentračního tábora Malý Trostinec 
nedaleko Minsku, kde zahynul� Byl dvakrát ženatý� 
S  první manželkou Růženou, rozenou Šeflovou, 
měl dceru Martu, provdanou Řehákovou� Obě vál
ku přežily� Druhá Wilhelmova manželka Markéta 
(* 3�  10�  1900) byla deportována do terezínského 
ghetta spolu s  manželem jako číslo 590 a  odtud 
společně do tábora Malý Trostinec pod číslem 887, 
kde zahynula� Stejný osud potkal i  jejich dceru 

Dorotku (* 8� 1� 1934), která šla s rodiči do terezín
ského ghetta jako transportní číslo 591 a dále stej
ným transportem do Malého Trostince jako číslo 
888, kde také zahynula�

Oskar Saudek (* 8�  1�  1893 Děčín) byl zvlášt
ním transportem XIX/8 (12 osob) z Ústí nad Labem 
deportován na konci války 6�  2�  1945 do terezín
ského ghetta jako transportní číslo 5� Na rozdíl od 
svých bratrů věznění přežil� „Jeden bratr mého otce 
zemřel dlouho po válce v  Mnichově. Otec se s  ním 
v 50. letech setkal. Když se setkali, tak Oskar vykřikl: 
Meine einzige bruder (Můj jediný bratr). Oskar žil po 
válce v  Mnichově, kde ho otec navštívil, když dostal 
povolení někdy v 50. letech. Bůhví z  jakého důvodu, 

ale podařilo se to, setkali se,“ vzpomíná Jan Saudek, 
syn Gustava Saudka�

Hans Saudek (* 18�  8�  1896 Těšín) žil v  době 
Protektorátu s manželkou a synem v Praze XII, v Ji
čínské ulici č� 8� Odtud byl deportován 10� 8� 1942 
do terezínského ghetta transportem Ba pod číslem 
258� Transportem Em 1� 10� 1944 jako číslo 96 byl 
transportován do Osvětimi� Jaká byla jeho další 
cesta, je nejasné, ale do koncentračního tábora 
Dachau byl přijat 10� 10� 1944 jako táborové číslo 
115108� Poté byl 12� 12� 1944 přemístěn do tábora 
Kaufering� Zemřel v Dachau 5� 1� 1945� Hansův syn 
Petr (* 24�  12�  1923 Praha) byl transportován do 
terezínského ghetta transportem Ca 24�  10�  1942 
pod číslem 698� Odtud byl stejným transportem 
jako otec dopraven do Osvětimi jako číslo 98� Poté 

se dostal spolu s otcem do koncentračního tábo
ra Dachau, kde byl přijat pod táborovým číslem 
115107� Zemřel na sklonku války, 14� 3� 1945� Man
želka Hanse Hermína, roz� Wahleová (* 1� 3� 1895), 
byla transportována do ghetta Terezín s manželem 
jako číslo 1073� A stejným transportem jako man
žel a syn byla dopravena do Osvětimi (č� 1297), kde 
zahynula�

Gustav Saudek (* 20� 11� 1894) vyrůstal v Su
detech� Doma se mluvilo německy� „Otec neuměl 
česky. Učil se česky a potom tu češtinu ovládl. Ne že 
by byl výborný češtinář, ale nějak tu melodii ovlá-
dl líp než Češi. Narodil se v 19. století a byl to člověk 

Wilhelm 
Saudek

Transportní listiny do Terezína, Rudolf Saudek

Transportní listiny do Terezína, Wilhelm, Marta a Dorotka Saudkovi

Hans 
Saudek

Petr 
Saudek

Gustav Saudek, po válce 
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19. století. Patřil k  lidem, kteří když by viděli na ulici 
ležet člověka, tak by se ho snažili zvednout,“ vzpo
míná JS� Obecnou a měšťanskou školu pravděpo
dobně vychodil v Děčíně, poté absolvoval střední 
školu, ne už však školu vysokou�

S  jistotou víme, že narukoval do rakousko
uherské armády, což dokládá několik dobových 
snímků v hodnosti četaře� „Otec narukoval na srb-
skou frontu a někdo pro mě koupil jeho fotku v uni-

formě,“ dodává JS� S budoucí manželkou Pavlínou, 
rozenou Kučerovou (28�  6�  1901 Zliv  – 5�  4�  1980 
Praha), se Gustav potkal až po válce, kdy už měla 
nemanželského syna Pavla (* 1925)� „Historka je 
prostá. Pavlův otec, který byl řídící učitel ve  Zlivi, se 
o  něho nikdy v  nejmenším nezajímal. Mám dojem, 
že ve 20. letech minulého století to muselo být pro 
matku velice zatěžující. Možná že si vzala mého otce, 
který byl velice drobné postavy, pro nemožnost najít 
si lepšího partnera.“

Přestože byl Gustav Žid a  Pavlína katolička, 
uzavřeli katolický sňatek, patrně v  kostele sv�  Mi
chaela Archanděla v  Podolí� Později byli v  tomto 
kostele pokřtěni také jejich synové, dvojčata Karel 
(13� 5� 1935 – 25� 6� 2015) a Jan (* 13� 5� 1935)� „Kdy 
se rodiče brali, nevím, ale tajili nám, že máme ne-
vlastního bratra, ne však otcovou vinou. Myslím si, že 
matka se styděla, že měla syna za svobodna, a nesla 
to trpce. Neznám důvod, jak k jejich sňatku došlo, ale 
otec matku miloval. Matka si ubrala tři roky, když se 
brali, ale nevím proč. Zjistilo se to, až když skonala,“ 
vzpomíná JS� Gustav navštěvoval synagogu, matka 
držela v  rodině katolické svátky, slavily se Vánoce 
a strojil stromeček� Nemanželský syn Pavlíny Pavel 
Kučera však v  rodině Gustava Saudka nevyrůstal� 
„Že máme nevlastního bratra, jsme nevěděli. Otci to 

možná nakázali, to nemohu posoudit, ale pro mě vě-
dět, že mám o  deset let staršího, svalnatého bratra, 
tak to by bylo úžasně posilující. Bratr vyrůstal v měs-
tě Zliv u Hluboké nad Vltavou, kde se narodila naše 
maminka a kde ho vychovával strýc Stanislav, bratr 
matky. Bratra jsme poznali tak, že jsme asi už za vál-
ky, ale určitě po válce, jezdili do Zlivi na prázdniny,“ 
upřesnil JS�

Gustav Saudek pracoval před válkou jako 
bankovní úředník a  jeho manželka byla úřednicí 
v  módní firmě spojené s  tělovýchovou� Po naro
zení dvojčat zůstala v domácnosti, kde jí zpočátku 

vypomáhala služka, jež později odešla� Rodina žila 
v  pražském Podolí, ve vile v  ulici Nad Cementár
nou� „Matka byla přísná, zapřisáhlý abstinent, otec 
byl laskavý, nesmírně tolerantní, možná proto, že za 
světové války viděl na frontě umírat lidi. Nepil, jen ob-
čas vypil k obědu pivo. Nikdy mě neuhodil, na rozdíl 

od matky. Vzpomínám si, že jsme nebyli dobré děti. 
Můj bratr ne, ale já jsem lhal. Otec mě naučil plavat, 
chodit na pěší výpravy a  myslím, že skutečně pozi-
tivně ovlivnil můj život. Měl jsem štěstí. Později po 
válce, když jsme přišli k Vltavě, vzali jsme otci šaty na 
záda a přeplavali spolu řeku, což mi hluboce utkvělo 
v paměti,“ vzpomíná JS� Přestože spolu trávili řadu 
volných chvil, Jan si nevzpomíná, že by jezdili na 
společné dovolené� „S rodiči matky, babičkou a dě-
dečkem, jsme se vídali. Otec matky byl prokuristou 
cementárny ve Zlivi, úctyhodný člověk. Babička byla 
spíše venkovská žena.“ Gustav trávil se svými syny, 
dvojčaty, hodně času� Zvláště při procházkách, kdy 
jim ukazoval svět� „Můj otec chodil před válkou s fo-
tografem Otto Seligmanem po Kavčích horách a  já 
za nimi. Tenkrát ta cementárna ještě kouřila, a Otto 
otci vyprávěl, že v  Německu jsou tábory, kde Židy 
vraždí.“ Přicházelo jaro 1939�

S  příchodem nacistů, po vyhlášení Protekto
rátu Čechy a  Morava a  zavedení protižidovských 
opatření, nastávají změny i v rodině Gustava Saud
ka� Rodina sice mohla žít dál v  ulici Nad Cemen
tárnou, ale otec přišel o  práci v  bance� Pracoval 
jako dělník v lomu Kozolupy (nedaleko lomu Velká 
Amerika)� Matka byla v  domácnosti a  snažila se 
rodinu zaopatřit� Chlapci s  ní jezdívali do Zlivi za 

Gustav Saudek 
v hodnosti četaře 
(Zuksführer)

Gustav Saudek, vlevo

Zápis o křtu Káji Saudka

Zápis o křtu Jana Saudka

Transportní listiny do Terezína, Hans Saudek

Transportní listiny do Osvětimi, Hans a Petr Saudkovi

Transportní listiny do Terezína, Gustav Saudek

Pavlína 
Saudková
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příbuznými, odkud si vozili nějaké oblečení a jídlo� 
„Na dětství nemám dobrou vzpomínku, protože ob-
čas mě zkopali spolužáci, jako židáka. Ale to jsou věci 
úplně k  smíchu, protože většina mých současníků, 
kteří byli Židé, ti zemřeli. Já s  bratrem jsme měli ne-
obyčejné štěstí,“ vzpomíná JS� Do první třídy začali 
chodit Karel a  Jan v Podolí v  roce 1941� „Za války 
jsme chodili do školy u Vodárny. Byly tam dvě školy. 
Obecní a měšťanská a ty školy tam jsou dodnes. Do-
konce Patrik (syn Káji Saudka) měl učitele, který jako 
mladý muž byl mým učitelem,“ vzpomíná JS�  „Když 
tatínek odešel do Terezína, vůbec jsem to nevnímal. 
Dnes vidím, že jsem byl hodně necitlivý. Vůbec mě ne-
napadlo, že by se už nevrátil. Šel do koncentráku jako 
jeden z posledních, až v roce 1945. Dneska vidím, že 
aniž by se o to nějak snažil, velmi silně ovlivnil můj ži-
vot,“ vzpomíná JS� Někdejší bankovní úředník, nyní 
dělník v kamenolomu Gustav Saudek byl transpor
tován do terezínského ghetta transportem AE4 
(520 osob) z  Prahy 25�  2�  1945 jako transportní 
číslo 456� K  jeho velkému štěstí se v Terezíně do
žil osvobození� Matka Pavlína, Karel a  Jan nebyli 
dotčeni protektorátními represemi o  nic více než 
ostatní, přestože se jednalo o osoby ze smíšeného 
manželství� Nebyli omezeni na svobodě, pohybu, 
školní docházce či majetku� „Nic není horšího než ří-
kat, že to bylo špatné. V podstatě jsem zůstal naživu,“ 
dodává JS�

Z pěti bratrů Saudkových dva zahynuli v kon
centračních táborech, jeden krátce po osvobození 
a přežili jen Gustav a Oskar� „Bylo to docela dlouho 
po válce, nevím přesně, kdy se otec vrátil z Terezína. 
Pamatuji si ale, jak měl provázek a na tom ešus. Bylo 
moc radosti. Bylo to úžasné. Vypadalo to, že život 
nikdy nekončí. Vrátil se veselý, nicméně pohublý, 
ale nezlomený. Potom o  každých Vánocích, které 
se slavily jaksi křesťansky, pronesl ,Jen aby nebyla 
válka‘,“ vzpomíná JS�  Gustav se po válce vrátil ke 
své předválečné práci do Živnobanky Na Příkopě 
28� Pracoval tu až do svého odchodu do penze 
v 50� letech�

V  poválečných letech byl nedostatek všeho� 
„Doktor Schwazkopf, tuším, že to byl tatínkův švagr, 
byl senátor, u kterého otec žebral pro své synáčky. On 
nám dokonce jednou poslal i  skútr. Jednou jsem ho 
dokonce viděl, když nás navštívil. Byl také neobyčejně 

malé postavy. Nikdy svým soukromým letadlem ne-
letěl přes Německo. Když letěl do Rakouska, do svého 
rodiště, bral to někudy spodem a tenhle detail na mě 
udělal velký dojem. Balíčky s pomocí, které jsme do-
stávali, nebyly jen od rodiny Schwarzkopfů, ale posí-
lala je i UNRRA. Někdy byly zabaleny do amerických 
novin, kde býval na zadní straně nedělní přílohy ko-
miks. Tak jsme se v bublinách komiksů učili s bratrem 
anglicky,“ vzpomíná JS�

Na prarodiče zavzpomínal také Patrik Saudek 
(* 24�  11�  1968), syn Karla Saudka� „Babička Pavla 
byla přísná, dědeček dle mého mínění se jí snažil ve 
všem vyhovět. Přesně tak jako můj otec svému bra-
trovi. Když dědeček zemřel, byl jsem s octem na po-
hřbu a pamatuji se, jak mě tam otec vzal za ruku. To 
jsme si asi za celý život byli nejblíž. Doma v té době 
(1968–1976) se mluvilo česky se spoustou němec-
kých slov. Dědeček mluvil špatně česky, s německým 
přízvukem, jeho rodný jazyk byla němčina. Řekl bych, 
že k židovským svátkům a tradicím se vždy přistupo-
valo s  úctou, ale vlažně. Spíše v  symbolické rovině. 
Davidova hvězda namalovaná na stěně, menora 
v  jídelně. Pěstoval se židovský humor. Dědeček Gus-
tav je pro mě přirozená autorita. Nikdy nezvyšoval 
hlas, mluvil klidně, noblesní a  křehká duše. Pokorný 
před životem, určitě si vytrpěl své. Naučil mě v  dět-
ském věku dívat se kolem sebe na našich četných 
procházkách a také lásce ke zvířatům. K tomu se váže 
historka, jak jsme v parku venčili morče a ono od nás 
uteklo a my ho do tmy hledali a pak se smutně vraceli 
domů. Přál bych si mít dědečka zpět na zemi a zase se 
procházet. Chodím za ním nyní na židovský hřbitov.“

Poslední vzpomínka Jana Saudka na otce: „Můj 
otec byl pokorný Žid. A  já měl tu nesmírnou čest se 
s  ním rozloučit. Když upadl na ulici, byl odvezen do 
nemocnice. Tenkrát doktoři říkali, co tady dělají ti klu-
ci? A já jim říkal, můj otec umírá. Nevěděl jsem to, ale 
otec skutečně umíral. Nějaký doktor se nás ujal, dali 
nám pláště a pustili nás k otci. Takže já měl tu mož-
nost – pak už se nikdy neprobral – se s ním rozloučit. 

A to je jediná dobrá věc v životě, kterou jsem udělal.“ 
Gustav Saudek zemřel v Praze 14� 7� 1976 a místem 
jeho posledního odpočinku je Nový židovský hřbi
tov na Olšanech�

„Je to příběh o tom, že jsem měl štěstí. Ale nechtěl 
bych, aby mé svědectví o  otci a  době vyznělo nějak 
pesimisticky,“ dodal Jan Saudek�

Pro Památník Terezín, Luděk Sládek

„Můj otec“, na hřbitově před symbolickým hrobem jeho bratří, 
foto Jan Saudek, 1973

Pražské Olšany, náhrobek Adele Schwarzkopfové 
a Gustava Saudka

www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik-terezin.cz

Jan Saudek, 
květen 2021

Kája, Patrik a Gustav Saudkovi na Novém židovském hřbitově, 
foto Jan Saudek, asi 1972

Patrik 
Saudek, 
srpna 2018

| www.kampocesku.cz  

Reportáž

18



te
xt

 ©
 M

ěs
tsk

é i
nf

or
m

ač
ní 

ce
nt

ru
m

 Li
be

re
c; 

fo
to

 ©
 Li

bo
r S

vá
če

k; 
iQ

LA
ND

IA
; S

ev
er

oč
es

ké
 m

uz
eu

m

Visit^Liberec
Městské informační centrum
www.visitliberec.eu

Liberecký podzim 
v barvách umění
KAM zamířit v Liberci na podzim? Když se listí zbarví a počasí začne být 
proměnlivé, je ten správný čas na návštěvu divadel, muzeí a galerií.

Nechte se pozvat třeba do Severočeského 
muzea, které nedávno prošlo několikaletou rekon
strukcí a nyní se vám chce pochlubit novými inte
riéry, takže až do konce roku je vstupné bezplatné� 
V tematických sbírkách se vám tu představuje „Krá
sa a užitek“ evropského umění, příroda Jizerských 
hor v  expozici „Doteky severu“ i  bouřlivé dějiny 
města v  expozici „Libereckých fragmentů“� Také 
muzejní budova je cenným exponátem� Svou ar
chitekturou totiž připomíná měšťanský dům, kapli 
i palác a v její zadní části je vsazena kopie věže sta
ré radnice, ze které je pěkný výhled do okolí�

Naproti muzeu navštivte Oblastní galerii 
Liberec, jen se nenechte zmást velkým nápisem 
„Lázně“, který připomíná dřívější poslání této bu
dovy� Ke zmíněné minulosti se totiž galerie hrdě 

hlásí a vtipně ji ve svých sbírkách využívá� Ponořte 
se do vln umění a  prohlédněte si nové podzimní 
výstavy: „Obrazy zášti – vizuální projevy antijudais
mu a antisemitismu v českých zemích“ nebo „iluze“ 
Zdeňka Trse� Jak praví galerijní moudro: „Tady je 
pořád na co koukat!“

Trojlístek výstavních prostor doplňuje v  Ma
sarykově ulici (která je údajně nejkrásnější ulicí 
v Čechách) ještě blízké Technické muzeum, kde ty 
největší exponáty dokonce nenajdete v muzeu, ale 
před ním� Uvnitř pak na vás čekají automobily, mo
tocykly i jízdní kola a uvidíte tu také expozici o his
torii městské dopravy v regionu� Novinkou muzea 
je tzv�  Bajzovo hokynářství, tedy výstava starých 
rádií inspirovaná známým románem Bylo nás pět, 
a také výstava fotoaparátů a fotografií�

Velké výstavní prostory najdete v  liberecké 
iQLANDII, která svým návštěvníkům představu
je pestrý svět přírody, vědy i  techniky� Abyste si 
důkladně prohlédli a  zároveň i  vyzkoušeli stov
ky interaktivních exponátů, budete potřebovat 
opravdu hodně času� Celou prohlídkou iQLANDIE 
vás navíc bude provázet i nová poznávací hra, kte
rá odhaluje příběh skla a jeho využití� Projděte se 
Křišťálovou stezkou a rozsviťte iQLANDII!

Se sklem a  uměleckými výtvory z  něj se po
tkáte i na dalším místě� Díky unikátnímu projektu 
Křišťálové údolí v  divadle si můžete vychutnat 
podzimní premiéry v Divadle F. X. Šaldy spolu se 
třpytivou krásou módních doplňků z dílen severo
českých sklářských mistrů� Šperky, které obdivuje 
celý svět, budou k  vidění na prodejní výstavě ve 
foyer historické budovy divadla po celou sezonu� 
Přijeďte do Liberce a nechte se okouzlit uměním…

Severočeské muzeum Severočeské muzeum – expozice Divadlo F. X. Šaldy

Technické muzeum

Oblastní galerieiQLANDIA

KAM na výlet
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Poznejme 
Hrotovicko
Hrotovicko je jednou z oblastí 
Třebíčska, nacházející se v moravské 
části Českomoravské vrchoviny. 
Třebíčsko láká k návštěvě nejen 
milovníky historie a kultury, ale také 
přírody. Vydejme se tedy společně 
naučnou stezkou Hrotovicko.

Tato 5 km dlouhá okružní trasa se nachází 
mezi městem Hrotovice a obcí Rouchovany na Tře
bíčsku� Cestou se můžete u 16 zastavení seznámit 
například s  místní geomorfologií, lišejníky, jeh
ličnany, obojživelníky, plazy, ptáky, savci, ale také 
s  myslivostí nebo lesním hospodářstvím� Stezka 
začíná na křižovatce lesních cest u  chaty Zelená, 
odkud vede spolu se zelenou turistickou značkou 
a  cyklotrasou č�  401 až k  rozcestníku Mstěnice

odbočka� Pokud budete chtít, můžete si odsud 
udělat odbočku k  vykopávkám středověké obce 
Mstěnice, nedaleko se nachází zbytky hradu Mstě
nice z  poloviny 13�  století� Prvních 6 zastavení je 
věnováno přírodním tématům, sedmé se věnuje 
obci Mstěnice� Z rozcestí vede trasa ke Stinskému 
rybníku a kousek za ním se napojuje na účelovou 
komunikaci Strženec (zastavení č� 8 a 9)� Dále po
kračuje přes Junácké louky, dvojici rybníků Chobot 
až na křižovatku u tzv� sněžné jámy přes zastavení 
č� 10 až 15� Nakonec se stáčí na lesní cestu a okolo 
16� zastávky se vrací na začátek�

-red-

Dům přírody Žďárských vrchů  
můžete navštívit po celý rok
Jedinečné návštěvnické centrum v obci Krátká vám ukáže,  
jak se v minulosti utvářela zdejší krajina.

A nejen to� Díky citlivé rekonstrukci památko
vě chráněného statku a stodoly z druhé poloviny 
19�  století se podařilo vrátit bývalému hospodář
skému stavení život a přivést do něj lidi� Najdete tu 
poutavou expozici vývoje krajiny Žďárských vrchů 
od doby před příchodem člověka až do dneška� 
Dozvíte se, jak se o zdejší přírodu pečuje, aby zů
stala zachována do budoucna� Těšit se můžete i na 
poutavý 3D film� Dům přírody pořádá pravidelné 
vzdělávací a zábavné programy pro celé rodiny� 
Venku se můžete projít v  zahradě s  nově vysaze
ným ovocným sadem� Otevřeno tu mají celoročně, 
mimo léto ale jen o víkendu�

Návštěvnické centrum slouží veřejnosti od loň
ského roku, kdy uplynulo 50 let od vyhlášení chrá
něné krajinné oblasti Žďárské vrchy� Letos Dům 
přírody získal Cenu veřejnosti a Cenu hejtmana 
Kraje Vysočina v soutěži, kterou každoročně pořádá 
Spolek Stavba Vysočiny�

Až budete plánovat další výlet, vzpomeňte si 
na Dům přírody v  srdci Žďárských vrchů� Vyrazte 
do krajiny, která je mozaikou lesů, luk a polí, rybní
ků, rašelinišť a pramenišť�
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www.nature.cz
www.snamidoprirody.cz
www.dumprirody.cz

Jedno z 16 zastavení naučné stezky Hrotovicko

Zastavení Savci na naučné stezce Hrotovicko

Dům přírody v obci Krátká Vnitřní expozice

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  20

http://www.nature.cz
http://www.snamidoprirody.cz
http://www.dumprirody.cz
http://www.kampocesku.cz


fo
to

 ©
 Pa

ve
l R

ad
os

ta
; a

rch
iv 

m
ěs

ta
 Pe

lh
řim

ov

Pestrý podzim ve městě  
jako z pohádky
Pelhřimov potěší všechny smysly!

Měli jste v létě pořádně toulavé boty a nestihli jste zavítat do Pelhřimova?  
Nevadí, podzim je v Pelhřimově obzvláště malebný a doslova jako malířem 
vymalovaný. Barevný podzim je ideální pro dlouhé procházky městem,  
návštěvu zajímavých expozic a posezení v útulných kavárnách.

Před poznáváním města si na začátku návštěvy 
Pelhřimova vyzvedněte razítkovací kartu v  turis
tickém informačním centru, postupně navštivte 
pelhřimovské cíle a za vyplněnou kartu si odvezte 
drobnosti pro radost� Pelhřimovské náměstí a celý 
historický střed jsou pestrou přehlídkou architek
tonických slohů v  dokonalé harmonii a  jsou jen 
pár kroků od sebe� Krok za krokem vás centrem 
provede stezka po stavebních slozích� Až se vám 
nohy unaví, navštivte postupně všechny pelhři
movské naučné i zábavné expozice� V Pelhřimově 
máme i na podzim všude dveře a úsměvy do široka 
otevřené�

Zámek pánů z Říčan vás nadchne svým fresko
vým sálem� Muzeum Vysočiny a městskou šatlavu 

s  nešťastnou Mandelínou si také nenechte ujít� 
Na děti čekají v  pelhřimovském podzemí bytosti 
z českých povídek� Muzeum strašidel a Pelhřimov
ské peklo se bytostmi jenom hemží� V  Jihlavské 
bráně sídlí Muzeum rekordů a kuriozit� Věci malé, 
velké, nevídané a  překvapivé jsou tu instalovány 
v pěti patrech a při pročítání jejich příběhů bude
te žasnout� Při procházce městem najdete několik 
obřích exponátů přímo v  ulicích� O  kuriózní foto
grafie do rodinného alba budete mít postaráno� Na 
milovníky filmů Lubomíra a Oldřicha Lipských čeká 
nápadité MÚZYum rodiny Lipských� Cenu Thálie 
a Týtý tu můžete vidět na vlastní oči! Dejte pozor, 
ať nešlápnete na nos princezny Bosany nebo ať na 
vás nevypadne mrtvola!

Až budete plni informací a zážitků ze všech ori
ginálních expozic, udělejte si čas a poseďte v Dě
kanské zahradě nebo rozjímejte v  Městských sa
dech� Rozsáhlé parky a krásná příroda čekají přímo 
za branami historického centra� Výlet zakončete 
gastronomickým zážitkem� Místní restaurace a ka
várny se mají čím pochlubit�

Pověsti z Pelhřimovska

Když malí nevědí, velcí poradí…

1.  Odkdy je Pelhřimov městskou památko-
vou rezervací?

a) od roku 1969
b) od roku 1989
c) od roku 1950
2.  Jaké pivo se v Pelhřimově vaří?
a) pivo Primus
b) pivo Platan
c) pivo Poutník
3.  Jak se jmenovaly kozy bývalého pelhři-

movského hlásného?
a) Běta a Rita
b) Róza a Réza
c) Líza a Lůca

? Své odpovědi nám posílejte do 15. října 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od turistického 
centra dárky pro výletníky.

Vaše děti budou překvapené… Muzeum rekordů a kuriozit

Muzeum strašidel

Turistické informační centrum
otevírací doba říjen–květen
Po–Pá | 8:30–17:00
So | 8:30–12:30
Masarykovo nám. 10, 393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924
e-mail: ic@kzpe.cz
FB: @pelhrimov.cz
Facebooková stránka: Pelhřimov – Ať víš, do čeho jdeš
IG: @pelhrimov.cz
www.pelhrimovsko.cz, www.pelhrimakshop.cz

www.kampocesku.cz | 21
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Jiří Walker Procházka, David Ondříček
Zátopek

Fenomenální běžec Emil Zátopek posunul hranice lidských mož
ností, je čtyřnásobným olympijským vítězem a držitelem mnoha 
světových rekordů� Jeho výkon z  olympiády v  Helsinkách, kdy 
vyhrál závody na 5 km, 10 km i maraton, asi už nikdo nikdy ne
překoná� Ale znáte i  jeho osobní příběh? Dynamické vyprávění 
sleduje Zátopka v  prolínajících se časových milnících obsahují
cích jeho vzestupy i pády� Zachycuje i  temnější rysy jeho pova
hy� Poznejte příběh sportovní legendy, jež dosáhla nemožného� 
Zátopek chtěl prostě jen běhat� Knihu napsal Jiří W� Procházka 
podle filmového scénáře Davida Ondříčka, Alice Nellis a  Jana 
P� Muchowa�
cena: 299 Kč
www.luxor.cz

Kalendáře 2022

Nakladatelství Presco vydává široké spektrum kalendářů, od stol
ních po nástěnné, rodinné, školní, daňové, poznámkové� Klasické 
stolní obrázkové kalendáře nabízí různé rozměry a  motivy, od 
přírodních motivů po poznávání nových míst, pro milovníky dob
rého jídla nebo výtvarného umění, cestovatele a turisty� Určitě si 
z jejich nabídky vyberete� Nabídka vydavatelství je ovšem mno
hem širší, od knih po školní potřeby a různé dárkové předměty�
www.presco.cz

Marita Haller, Petr Mazný, 
František Nykles, Josef Pecka 
fotograf Jaroslav Vogeltanz
Tajemství šumavských vod III.

Kniha volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Tajemství šumav
ských vrcholů“ a  zejména na publikace „Tajemství šumavských 
vod I�“ (2015, řeky Vydra, Křemelná, Ostružná, Řezná, Úhlava a je
jich přítoky) a „Tajemství šumavských vod II� (2016, Otava, Vltava, 
Schwarzenberský kanál)� Třetí díl je zaměřen na šumavská jezera, 
nádrže a slatě na obou stranách hranice�
cena: 299 Kč
www.starymost.cz

Hans E. Laux
Kapesní atlas hub

Chodíte rádi na houby? Tento kapesní průvodce světem hub 
představuje nejčastější druhy podle míst, kde obvykle rostou� 
Hřiby smrkové a  hnědé například upřednostňují jehličnaté lesy, 
žampionům se zase daří na loukách a v parcích� Díky těmto zna
lostem své oblíbené houby jednoduše najdete a ty neznámé po
dle popsaných charakteristických rysů stejně snadno rozpoznáte 
a  spolehlivě určíte� Kapesní příručka houbaře obsahuje popisy 
165 našich nejznámějších hub, fotografie a kresby, jasné označení 
jedlých, nejedlých a jedovatých hub� Bonusem je sezonní kalen
dář s přehledem toho, kdy sbírat oblíbené houby�
cena: 298 Kč
www.knihykazda.cz

Nakreslil a napsal Petr Friedl
Bílá paní na hlídání je zpět

Jediná paní, která zvládne uhlídat nezbedná čtyř
čata, je Bílá paní� 
Paní Černá, maminka čtyřčat, pracuje jako re
staurátorka starých obrazů a  tatínek, pan Černý, 
je kapitánem na zaoceánském parníku�  Mnoho 
času tráví na dalekých plavbách a maminka bývala 
na jejich čtyři rošťáky sama� Kluci Černí jsou pěkná 
čísla a žádná paní na hlídání u nich nikdy nevydr
žela ani hodinu� Jen do té doby, než se maminka 
seznámila s paní Bílou, která to s kluky umí přímo 
zázračně� Jak by také ne, když je to opravdová stra
šidelná bílá paní ze zámku a má mimořádné kou
zelné schopnosti� Kluky dokáže nejen zabavit, ale 
i vytáhnout z kdejaké šlamastyky� A když je potře
ba, pomůže i někomu dalšímu…
Nové příhody z oblíbeného Večerníčku v obrázko
vé knize pro předškolní děti i malé čtenáře�
Kniha vznikla podle večerníčkového vyprávění 
Petra Friedla a Pavla Brycze, s  obrázky výtvarníka 
VHRSTI�

? Jak se jmenují ona nezbedná 
čtyřčata?
a) Luboš, Miloš, Leoš a Chrudoš

 b) Jan, Pavel, Petr a Marek
 c) Barnabáš, Matyáš, Tobiáš a Uriáš 

Své odpovědi nám posílejte do 15. října 
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�ceskatelevize�cz/eshop� Novinky můžete sle
dovat i na www�facebook�com/ediceCT�
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Oblíbené informační centrum roku 2021
Anketa Asociace turistických informačních center ČR probíhala od 21. 6. 2021 do 
31. 8. 2021. Technickým realizátorem ankety bylo Vydavatelstvím KAM po Česku.

Hlasování probíhalo na portálu www.kam-
pocesku.cz� Podmínky pro účast v anketě splnilo 
470  TIC z  celé ČR�  Z  celkového počtu účastníků 
ankety alespoň 1 hlas získalo 249 TIC, tj�  53  % 
účastníků ankety� Do ankety se zapojilo 431 TIC 
zřízených samosprávami a  39 TIC zřízených 
soukromými subjekty� Celkem bylo zasláno 
12 858  hlasů� Kontrola regulérnosti hlasování 
odhalila 813  hlasů neplatných a  zaznamenala 

2 444  hlasů neověřených hlasujícími v  doruče
ném emailu� O  konečném pořadí TIC rozhodlo 
9 601 platných hlasů� Podrobné výsledky ankety 
jsou k dispozici v redakci KAM po Česku nebo u vy
hlašovatele ankety A�T�I�C� ČR�

Vítězi v jednotlivých krajích jsou:
	� Praha – TIC Visitor Centre Letiště T2 (69)
	� Středočeský kraj – TIC Mělník (259)

	� Jihočeský kraj – Infocentrum Dačice (136)
	� Plzeňský kraj – Informační centrum Spálené 

Poříčí (293)
	� Karlovarský kraj – Informační centrum Aš (248)
	� Ústecký kraj – Informační a dopravní centrum 

Podřipska (290)
	� Liberecký kraj – Regionální turistické infor-

mační centrum Turnov (292)
	� Královéhradecký kraj – Městské informační 

centrum Jičín (86)
	� Pardubický kraj – Informační centrum Litomy-

šl (426)
	� Kraj Vysočina – TIC Pelhřimov (204)
	� Jihomoravský kraj – Informační centrum měs-

ta Kyjova (188)
	� Olomoucký kraj – TIC Šternberk, Horní ná-

městí (142)
	� Moravskoslezský kraj – Informační centrum 

Hukvaldy (322)
	� Zlínský kraj – Městské informační centrum 

Uherské Hradiště (749)

Absolutní vítěz ankety
	� Městské informační centrum Uherské Hradiště 

(749 hlasů)

Absolutní vítěz mezi soukromými TIC
	� Informační centrum Litomyšl (426 hlasů)

Redakce KAM po Česku všem účastníkům 
ankety děkuje za spolupráci, vítězům upřímně 
blahopřeje a „poraženým“ připomíná, že porážka 
od přítele není pohanou�

Počty hlasů odevzdaných v jednotlivých krajích

kraj
přidělené hlasy 

celkem
neplatné 

hlasy
nepotvrzené hlasy 
v zaslaném e-mailu

platné hlasy 
celkem

Praha 218 0 28 190

Středočeský 1 397 39 241 1 117

Jihočeský 515 1 64 450

Plzeňský 827 0 132 695

Karlovarský 712 254 82 376

Ústecký 1 019 0 198 821

Liberecký 764 0 140 624

Královéhradecký 273 4 36 233

Pardubický 1 620 0 695 925

Vysočina 628 0 82 546

Jihomoravský 808 0 127 681

Olomoucký 494 0 85 409

Moravskoslezský 1 733 425 217 1 091

Zlínský 1 850 90 317 1 443

CELKEM 12 858 813 2 444 9 601
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	� Máme sklep a můžete ho i vidět! A jako 
jediní v ČR máme ve sklepě nejširší studnu 
a videomapping!
	� Nejsme suchaři – dokážeme ze sebe udělat 

i „umělecká díla“ jako při ztvárnění mělnických 
soch Vinobraní od V� Makovského a Sv� Ludmila 
vyučuje sv� Václava od A� M� Kroupy�

TIC Visitor Centre  
Letiště Václava Havla Terminál 2
Vítěz ankety v hlavním městě Praha

Naše turistické informační centrum tzv. Visitor Centre provozuje Prague City 
Tourism, a. s., oficiální organizace destinačního managementu hl. m. Prahy,  
která rozvíjí domácí a zahraniční cestovní ruch.

Návštěvnické centrum v  pří
letové hale Terminálu 2 na Letišti 
Václava Havla je pro mnohé prv
ním kontaktem s  Prahou a  Čes
kou republikou, proto dbáme na 
velmi vysoký standard poskyto
vaných služeb, aby byl jejich prv
ní dojem co nepozitivnější a rádi 
se k nám vraceli� V minulém roce 
naše TIC, i přes všechny nepřízni
vé podmínky, navštívilo 71 516 
návštěvníků z různých zemí, kte
rým jsme zodpověděli bezmála 
120 000 jejich dotazů�

Proč právě k nám?
	� Naši pečlivě vyškolení pracovníci vám poradí 

nejlepší spojení nejen do centra města, ale 
i dalších regionů České republiky�
	� Najdete tu širokou řadu map, brožur a průvod

ců, které máme až v 11 jazycích�

	� Získáte inspiraci k návštěvě zajímavých míst 
v celé Praze�
	� Zajistíme pro vás okružní jízdu, plavbu lodí 

nebo procházku s průvodcem�
	� Prodáváme jízdenky Českých drah�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. TIC Visitor Centre Letiště T2, Praha 69
2. Informační centrum Praha 3 57
3. TIC Visitor Centre Můstek, Praha 41

� TIC Visitor Centre Letiště T1, Praha 15 � Turistické 
informační centrum Středočeské centrály cestov
ního ruchu 8� �

www.prague.eu/TICletiste2

Turistické informační 
centrum Mělník
Vítěz ankety ve Středočeském kraji

Personál infocentra v srdci královského věnného města na soutoku Labe a Vltavy se 
doslovně řídí mottem, které nosí na tričkách: „Kdo se moc ptá, moc se dozví…“

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. TIC Mělník 259
2. Informační centrum Města Kutná Hora 199
3.  Infocentrum Pod Velvarskou branou 

Slaný 176

� TIC Poděbrady 143 � Informační středisko Dobříš 
108 � IC Český Brod 49 � Podblanické infocentrum 
Vlašim 41 � Městské informační centrum Beroun 
39 � Infocentrum Městského úřadu Příbram 38 � 
Turistické informační centrum a  Regionální mu
zeum Kolín 31 � Regionální informační centrum 
Keltské oppidum Závist, Dolní Břežany 19 � In
formační centrum Rožmitál pod Třemšínem 4 � 
Informační centrum Kutná Hora – Sedlec 3 � TIC 
Zvířetice 2 �  Infocentrum Zruč nad Sázavou 2 � TIC 
Milovice 1 � Turistické informační centrum Nym
burk 1 � TIC Benešov 1 � Infocentrum MěÚ Kralupy 
nad Vltavou 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.ticmelnik.cz

Turistu nejen nasměrujeme na zámek, na 
kostelní věž, do galerie, muzea či kostnice, ale 
také jej provedeme podzemím z infocentra k nej
širší studni u  nás� Na závěr prohlídky jej čeká 
videomapping z  historie města� Nabízíme bo
hatou kolekci sběratel ských a  dekoračních suve
nýrů, magnetů, vlastních originálních pohlednic 
a  regio nálních publika cí� Vedle obvyklého sorti
mentu nechybí nabídka nejlepších vín místních 

mistrů vinařů, jaká by ocenili i  zemští 
patroni a zakladatelé vinic na Mělnic
ku sv� Ludmila a sv� Václav�

Proč právě k nám?
	� Víme toho hodně: co, kde, kdy, kdo, 

jak, a někdy dokonce i proč�
	� Co nevíme, zjistíme� Vzhledem k roz

manitosti dotazů bychom si mohli 
otevřít detektivní agenturu�
	� Pro případy, kdy ani internet neví, 

máme připravenou křišťálovou 
kouli�
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Infocentrum Dačice
Vítěz ankety v Jihočeském kraji

Infocentrum Dačice sídlí v centru města ve vstupních prostorách 
městské radnice. Nabízíme mobilního průvodce, máme geolokační hru Skryté 
příběhy, rodiny s dětmi si oblíbily poznávací quest. Klienti si můžou najít 
informace na dotykovém informačním kiosku a poslední novinkou je mapový 
portál Poznej Dačice.

Kromě turistického servisu za
jišťujeme předprodej vstupenek na 
kulturní akce, kopírování, skenování, 
kroužkovou vazbu, internet pro ve
řejnost, máme širokou nabídku su
venýrů, které souvisejí se světovým 
prvenstvím vynálezu kostky cukru, 
a ve zboží nechybí tituly regio nální 
literatury� Jsme součástí turistické 
oblasti Česká Kanada a  spolupra
cujeme s  infocentry v  okolí na její 
propagaci� Jsme sehraná parta čtyř 
děvčat, máme svoji práci rády a těší 
nás, že se lidem u nás líbí�

Proč právě k nám?
	� Historické město a stále neobjevený Státní 

zámek Dačice�
	� Turistické stezky a cyklotrasy po České Kanadě 

i Podyjí�

	� Do Dačic se jezdí za příběhem kostky cukru�
	� Na Dačicko za krásnou přírodou a klidem�
	� Jsme milé, ochotné a rády poradíme�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. Infocentrum Dačice 136
2.  Informační středisko město  

Jindřichův Hradec 95
3.  Informační centrum  

Hluboká nad Vltavou 47

� Turistické informační středisko Nová Bystřice 46 � 
TIC Slavonice 26 � Infocentrum města Soběslavi 25 
� Infocentrum Borovany 20 � TIC České Budějovice 
15 � Infocentrum města Veselí nad Lužnicí 13 � Tu
ristické informační centrum Písek 10 � TIC Třeboň 
8 � Městské informační centrum Bechyně 3 � Info
centrum Vyšší Brod 2 � Informační centrum Vodňa
ny 2 � Turistické informační středisko Vimperk 1 � 
Infocentrum Město Tábor 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.dacice.cz

Infocentrum Spálené Poříčí
Vítěz ankety v Plzeňském kraji

Infocentrum ve Spáleném Poříčí najdete v roubeném lidovém domě 
na náměstí. Památkově chráněná budova je krásnou  
ukázkou lidové architektury jižního Plzeňska 18. století.

Infocentrum po celý rok poskytuje své služ
by četným návštěvníkům i  místním obyvatelům 
a jeho pracovníci vás přivítají vždy vlídně a s úsmě
vem� Přijeďte se přesvědčit a uvidíte, že starobylá 
chaloupka s muškáty, staročeskou zahrádkou a ně
kolika kočičími obyvateli si získá i vás�

Proč právě k nám?
	� V naší roubence s kachlovými kamny a muškáty 

v oknech se budete cítit jako v pohádce�

	� Můžete se těšit na úsměv, ochotu a vědomosti�
	� Nabízíme vstřícný a profesionální přístup�
	� Otevírací doba o víkendech i svátcích je pro nás 

samozřejmostí�
	� Brdy máme na dosah ruky a víme o nich skoro 

vše�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1.  Infocentrum Spálené Poříčí 293
2.  Informační centrum Horšovský Týn 71
3.  Turistické informační centrum  

města Plzně 60

� Turistické infocentrum města Kralovice 55 � Lesní 
zámek Kozel 40 � Informační centrum města Starý 
Plzenec KCentrum, městská knihovna 32 � Infor
mační turistické centrum Horažďovice 28 � Infor
mační centrum Rokycany 25 � Kulturní a informační 
centrum Nepomuk 25 � Informační centrum Strašice 
23 � TIC Přeštice 11 � Informační centrum Mikrore
gionu Zbirožsko 11 � TIC Klenčí pod Čerchovem 9 � 
Kulturní a informační centrum Nýrsko 4 � IC Modra
va 2 � Městské kulturní a informační středisko Pobě
žovice 1 � Informační centrum při městském muzeu 
ve Stříbře 1 � Informační středisko obce Prášily 1 � 
TIC Nečtiny 1 � Městské kulturní a informační středis
ko Kašperské Hory 1 � Informační turistické centrum 
Železná Ruda 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�www.spaleneporici.cz
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Informační centrum Aš
Vítěz ankety v Karlovarském kraji

V Aši byste střed města s centrálním náměstím hledali těžko. Naše 
infocentrum najdete na Hlavní ulici při projetí městem.

Rok se s  rokem sešel a  i my jsme oslavili prv
ní výročí našeho infocentra� Snažíme se, abyste 
vy zákazníci od nás odcházeli vždy spokojeni 
a s úsměvem�

Proto hlavně vám patří naše obrovské „DÍKY“ 
za to, že jste nám i letos zachovali přízeň�

Proč právě k nám?
	� Aš tam, kde čeká dobrodružství�
	� Aš tam, kde najdeš přátelství�

	� Aš tam, kde začíná pravý západ�
	� Aš tam, kde je Bavorsko blízko a Praha daleko�
	� Aš tam, kam šalinou ani metrem nedojedeš�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. Informační centrum Aš 248
2. Sokolovské infocentrum 75
3.  Informační centrum Domu kultury Ostrov 19

� TIC Mariánské Lázně 16 � Turistické infocentrum 
Františkovy Lázně 5 � Infocentrum Boží Dar 4 � TIC 
Chodov 2 � TIC Cheb 2 � Infocentrum Kynšperk 
nad Ohří 1 � Infocentrum města Karlovy Vary, po
bočka Lázeňská 1 � Městské infocentrum Loket 1 � 
Kulturní a informační centrum Kraslice 1 � Městská 
knihovna a infocentrum Bochov 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

Informační a dopravní centrum 
Podřipska, Roudnice nad Labem
Vítěz ankety v Ústeckém kraji

Naše infocentrum se nachází pár kroků od autobusového nádraží, 4 minuty chůze 
od vlakového nádraží a několik metrů od Labské stezky. Zázemí si u nás najde 
opravdu každý.

Pokud mají turisté těžké a velké batohy, nejví
ce svým bedrům uleví tak, když si je nechají v naší 
úschovně zavazadel� Cyklisté po náročné cestě ur
čitě přivítají sprchu, a pokud i jejich kolo potřebuje 
údržbu, najdou u nás myčku kol a cyklopoint� Po
kud v Roudnici nad Labem zaslechnete pojem „ve
řejný obývák“, pak vězte, že se nachází přímo u nás� 
Je tím myšlena rozsáhlá čekárna s  pohodlnou 
sedačkou� Samozřejmostí je také wifi připojení, 
funkční tablety a výborná káva� Stále se rozvíjíme 

a  zlepšujeme, neusínáme na vav
řínech� Interiérový design našeho 
infocentra vás jistě nadchne, vzdu
chem nám lítají balóny a v prosto
ru se nachází dřevěná hora Říp, 
nechybí ani menší výstavy� Touto 
cestou děkujeme všem, kteří nás 
podpořili svým hlasem, velice si 
toho vážíme� Přijďte nás navštívit, 
budeme se těšit!

Proč právě k nám?
	� Příjemný a ochotný personál�
	� Moderní prostředí�
	� Výchozí bod městských okruhů a roudnických 

památek�
	� Široký výběr propagačních materiálů 

a suvenýrů�
	� Mnoho služeb a zázemí pro každého�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1.  Informační a dopravní centrum Podřipska, 
Roudnice nad Labem 290

2.  Městské informační centrum Rumburk 271
3.   Informační středisko města Ústí nad Labem 

133

� Městské informační centrum Louny 39 � TIC Kadaň 
24 � TIC Česká Kamenice 20 � VisitTeplice, s�  r� o�, 7 
� Regionální informační centrum Šluknov 5 � TIC 
DAKH Litvínov 5 � Informační centrum Litoměřice 
4 � TIC Žatec 4 � Infocentrum Březno 4 � TIC Děčín, 
knihovna 2 � TIC Děčín, hlavní nádraží 2 � Městské in
formační centrum Chomutov 2 � TIC Obce Hřensko 2 
� Infocentrum Klínovec 1 � Informační středisko Čes
kého Švýcarska – Krásná Lípa 1 � TIC Lesenská pláň, 
Nová Ves v Horách 1 � TIC Most 1 � Informační a tu
ristické centrum Krupka 1 � Informační centrum Lo
vosice 1 � Návštěvnické centrum Retranchement 5, 
Terezín 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�
www.vyletnarip.cz

www.info-as.cz
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Regionální turistické 
informační centrum Turnov
Vítěz ankety v Libereckém kraji

Regionální turistické informační centrum Turnov se nachází ve středu města 
Turnova, které je právem nazýváno srdcem Českého ráje. Infocentrum je spolu se 
Synagogou Turnov a hradem Valdštejn součástí příspěvkové organizace Turnovské 
památky a cestovní ruch.

Infocentrum poskytuje veškeré turistické 
informace o Turnově a Českém ráji� K dispo
zici je návštěvníkům mnoho propagačních 
materiálů� Infocentrum nabízí velký výběr po
hlednic a map regionu pro turisty i cykloturis
ty, nejrůznější suvenýry a  sběratelské před
měty� Je zde možné zakoupit také vstupenky 
na kulturní akce i  letenky na vyhlídkové lety 
balónem� Každoročně jsou vydávány Turistic
ké noviny Turnovska a připravovány speciální 
prázdninové prohlídky města�

Informační centrum momentálně sídlí z  dů
vodu rekonstrukce v  náhradních prostorách� 
V příštím roce vás budeme moci přivítat v zrekon
struovaném infocentru s  novým návštěvnickým 
centrem�

Proč právě k nám?
	� V našem infocentru získáte kompletní informa

ce o Turnově a Českém ráji�

	� Nabízíme bohatou nabídku propagačních 
materiálů a suvenýrů�
	� Jsme tu pro vás a vždy vám rádi poradíme!
	� Naleznete u nás inspiraci pro své výlety 

v regionu�
	� Město Turnov je ideálním výchozím bodem do 

Českého ráje�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1.  Regionální turistické informační centrum 
Turnov 292

2.  Městské informační centrum Česká Lípa 185
3.  Turistické informační centrum Stráž pod 

Ralskem 71

� Turistické informační centrum Lomnice nad 
Popelkou 25 � Městské informační centrum Libe
rec  19 � Turistické informační centrum Železný 
Brod 7 � Informační centrum Bedřichov 6 � TIC Ha
rrachov 5 � TIC Nový Bor 5 � Obecní Infocentrum 
Kravaře 4 � IC Mimoň 2 � TIC Frýdlant 1 � Jablonec
ké kulturní a informační centrum Jablonec nad Ni
sou 1 � Infocentrum Doksy 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.infocentrum-turnov.cz

Městské informační  
centrum v Jičíně
Vítěz ankety v Královéhradeckém kraji

Jičín… město pohádek, Albrechta z Valdštejna a brána do Českého ráje. Přijíždíte 
do Jičína, a nevíte, kde začít prohlídku? Zastavte se nejprve u nás v informačním 
centru, kde vám rádi poradíme.

Infocentrum naleznete v  budově 
jičínského zámku přímo na Valdštejno
vě náměstí� Po dlouhé a  komplikované 
rekonstrukci jsme letos konečně mohli 
přivítat návštěvníky v nových moderních 
prostorech�

Návštěvníkům s úsměvem poradíme, 
jaké památky v Jičíně a jeho okolí navští
vit, kde se dobře najíst nebo kam zajít za 
kulturou� Zavítat by k nám zcela jistě měli 
také sběratelé nejrůznějších upomín
kových předmětů� Turistických známek, 
vizitek, magnetek a  pohledů máme nepočítaně� 
Dále u  nás zakoupíte širokou škálu regionálních 
produktů a  publikací� Nemůže chybět ani bohatá 
nabídka suvenýrů s  Rumcajsem a  jeho rodinkou� 
Zajišťujeme také komentované prohlídky města�

Proč právě k nám?
	� Ideální poloha infocentra v samém centru 

města�

	� Množství informačních materiálů z Jičína a Čes
kého ráje�
	� Široký sortiment suvenýrů, včetně regionálních 

produktů�
	� Mladý a přátelský kolektiv, který naplánuje výlet 

podle vašich preferencí�
	� Moderní a k návštěvníkům přívětivé prostředí�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1.  Městské informační centrum Jičín 86
2.  Informační a kulturní centrum Hostinné 45
3.  Městské informační centrum Rychnov 

nad Kněžnou 20

� Infokoloniál DOTEK Horní Maršov 16 � RTIC Kos
telec nad Orlicí 12 � Turistické informační centrum 
Třebechovice pod Orebem 10 � Městské informační 
centrum Dvůr Králové nad Labem 9 � Městské infor
mační centrum Hořice 8 � Turistické informační cent
rum Hradec Králové 7 � Informační centrum Dobruš
ka 4 � Regionální turistické informační centrum 
Krkonoše  –  Vrchlabí 3 � Městské informační cent
rum Nové Město nad Metují 2 � Venkovské infocen
trum mikroregionu Lánov 2 � Informační centrum 
Hronov 2 � Informační bod Ratibořice  – Pohádko
vý kuželník 1 � TIC Žacléř 1 � TIC Deštné v Orlických 
horách 1 � Cestovní a  informační centrum Červený 
Kostelec 1 � TIC Malá Úpa 1 � TIC Pod Zvičinou 1 � 
Regionální informační centrum Česká Skalice 1 �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�www.jicin.org/mestske-informacni-centrum-jicin
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Informační centrum Litomyšl
Vítěz ankety v Pardubickém kraji

Informační centrum v Litomyšli bylo otevřeno v červnu 1993 jako 
soukromé, od roku 1995 je členem ATIC ČR. Infocentrum sídlí na Smetanově 
náměstí č. p. 72. V hlavní turistické sezoně provozuje rovněž pobočku na 
zámeckém návrší – Zámecké informační centrum.

Naši odbornou způsobilost dokazují profes
ní členství i  významná ocenění, např�  Certifikát 
ČSKS, Nejlepší infocentrum v ČR – soukromé 2003 
a 2006� Nejoblíbenější infocentrum Pardubického 
kraje, 1� místo získalo IC již sedmkrát�

Naše infocentrum mimo běžných služeb 
a  prodejů také pravidelně vydává letáky Stravo
vání a  Ubytování ve městě a  podílí se na tvorbě 
letáků vydávaných městem� Spoluvytváří městský 
zpravodaj Lilie a  spravuje sekci Turista na webu 

města, doplňuje informace na portál Východní Če
chy a ostatní turistické weby� Úspěšná činnost in
focentra v Litomyšli je zejména díky finanční pod
poře města Litomyšl, Pardubického kraje, ale i díky 
spolupráci s místními podnikateli�

Proč právě k nám?
	� Poskytneme aktuální informace o Litomyšli, 

zámeckém areálu – památce UNESCO, o rodišti 
Bedřicha Smetany atd�
	� Nabízíme širokou nabídku služeb, suvenýrů 

a propagačních materiálů�
	� Zajišťujeme komentované prohlídky historic

kým jádrem města nebo po stopách moderní 
architektury�
	� Půjčujeme audioprůvodce na procházku městem�
	� Vymyslíme pro vás program ve městě dle vašich 

požadavků, např� po litomyšlských tematických 
stezkách�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. Informační centrum Litomyšl 426
2. Městské informační centrum Svitavy 197
3. Informační centrum Polička 137

� TIC Vysoké Mýto 48 � Turistické informační cen
trum Maštale 45 � Turistické informační centrum 
města Ústí nad Orlicí 19 � TIC Pardubice 15 � TIC 
Skuteč 8 � Turistické informační středisko Žamberk 
6 � Informační centrum města Choceň 5 � Turistic
ké informační centrum Moravská Třebová 5 � TIC 
Hlinsko 4 � Městskolázeňské informační centrum 
Lázně Bohdaneč 2 � TIC Luže 1 � Informační cent
rum Letohrad 1 � TIC Pastviny 1 � TIC Březová nad 
Svitavou 1 � Informační centrum města Třemošni
ce 1 � Zámecké informační centrum Litomyšl 1 � 
TIC Chrudim 1 � TIC Jablonné nad Orlicí 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.ticlitomysl.cz

Turistické informační 
centrum Pelhřimov
Vítěz ankety v Kraji Vysočina

Turistické informační centrum v Pelhřimově sídlí v krásném Šrejnarovském domě 
v samém srdci historického centra města. TIC provozuje Kulturní zařízení města 
Pelhřimova, p. o., a od roku 1996 je členem ATIC ČR. Turistické informační centrum 
poskytuje zázemí pro turisty, veškeré informace o zajímavostech, dopravě, 
ubytování či kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí.

Naše infocentrum vydává každý rok nové 
prezentační materiály města� Prezentuje a  dopo
ručuje zařízení místních podnikatelů� Spolupodílí 
se a podporuje různé místní akce a  iniciativy� Dále 
nabízí prodej map, pohledů, průvodců a  upomín
kových předmětů� Z  kancelářských služeb mož
nost kopírování, skenování a  tištění na černobílé 
tiskárně� Kancelář TIC je současně místem pro pro
dej vstupenek na vybrané turistické cíle ve městě: 

MÚZYum Lipských, Pelhřimovské peklo, vyhlídková 
věž� a  také místem pro předprodej vstupenek na 
kulturní a  společenské akce� Informační centrum 
je dále také organizátorem zábavných i  naučných 
her po městě� Správcem a provozovatelem eshopu  
www�pelhrimakshop�cz� Nově TIC Pelhřimov pořádá 
farmářskořemeslné Mini Jarmarky pod střechou�

Proč právě k nám?
	� Přímo u nás si užijete zajímavé a zábavné 

expozice�
	� Doporučíme vám program ve městě dle vašich 

požadavků�
	� Zajistíme vám komentované prohlídky ve 

městě�
	� Nabídneme vám nejaktuálnější kulturní akce ve 

městě�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. TIC Pelhřimov 204
2.  Městské kulturní a informační středisko 

v Humpolci 129
3. TIC Jemnice 49

� TIC Žďár nad Sázavou 35 � TIC Kulturní zařízení 
města Ždírec nad Doubravou 26 � Turistické infor
mační centrum Krucemburk 24 � Informační cent
rum Nové Město na Moravě 17 � Infocentrum Svět
lá nad Sázavou 17 � TIC Velká Bíteš 14 � TIC Velké 
Meziříčí 8 � Informační centrum Chotěboř 8 � Tu
ristické informační centrum Ledeč nad Sázavou 7 
� TIC Třebíč, Zadní synagoga 3 � TIC Kamenice nad 
Lipou 2 � TIC Třebíč, Bazilika 1 � TIC Třebíč, Národní 
dům 1 � IC Havlíčkův Brod 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.pelhrimovsko.cz
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Informační centrum města Kyjova
Vítěz ankety v Jihomoravském kraji

Milí návštěvníci! Naše informační centrum se nachází v srdci města 
Kyjova, které má dlouholetou historii a folklorní tradici. Provedeme vás městem 
a seznámíme s množstvím zajímavých míst v Kyjově i okolí.

Poradíme vám, kde můžete ochutnat lahod
ná vína místních vinařů či poznat lidovou archi
tekturu vinných sklepů� Můžete si u  nás půjčit 

jízdní kolo a  objevovat krásy 
zvlněné krajiny Moravského 
Toskánska� Mnoho dalších in
formací získáte také v  našich 
informačních brožurkách, které 
pro vás máme připraveny, a vy
brat si můžete z  široké nabíd
ky suvenýrů i  upomínkových 
předmětů nejen s  folklorními 
motivy�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. Informační centrum města Kyjova 188
2. TIC Veselska, Veselí nad Moravou 176
3.  Regionální turistické informační centrum 

Židlochovice 107

� Blanenská informační kancelář Blanka, Blansko 
74 � TIC Vyškov 51 � TIC Mikulov 20 � TIC Letovice 
16 � TIC BRNO, IC Pod krokodýlem 10 � TIC Lednice 
7 � 1� Mezinárodní cykloturistické centrum služeb 
a informací v ČR 4 � TIC Břeclav 4 � TIC Nedvědice 4 
� TIC Znojmo, Hradní 3 � Informační centrum měs
ta Bzence 3 � TIC města Hodonína 2 � Dům přírody 
Moravského krasu, Skalní mlýn 2 � TIC BRNO, IC TO 
JE Brno, Panenská 2 � TIC Vranov nad Dyjí 1 � TIC 
Vranovice 1 � TIC Valtice 1 � TIC Velké Pavlovice 1 � 
TIC Strážnicko 1 � TIC Ždánice 1 � TIC Pasohlávky 1 
� TIC Pavlov 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.mestokyjov.cz

Turistické informační  
centrum Šternberk
Vítěz ankety v Olomouckém kraji

Milí turisté! Potřebujete poradit, kde se nejlépe 
naobědváte? Nevíte si rady, kudy na hrad? Zajímá 
vás, jakými historickými památkami a  dalšími za
jímavostmi se může pochlubit Šternberk? Chcete 
získat přehled o  kulturních, sportovních a  spole
čenských akcích, které se právě konají ve městě 
a  jeho blízkém okolí? Hledáte pěkná přírodní zá
koutí, kde vás nebudou rušit davy lidí? Pak by první 
vaše kroky ve Šternberku měly směřovat do naše
ho informačního centra, kde na všechny zmíněné 

otázky známe odpovědi� Kro
mě toho vám nabídneme 
kopírovací služby, veřejný 
internet, kroužkovou vazbu, 
laminování a  skenování, na
jdeme vám nejbližší spoj do 
kteréhokoliv místa v republice 
a prodáme vám vstupenku na 
koncert, divadelní představe
ní či hokejový zápas� Za zmín
ku stojí i naše galerie, ve které 
pořádáme výstavy, přednášky, 
recitály a jiné akce�

Proč právě k nám?
	� Každého návštěvníka vítáme s úsměvem�
	� Máme bohatý výběr suvenýrů a propagačních 

materiálů�
	� Pořádáme výstavy, besedy, přednášky�
	� Nabízíme zastřešenou dobíjecí stanici pro maji

tele elektrokol + úschovnu zavazadel�
	� Jsme novým výdejním místem pro Zásilkovnu�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. TIC Šternberk, Horní náměstí 142
2. Městské informační centrum Javorník 114
3.  Turistické informační centrum Litovel 74

� Městské informační centrum Zlaté Hory 28 � 
 Informační centrum Šumperk, Hlavní třída 14 � 
Vzdělávací a informační centrum Kojetín 12 � Infor
mační centrum Olomouc 6 � Informační centrum 
Velké Losiny 5 � Městské informační centrum Pře
rov 3 � Českopolské informační centrum Jeseník 
3 � Turistické centrum Slatinice 2 � Městské infor
mační centrum Předmostí 2 � TIC Hanušovice 2 � 
Turistické informační centrum Rapotín 1 � TIC Hra
nice 1��

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.poznej-sternbersko.cz

Proč právě k nám?
	� Široká nabídka služeb�
	� Bohatý informační servis�
	� Prodej zajímavých upomínko

vých předmětů�
	� Půjčovna jízdních kol 

a koloběžek�
	� Prohlídky města s průvodcem�
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Informační centrum Hukvaldy
Vítěz ankety v Moravskoslezském kraji

Turistické informační centrum Hukvaldy je umístěno ve zrekonstruované 
budově rodného domu Leoše Janáčka, která slouží zároveň jako galerijní prostor, 
muzeum a místo pro různé kulturní a společenské akce.

Nezastupitelnou úlohu má IC 
v  propagaci obce a  rozvoji turistiky� 
Dokáže příchozím turistům dát skvělé 
tipy na nejrůznější výlety do bližšího 
i  dalekého okolí, na návštěvy zajíma
vých míst přímo v  Hukvaldech� Cen
trum disponuje velkým množstvím 
map a propagačních materiálů v něko
lika jazycích� Dále nabízí mimořádně 
široký výběr suvenýrů od turistických 
vizitek až po výrobky označované jako 
regionální produkt� Občanům zajišťuje 
informace o firmách, službách, kopíro
vání, skenování, laminování, veřejný 
internet� Informační centrum má zajiš
těn provoz o sobotách, nedělích i státních svátcích� 
Potěší i  množství turistických razítek a  publikací 
o známých rodácích Hukvald�

Proč právě k nám?
	� Jsme vždy usměvavé a dobře naladěné – pracu

jeme srdcem�

	� Podle turistů jsme vizitkovým a razítkovým 
rájem�
	� Máme otevřeno celoročně 7 dní v týdnu�
	� Stále pro turisty vymýšlíme něco nového�
	� Vždy dobře poradíme�

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1. Informační centrum Hukvaldy 322
2.  Městské a turistické informační centrum 

Bruntál 212
3. TIC Frenštát pod Radhoštěm 186

� TIC Nový Jičín 88 � TIC Krnov 85 � TIC a muzeum 
Bílovec 65 � Kulturní a  informační středisko Klim
kovice 43 � Informační centrum Studénka 42 � 
TIC FrýdekMístek, p� o�, provozovna Frýdlant nad 
Ostravicí 11 � IC Vrbno pod Pradědem 10 � TIC Os
travice 7 � TIC FrýdekMístek, p� o�, pobočka Místek 
6 � Knihovna a  informační centrum Čeladná 4 � 
Městské informační centrum Třinec 2 � Informač
ní centrum města Kopřivnice 1 � TIC Opava 1 � 
Informační centrum Brušperk 1 � OSTRAVAINFO, 
pobočka Vyhlídková věž 1 � TIC 1 � Turistické TIC 
FrýdekMístek, p� o�, pobočka Frýdek 1 � Gorolské 
turistické informační centrum Mosty u Jablunkova 
1 � OSTRAVAINFO, pobočka Hlavní nádraží 1. �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�
www.ic-hukvaldy.cz

Městské informační centrum 
Uherské Hradiště
Vítěz ankety ve Zlínském kraji | Vítěz ankety v České republice

Městské informační centrum v Uherském Hradišti sídlí v centru města v bývalé 
jezuitské koleji na Masarykově náměstí. A co v našem íčku najdete?

Usměvavý a  vstřícný personál, který ochotně 
poradí a  rád poskytne informace nejen o  památ
kách a  turistických cílech města a  regionu, ale 
i o tom, co se zde právě děje a u čeho musíte být, 
prostě o  všem důležitém, co potřebujete vědět 
k pobytu v našem městě� Půjčíme vám kolo nebo 
koloběžku, zakoupíte u  nás klasické turistické su
venýry a  regionální výrobky se značkou Tradiční 
výrobek Slovácka� Pokud jste cyklista, můžete se 
projet vinohrady v  rámci akce Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska, ochutnat víno při Žehnání 
Svatomartinského vína nebo speciality slovácké 
gastronomie na Slováckém festivalu chutí a  vůní� 
Při Slováckých slavnostech vína a  otevřených pa
mátek vás okouzlí krása krojů, zachutná vám víno 
od místních vinařů a  zaujmou vás historické pa
mátky� To vše je k  zažití jen v  Uherském Hradišti, 
srdci Slovácka!

Proč právě k nám?
	� Uherské Hradiště – srdce Slovácka
	� Uherské Hradiště – pohostinnost, vstřícní lidé

	� Uherské Hradiště – památky, folklor, tradice
	� Uherské Hradiště – Slovácké slavnosti vína 

a otevřených památek, Na kole vinohrady Uher
skohradišťska, Žehnání Svatomartinského vína, 
Slovácký festival chutí a vůní
	� Uherské Hradiště – Městské informační centrum 

a informace, které hledáte

Pořadí TIC v anketě
v kraji podle získaných hlasů

1.  Městské informační centrum  
Uherské Hradiště 749

2.  Informační centrum města  
Uherský Ostroh 278

3.  TIC Kroměříž 155

� TIC Rožnov pod Radhoštěm 135 � Informační 
centrum Zvonice Soláň 38 � Městské informační 
centrum Bystřice pod Hostýnem 33 � Městské in
formační centrum Holešov 21 � Informační cent
rum Napajedla 11 � Městské informační a turistic
ké středisko Zlín 6 � TIC Valašské Meziříčí 5 � TIC 
Vsetín 4 � Infocentrum Velehrad 2 � TIC Otrokovice 
2 � Krajské turistické informační centrum Zlín 1 � 
Informační centrum Hluk 1 � Informační centrum 
Velké Karlovice 1 � TIC Vizovice 1� �

Další TIC v kraji nezískala žádný hlas�

www.uherske-hradiste.cz
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Lipník nad Bečvou
Z Lipníka do Hranic
Vyzkoušejte podzimní pěší výlet 
po červené turistické trase z Lipníka do Hra
nic� Na trase dlouhé 21 km spatříte mimo 
jiné hrad Helfštýn, lázeňské město Teplice 
nad Bečvou nebo třeba Hranickou propast�

www.info.mesto-lipnik.cz

Lomnice nad Popelkou
Navštivte Lomnici nad Popelkou, 
turistický cíl a zimní středisko na 
pomezí Českého ráje a Krkonoš� 
Z bohaté kulturní nabídky neopomiňte pro
mítání v moderním kině či tradiční Mikuláš
ské slavnosti, které proběhnou 27� listopadu� 

www.lomnicenadpopelkou.cz

Dubí
Dům porcelánu s modrou krví 
vás seznámí s tradicí výroby por
celánu v  Dubí a v  Podkrušnohoří� Kromě 
světoznámého cibuláku zde mimo jiné uvi
díte figurální porcelán manufaktury Royal 
Dux Bohemia nebo originální autorská díla 
z porcelánových sympozií� 

www.mesto-dubi.cz

Strážnice
Podzim ve Strážnici nabízí pro
cházky po městě, zámeckém 
parku, ochutnávky vín a 10� ročník výtvar
ného Salonu Františka Cundrly, který je v le
tošním roce věnován strážnickému řezbáři 
Františku Gajdovi� Přísálí KD Strážničan od 
17� 10� do 2� 11� 2021�

www.straznice-mesto.cz

Brušperk
Kaplička svatý Marek
Podívejte se na Brušperk z nejvyš
šího místa v  blízkém okolí� Na  kopci Svatý 
Marek ve výšce 312 m n� m� najdete reno
vovanou kapličku a po nenáročném výstu
pu budete odměněni rozhledem na Lysou 
horu, Radhošť či blízké Palkovické hůrky� 

www.infobrusperk.cz

Jaroměřice nad Rokytnou
Kostel sv. Máří Magdalény
Kostel, který býval součástí pra
starého hradiště, najdete v obci Šebkovice� 
Původní rotunda byla zbudována koncem 
12� století, plnila i obranné úkoly, o nichž do
dnes svědčí tři dochované střílny� V 18� sto
letí kostel prošel barokní úpravou�

www.jaromericenr.cz

Karlovy Vary
Začněte balit kufr� Střevíce, pohorky, plavky, 
golfové hole� A kam že se to jede? Vlakem, 
autobusem či autem zamíříme do západ
ních Čech, do našich největších a nejzná
mějších lázní� Jedeme do Karlových Varů� 
Do města zážitků! Takže co podniknete jako 
první?

www.karlovyvary.cz/cs/varymetro

Poděbrady 
Místo, kde se dozvíte o všem, co se 
právě děje nebo bude dít v Podě
bradech, získáte tipy na zajímavé akce a dal
ší užitečné informace a k tomu všemu může
te ochutnat Poděbradskou samičku či pravý 
orosený Poděbradský zdroj! #poznejpolabi�

www.pruhpolabi.cz

Galina Miklínová –  
NEJEN LICHOŽROUTI
V táborské Galerii 140 na vás do 7� 11� 2021 
čeká Lichodílna pro malé i velké aneb vyrob 
si svého Lichožrouta�  Na své si přijdou také 
milovníci H2O a jeho „klanarádů“ či fanoušci 
Vombata Jirky�

www.galerietabor.cz

Tábor

Jindřichův Hradec
Vycházkový okruh městem
Tříkilometrová trasa vás provede 
malebnými zákoutími města� Zažijete nej
krásnější výhled na zámek, uvidíte zajímavé 
turistické atraktivity, kostely, významné měst
ské domy a procházku zpestří i výhled na ryb
ník Vajgar se svým ostrůvkem uprostřed�

www.infocentrum.jh.cz

Hradec Králové
Procházky Hradcem Králové
Poznejte známé, ale i  skryté detaily králov
ského věnného města díky procházkovým 
okruhům� Začněte třeba Lví stezkou  – lev 
totiž patří v  Hradci Králové k  výzdobě čet
ných architektonických objektů a veřejných 
prostor� Najdete je všechny?

www.hkinfo.cz

Ústí nad Orlicí
Festival duchovní hudby
Zveme vás do Ústí nad Orlicí na 25� ročník 
festivalu duchovní hudby sv� Cecílie� Přehlíd
ka souborů se koná 9� října 2021 v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie� V  době festivalu 
můžete navštívit v přilehlém parku meditač
ní kapli Jana Pavla II�

www.farnostuo.cz

Informační centra zvou  

http://www.kampocesku.cz
http://www.zamek-jaromerice.cz/
http://www.infocentrum.jh.cz
http://www.hkinfo.cz


Správné odpovědi a výherci

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

KAM PO ČESKU, ZÁŘÍ 2021
Celkem došlo 2 319 odpovědí, 2 289 z internetu a 30 dopisů,  
z toho 1 325 žen a 994 mužů.

Do kanadského Hradce s dětmi i v září
odpověď 1: a) Česká Kanada
odpověď 2: b) sladkou kaši
odpověď 3: b) parním vlakem
soutěžilo: 483 čtenářů; 479 správně; 
4 špatně

výherci: E. Greplová, Hřibojedy; L. Raž-
díková, Litvínov; O. Štěpán, Kopřivnice; 
M. Valušiaková, Jilemnice; P. Vlčková, 
Staňkov; P. Hejda, Česká Lípa; J. Mrázová, 
Světice; J. Mairich, Zákolany; J. Dudáš, 
Bohumín

Funpark aneb opičárny povoleny
odpověď 1: b) opice
odpověď 2: c) vodopád
odpověď 3: b) ponožky
soutěžilo: 340 čtenářů; 319 správně; 
21 špatně

výherci: A. Kuvíková, Holasovice; 
V. Hovorka, Žamberk; A. Matějková, 
Brandýs nad Orlicí; A. Kašpárek, Sychrov; 
R. Trubačová, Fulnek; J. Smolík, Beroun; 
J. Ticha, Bukovany; M. Dostálová, Náměšť 
na Hané; J. Laňová, Plzeň; M. Fialová, 
Karlovy Vary

Edice ČT
otázka: Princezna Prga má své vesmírné 
plavidlo, které se jmenuje…
odpověď: b) Prgolet

soutěžilo: 342 čtenářů; 315 správně; 
27 špatně
výherci: L. Amchová, Liberec; Z. Pálková, 
Zdice; K. Fialová, Praha 8

Kartografie PRAHA
otázka: Nejstarší horská rozhledna 
u nás, dokončena v roce 1825, nese název 
po svém zakladateli, Josefu Johannu 
Nepomukovi ze Schwarzenbergu. Víte, 
na kterém vrcholu tato rozhledna stojí?

odpověď: b) Kleť
soutěžilo: 408 čtenářů; 402 správně; 
6 špatně
výherci: D. Franková, Spálené Poříčí; 
Z. Boušková, Praha 12; D. Gregorová, 
Krouna

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Vyšebrodský klášter
soutěžilo: 398 čtenářů; 387 správně; 
11 špatně

výherci: R. Novák, Třebíč; I. Sláviková, 
Zliv; M. Kovář, Praha 3

Křížovka
…biosférickou oblastí
soutěžilo: 348 čtenářů; 339 správně; 
9 špatně

výherci: P. Hejtmánek, Hodonín; S. Čech, 
Světlá nad Sázavou; J. Košík, Zlín

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku za vydání červenec–srpen 2021

Informační středisko město Jindřichův HradecPanská 136/1
3 77 01 Jindřichův Hradec

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 15. října 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 
Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou 
vydavatelstvím Kartografie PRAHA.

a)  zámek  
Český Krumlov

b)  hrad Ledeč  
nad Sázavou

c) zámek Mikulov

Poznáte místo 
na fotografii?
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15 LET S VÁMI

Ohlédnutí 
za první 
republikou

Památky drží jak 
helvétská víra 

Aprílové sluníčko 
není ještě na tričko

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník IX., duben 2015

Dobrého je 
v řádu světa víc, 
ale to zlé člověk 
cítí silněji.

-Tomáš Garrigue Masaryk-

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XI., listopad 2017

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

-Jan Tříska-

Už zase jen 
vánoční 
kapři

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník X., červen 2016

Nezáviďte jeden 
druhému, ale 
mějte raději lásku 
mezi sebou, neboť 
závist plodí zášť. 

-Karel IV.-

Co třeba 
na výstavu… 

KAM na 
rodinný 
výlet?

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XIII., listopad–prosinec 2019

Člověk musí jet 
daleko, hrozně 
daleko, aby se 
dostal co nejblíž 
k domovu.

-Karel Čapek-

Chtíc, aby spal,
tak zpívala, synáčkovi…

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XIV., květen 2020

Mám rád pořádek, 
čisté prostředí, 
klid, skromnost, 
upřímnost, poctivost 
a slušnost. Ale přesto 

– doma je doma.
-Jiří Robert Pick-

Výlety nekončí... 



Objevte lázeňské 
UNESCO
Proslulá lázeňská města západočeského lázeňského trojúhelníku – Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně byla v rámci mezinárodní 
sériové nominace „Great Spa Towns of Europe“ nově zapsána na seznam 
památek UNESCO – kromě léčebných procedur a celostního přístupu 
ke zdraví i za neobyčejnou architekturu, unikátní přírodní zdroje a bohaté 
společenské vyžití, které ho řadí mezi významná evropská kulturní centra.

www.zivykraj.cz
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