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Milí čtenáři,
nevím, jak vám, ale mně připadá, že se 

brzy bez hesla nedostanu ani na záchod� 
Pokrok si žádá online účty a k nim patří ne-
prolomitelná přístupová hesla, jinak máme 
problém� Varovná zpráva pro ty, co mají 
internet� Ale co ti, co ho ani neznají? Politik 
radí, ať požádají příbuzné, já dodávám, po-
kud to jde� Dnes máme online účet, k němu 
přístupové heslo a tak nahlížíme do vyúčto-
vání služeb� Třeba v  bance, anebo do spo-

třeby energií, zdravotního pojištění, telefonu, internetu� S heslem dnes 
už i parkujeme, vstupujeme do domu, garáže, navigace nebo obchoďá-
ku, čerpáme pohonné hmoty a pokrok nás „heslem“ plíživě obkličuje� 
Když nás lapají, krásně nám zpívají, a  potom naše kontakty v  tichosti 
prodají „prodejcům“, kteří nám otravně volají� Když chceme mluvit 
s těmi, u nichž máme online účet, je to často mimo lidskou trpělivost 
a nakonec stejně chtějí heslo, jinak túdle núdle a tut, tut, tut� V lepším 
případě se dozvíme, ať jim napíšeme z formuláře na internetu� Pokrok 
holt nezastavíme, proto doporučuji alespoň silná hesla k online účtům�

Dost ale kybernetického strašení, mám tu malé ohlédnutí za Veli-
konocemi� Přivedli mě k němu takoví dva broučci, manželé šedesátní-
ci, co v samoobsluze řešili, že tu nemají bílá vajíčka k přemalování na 
vajíčka velikonoční� Tu se ona zeptala jeho: „Jak se pozná, která slepice 
snáší vajíčka bílá, a  jak ta, co snáší hnědá?“ Uvědomil jsem si, stejně 
jako její muž, že nevím� Zapátral jsem proto a zjistil, že barvu skořá-
pek ovlivňuje pigmentace a určuje genetika� Dobrá, ale genetika byla 
pro naše předky neznámé slovo, přesto věděli, která slípka snese jaká 
vajíčka� Jak? Podle barvy ušního boltce� Slípky, co mají boltce červe-
né, snáší hnědá, bílé – bílá a bílé s perlovými odlesky modrá vejce� Na 
internetu ale moudří ekobio odborníci tvrdí, že hnědá vejce pocházejí 
z volného chovu, bílá z klecového, ale věřte mi, je to nesmysl�

Květnové vydání by mělo být tak trochu o lásce, láskou zasažených 
nebo po lásce toužících� Majákem zamilovaných se stal proti své vůli 
Karel Hynek Mácha� Jednak jako socha a také jeho báseň Máj� Obojí je 
ale mýtus� Socha na pražském Petříně stojí teprve od roku 1912, není 
vůbec jasné proč, natož kam chodili zamilovaní předtím� Báseň Máj je 
o lásce snad jen ve větě, kde hrdliččin zval ku lásce hlas, ale dál je to 
případ pro kriminálku� My pro vás ale máme onačejší témata na kvě-
ten� KAM se vydat s rodinou, přáteli nebo sami, když nejsou lidi� Zave-
deme vás do Historických měst roku 2021, na výlety probouzející se 
krajinou nebo na májové městské akce� Takže, hurá na výlety, ať máme 
hezké siluety, třeba do plavek�

Luděk Sládek, šéfredaktor

Babička říkala…
Svědí tě levá dlaň?  
Čeká tě vydání! 

Svědí tě pravá dlaň?  
Přichází peníze!

1www.kampocesku.cz |
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Ludvík proti 
Slovanům (1150 let)

Svatoplukova Velká Morava se úspěšně 
rozvíjela. Velký podíl měly sympatie Říma 
a jím ustanovený arcibiskup Metoděj. 
Za kopečky ale stejný pocit neměli.

Ambiciózní Svatoplukův program byl trnem 
v  očích bavorskému panovníkovi, kterým byl Lud-
vík  II� Němec� Roku 872 obnovil boje proti Morava-
nům a jejich spojencům v Bohemii� Kroniky uvádějí, 
že v  tomto roce se východofranská vojska vítězně 
utkala „někde“ na Vltavě s  pěti vojvody  – Svatosla-
vem, Vítězslavem, Heřmanem, Spytimírem a  Moj-
slavem, ke kterým byl později přidán i Gorivej (jde 
o první písemný doklad o českém knížeti Bořivojovi)� 

-babok

Češi ve Švábsku 
(945 let)

Když se dva perou, leckdy na tom 
vydělá ten třetí. Český kníže 
Vratislav II. si vsadil ve sporu 
Jindřicha IV. a Rudolfa Švábského 
dobře.

Dva rivalové o moc 
ve Svaté říši římské 
vzájemně soupeřili i na 
pozadí intrik papeže 
Řehoře  VII� Odbojná 
šlechta za podpory 
papeže v  březnu 1077 
zvolila Jindřichovým 
vzdorokrálem Rudolfa 
a to vyvolalo další kon-
flikty� Do hry vstoupily 
české oddíly, které 
v  Jindřichově vojsku 
zpustošily Švábsko� Vratislav se svými muži něko-
likrát v  následujících letech Jindřichovi pomohl, 
a  tak ho Jindřich roku 1084 už v roli císaře nejen 
za italské tažení odměnil� Vratislav  II�  získal ne-
dědičný titul krále, kterého známe pod jménem 
Vratislav I�
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Český spisovatel, pub-
licista a  pedagog Jaroslav 
Čvančara se narodil 20�  listo-
padu 1948 v Praze na Žižkově 
a  mimo svou spisovatelskou 
a  badatelskou činnost je hrá-
čem na banjo a  kapelníkem 
countryové skupiny Taxmeni� 
Nejprve se vyučil lakýrníkem 
a  písmomalířem, pak vystu-
doval pedagogickou školu 
a Střední školu technickou� Vy-
střídal řadu povolání, od lod-
níka, kotelníka, propagačního 
pracovníka až po pedagogickou a  badatelskou 
činnost� Věnuje se dlouhá léta problematice hey-
drichiády, českému protinacistickému 
odboji a  dalším souvisejícím otázkám� 
K tomuto tématu vydal již několik publi-
kací a působil jako odborný poradce při 
tvorbě televizních i rozhlasových doku-
mentárních pořadů�

Kam byste pozval naše čtenáře 
na výlet po České republice?

Samozřejmě do Posázaví, protože 
jsem v  mládí trampoval, konkrétně třeba 
na Posázavskou stezku, která je úžasná. 

Je zde ještě ta trampská architektu-
ra původních srubů z  30. let. Další je 
Povltavská stezka, která vede od Slap-
ské přehrady ke Štěchovicím, je to asi 
osmikilometrová chůze a uprostřed je 
původní trampská osada Ztracenka. 
Jinak já sám jsem se stal ve dvanácti 
letech členem turistického oddílu Dy-
namo Radlice, který tehdy vedl Jaro-
slav Foglar, a zůstal jsem v něm sedm 
let. Od pana Foglara jsem později 
koupil chatu pod Medníkem.

Děkuji Vám za zajímavý tip na 
výlet a  dovolte mi, abych Vám po-

přála mnoho štěstí a zdraví do dalších dní�
Alice Braborcová

Řeka Sázava a vrch Medník od Pikovic

Dobrý den, jako čtenář časopisu KAM po  Česku 
Vás chci informovat, že jsem letos zprovoznil 
Museum bednářství Jaroslava Tománka� Je to 
o  bednářské živnosti mého pradědy� Pěkný den, 
Ing� Pavel Tománek

Dobrý den, pane Tománku, předně se chci omlu-
vit, že Vám odepisuji až teď, ale i tak je to neomluvi-
telné. Díval jsem se na Vaše webové stránky, projekt 
se mi jeví zajímavý, stejně jako jeho téma – bednář-
ství. Pokud pro Vás můžeme něco udělat, neváhejte 
se mi ozvat. Ať se daří a jenom vše dobré…

Milí redaktoři a vážený pane Sládku� „Mílí čte-
náři“ patří k  tomu nej mezi úvodníky a  děkuji za 
ně, a  to svému krajanovi panu Sládkovi� Ozdobte 
prosím Váš už tak krásný časopis ještě taky příspěv-
kem o  mém milém rodném Koldínu a  jeho tvrzi� 
Těším se� Zdrávi došli! Eva Hlaváčková, Letohrad

Krásné pozdravení, doktorko, děkuji za lichotku, 
kterou si myslím nezasloužím. Pamatuji si, že doma 
v  Přestavlkách mi nosívali čerti uhlí už od dětství. 
Ohledně někdejší tvrze, dnes zámečku v  Koldíně, 
jsem se informoval, ale stále platí, že „Nyní je v sou-
kromém vlastnictví a  účelově využit“. Nebylo by 
moudré psát o  něčem, kde nás nepustí dovnitř. Ale 
pokud máte jiný nápad, třeba z Letohradu, můžeme 
se domluvit.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Dobrý den� Moc Vás zdravím� S  radostí jsem 
zjistila, že jsem vyhrála cenu v soutěži cyklokvíz pro 
malé cyklisty ve speciálu Kam na výlet cyklospeciál� 
Chtěla bych se raději přeptat, jak bude výhra zaslá-
na? Snad nemusím někam do redakce osobně?

S pozdravem Víšková Danuše
Dobrý den, paní Víšková, ohledně Vašeho do-

tazu, tohle měla být původně ta horší varianta ze 
dvou možných, jak už jste sama naznačila. Ale pro-
tože jsme „šikulové“ a neuvedli u soutěže vyzvednutí 
výhry v  redakci, bude Vám zaslána poštou na Vaši 
poštovní adresu, kterou jste uvedla ve své odpovědi. 
Ale Zastavit se v redakci můžete, pokud budete chtít, 
budeme se těšit:)

Krásné odpoledne i  vám pane Sládku� Moc 
děkuji za vaši odpověď a  moc se těším na zasla-
nou výhru� Jistě se ráda někdy, až budu mít cestu, 
zastavím 6 Nyní bohužel tolik času nemám, neb 
dálkově studuji a  finišuji bakalářskou práci� Už se 
těším, až bude celé studium za mnou a začneme 
zas trochu víc cestovat 6 S pozdravem Víšková D�

Dobrý den, výhra byla dnes odeslána na Vaši 
adresu. Držím palce s  „bakalářkou“ i  budoucí 
bakalářce.

Dobrý den, mockrát děkuji za zaslanou výhru 
– moc se těším 6 A moc děkuji za přání 6 Mějte 
se krásně� S pozdravem Víšková D�

Vratislav II., freska 
ve znojemské rotundě

Ludvík Němec se svými syny, Velká francouzská kronika, před 1270

2| www.kampocesku.cz

KAM to vidí

KAM na výlet s JAROSLAVEM ČVANČAROU



Biskup ‑kníže a nemravnost (825 let)

Císař Jindřich VI. Štaufský porušil zvyklosti, protože výsada 
provolávat knížete náležela našemu vládnoucímu rodu. 
Učinit knížetem pražského biskupa, tedy obdaření církevního 
hodnostáře světským titulem knížete, znamenalo doma 
i v blízkém okolí událost nevídanou.

Přemysl Otakar  I�  se však ne-
hodlal vzdát, velká část šlechty mu 
vyjádřila podporu� Avšak u  Zdic 
šlechta ztratila paměť, přešla na 
stranu Spytihněva a  Přemysl utr-
pěl porážku bez boje� Stáhl se do 
Pražského hradu, kde čtyři měsíce 
odolával, než Jindřich Břetislav Hrad 
dobyl a  Přemysl uprchl za hranice� 
V květnu Jindřich Břetislav vpadl na 
Moravu, celou si ji podrobil, a  tím 
se mu podařilo soustředit do svých 
rukou moc nad celým přemyslovským státem� Ne-
přestal však žít se strachu z Přemysla, proto se těsně 
přimkl k císaři� Císař Jindřich VI� mu dal v domácích 
záležitostech volnou ruku, oplátkou žádal posluš-
nost� A nemýlil se, v oddanosti císaři se mu vyrovnal 
málokterý z Přemyslovců� Vládu započal ve znamení 
sjednocení Čech, ale znamenala jen dobu největšího 
úpadku� Servilita k císaři neznala hranic, ale doma mu 
hořela koudel� O stavu českého kléru za jeho pano-
vání svědčí návštěva kardinála -legáta Petra z Kapue 

v květnu 1197� Odhalila 
neuvěřitelné prohřešky 
v  jeho řadách, nedodr-
žování slibu čistoty, zdr-
ženlivosti ve styku se že-
nami� Legátova mise ale 
skončila fiaskem� Když 
při svěcení nových kně-
ží žádal od uchazečů 
slib čistoty, především 

zdrženlivost ve styku se ženami, byl v bouři protestů, 
téměř ubit� Mise odhalila hrubé nedbalosti v  Břev-
novském a  Sázavském klášteře, které vedly k  sesa-
zení obou opatů� To vše vrhalo stín nemravnosti na 
dlouhý a  navenek příkladný Jindřichův biskupský 
úřad� Jindřich se necítil v Praze v bezpečí a netroufal 
si ani setrvat v Čechách� Nechal se tedy převézt do 
Chebu, kde však jeho cesta skončila 15� června� Po-
hřben byl v Doksanech po boku své matky Markéty�

Antonín Fridrich

Svatopluk dobyl 
Prahu (915 let)

Svatopluk Olomoucký pocházel 
z olomoucké dynastie Přemyslovců. 
Mezi lety 1091–1107 vládl 
olomouckému údělu.

V  roce 1103 se 
účastnil s českým kní-
žetem Bořivojem  II� 
tažení do  Polska, kde 
proti sobě o  trůn 
bojovali Boleslav  III� 
Křivoústý a  Zbyhněv� 
Bořivoj získal od Bo-
leslava III� 1000 hřiven 
stříbra, ale s  bratran-
cem Svatoplukem se 
nepodělil� To vyvolalo 
svár a  Svatopluk ná-
sledně podnikl po-
kusy o Bořivojovo se-
sazení� Druhý pokus 
v roce 1107 s podpo-
rou uherského krále Kolomana a polského knížete 
Boleslava III� byl úspěšný� Svatopluk obsadil až do 
své smrti 21� září 1109 český knížecí stolec�
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Bitva u Mailbergu 
(940 let)

Český kníže Vratislav II. stál při 
římském králi Jindřichu IV. ve sporu 
s papežem Řehořem VII. Toho využil 
Leopold II. Krásný, panovník říšské 
východní marky, a napadl oslabené 
české knížectví – Moravu.

V  odvetu Vratislavův bratr, moravský Přemy-
slovec kníže Konrád  I�  Brněnský, a  Ota  I�  vpadli 
s vojskem na Leopoldovo území� V bitvě u Mailber-
gu 12� května 1082, podle dobových zpráv jedné 
z  nejkrvavějších bitev té doby, Leopolda rozdrtili� 
Vratislav se mohl ujmout vlády v Rakousku, ale byl 
prozíravým realistou�

Josef Grof

Založení kláštera v Teplé (825 let)

Za zakladatele premonstrátského kláštera v Teplé je považován velmož Hroznata 
z Ovence, dnešního Bubenče, který byl českým šlechticem a dvořanem Přemysla 
Otakara I. Současně byl také velitelem hraničářů střežících významnou zemskou 
cestu, ke které byla zbudována tvrz s osadou a tržištěm Teplá.

K  založení premonst-
rátského kláštera došlo ko-
lem roku 1193 po Hrozna-
tově návratu z třetí křížové 
výpravy� K  té se připojil 
nedlouho po smrti syna 
a manželky roku 1188� Po 
svém příjezdu k  moři se 
však rozhodl dále nepo-
kračovat a požádal papeže 
Celestýna  III�  o  zproštění 
slibu účasti� Papež mu 
roku 1191 vyhověl, ovšem 
s podmínkou, že na svých statcích založí klášter� Po 
svém návratu do Čech tento závazek Hroznata spl-
nil� K založení kláštera bylo vybráno místo přibliž-
ně 2 km od již existující osady v  blízkosti zemské 
stezky a také v blízkosti poutního místa spojeného 
se svatým Vojtěchem� Roku 1197 vyrazil Hroznata 
na další křížovou výpravu, kterou opět opustil ještě 
na evropském území, ale podařilo se mu dosáh-
nout u papeže Celestýna III� významných privilegií 
pro tepelský klášter v  podobě papežské ochrany, 

práva pontifikálií pro opaty a odpustků pro poutní-
ky do kláštera� Ještě než se Hroznata na tuto výpra-
vu vydal, sepsal svou poslední vůli, kde je písemně 
doložena existence tepelského kláštera a uvedeno, 
jak se má s tepelským panstvím po jeho smrti na-
ložit� Hroznatova závěť z  roku 1197 je pokládána 
za zakládací listinu kláštera, završující proces jeho 
založení� Je také nejstarší listinou na našem území 
opatřenou pečetí soukromé osoby�

-felix-

Jindřich Břetislav biskup ‑kníže

Satira mnich a jeptiška, papež přihlíží, anonym, 1. pol. 
17. století, Muzeum Catharijneconvent, Utrecht

Klášter Teplá

Svatopluk a jeho syn Václav 
Jindřich Olomoucký, katedrála 

svatého Václava v Olomouci

Leopold Sličný 
v bitvě 
u Mailbergu, 
Babenberský 
rodokmen, klášter 
Klosterneuburg, 
1489–1492
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Zřícenina hradu Sion u Chlístovic. Hrad nechal pravděpodobně v letech 1426–1427 postavit 
husitský hejtman Jan Roháč z Dubé. Po čtyřměsíčním obléhání roku 1437 byl Roháč zajat 
královskými pod velením Hynce Ptáčka z Pirkštejna. Poté byl hrad vypálen a přešel do vlastnictví 
římskoněmeckého císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského.

Původně hrad zastával spí-
še funkci reprezentativního sídla, 
budování rozsáhlejšího opevnění 
započalo až v  letech 1435–1437� 
Roháč byl nucen narychlo posílit 
obranu hradu po porážce husitů 
u  Lipan (1434)� Posádku tvořilo 
několik desítek mužů, doplněných 
uprchlíky z  Hradce Králové, proto-
že měšťané v březnu 1437 uzavřeli 
dohodu se Zikmundem� Jan Roháč 
se na Sion uchýlil po neúspěšné 
roli táborského vůdce na podzim 
1435� Odtud vedl svou vlastní válku 
proti Zikmundovi, který proti němu 
v  únoru 1437 nechal svolat zem-
skou hotovost� Vojsko vytáhlo k Si-
onu koncem dubna a  hrad oblehlo 

v  prvních květnových dnech� Bylo 
to hned poté, co oddíl Roháče pře-
padl karavanu z Uher a ukořistil králi 
mnoho volů a sudů s vínem� Vojsko 
zemské hotovosti složené z  oddílů 
české šlechty i  českých měst, je-
muž velel hofmistr Hynce Ptáček 
z  Pirkštejna, čtyři měsíce obléha-
lo Sion� Archeo-logický průzkum 
(1962–1965) prokázal, že obléhání 
bylo velmi vlažné� K bojovým akcím 
došlo až po příchodu posily z Uher, 
která vyrazila z  Prahy 3�  září� Po 
pádu byl Sion vypálen a sním i pět 
vesnic k němu náležejících� Neslav-
ný osud čekal Jana Roháče z Dubé 
a spolu s ním zajaté jeho věrné�

Josef Grof fo
to

 ©
 W

iki
m

ed
ia 

Co
m

m
on

s; 
Lu

dě
k S

lád
ek

fo
to

 ©
 W

iki
m

ed
ia 

Co
m

m
on

s

1717
(305 let)
Marie Terezie
* 13� 5� 1717
† 29� 11� 1780
rakouská 
arcivévodkyně, 
česká a uherská 
královna, 
markraběnka 
moravská

1752
(270 let)
Jan Josef Nehr
* 8� 5� 1752
† 13� 9� 1820
český klášterní 
lékař, zakladatel 
Mariánských 
Lázní jako 
lázeňského 
města

1897
(125 let)
Milada 
Skrbková
* 30� 5� 1897
† 2� 10� 1935
česká tenistka, 
naše první 
olympionička, 
bronz z OH 1920 
v Antverpách

Švédové na Moravě (380 let)

Potomci Vikingů, dobyvatelé ze severu, se několikrát prohnali Čechami i Moravou.  
Hrůza a strach předcházely jejich vojsko. Na jaře roku 1642 tu byli zase…

Třicetiletá válka v  Čechách 
a  na Moravě měla na přelomu 30� 
a  40� let 17�  století zcela jasnou 
„švédskou“ stopu� Obyvatelé obou 
zemí si mohli připadat jak někde 
u  Stockholmu� Švédové pod ve-
dením vrchního velitele Johana 
Banéra brázdili Evropou a  „zaví-
tali“ i  k  nám� Trochu si zaloupili 
a  zase odjeli, aby se po nějakém 
čase vrátili� Když Banér v roce 1641 
zemřel, zdálo se, že přijde úleva� 
Jenže ouha� Nastoupilo nové koště 
v osobě Lennarta Torstensona, kte-
ré se chopilo nové funkce opravdu 
vzorně� Během přezimování v  Ně-
mecku přeorganizoval armádu a na 
jaře 1642 vpadl přes Braniborsko 
a Slezsko na Moravu� Hordy Švédů 
nejdříve po delším obléhání dobyly 

v květnu Hlohov, Lehnici a Svídnici 
v  dnešním Polsku, aby vnikly do 
Slezska, a pádily k Olomouci, která 
je zajímala nejvíc� K tomu si Švédo-
vé jako zákusek podali Prostějov, Li-
tovel, Šternberk a Uničov� V polovi-
ně června bylo splněno a Olomouc 
se stala nejvýznamnějším opěrným 
bodem v  habsburské monarchii� 
Město začali postupně měnit 
v  pevnost, opravili hradby, zrušili 
některá předměstí a  rozbořili blíz-
ký Klášter Hradisko� Ačkoliv na jaře 
1643 byli Švédové vytlačeni z řady 
moravských měst, v  Olomouci zů-
stali kvůli válečným reparacím až 
do července 1650�

-babok-

Květen 1127 (895 let)
Na dvorském sjezdu 
v Merseburku navštívil Soběslav 
římskoněmeckého krále 
Lothara III� ze Supplinburgu� 
Soběslavovo vojsko se účastnilo 
obléhání Norimberku, který 
ovládali Štaufové� O rok dříve se 
utkali v Čechách a Lothar padl 
do Soběslavova zajetí� Posléze 
uzavřeli spojenectví�

Květen 1137 (885 let)
Došlo k důležité schůzce 
Soběslava I� s polským králem 
Boleslavem Křivoústým na hra-
dě v Kladsku, čímž bylo ukon‑
čeno pětileté česko ‑polské 
nepřátelství� K Moravě patřilo 
ještě Hlubčicko a Prudnicko 
(dřívější historické Slezsko, dnes 
Opolské vojvodství v Polsku)�

1. 5. 1147 (875 let)
Český kníže Vladislav II. se zú‑
častnil se svými oddíly druhé 
křížové výpravy, která však do 
Palestiny nedorazila� Při zpáteč-
ní cestě se zastavil v Cařihradě, 
kde se setkal s byzantským cí-
sařem Manuelem, a v Kyjevské 
Rusi, kde navázal přátelské 
styky s knížetem Izjaslavem 
Mstislavičem�

2. 5. 1392 (630 let)
„Toho dne honby, kolby, a jiné 
kratochvíle dály se na ryňku 
staroměstském u přítomnosti 
Václava, římského a českého 
krále a Jana, falckrabí kníže-
te bavorského, jehožto dceru 
Soffii král Václav za manželku 
měl�“ (Kalendář hist� národa čes-
kého, D� A� z Veleslavína, s� 411)

2. 5. 1907 (115 let)
Český spisovatel, novinář a his-
torik Pavel Nauman se narodil 
2� 5� 1907 († 24� 9� 1976)� Je 
znám hlavně jako autor dětské 
knihy Pohádky o mašinkách� 
Byl velkým ochráncem přírody 
a přičinil se o vznik několika 
státních přírodních rezervací� 
Jeho synem byl architekt Pavel 
Nauman�

Lennart Torstenson, malba Davida Becka, 1700

Sion, Jan Roháč z Dubé, polský šlechtic Vyšek Račinski, kněz Jan 
Prostředek a puškař řečený Zelený, akvarel, Věnceslav Černý
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1907
(115 let)
Jan Pivec
* 19� 5� 1907
† 10� 5� 1980
český herec, ve 
filmu proslul jako 
tradiční milovník

1917
(105 let)
Karel Pech
* 18� 5� 1917
† 14� 2� 2006
český herec, 
režisér, televizní 
scenárista, 
autor pořadu 
Moje přítelkyně 
Šimako

1927
(95 let)
24� 05� 1927
T. G. Masaryk 
potřetí zvolen 
prezidentem 
ČSR (274 hlasů), 
protikandidát 
KSČ V� Šturc 
(54 hlasů)

Prusové u Prahy (265 let)

Nejdříve vítězství u Prahy, poté porážka u Kolína. 
Úvod „nulté“ světové války zanechal v bitvě 
u Štěrbohol hromady mrtvých na straně pruské 
i rakouské armády.

Sedmiletá válka (1756–1763) je 
dnes vzhledem ke svému rozsahu po-
važována za „nultou“ světovou válku� 
Celosvětové válčení bylo následkem 
mezinárodního politického přeskupe-
ní a změny aliancí� Bylo třeba si „vyjas-
nit“, co a  jak dál… Jedním z  prvních 
konfliktů mezi Pruskem a  Rakouskem 
byla bitva u Štěrbohol, kdy se Prusové 
pod vedením krále Fridricha II� a mar-
šála Kurta Schwerina utkali hned z jara 
1757 s  vojsky Habsburské monarchie 
v  čele s  princem Karlem Lotrinským 
a  maršálem Brownem� Bitva proběh-
la 6�  května  1757 na mnoha místech 
v  okolí tehdejší Prahy� Výhodnější 
výchozí pozici Rakušanů mezi horou 
Vítkov, výšinami u  Hrdlořez, Malešic, 

Olšan a  Nuslí se nepoda-
řilo přetavit v konečný vý-
sledek� Naopak v průběhu 
dne se situace zhoršovala 
a  po zmatcích ve velení 

a  po mnoha přesunech bylo výsled-
kem bitvy kolem třinácti tisíc obětí na 

obou stranách� Zahynuli i  oba maršá-
lové Schwerin a  Browne a  rakouské 
vojsko se stáhlo do Prahy� Smutné 
na tom všem je, že nejkrvavější bitva 
v  18�  století na našem území praktic-
ky nic nevyřešila a že zůstala ve stínu 
své „slavnější“ vítězné sestry od Kolí-
na, která proběhla následující měsíc� 
Inu, úspěchy se přece jenom lépe 
připomínají…

-liban-

4. 5. 1802 (220 let)
Došlo ke zrušení doživotní 
vojenské služby, místo ní byly 
zavedeny tzv� kapitulace na 
určitý počet let (pro pěchotu 
a vozatajstvo 10 let, pro jezdec-
tvo 12 let, pro dělostřelectvo 
a ženisty 14 let)� Již v roce 1811 
byla délka vojenské služby sta-
novena jednotně na 14 let�

6. 5. 1917 (105 let)
Mezi 6� a 13� 5� se v Kyjevě 
sešel III. sjezd Svazu česko‑
‑slovenských spolků na Rusi 
(dvě třetiny delegátů tvořili 
zajatci), který v rezoluci uznal 
pařížskou radu za nejvyšší 
autoritu zahraničního odboje� 
Současně byla na sjezdu vytvo-
řena Odbočka Československé 
národní rady na Rusi�

8. 5. 1432 (590 let)
Mezi 8� a 18� květnem proběhlo 
v Chebu jednání mezi husity 
(Prokop Holý, Jan Rokycana, 
Petr Payne) a zástupci basilej‑
ského koncilu, na němž bylo 
husitům slíbeno, že budou 
moci na koncilu přednést a hájit 
svůj program� Výsledky jednání 
patřily k největším diplomatic-
kým úspěchům husitů�

10. 5. 1222 (800 let)
Přemysl Otakar I� rozšiřuje 
konkordát na všechny české 
církevní úřady� Velké privile-
gium české církve bylo zachy-
ceno listinou z 10� 3� 1222, 
které vymezovalo vztahy mezi 
církví a světskou společností� 
Původně se týkal jen vztahu 
krále a pražského biskupa�

10. 5. 1627 (395 let)
„Bylo vyhlášeno z vůle císaře 
Ferdinand II� Obnovené Zřízení 
Zemské v Čechách, které 
upravovalo a určovalo politický 
i veřejný život v zemi, zkracova-
lo znamenitě moc stavů a po-
silovalo panovníka�“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D� A� z Veleslavína, s� 434)

Eskortoval Napoleona na Elbu (230 let)

Český šlechtic Karel Jan Nepomuk hrabě Clam ‑Martinic pocházel po matce ze starobylého 
českého rodu Martiniců. Narodil se v Praze 23. května 1792. Podle dosud nedoložených teorií 
by mohl být otcem spisovatelky Boženy Němcové.

Studoval práva na pražské uni-
verzitě a roku 1809 se rozhodl pro vo-
jenskou dráhu� Stal se komořím a po-
bočníkem generála (později polního 
maršála) Karla Filipa Schwarzenberga 
a v  letech 1812–1814 se účastnil jeho 
vojenských tažení� Roku 1814  dosáhl 
hodnosti majora a  stal se členem 
doprovodu svrženého císaře Napo-
leona na Elbu� Aktivně se zapojil do 
diplomatických jednání na Vídeňském 
kongresu� V roce 1820 byl povýšen na 
plukovníka a roku 1824 přidělen princi 
hessenskému při jeho cestě do Ruska, 
kde se setkal s cary Alexandrem I� a Mi-
kulášem I� V prosinci 1830 byl povýšen 
na generálmajora a  jmenován dvor-
ským válečným radou� Po nástupu na 
trůn si ho císař Ferdinand I� Dobrotivý 

vybral za generálního pobočníka� Hra-
bě byl všestranně založený člověk, 
příznivec a  znalec výtvarného umění, 
jméno si vydobyl i jako spisovatel� Dal 
uspořádat a  doplnit rodinnou galerii 

předků a svou podporou umožnil ma-
líři Josefu Vojtěchu Hellichovi delší 
studijní pobyt v  Itálii� V  roce 1830 se 
stal majitelem panství ve Smečně, kde 
nechal vystavět empírovou rodinnou 
hrobku� Po své smrti 29�  ledna  1840 
(Vídeň) v ní byl pohřben� Na jeho po-
čest byl postaven roku 1847 v  polích 
u  Smečna jedenáct metrů vysoký 
sloup známý jako Martinický obelisk�

-baal-

Památník bitvy u Štěrbohol

Smrt maršála Schwerina, Johann Christoph Frisch, 
18. století

Karel Jan Nepomuk hrabě Clam ‑Martinic

Zámek Smečno
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Mecenáš a sběratel (145 let)

Český historik a teoretik umění, výtvarný kritik a především 
významný sběratel francouzského a českého umění Vincenc 
Kramář se velkou měrou zasloužil o umělecké sbírky nynější 
Národní galerie v Praze. Proslul svým mimořádným smyslem 
pro výjimečná díla a širokým rozhledem.

Narodil se 8�  květ-
na  1877 ve Vysoké nad 
Jizerou jako syn obchod-
níka� Studoval na Aka-
demii výtvarných umění 
a Univerzitě Karlově v Pra-
ze a  ve Vídni� Mnoho let 
pobýval v cizině, cestoval 
po Itálii, Německu, Francii, 
Belgii a Nizozemsku� Všu-
de se zajímal o nové prou-
dy v  současném umění, 
zvláště o  kubismus a  jeho nejvýznam-
nějšího představitele Pabla Picassa� 
V roce 1921 vydal obsáhlou studii Kubi-
smus� V letech 1919–1929 byl ředitelem 
Obrazárny Společnosti vlasteneckých 

přátel umění v  Čechách, 
předchůdkyně dnešní Ná-
rodní galerie v Praze� Sta-
ral se o doplňování sbírek 
a  zaváděl nové metody 
konzervační a  restaurá-
torské práce� Vytvořil re-
prezentativní a  fungující 
státní instituci a  můžeme 
mu vděčit za opravdu 
kvalitní přírůstky v oblasti 
středověkého a  moderní-

ho umění� Před smrtí odkázal Národní 
galerii svoje sbírky kubistického umě-
ní, i když darování provázely problémy 
a  spory s  dědici� Napsal řadu článků 
a textů na toto téma a byl přesvědčen 

o  správnosti a  umělecké hodnotě ku-
bismu, děl českých umělců Kubišty, 
Guttfreunda a  Filly� Nepochopení od-
borné i širší veřejnosti chápal jako poli-
továníhodné� Vincenc Kramář byl ženat 
s vídeňskou rodačkou Marií Goldnaglo-
vou a měli syna Vincence� Zemřel 7� lis-
topadu  1960 v  Praze a  je pohřben na 
hřbitově Malvazinky na Smíchově�

Marie Petrušková

1927
(95 let)
Anděla 
Dvořáková
* 30� 5� 1927
† 5� 9� 2011
předsedkyně 
Českého svazu 
bojovníků 
za svobodu  
(2001–2011)

1932
(90 let)
Stanislav 
Zindulka
* 5� 5� 1932
† 14� 3� 2019
český herec, 
nositel Českého 
lva za vedlejší roli 
ve filmu Babí léto

1932
(90 let)
Miloslav 
kardinál Vlk
* 17� 5� 1932
† 18� 3� 2017
český katolický 
klerik a teolog, 
35� arcibiskup 
pražský a primas 
český

fo
to

 ©
 W

iki
m

ed
ia 

Co
m

m
on

s

Mystik a okultista (155 let)

Spisovatel a překladatel Karel Weinfurter (* 27. května 1867, 
Jičín) je považován za největšího českého mystika, okultistu 
a zasvěcence. Jako jeden z prvních u nás začal koncem 
19. století provozovat jógu. Zájem o spiritismus ho však v mládí 
přivedl až do psychiatrického ústavu.

Jedináček z  rodiny 
vojáka c� a  k� rakousko-
-uherské armády se se 
svými rodiči přestěhoval 
roku 1880 do Prahy� Při 
studiu na reálce v  Ječné 
ulici začal provozovat spiri-
tismus a pokoušel se získat 
schopnosti média, což se 
mu zřejmě podařilo� V roce 
1890 se seznámil ve spiriti-
stickém kroužku s baronem 
A�  F�  Leonhardim a  spisovatelem Gus-
tavem Meyrinkem� Společně s  dalšími 
založili teozofickou lóži U Modré hvěz-
dy, v  níž se věnovali studiu zednářské 
a  rosekruciánské literatury a  naukám 

indické filozofie� Wein-
furter pracoval jako poš-
tovní úředník a  pomoc-
ný učitel, psal recenze 
a  fejetony, aby nakonec 
zakotvil u  vydavatele 
J�  R� Vilímka, pro kterého 
překládal beletrii z anglič-
tiny a němčiny� Překlada-
telstvím se živil víceméně 
až do konce života� Jako 

badatel v  oblasti okultis-
mu a  zakladatel novodobé křesťanské 
mystiky dosáhl světového renomé� 
Mezi jeho nejznámější díla patří Ohni-
vý keř – Odhalená cesta mystická, Bible 
ve světě mystiky nebo Paměti okultisty� 

Weinfurterův mystický výklad bible je 
překvapující a  přitažlivý pro všechny, 
kteří hledají smysl lidské existence� Za-
ložil mystický spolek Psyché a  vydával 
stejnojmennou revue� Zabýval se i spor-
tovní střelbou, studiem hudby a malíř-
ství a entomologií� V době heydrichiády 
byl Karel Weinfurter vzat do vazby a na 
následky nachlazení krátce po propuš-
tění 14� března 1942 zemřel� Je pocho-
ván na Vinohradském hřbitově v Praze�

-ab-

10. 5. 1912 (110 let)
Po devíti letech stavby proběh-
la na Pradědu kolaudace cha‑
ty a vyhlídkové věže nazývané 
Habsburgwarte (strážní věž 
Habsburk) nebo Altvaterturm 
(věž Praděd)� Okázalá kamenná 
rozhledna ve stylu středověké 
hradní věže byla vysoká 32,5 m� 
Měla 23 místností v sedmi 
podlažích�

12. 5. 1902 (120 let)
V Mariánských Lázních byl na 
rozchodu 1000 mm zahájen 
provoz elektrické tramvaje� 
Tramvaje na jednokolejné trati 
o délce cca 2,3 km spojovaly 
nádraží s centrem� Byla jedinou 
tramvajovou dráhou v Česku 
v nadmořské výšce přes 600 m� 
V provozu byla do 26� 4� 1952, 
poté byla nahrazena trolejbusy�

14. 5. 1562 (460 let)
V Praze byl českým 
králem korunován 
Maxmilián II. Habsburský, 
syn císaře Ferdinanda� Vlády 
se ujal po smrti svého otce 
27� 7� 1564� V roce 1575 ústně 
potvrdil Českou konfesi� Ta byla 
kompromisem mezi požadavky 
všech protestantských vyznání 
zastoupených na našem území�

15. 5. 1497 (525 let)
Král Vladislav Jagellonský vydal 
nařízení o postavení židů 
v zemi� Bylo jim mimo jiné 
dovoleno pobírat dvojnásobné 
úroky oproti ostatním věřitelům� 
V průběhu 90� let vydal několik 
takových nařízení, v nichž určil 
pravidla židovskému a křesťan-
skému obchodu s penězi�

16. 5. 1842 (180 let)
Český varhanář Jan Tuček 
se narodil 16� 5� 1842 
(† 20� 7� 1913)� Firma založená 
Janem Tučkem byla největší 
v Čechách, jež postavila přes 
420 varhan a vyrobila přes 8000 
harmonií evropské i americ-
ké soustavy� Jeho varhany 
jsou např� ve Smetanově síni 
Obecního domu v Praze�

Kniha Paměti okultisty, 1933

Vincenc Kramář,  
Kubismus, 1921

Karel Weinfurter, před rokem 1920

Vincenc Kramář, 1932
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1932
(90 let)
Vadim Petrov
* 24� 5� 1932
† 7� 12� 2020)
český hudební 
skladatel, syn 
emigranta ze 
starobylého 
ruského 
šlechtického rodu

1942
(80 let)
Věra Čáslavská
* 3� 5� 1942
† 30� 8� 2016
česká sportovní 
gymnastka, pro 
ČSSR získala: OH 
7 Z, 4 S / MS 3 Z, 
3 S, 1 B / ME 11 Z, 
1 S, 1 B

1942
(80 let)
Pavel Kantorek
* 17� 5� 1942
† 3� 8� 2017
český 
přírodovědec, 
profesor 
fyzikálních věd, 
karikaturista, 
povídkář
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Zakladatel české sci ‑fi (130 let)

V Jilemnici se 10. května 1892 narodil budoucí český prozaik a spisovatel Jan Weiss,  
kterého řadíme k zakladatelům české sci ‑fi literatury.

Svá středoškolská studia 
zahájil v  Hradci Králové, kde 
v  letech 1905 až 1908 navště-
voval místní gymnázium� Matu-
roval však v roce 1913 ve Dvoře 
Králové� Následně byl přijat ke 
studiu práv na univerzitě ve Víd-
ni, ale studium přerušila v roce 
1914 válka a Weiss musel naru-
kovat� Bojoval na ruské frontě, 
kde byl u Tarnopolu v roce 1915 
zajat� Prošel několika zajatecký-
mi tábory a v roce 1917 se při-
dal k československým legiím ve městě 
Žytomyr, kde začal také psát� Po návratu 
do Československa pracoval jako úřed-
ník na ministerstvu veřejných prací, ze 
kterého musel v  době okupace v  roce 
1942 odejít� Od roku 1947 se věnoval 
pouze literatuře�

Své zážitky ze zajetí a  v  legiích 
popsal ve sbírce povídek Barák smrti 
(1927)�

V  románu Dům o  tisíci patrech 
(1929) předkládá čtenáři horečna-
té vize vojáka nakaženého tyfem� 
Tato směs fantazií a  blouznění je pak 

základem jeho sci -fi� Jedním ze 
směrů Weissovy tvorby je i zá-
znam snů, jako např�  v  díle Tři 
sny Kristiny Bojarové (1931)� Na 
okupaci reaguje románem Při-
šel z hor (1941)� Z poválečného 
období stojí za připomenutí 
sbírky povídek a  výběry ze 
starších knih, jako Země vnu-
ků  (1957), Družice a  hvězdo-
plavci  (1960), Bianka Braselli, 
dáma se dvěma hlavami (1961) 
nebo Zrcadlo, které se opožďu-

je (1964)� Z románové tvorby pak Volá-
ní o pomoc (1946) nebo Meteor strýce 
Žulijána  (1947)� Autor získal za  svou 
tvorbu ocenění zasloužilý umělec� Jan 
Weiss zemřel 7� března 1972 v Praze a je 
pohřben v Jilemnici�

M. Foltýn

Nenápadný, nedostižný Šimon (145 let)

Být českým malířem, to se podaří mnohým. Být mistrným grafikem – 
dřevorytcem a mistrem leptu i mezzotinty, to chce talent. Být 
pedagogem na Akademii výtvarných umění a předsedou SČUG Hollar, 
to chce odvahu.

František Šimon se narodil v Želez-
nici 13� května 1877 v  rodině krupaře 
Antonína Šimona a  Anny, rozené Ta-
víkové� Pokřtěn byl František Šimon, 
pozdější jméno Tavík odvozoval od 
příjmení matky� Vystudoval Akade-
mii výtvarných umění u  Maxmiliána 
Pirnera (1894–1900)� Se stipendi-
em Josefa Hlávky se vydal do Itálie 
(1902) a  s  Hugo Boettingerem do Pa-
říže (1903)� V Paříži pobýval i v  letech 
1904–1914, kdy se stal členem Soci-
été de la gravure en couleurs (1906), 
a  podnikl cesty do Španělska, Anglie 
a  Maroka� Členem Royal Society of 
Painters v  Lonýně se stal 1910� Po 
návratu spoluzaložil Spolek českých 
umělců grafiků Hollar (1917), byl člen 

předsednictva� Byl také členem SVU 
Mánes (1898–1942) a v roce 1919 jeho 
předsedou� V  letech 1926–1927 vyko-
nal cestu kolem světa a  1928 se stal 
profesorem nově vytvořené grafické 

speciálky na AVU v  Praze� 
Publikoval v  časopisu Hollar 
a  vydal několik odborných 
grafických příruček� S  man-
želkou Vilemínou Kracíkovou 

(1882–???) měl dceru Evu a  syny Pav-
la, Ivana a  Kamila� T�  F�  Šimon zemřel 
19� 12� 1942 v Praze a pohřben byl na 
bubenečském hřbitově�

Luděk Sládek

16. 5. 1917 (105 let)
T� G� Masaryk přijel do 
Petrohradu, aby v Rusku zfor-
moval armádní sbor, skládající 
se z českých a slovenských 
zajatců, jako československou 
armádu, politicky řízenou 
Čs� národní radou� Vojáci se 
měli zorganizovat podle fran-
couzských pravidel a přesunout 
se na západní frontu do Francie�

17. 5. 1452 (570 let)
Český diplomat a politik, spisova-
tel, překladatel a básník Hynek 
z Poděbrad, též Jindřich mladší 
nebo Hynek Minsterberský 
(německy Heinrich der Jüngere 
von Münsterberg), se naro-
dil 17� 5� 1452 († 11� 7� 1492)� 
Byl třetím synem krále Jiřího 
z Poděbrad a jeho druhé 
manželky�

20. 5. 1422 (600 let)
Pražané začali obléhat hrad 
Karlštejn, nejmocnější oporu 
nepřátel husitů v blízkosti Prahy� 
Husitské vojsko se jej pokoušelo 
dobýt� Na pomoc Karlštejnu byla 
v Norimberku svolána křížová 
výprava, která ale do bojů neza-
sáhla� Roční příměří bylo uzavře-
no v listopadu téhož roku�

26. 5. 1612 (410 let)
Na zemském sněmu 
Moravského markrabství v Brně 
potvrdily moravské stavy návrat 
Moravy do soustátí Koruny 
české (dokument byl smlouvou 
mezi českými a moravskými 
stavy o vzájemném vztahu 
obou zemí)� Smlouva nebyla 
potvrzena panovníkem a nena-
byla ústavní povahy�

27. 5. 1897 (125 let)
Odstartoval 1. ročník běžecké‑
ho závodu Běchovice–Praha, 
nejstaršího silničního běžec-
kého závodu v Evropě� První 
vítěz Jakub Wolf měl čas 39:03 
na trati měřící 10,031 km� Start 
je tradičně u kilometrovníku 
číslo 13 na Českobrodské ulici 
v Běchovicích na silnici z Prahy 
do Kolína� te
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T. F. Šimon, autoportrét, 1932

Jan Weiss, kolem r. 1942

Staroměstské náměstí v zimě, barevný lept, 1924
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Žižkov po heydrichiádě
Druhá heydrichiáda není jen časový úsek přípravy útoku, útok a pronásledování 
útočníků po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Do tohoto 
období významně zasahují následné nacistické represe na území Protektorátu 
Čechy a Morava.

Pro doplnění uvádím, že první heydrichiáda 
proběhla ihned po nástupu Heydricha do úřadu 
zastupujícího říšského protektora 27� 9� 1941� Úko-
lem bylo zničit sílící protinacistický odboj, a  tak 
Heydrich ihned vyhlásil stanné právo, dal popravit 
mnoho vězněných členů odboje a stanné právo od-
volal až 19� 1� 1942� Druhou heydrichiádu odstarto-
vala smrt Heydricha 4� 6� 1942 na následky atentátu 
27�  5�  1942, který provedli příslušníci naší armády 
ve Velké Británii – Jozef Gabčík a Jan Kubiš� Již v den 
atentátu bylo vyhlášeno stanné právo, které trvalo 
do 3� 7� 1942� Popis průběhu, významu a důsledků 
atentátu ponechám oborníkům, ale vám, našim 
čtenářům, nabízím jako žižkovský patriot osudy ně-
kolika lidí po atentátu se vztahem k Žižkovu�

Jan Zelenka, krycí jméno Hajský
(3� 3� 1895, Kamenný Újezd – 17� 6� 1942, Praha)

Působil jako učitel v Háji u Duchcova, kde byl 
zvolen starostou sokolské Krušnohorské župy 
Kukaňovy� Po německém záboru českého pohrani-
čí v  roce 1938 se s  rodinou přestěhoval na Žižkov 
do Biskupcovy č�  p� 1837/4� Učil na různých praž-
ských školách, poté byl ustanoven řídícím učitelem 
5� obecné školy chlapecké v Praze XIII – Vršovicích, 
Kodaňská 500/12� Jeho manželka a syn patřili k nej-
obětavějším spolupracovníkům parašutistů� Během 
zatýkací akce gestapa se kolem poledne 17� 6� 1942 
Jan Zelenka otrávil kyanidem� Syn Milíč téhož dne 
navečer spáchal sebevraždu� Manželku Františku 
Němci zavraždili 24� 10� 1942 v Mauthausenu�

Marie Moravcová, rozená Krčilová
(25� 8� 1898, Praha -Žižkov – 17� 6� 1942, Praha)

Žižkovská rodačka, bytem Praha -Žižkov, Bis-
kupcova č�  p� 1745/7� Se svým mužem Aloisem 
a  synem Vlastimilem se podílela na přímé kurýrní 
a  zpravodajské činnosti� Po celou dobu pobytu 
parašutistů i po jejich odchodu do úkrytu v  kos-
tele Cyrila a Metoděje se o čs� vojáky starala� Když 
16�  6�  1942 vtrhlo do bytu Moravcových gestapo, 

v  nestřeženém okamžiku požila jed� Manžel Alois 
a syn Vlastimil Moravcovi byli zastřeleni 24� 10� 1942 
v Mauthausenu�

Liboslava Fafková mladší (1922)
(12� 12� 1922, Praha – 24� 10� 1942,  
KT Mauthausen)

Bytem Praha 3  – Vinohrady, Kolínská č�  p� 
1718/11� Rodiče Petr a Liboslava se hlásili k církvi 
českobratrské evangelické s  farním sídlem v  Bet-
lémské kapli v Praze na Žižkově, Prokopova 216/4� 
Liboslava mladší byla absolventkou tříroční odbor-
né školy pro ženská povolání a jednoročního kurzu 
pro vychovatelky� Od února 1942 se stala úřednicí 
Ústředního svazu Masarykovy ligy proti tuberkuló-
ze� Rodina Fafkových byla od příchodu parašutistů 
činná v  rezistenci, patřila do okruhu osob kolem 
Jana Zelenky -Hajského� Ve svém bytě ukrývali 
Gabčíka a Kubiše� Petr Fafek zajistil úkryt čs� vojá-
ků v kostele Cyrila a Metoděje� Fafkovi byli zatčeni 
22� 6� 1942� Prošli obzvláště krutými výslechy a byli 
zavražděni 24� 10� 1942 v Mauthausenu�

Terezie Kaliberová, rozená Veselá (1901)
(29� 7� 1901, Radnice u Rokycan – 24� 10� 1942,  
KT Mauthausen)

Členka žižkovského Sokola, dobrovolná ses-
tra Československého červeného kříže� Dobře se 

znala s  rodinou Moravcových a  Zelenkových� Se 
svým mužem JUDr�  Josefem Kaliberem ubytova-
la v  tehdejší Praze XI (dnes Praha 3), Žerotínova 
č�  p� 1642/49, npor�  Adolfa Opálku� Zapojila do 
pomoci další své přátele� Gestapem byla zatčena 
26� 6� 1942� Stanným soudem byla v nepřítomnos-
ti odsouzena k trestu smrti� 13� 10� 1942 ji depor-
tovali do Malé pevnosti Terezín� 24� 10� 1942 byla 
zastřelena v Mauthausenu� Její manžel byl rovněž 
vyšetřován, ale z  doposud nejasných důvodů byl 
propuštěn� Dožil se konce války�

JUDr. Leopold Lohniský
(19� 1� 1913, Hrotovice – 24� 10� 1942,  
KT Mauthausen)

Patřil mezi nejbližší spolupracovníky Františka 
Pecháčka, zemského velitele sokolské odbojové or-
ganizace JINDRA� Poprvé byl zatčen již 26� 6� 1941, 
avšak během eskorty se mu podařilo uprchnout� 
V  ilegalitě vystupoval pod jménem Karel Dibelka 
a bydlel v podnájmu u Anny Mužíkové na Žižkově 

v  Melanchthonově (Ostromečské) ulici� 1�  6�  1942 
se mu opět podařilo za použití pistole uprchnout� 
Skryl se na Žižkově ve dvoře v Žerotínově ulici č� 6� 
Zde byl dopaden úderným komandem gestapa� To 
se mylně domnívalo, že se jedná o jednoho z útoč-
níků na Heydricha� V Petschkově paláci – sídle hlav-
ní úřadovny gestapa – byl proto mimořádně týrán� 
Spolu se svým bratrem Ladislavem byl zastřelen 
24� 10� 1942 v koncentračním táboře Mauthausen�

Závěrem si dovolím citát historika Jaroslava 
Čvančary: „Komunisté atentát na Heydricha ne-
mohli vymazat, tak se alespoň snažili líčit ho jako 
nesmyslnou akci�“

Zdroj Jaroslav Čvančara, editoval Luděk Sládek

Terezie Kaliberová a JUDr. Emanuel Vojáček

Jan Zelenka‑Hajský 
v sokolském kroji, 
se svým psem

Marie Moravcová, 
usmívající se

Svobodník 
JUDr. Leo Lohniský

Liboslava Fafková 
mladší
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PRAŽSKÉ VINICE 2022
Vinohrady metropole již počtvrté uvítají hosty
Kouzlo vinic v srdci města, ochutnávky „utajených“ pražských vín, komentované 
prohlídky, překrásné výhledy, povídání vinařů i perličky z historie. To vše nabízí 
projekt hlavního města Prahy, jehož 4. ročník přináší další novinky.

Podobně jako mají vinařské obce na Moravě 
a v Čechách své otevřené sklepy, má i Praha novou 
vinařskou tradici: Putování pražskými vinicemi� Od 
premiérového ročníku v roce 2017 získala unikátní 
akce pevné místo v programové nabídce metropo-
le a po dvouleté pauze způsobené pandemií letos 
opět nabídne v  posledním květnovém víkendu, 
tedy 28� a  29�  května, návštěvu celkem šestnácti 
vinic, včetně zbrusu nové Lysolajské vinice�

Zásluhou města i  soukromníků roste dnes 
réva v  Praze na zhruba dvaceti hektarech půdy� 
Není to moc, ale vedle Svatováclavské vini-
ce v  areá lu Pražského hradu a  Vyšehradu, kde 
jsou dokonce hned tři malé vinohrady, nabízí 
hlavní město i  takové perly, jako je vinohradská 

Grébovka s  téměř prvorepublikovou atmosférou, 
překrásná vinice sv�  Kláry, dokonale zvelebená 
Salabka shlížející na pražskou zoo i do prudkého 

svahu nově zakousnuté Zilvarovy vinice na území 
bývalé Popelářky, jedné z  mála usedlostí, které 
byla navrácena původní funkce, všechny tři na 
území  Troji� Za pozornost stojí pražská biovinice 
Baba ukrytá v  divoké zeleni na skalním ostrohu 
nedaleko stejnojmenné zříceniny, několik vinic 
Strahovského kláštera a vinice Svatojánská podél 
Úvozu pod Petřínem� Anebo drobná vinice s oso-
bitou atmosférou obklopená moderní zástavbou 
i  historickou gotickou zdí na svazích Albertova, 
známá Máchalka u prosecké bobové dráhy� Nebo 
výjimečná Modřanská vinice vzkříšená pílí zahrád-
kářů a  v  Praze položená nejjižněji� Na některých 
z nich vznikají vína přímo ve sklepě, jinde hrozny 
vozí do spřátelených sklepů, každopádně produk-
ce není velká, a tak je vzácností tahle vína ochut-

nat� V místě, kde vznikla, opředená příběhy a z ru-
kou vinaře chutnají vždy nejlépe�

Vinice budou zpřístupněny od 10 do 17 hodin 
v posledním květnovém víkendu, a to zdarma či za 
symbolické vstupné, na některých vinicích bude 
přichystán i  doprovodný program, na všech pak 
budou připraveny komentované prohlídky�

Vinice Grébovka s historickým dřevěným Viničním altánem

Vinice Baba – jediná pražská biovinice

Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky v Troji

Modřanská vinice s viničním domkem – nejjižněji položená pražská vinice Svatováclavská vinice v areálu Pražského hradu

Podrobné informace na
www.prazskevinice.cz

KAM na výlet
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Prachatice – renesanční město
Město v jižních Čechách, na okraji Šumavského podhůří, kudy kdysi 
vedla jedna z nejvýznamnějších středověkých obchodních cest, 
později nazvaná Zlatá stezka. Po ní se z biskupského Pasova do 
Prachatic dovážela především sůl. Právě díky těmto obchodům město 
dosáhlo ve své době největšího rozkvětu a prosperity.

To je dodnes patrné na zachovalém goticko-
-renesančním historickém jádru města s řadou bo-
hatě zdobených domů, mohutnou vstupní branou 
a  středověkým opevněním� Mezi zajímavá místa 
patří Muzeum české loutky a cirkusu, Prachatické 
muzeum či Muzeum paličkované krajky, dále gale-
rie Dolní brána či Kulturní centrum Otto Herberta 
Hajeka� Nejen historické stavby či kulturní vyžití 
jsou devízou našeho města� V  okolí města se na-
cházejí naučné stezky, na kterých se seznámíte 
s  přírodními zajímavostmi, technickými památka-
mi nebo se můžete jen příjemně projít a vychutnat 
si pohled na město a  jeho okolí� Děti se mohou 
vydovádět v  Areálu lesních her� Na město dohlíží 
majestátní hora Libín a  ze stejnojmenné rozhled-
ny je nádherný výhled do širokého okolí, ze které 
můžete při dobré viditelnosti zahlédnout dokonce 
vrcholky Alp� Prachatice jsou městem pohostin-
ným� Městem různých možností a  jako stvořené 

pro víkendový výlet či dlouhodobější dovolenou� 
Mohou být i  báječným strategickým místem pro 
výlety do přilehlých hvozdů a nádherných zákoutí 
Šumavy, jejíž branou jsou často nazývány�

Titul pro Boskovice
Historickým městem roku 2021 se 
staly Boskovice. Ocenění a odměnu 
milion korun na další péči o památky 
na pražském Žofíně převzal starosta 
Jaroslav Dohnálek.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury a Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj, jež oceňují nejlepší 
počin v  Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a zón�

Městská památková zóna v  Boskovicích byla 
vyhlášena r� 1990 a obsahuje část v hradbách, zá-
mecký areál a někdejší židovské čtvrti, což je tak-
řka celá plocha historické části města� Jedná se 
o 37 nemovitých kulturních památek� Město opra-
vilo s  dotací z  programu regenerace (775 000 Kč) 
tři památky: židovský dům s rituální lázní, obnovilo 
fasádu  u dalšího domu v židovské čtvrti a dřevěný 
rumpál studny z roku 1671 na hradě�

Finalisty, krajskými vítězi za rok 2021, jsou Kro-
měříž, Prachatice, Frenštát pod Radhoštěm, Horaž-
ďovice, Hradec Králové, Kolín, Letohrad, Loket, Lip-
ník nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Praha  1, 
Telč a Žatec� Cenu ministra pro místní rozvoj získa-
la města Loket a Telč a zároveň obdrželi i odměnu 
100 000 Kč, stejně jako všichni krajští vítězové�

Luděk Sládek
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www.prachatice.eu
visit.prachatice.eu

Velký sál pražského Žofína

Mgr. Martin Baxa, ministr kultury, Ing. Jaroslav Dohnálek, 
starosta Boskovic, Bc. Libor Honzárek, předseda SHS ČMS

Krajští vítězové, zleva, podle abecedy, chybí zástupce Hradce Králové

Stará a Nová radnice

Kostel sv. Jakuba Většího Heydlův dům

Park Parkán, pohled na Dolní bránu
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Historické město 
roku historicky
Zřizovateli Ceny jsou Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo pro místní rozvoj a Český 
národní komitét ICOMOS.

Nositeli titulu Historické město roku jsou: 
Svitavy · Kadaň · Třeboň · Kroměříž · Klášterec nad 
Ohří · Kutná Hora · Litomyšl · Nový Jičín · Prachatice 
· Spálené Poříčí · Františkovy Lázně · Česká Kameni-
ce · Polná · Jindřichův Hradec · Šternberk · Beroun 
· Znojmo · Uherské Hradiště · Jilemnice · Chrudim · 
Cheb · Příbor · Jičín · Slavonice · Brtnice · Štramberk 
· Havlíčkův Brod

Královské město Kolín – středočeský vítěz
Město Kolín se opět stalo krajským vítězem soutěže o titul Historické město roku 
2021. Přijeďte si do Kolína prohlédnout památky, které se podařilo v minulých 
letech opravit a zpřístupnit návštěvníkům.

Městská památková rezervace Kolín zaujímá 
celé centrum města s  kulturně a  architektonicky 
zajímavým souborem památek� Největším po-
kladem je areál Bartolomějského návrší, samotný 
chrám sv�  Bartoloměje prochází v  současné době 
rozsáhlou rekonstrukcí, ale unikátní areál v  jeho 
blízkosti rozhodně stojí za návštěvu� Navštivte mís-
to s krásným výhledem a jedinečnou atmosférou�

Kolínská synagoga letos slaví 600� výročí od 
první zmínky� Jedná se mimo Prahu o jednu z nej-
starších a  nejcennějších památek svého druhu 
na území Čech� V nově zrekonstruovaném a  letos 

otevřeném Městském informačním centru (Na 
Hradbách 157) získáte všechny potřebné turistické 
informace, pokud navíc přijedete na elektrokole, 
můžete si jej na nádvoří synagogy zdarma dobít�

Množství realizovaných akcí obnovy kultur-
ních památek v posledních letech ukazuje, že měs-
to Kolín nastavilo dynamický směr ochrany kultur-
ního dědictví, ve kterém pokračuje 
i v letošním roce�

Pozvání do Letohradu
Více než 30 let systematické péče o památky 
v historickém jádru města přivedlo Letohrad podruhé 
k titulu Historické město roku 2021 Pardubického 
kraje. Je to výsledek nejlepší přípravy a realizace Programu 
regenerace památkových rezervací a zón v kraji.

Už při příjezdu k  Letohradu vás upoutá na 
vrcholu Kopečka nad městem dominantní stav-
ba poutní kaple sv� J� Nepomuckého, která byla za 
26 mil� korun opravována 13  let a nyní již svítí no-
votou� V roce 2021 byly dokončeny opravy velkých 
památek, jež probíhaly v několika etapách� Na cen-
trálním náměstí, lemovaném měšťanskými domy 
s podloubím a muzeem sirkařství, upoutá každého 
obnovená bílá fasáda kostela sv� Václava, který byl 

pro svoji nádhernou štukovou výzdobu od týmu Ita-
la G� Maderny druhou největší zakázkou v Čechách� 

Na ni navázaly štukové výzdoby interié rů zámku� Ti-
síc metrů obnovených ohradních zdí kolem zámec-
ké terasy a přírodního krajinářského parku umocňu-
je jeho pozici; park prochází v roce 2022 revitalizací 
společně s obnovou původní oranžerie pro expozici 
vzácné flóry a cizokrajné australské fauny� Za hranicí 
památkové zóny můžete navštívit rozsáhlé muze-
um řemesel s funkčními katry nebo nedalekou tvrz 
Orlici s hotelem�
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www.mukolin.cz

www.letohrad.eu

Náměstí v Kolíně Kolínská synagoga

Pohled na Letohrad od kaple Jana Nepomuckého

Pohled na historické jádro města

Tvrz Orlice

 Cheb – historické město roku 2014

www.historickasidla.cz
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30 let souboru M
usica  Florea

20. festivalový cyklus | Musica Florea Bohemia 2022

24. 5.
19:30

Hartigové a Bononcini ve světové premiéře
Praha, České muzeum hudby 

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

kam_hartig.indd   1 14.4.2022   13:29:06

Objevte kouzlo tradičního sklářského  
řemesla a staletých výrobních postupů 

sklárny Rückl

V malebném údolí řeky Berounky, v krajině pohádkových hradů 
Křivoklát a Karlštejn, se nachází nejstarší rodinná sklárna Rückl. 
Nahlédněte pod ruce mistrů brusičů a vyzkoušejte si, co obnáší 
jejich fascinující práce při broušení vlastní originální skleničky.

Bez problému se k nám dostanete vlakem, autem či na kole. 
Prohlídky sklárny jsou vhodné pro jednotlivce, skupiny, dospělé 
i děti. Abyste měli jistotu, že se exkurze budete moci účastnit, 

rezervujte si svou návštěvu předem u Markéty Rücklové 

na e-mailu marketa@ruckl.cz 
nebo telefonicky na +420 605 229 205. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
S láskou, Rückl

www.ruckl.cz

fo
to

 ©
 Ra

de
k F

iše
r

Za stolovou horou a doupovskou stepí
Přibližně 7 km dlouhý okružní výlet vás provede malebnou krajinou Doupovských hor. 
Trasa vede zčásti po naučné stezce a většinou po starých cestách a pěšinách. Výchozím 
místem je obec Úhošťany, kam se dostanete autem nebo veřejnou dopravou.

Vrch Úhošť přitahoval člověka už od pradávna� 
Jeho typický stolový tvar s rozlehlou náhorní plo-
šinou vás ohromí v kteroukoliv roční dobu�

Suché a teplé podnebí, srážkový stín a na mi-
nerály bohaté horniny vytvořily unikátní podmín‑
ky. Domov tu má mnoho vzácných teplomilných 
druhů rostlin a živočichů� To je důvod, proč je celé 
území stolové hory i jejího okolí chráněno jako ná‑
rodní přírodní rezervace�

Podél cesty k úpatí vrchu si můžete všimnout 
starých i nedávno vysazených ovocných stromků� 
Jsou to místní staré odrůdy ovocných dřevin – 
jabloní, hrušní i třešní�

Od vrcholu sestoupíte na jižní svahy Úhoš-
tě s  proslulými kavylovými stepmi� Je to jedno 
z  mála míst v  Čechách, kde rostou 4 druhy této 
„vousaté“ trávy� Kvetou od května do října a jejich 
trsy místy vytvářejí dojem stříbřité vodní hladiny�

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

www.nature.cz

KAM na výlet
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27. 4. 2022 | Muzeum T. G. M. Rakovník | 
Streamovaná přednáška na You tube Muzeum 
T. G. M. Rakovník 

BÁJNÉ POČÁTKY MĚSTA RAKOVNÍKA 
s Romanem Hartlem v rámci Jarního 
vzdělávacího cyklu

8. 5. 2022 | Muzeum T. G. M. Rakovník ve 
spolupráci s Městem Rakovník | Celodenní 
program ve Vysoké ulici a u Pražské brány

VYSOKÁ BRÁNA

17. 6. – 18. 9. 2022 | Muzeum T. G. M. Rakovník, 
Petrovcova síň | Výstava 

RAKOVNÍK STAROBYLÝ

9. 6. 2022 | Státní okresní archiv v Rakovníku
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9. 6. 2022 – 31. 12. 2022 | Státní okresní archiv 
v Rakovníku, přednáškový sál | Výstava

RAKOVNÍK – HISTORICKÝ VÝVOJ 
MĚSTSKÉ AGLOMERACE

Září 2022 | Městská knihovna Rakovník, Městské 
informační centrum | Komentovaná vycházka

TAJEMSTVÍ STARÉHO RAKOVNÍKA 
s Romanem Hartlem

Září – listopad | Městská knihovna Rakovník, 
Roubenka Lechnýřovna | Výstava

STARÉ FOTOGRAFIE MĚSTA

3. 9. 2022 | Dvorek roubenky | Venkovní výstava
POSVÍCENÍ NA ULICI Zajímavé kouty města 
pohledem současných fotografů

Říjen | Městská knihovna Rakovník, dětské 
oddělení | Přednáška

STAVEBNÍ VÝVOJ KOSTELA SV. BARTO
LOMĚJE s PhDr. Vladislavem Razímem

(termín bude upřesněn) | Státní okresní archiv 
v Rakovníku | Přednáška (Národní archiv Praha)

SPRÁVA MĚSTA RAKOVNÍKA V POZDNÍM 
STŘEDOVĚKU s Kateřinou Zenklovou

(termín bude upřesněn) | Státní okresní archiv 
v Rakovníku | Přednáška

STAVEBNÍ ČINNOST V RAKOVNÍKU NA 
POČÁTKU 16. ST. VE SVĚTLE MĚSTSKÝCH 
KNIH s PhDr. Alenou Nachtmannovou, Ph. D. 
z NPÚ – územní odborné pracoviště střední 
Čechy

PŘEHLED AKCÍ

Státní okresní archiv v Rakovníku | Muzeum T. G. M. Rakovník
Městská knihovna Rakovník | Rabasova galerie Rakovník

Muzeum T. G. M.
Rakovník, p. o.

S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v
R a k o v n í k

Aktuální informace na www. infocentrum-rakovnik.cz

26075-krika-770-inzerce.indd   126075-krika-770-inzerce.indd   1 11.04.2022   13:4911.04.2022   13:49

Dny Kralup se uskuteční  
po dvouleté pauze
Po dvou letech, jež byly zasaženy neblahou koronavirovou situací, se do Kralup 
nad Vltavou vrací celoměstské slavnosti, a to v tradičním termínu prvního 
červnového týdne.

Na své si i tentokrát přijdou milov-
níci kultury, sportu a  oblíbených pro-
gramů pro rodiny s dětmi� Desítky akcí 
se uskuteční napříč celým městem�

Velkým lákadlem letošního roč-
níku bude bezesporu vystoupení le-
gendární rockové skupiny Olympic, 
která se představí v  rámci Hudebního 
festiválku, na břehu řeky Vltavy (4� 6� 
v  19�30  hod�)� Rušno však bude také 
v centru města, neboť i v letošním roce 
zařadili organizátoři do programu fil-
mové promítání� Letní kino na Palac-
kého náměstí by mělo nabídnout ještě 
výraznější zážitek, neboť formát promí-
tacího plátna dozná oproti předchozím letům pod-
statného zvětšení (3� 6� ve 21�30 hod�)�

Sportovní příznivci se už nyní zajisté těší na 
závody motorových člunů, jejichž rychlostní bi-
tvy mohou diváci sledovat nejen na břehu řeky, 
ale také z lávky nad Vltavou či z Masarykova mos-
tu� Tato velkolepá podívaná už ke Dnům Kralup 

jednoznačně patří, přičemž samotný závod není 
jen o  vodních exhibicích, ale především o  pres-
tiži (4�  6� od 9 do 16 hod�)� Kompletní program 
Dnů Kralup je k dispozici na webových stránkách   
www�dnykralup�cz�

Bitva u Chotusic (280 let)

V průběhu první slezské války bylo svedeno mezi habsburskou a pruskou  
armádou mnoho větších či menších střetů, mezi nimi i bitva u Chotusic.  
Udála se 17. května 1742 nedaleko Čáslavi, patřila k nejdůležitějším  
a fakticky rozhodla o osudu Slezska.

Střet byl pokračujícím bojem o rakouské dědic-
tví, kdy habsburská monarchie v letech 1740–1742 
čelila útokům Bavorska a Saska s podporou Fran-
couzů� Současně došlo k  vpádu Prusů� Marie Te-
rezie musela část sil včlenit do  bojů o  rakouské 
Nizozemí a rakouské území v Itálii� Za této situace 
se podařilo Karlu Lotrinskému na jižní Moravě sou-
středit nově zverbované vojsko, tvořené převážně 
Uhry a  Chorvaty, s  cílem táhnout na obsazenou 
Prahu� Pruský král Fridrich  II�  Veliký se rozhodl 

tento záměr překazit 
a  rozvinul svá vojska 
mezi Chrudimí a  Lito-
myšlí� V  bitvě, která se 
odehrála u  Chotusic, 
tak proti sobě stanulo 
na habsburské straně 
21 000 pěšáků, 9 600 
jezdců a  40 děl� Proti 
stálo 19 800 pěšáků, 
8 400 jezdců a  80 děl 

na straně Prusů� Průběh 
bitvy se během dne při-

kláněl na jednu i  na druhou stranu a  nakonec se 
miska vah přiklonila na stranu Prusů díky disciplíně 
jejího pravého pěšího křídla� Za necelé 4  hodiny 
v  bitvě padlo 5 191 habsburských a  4 207 prus-
kých vojáků� V důsledku porážky byla Marie Tere-
zie nucena uzavřít nevýhodné mírové smlouvy 
11� 6� 1742 ve Vratislavi a 28� 6� 1742 v Berlíně, na 
základě kterých přišla o více než 40 000 km² území 
a 1,5 milionu obyvatel ve prospěch Pruska�
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www.mestokralupy.cz

Fridrich II. Veliký,  
olej na plátně,  

Anton Graff 1781

Karel Alexandr Lotrinský,  
olej na plátně,  

Martin van Meytens 1743

Marie Terezie  
jako uherská královna,  
olej na plátně asi 1750

www.kampocesku.cz | 
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Účetní, později 
misionář (145 let)

V Podlesí u Příbrami se 11. května 1877 
narodil pozdější první český baptistický 
misionář Otakar Frič. Své misijní 
působení zahájil v pražském misijním 
sboru a pokračoval s ním v Africe.

Pocházel z  katolické rodiny a  po středoškol-
ských studiích v  Praze nastoupil jako účetní do 
chemického závodu v  Hleďsebi� Již v  mládí pro-
jevoval zájem o  duchovní věci, což jej přivedlo 
k  Reformované církvi, kde prošel duchovním 
obrácením, objevil zásady baptismu a  roku 1903 
byl v  této víře pokřtěn� Následovala práce v  již 
zmiňovaném misijním sboru a  v  roce 1907 cesta 
s německými baptisty do Kamerunu� Zde do roku 
1912 působil jako evangelista a učitel na misijních 
stanicích v okolí Nyamtangu� V Africe se také se-
známil se svou ženou, diakonkou misie Hermínou 
Winklerovou, se kterou měli následně čtyři děti, 
a to Otakara, Boženu, Hermu a Mbonii� O svých zá-
žitcích a zkušenostech v Africe napsal několik pou-
tavých reportáží� Před odjezdem z  misie vykonal 
hromadný křest 68 domorodců včetně náčelníka 
i  malého chlapce� Od roku 1914 po celou dobu 
1�  světové války a  s  pokračováním do roku 1922 
působil jako kazatel v  brněnském baptistickém 

sboru� S manželkou zde společně založili diakonii 
Tabita, která se starala o chudé a žebráky� Násled-
ně působil v Turnově a Bělé pod Bezdězem, odkud 
se vrátil do Brna a  mezi lety 1926–1951 působil 
jako kazatel baptistického sboru v Husovicích�

Zemřel 4�  června  1953 v  Moravských 
Budějovicích�

-felix-

Empírový zámek (220 let)

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové (klasicistní) architektury 
v Čechách. Výstavba probíhala v letech 1802–1822 podle plánů drážďanského 
architekta Ch. F. Schurichta. Rozsáhlý park je dílem vídeňského botanika N. J. von 
Jacquina.

Zámek si nechal postavit jako své letní repre-
zentační sídlo hrabě Jan Rudolf Chotek, nejvyšší 
purkrabí Království českého a president gubernia� 
Chotkové žili na Kačině až do roku 1911, kdy zdejší 
větev rodu vymřela, a panství zdědil Quido Thun-
-Hohenstein� Ten majetek zadlužil a  zámek ve 
30� letech opustil� Nakonec byl prodán v  nucené 
dražbě za protektorátu organizaci nacistické mlá-
deže a  v  roce 1945 znárodněn� Od roku 1950 jej 
využívá Národní zemědělské muzeum, které zde 
instalovalo zemědělské a  potravinářské expozice 
a prezentaci života různých společenských vrstev 

19�  století na venkově� Byla zpřístupněna Chot-
kovská knihovna s  více než 40 000 svazky krásné 
i naučné literatury z 16� až 19� století a tzv� Chot-
kovská expozice, jež přibližuje dějiny rodu� V areá-
lu zámku se dále nachází zámecká kaple, zámecké 
divadlo, lékárna a skleník� Od roku 2010 jsou ote-
vřeny nové expozice o  historii českého a  morav-
ského venkova a  historii stravování� V  roce 2001 
byl zámek Kačina prohlášen národní kulturní 
památkou�

-aba-

Muzeum Ostrov lidových krojů
Ostrov 3, Zbraslavice | 778 460 093, 604 211 111  | info@muzeumkroju.cz
www.muzeumkroju.cz | FB: Muzeum Ostrov lidových krojů | IG: @muzeum_kroju

lidové kroje všech oblas�  Čech, Moravy a Slezska
    včetně německy mluvících menšin
celkem téměř 4000 exponátů
260 kompletních krojů
64 zlatých ženských čepců, 300 ženských šátků
100 párů historické krojové obuvi, 750 krajek
mapa krojových regionů

�ýsledkem badatelské činnos�  během budování 
expozice Muzea Ostrov lidových krojů je kniha 
ATLAS LIDOVÝCH KROJŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

Muzeum Ostrov lidových krojů
největší stálá expozice 
lidových krojů České republiky

inz_Muzejni_noviny_TIM_147x210mm.indd   1inz_Muzejni_noviny_TIM_147x210mm.indd   1 21. 4. 2022   11:32:3221. 4. 2022   11:32:32
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Otakar Frič a jeho žena Hermína

Brno – Husovice

Zámek Kačina, pohled na křídlo s budovou zámeckého divadla

Interiéry zámku

KAM na výlet
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Vodní mlýn Hoslovice
Autentický zážitek života na mlýně
Pouhých 17 km od Strakonic v obci Hoslovice naleznete 
unikátně dochovaný vodní mlýn na horní vodu. Jeho návštěvnou  
získáte autentický obraz života na mlýně v 19. století.

Atmosféru dokreslují domácí zvířátka, komen-
tované prohlídky s  průvodcem, pravidelné akce 
s pečením chleba spojené s ochutnávkou, pouště-
ní mlýnského kola, ukázky řemeslné a zemědělské 
výroby, program pro děti a  zvykosloví na šumav-
ském Podlesí prezentované v  etnografické expo-
zici� Mlýn si také zahrál ve třech českých pohád-
kách� Vidět ho můžete v Kouzlech králů, Vodníkovi 
a  Karolínce a Třech bratrech� Tak přijeďte, stojí to 
za to…

akce
18� 5� Den otevřených dveří
21� 5� Z bylinkového hrnečku
18� 6� Řemeslo má zlaté dno
16� 7� Dětský den
20� 8� Dožínky
24� 9� Září, září, na léto jde stáří
22� 10�  Podzime, podzime

otevírací doba
duben, květen, září, říjen  
/ úterý–neděle / 9–16 hod�
červen, červenec, srpen  
/ pondělí–neděle / 9–17 hod�

Státní hrad a zámek se svou rozlohou řadí na 
třetí místo v České republice� Je nádhernou monu-
mentální stavbou, kde na vás dýchne historie ze 
všech stran� Krásnou vyhlídku na zámek si užijete 
procházkou do místní části Karlov�

Těšíme se na vás v Jindřichově Hradci�

Už jste byli na zámku z pohádky 
Tajemství staré bambitky 2?
Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci si pro letošní turistickou 
sezónu připravil nově prohlídkovou trasu určenou rodičům s dětmi.

Dětská prohlídková trasa prochází částí 
III� okruhu� Hlavním hrdinou příběhu je malý hrabě 
Karel Evžen Černín� Protože si od svých devíti let 
psal deníky, můžeme návštěvníkům vyprávět o kaž-
dodenních zábavách, zálibách, ale také starostech 
a  povinnostech malého šlechtice� Prohlídka vede 
také do více než pět set let staré a dodnes funkční 
černé kuchyně, v  níž se účastníci dozvědí mnoho 
zajímavých informací o  vaření, stolování i  zámec-
kých kuchařích a kuchtících doby renesanční�

Oblíbená pohádka Tajemství staré bambitky 2 
natáčená na jindřichohradeckém zámku si dosud 
našla v  kinech více než 300 000 návštěvníků� Od 
května až do října si bude možné prohlédnout šaty 
hlavních hrdinů pohádky přímo v interiérech zám-
ku, ve kterých probíhalo natáčení pohádky�

Ve druhém patře Adamova stavení můžete 
zhlédnout výstavu s úžasnými oživlými a rozpohy-
bovanými loutkami Stáni Stuchlé a  také expozici 
zámeckého muzea�

Vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36, 387 19 Čestice
mobil: +420 731 907 308 
e ‑mail: mlyn@muzeum ‑st.cz
GPS 49.1855419N, 13.7705250E
www.muzeum ‑st.cz

Infocentrum Jindřichův Hradec 
infocentrum.jh.cz

Dětské prohlídky – hlavním hrdinou tu  
je malý hrabě Karel Evžen Černín

Hrad a zámek, pohled z Karlova

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

www.kampocesku.cz | 

KAM na výlet

15

mailto:mlyn@muzeum-st.cz
http://www.muzeum-st.cz
http://infocentrum.jh.cz
http://www.kampocesku.cz


te
xt

 ©
 M

gr
. M

ar
ek

 Sv
ob

od
a; 

fo
to

 ©
 Al

šo
va

 jih
oč

es
ká

 ga
ler

ie

Výstavy v Alšově  
jihočeské galerii v roce 2022
Alšova jihočeská galerie je jediné muzeum umění v Jihočeském kraji a patří k pěti 
největším institucím svého druhu v České republice. Uchovává umělecká díla od 
13. století až po současnou tvorbu a svou sbírkou se řadí mezi nejvýznamnější 
české instituce.

V  roce 2022 přichystala AJG pro své návštěv-
níky atraktivní výstavní projekty na třech svých 
pobočkách:

Hluboká nad Vltavou, Zámecká jízdárna
Jakub Janovský | Betonová zahrada
6� 3� – 5� 6� 2022
Margita Titlová Ylovsky | na Hluboké 2022
6� 3� – 5� 6� 2022
Marek Číhal | Imperiál
6� 3� – 5� 6� 2022
MEN | Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka
22� 5� – 2� 10� 2022

Sonda do jedné z největších soukromých sbí-
rek nejen u nás, ale v podstatě v celém středoev-
ropském prostoru� Výstava akcentuje malou sou-
část sbírky, zaměřenou na znázornění mužského 
těla od konce 19�  století do současnosti� Malba, 
kresba, fotografie, plastika, video� Výstava předsta-
ví okolo 50 autorů a více než 100 uměleckých děl�
Senzační realismus | Theodor Pištěk
26� 6� – 30� 10� 2022

Svébytná prezentace díla Theodora Pištěka 
v  kontextu jeho evropských a  amerických druhů� 

Pro AJG jde o  jeden z  nejprestižnějších podniků 
v  jejích galerijních dějinách� S  vystavenými díly 
Theodora Pištěka budou prezentována i díla těchto 
vybraných autorů: William Beckman, Robert Bech-
tle, Don Eddy, Richard Estes, Gérard Gasiorowski, 
Ralph Goings, Richard McLean, Jacques Monory, 
Gerhard Richter, Werner Tübke, Tom Wesselmann�
Michal Škoda | Stopy
3� 7� 2022 – 1� 1� 2023

České Budějovice, Wortnerův dům
Luboš Plný
21� 1� – 15� 5� 2022

Veronika Holcová
21� 1� – 15� 5� 2022
Tvary, barvy, pohodlí | Nábytek Jitona
17� 6� 2022 – 1� 1� 2023
Věčné objekty | Sochařství ze sbírky AJG, stálá 
expozice� Výjimečná sbírka sochařství AJG z  let 
1900–2000�

Bechyně, Mezinárodní 
muzeum keramiky
Současnost tradice | Stálá expozice keramiky ze 
sbírek AJG
30� 1� – 22� 5� 2022
Richard Stipl | Hlava mapa
5� 6� – 11� 9� 2022
Výběr děl ze sympozia AJG 2021
2� 10� 2022 – 22� 1� 2023

Margita Titlová Ylovsky – Na Hluboké 2022 Marek Číhal – Imperiál

Jakub Janovský – Betonová zahrada

Luboš Plný

Veronika Holcová

 Současnost tradice

Zámecká jízdárna | Hluboká nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou 144
tel.: +420 387 967 041
květen–říjen 9:00–18:00 hod.
listopad–duben 9:00–16:00 hod.
Wortnerův dům | České Budějovice
370 01 České Budějovice, U Černé věže 22
tel.: +420 383 134 571
květen–říjen 10:00–18:00 hod.
listopad–duben 9:00–17:00 hod.
Mezinárodní muzeum keramiky | Bechyně
391 65 Bechyně, Novodvorská 301
tel.: +420 381 213 092, mobil: +420 704 550 102
květen–říjen út–ne 10:00–18:00 hod.
listopad–duben út–so 9:00–17:00 hod.,  
ne 12:00–17:00 hod.
www.ajg.cz
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Naučná vycházka 
okolo Dačic
Jaro je v plné síle, příroda ožila, oblékla 
se do nejhezčích barev, a proto bychom 
vás rádi pozvali na procházku po 
dačické naučné stezce. Provede vás 
zajímavostmi fauny a flóry města i jeho 
blízkého okolí.

Značená trasa 13 km propojuje přírodní pa-
mátky Toužínské stráně, Moravskou Dyji a  Dubo-
vou stráň� Vede kolem zajímavých míst, ke kterým 
nepochybně patří velké broukoviště v  zámeckém 
parku, dačická rybniční kaskáda, Zahrádecký les 
či památné lípy u kláštera v Kostelním Vydří� Dob-
rým výchozím bodem je vlakové nádraží, odkud 
po zelenobílém značení projdete všech jedenáct 

zastavení� Každé zastavení nabízí infopanel s  po-
pisem místa a výskytu významných živočichů 
a  rostlin� Některá zastavení jsou osazena přístřeš-
ky s lavičkou a stolkem� Plánek s popisem naučné 
stezky a  mnoha dalších informací o  Dačicích, je-
jich zajímavostech a  okolí si můžete vyzvednout 
v infocentru�

Přejeme vám příjemnou procházku a  těšíme se 
na vaši návštěvu.

Jarní Vimperk zve k návštěvě  
milovníky historie i zábavy
Stejně jako jarní příroda, tak i šumavské město Vimperk se probouzí 
do nové turistické sezóny. Po mnoha letech spánku se v loňském 
roce pro návštěvníky otevřela horní část vimperského zámku. 
O nákladnou rekonstrukci se postaral Národní památkový ústav.

Kromě samotného zámku, který vypráví příběh 
Novohradských z Kolovrat na pozadí třicetileté války, 
nabízí návštěvníkům unikátní pohledy do historie 
zcela nové Muzeum Vimperska� Celkem osmnáct 
expozic přibližuje historii města na Zlaté stezce, slávu 
vimperských sklářů, knihtiskaře a filantropa Johanna 
Steinbrennera, těžký život dřevařů nebo zmizelá mís-
ta Šumavy� Zážitkem pro děti i dospělé je místnost 
s pravou šumavskou bouří nebo sjezd na saních�

Nádherný výhled na majestátní vimperský zá-
mek je z  městské zvonice na náměstí Svobody� 
Zvonice z 15� století ukrývá jeden z nejstarších zvo-
nů v  Čechách� Komentovanou prohlídku je mož-
né předem domluvit v  sousedícím informačním 
centru� Pro děti je v dolní části zvonice připravena 
zvonkohra a  skřítek Zvoníček, který popisuje ná-
ročnou výrobu zvonu�

Vedle zvonice stojí výrazná budova staré rad-
nice� V jejím sklepení je možné si po domluvě v in-
formačním centru zahrát logickou hru na principu 
únikových her Steinbrenerova tiskárna�

Pod zámkem, v  areálu bývalého letního kina 
(dnes letní scéna), se 21. května koná 6� ročník hu-
debního festivalu Majáles Vimperk� Letos vystou-
pí hvězdy jako MIG21 nebo Wohnout�

Tábor zahajuje turistickou sezónu
… a v té nemůže chybět bohatý kulturní program, přijeďte si užít muzea po 
setmění, výstavu strašidel i reportážních fotografií či trh se svěží módou, šperky, 
designem a delikatesami.

Zažijte Tábor (7. 5., Žižkovo náměstí)
Májový program zahájí MINT Market, od 9 do 

18 hodin představí přes čtyřicet tvůrců a designé-
rů z celé České republiky a Slovenska svou tvorbu, 
těšit se můžete na originální výrobky i gurmánské 
zážitky� Od 14 hodin bude program pokračovat za-
hájením turistické sezóny� O pohodovou náladu se 
postarají kapely Seskupení za účelem, Václav Kou-
bek a přátelé a Marsyas Oskara Petra�

Táborská muzejní noc (20. 5.)
I  letos se Tábor zapojí do celorepublikového 

festivalu muzejních nocí� Od 19 do 23 hodin bude-
te moct navštívit výstavy a  expozice v  atypickém 
nočním čase�

Bojíme se rádi (5. 5. – 30. 6., Galerie 140)
Znáte dobře česká i světová strašidla? Tato vý-

stava vám představí obě jejich tváře, jak tu milou, 
až laskavou, tak tu děsivou, ze které tuhne krev 
v žilách� Výstava je připravena ve spolupráci s Ko-
čovným muzeem� O Muzejní noci je pro děti navíc 
přichystána výtvarná strašidelná dílna�

Jan Šibík: Deset let  
(21. 5. – 17. 7., Galerie U Radnice)

Výstava známého českého fotoreportéra je 
výběrem z  velkého projektu Deset let, ve kterém 
je obsaženo to nejlepší z autorových reportážních 
fotografií za dekádu 2007–2017� Většina lidí si ho 
spojí s časopisem Reflex a řada jeho prací je pravi-
delně oceňována na Czech Press Photo�

Aktuální informace na
www.zamek ‑vimperk.cz
www.vimperk.cz/ic
www.majalesvimperk.cz

www.visittabor.eu

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

Letecký pohled na Dačice

Rybniční kaskáda

www.kampocesku.cz | 

KAM na výlet

17

http://www.zamek-vimperk.cz
http://www.vimperk.cz/ic
http://www.majalesvimperk.cz
mailto:info@dacice.cz
http://www.dacice.cz


Fotil svět kolem 
sebe (145 let)

Český fotograf Josef Jindřich Šechtl 
se narodil 9. května 1877 v Táboře 
jako druhé ze tří dětí do rodiny Ignáce 
Šechtla, spolumajitele fotografického 
studia Šechtl a Voseček. Otec otevřel 
studio v Táboře roku 1876, a tak Josef 
od mládí vyrůstal ve světě fotografií.

Po základní škole se zajímal o chemigrafii (tiš-
tění fotografie), proto začal pracovat jako učeň 
v  polygrafické dílně Jana Vilíma v  Praze (1891)� 
Poté nastoupil jako fotograf ve studiu Františka 
Krátkého v  Kolíně (1893), které se specializovalo 
na stereoskopii a  publikaci naučných fotografií� 
Výuční list mu však vystavil otec Ignác 1906� Po 
službě v armádě (1898–1899) nastoupil v ateliéru 
Šechtl & Voseček v  Černovicích, protože otec byl 
na cestách a táborský ateliér vedl Jan Voseček� Jo-
sef fotil široké spektrum témat – portrét, reportáž, 
dokument, architekturu, barevné fotografie, au-
tochrom, pouliční fotografie a fotografie výtvarné 
(olejový tisk)� Začal publikovat velkoformátové fo-
tografické eseje, ale jeho hlavním zdrojem příjmů 
byla studiová práce, v níž vynikal� Partnerem firmy 
Šechtl & Voseček se stal roku 1904 a  vedení pře-
vzal 1911, po smrti otce� Filiálku v Pelhřimově ote-
vřel 1906 a 1907 vybudoval nové moderní studio 
v centru Tábora� Jeho práce ovlivnila Anna Stocká, 
se kterou se oženil 1911, a v roce 1912 se jim naro-
dila dcera Ludmila� Josef nenarukoval za 1� světo-
vé války a tak mohl zdokumentovat požár Tábora 
1917, který značně poničil ateliér� Větší katastro-
fou byla smrt Anny na onemocnění ledvin 1925, 
když šest měsíců před smrtí porodila syna Josefa 
Ferdinanda Ignáce� Druhé manželství s  učitelkou 
Boženou Bulínovou (1926) nebylo už tak šťastné� 
V roce 1928 si Josef koupil fotoaparát Leica a začal 
fotografovat na kinofilm pohled na každodenní ži-
vot� Komunisti znárodnili fotografický ateliér Šech-
tl & Voseček v  roce 1951 a  majitel dostal nuznou 
penzi� Zemřel v Táboře 24� 2� 1954 ve věku 76 let�

Alois Rula

Semínkový generál (95 let)

V jihočeských Radhosticích na Prachaticku se 12. května 1927 do rodiny rolníka 
narodil pozdější generál Jan Šejna. Proslul raketovou kariérou u armády, 
u komunistů, ale také útěkem do ciziny.

Jeho sklony k  obcháze-
ní zákonů se projevily již za 
války, kdy nedokončil stu-
dium na gymnáziu ve Stra-
konicích, neboť s  falešným 
průkazem úředníka cenové 
kontroly vydíral živnostnici 
Marii Kuklovou kvůli potra-
vinovým lístkům� Za tento 
přečin byl odsouzen a strávil 
nějaký čas ve vězení v  Kla-
tovech� Do konce války pak 
pracoval jako zemědělský 
dělník� V  roce 1946 vstoupil 
do KSČ a po roce 1948 se stal 
zemědělským tajemníkem 
v  Horšovském Týně� V  roce 
1950 narukoval do armády 
a díky své politické angažovanosti, která nezůsta-
la bez povšimnutí, postupně šplhal jako politický 
důstojník vzhůru� Již v  roce 1954 byl zvolen po-
slancem Národního shromáždění� Na  X�  sjezdu 
strany byl zvolen kandidátem ÚV KSČ�  Po smrti 
Gottwalda a  změně na pozici ministra obrany se 

stal náčelníkem sekretariátu 
ministra Lomského a  v  roce 
1964 vedoucím tajemní-
kem hlavního výboru KSČ 
na MNO�  Díky oblíbenosti 
u  prezidenta A�  Novotného 
byl v roce 1967 jmenován ge-
nerálmajorem� Vedl poměrně 
nákladný život, kdy se zadlu-
žoval a  vše následně hradil 
i  rozprodáváním státního 
majetku� Jednalo se o vojen-
ské ojetiny nebo nedostat-
ková osiva, proto „semínkový 
generál“� Před spravedlností 
utekl se synem a  milenkou 
v noci na 26� 2� 1968 do Itálie, 
kde se nabídl ke spolupráci 

Američanům� V USA pak pracoval pro CIA� Zemřel 
v  New Yorku 23�  8�  1997� I  takoví „hrdinové“ pro-
mlouvali do našich dějin�

-mf-

Války o rakouské dědictví (280 let)

Po smrti římského císaře Karla VI. Prusko vzneslo nároky na Slezsko a Bavorsko se 
Saskem neuznalo Karlovu pragmatickou sankci (19. 4. 1713). Jednalo se o výnos 
o nedělitelnosti habsburských držav, který měl zajistit nástupnictví Karlovým 
dětem – v případě vymření rodu po meči měl zajistit nástupnictví v ženské linii, 
tedy dcerám, předně Marii Terezii.

Války se vedly v letech 1740–1748, 
přerostly v mnohonárodnostní konflikt, 
do něhož se zapojily mocnosti jako 
Francie, Velká Británie a  Španělsko� 
Jednou z  bitev této války byla bitva 
u Zahájí 25� května 1742, kde se střet-
lo rakouské vojsko maršála Jana Jiřího 
Kristiána Lobkovice s  vojskem fran-
couzských maršálů Charlese Louise Au-
guste Fouqueta de Belle -Isle a  Victora 
Françoise de Broglie� Rakušané obléhali 
Francouze od listopadu  1741 opevně-
né na hradě Hluboká a 17� května 1742 
je obklíčili v polesí Řídká blana� Týž den 
byli Rakušané poraženi v bitvě u Chotu-
sic a Francouzi ležením v Písku spěchali do jižních 
Čech na pomoc svým oddílům� Lobkovic dal po 
zprávách o  soustřeďování sil nepřítele 25�  květ-
na 1742 v poledne zahájit ústup, zaskočený Fran-
couzi� Na rakouské straně bojovalo 9 000 vojáků 
a Francouzů bylo i  s posilami nakonec asi 18 000� 
Lobkovic se ukryl za českobudějovické hradby 

a  vzdal obléhání Francouzů na Hluboké� Ztráty 
Francouzů byly 193 vojínů, 15 důstojníků, zraně-
ný vévoda de Chevreuse a syn maršála de Broglie� 
Rakouské ztráty byly 500–600 mužů� Francouzský 
úspěch v této spíše šarvátce byl v Paříži prezento-
ván jako velké vítězství�
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Marie Terezie, obraz Gabriello Mattei, 
asi 1736–1740

Charles Louis Auguste Fouquet,  
vévoda z Belle ‑Isle,  

obraz Maurice Quentina de La Tour

Josef Jindřich Šechtl s manželkou, 1911

Jan Šejna, před r. 1967

KAM na výlet
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Bavte se s dětmi 
v Plzeňském kraji

Muzeum loutek
Vypráví příběh plzeňského loutkářství od ko-

čovných počátků až do současnosti� Jaké bylo 
první plzeňské divadlo? Setkali se na jevišti Josef 
Skupa a  Jiří Trnka? Na tyto a  další otázky odpoví 
třípatrová expozice Muzea loutek� Expozice je do-
plněna divadlem, ve kterém si každý návštěvník 
může vyzkoušet, jaké to je, být loutkohercem� Na-
bízí výukové programy pro školy, zážitkový rodin-
ný program, narozeninové oslavy a rodinné vstup-
né� www�muzeumloutek�cz

Za zvířecím dobrodružstvím
Plzeňská zoo patří mezi nejkrásnější u  nás, 

chová na 1300 druhů zvířat a  k  vidění jsou i  ty 
nejvzácnější� Sousedí s Dinoparkem s obrovskými 
modely pravěkých dinosaurů a  také unikátní bo-
tanickou zahradou� Unikátem jsou návštěvnická 
centra na Šumavě, kde můžete pozorovat zvířata 
v  jejich přirozeném prostředí� Centrum u  Srní je 

zaměřené na šelmy, a to konkrétně na výběh vlků� 
www�zooplzen�cz; www�npsumava�cz

Techmania Science Center 
a 3D planetárium

Fyzika, chemie, přírodní jevy, matematika, to vše 
a  ještě mnohem více je pro malé návštěvníky vel-
kým dobrodružstvím� Techmania Science Center na-
jdete ve zrekonstruovaných historických budovách 

a továrních halách plzeňské Škodovky� Navštívit mů-
žete také moderní 3D planetárium a poznávat ves-
mír prostřednictvím 3D filmů� www�techmania�cz

 
Offpark Sušice

Děti si tu mohou vyzkoušet lezení s  profesi-
onálním instruktorem, které zabere asi hodinu 
včetně zaškolení� Překážky jsou uzpůsobeny ma-
lým návštěvníkům, kteří zdolávají více než desítku 
lanových překážek a přitom okusí trochu zdravého 
adrenalinu� Offpark nabízí zábavu i  pro dospělé� 
S většími dětmi můžete v létě vyrazit na rafting na 
řeku Otavu nebo vyzkoušet cyklotraily v okolí Suši-
ce� www�offpark�cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Jak se jmenoval pejsek Skupovy legen‑

dární dvojice Spejbla a Hruvínka?
a) Ťapka
b) Dášenka
c) Žeryk
2.  Rodák z Plánice František Křižík je známý 

především jako vynálezce...
a) obloukové lampy
b) asynchronního motoru
c) žárovky
3.  Které honosné šelmy můžete vidět 

v návštěvnickém centru v Srní?
a) medvědy
b) vlky
c) lišky

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

správných odpovědí obdrží od Krajského úřadu 
Plzeňského kraje zajímavé ceny.

Medvědi v ZOO PlzeňMuzeum loutek

Techmania, 3D planetárium

Techmania Science Center www.turisturaj.czfo
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Offpark Sušice
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Aš – město,  
které nestárne
Letošní rok 2022 je pro město Aš 
doslova magické číslo. Před 700 lety se 
připojilo Ašsko k zemím Koruny české, 
tedy roku 1322.

V  roce 1872 povýšila Aš z  městyse na město� 
Roku 1902 byla zahájena stavba rozhledny na vr-
chu Háj a o třicet let později byl odhalen pomník 
Goetha s kašnou� Další výročí má budova radnice, 
která prošla rekonstrukcí v  roce 2002� Nejmladší 
výročí 10 let oslaví obnovení železničního spojení 
Aš–Selb�

Po celý rok chystá město Aš zajímavé 
akce a  slavnosti, které naleznete na stránce   
www.info ‑as.cz/150let/�

Po cyklostezce 
za uměním
Cyklostezka Ohře nabízí v celé 
své délce řadu uměleckých galerií 
v historických centrech měst, v jejichž 
blízkosti vede. Tak trochu raritou je 
Land Art Galerie u obce Rašovice.

Najdete ji na levém břehu řeky, proti zmiňova-
né obci v místech, kde cyklostezka překonává Ohři 
díky zavěšené lávce� Na lávku však neodbočíte 
a pokračujete rovně podél toku a po pár desítkách 
metrů objevíte mezi stromy přírodní galerii� Ta tu 
vzniká již několik let a za tu dobu se stala vítaným 
zpestřením procházek místních i příjemným zasta-
vením pro rozjímání turistů, cyklistů i  milovníků 
alternativního umění� 

-felix-

Horský landart
Pro ty z vás, kteří chcete zažít Krušné hory jinak, můžeme k návštěvě doporučit 
Königsmühle – Königův mlýn, dějiště Land and art setkání a místo mnoha inspirací.

Prozradíme, že jde o  za-
niklou osadu ležící blízko Háje 
a  Loučné pod Klínovcem, která 
je místem vzpomínek na historii 
osídlení Krušnohoří a  současně 
prostředím poskytujícím záze-
mí pro pořádání landartových 
setkávání� Je to místo usmíření 
se s minulostí a současně místo 
revolty proti umělecké komerci 
i  konvencím� Každý zde může 
tvořit, přispět nebo se opako-
vaně vracet, a naplnit tak svým 

dílem obsah uměleckého směru land art, který se 
zrodil ve  Spojených státech amerických již v  60� 
letech minulého století� To, co zde uvidíte nebo 
zažijete, bude originální, provokativní nebo jen 
další podobnou zkušeností, ale určitě ne fádní� 
Abyste se tohoto umění dotkli, můžete spojit svou 

krušnohorskou turis-
tiku s  putováním po 
vycházkovém okruhu 
„Živé hory“ nebo zavítat 
přímo na art festival do 
Königova mlýna, kdy 
tato zaniklá osada opět 
na  několik dní ožívá� 
Lokace, obsah i  forma 
setkání jsou inspirativní 
a návštěva Königsmühle 
i  mimo festival je zá-
žitkem, který vybočuje 
z  běžného průměru 
toho, co se v  Krušných 
horách děje�

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

Galerie v přírodě

Zaniklá osada Königsmühle

Realizace Land and art festivalu

�������������
�����������

Dílo z Land and art festivalu

KAM na výlet
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Vychutnejte si Litoměřice.
To město se fakt vyplatí
To jsem já, knížka bonusová

Vstup na vyhlídkovou věž Kalich s novu expozici? 

Návštěva věže u katedrály sv. Štěpána? 1+1 zdarma

Úniková hra? 50 % sleva na vstupném

Dovádění s dítětem na koupališti? 1+1 zdarma

Chcete golf, bowling nebo virtuální realitu? 

Nebo raději slevy na ubytování, bonusy v podobě

litoměřického piva, vína, kávy nebo domácí limonády?

      1+1 zdarma

Celkem 36 bonusů a slev v hodnotě několika 

tisíc korun jen za 45 korun! To vše jen pro vás.

Více informací 
www.litomerice.cz

u  Března v  rámci dalších Indiánských 
válek. Téměř v polovině léta (23� 7�) se 
opět představí se svými výrobky vinaři 
na Vinařských trzích v  místním par-
ku, kde kromě vína nabídnou i mošty 
a různé pochutiny včetně vynikajících 
sýrů�

Věříme v  příznivé počasí a  na 
všechny připravované akce vás srdeč-
ně zveme�

Kam za kulturou v Březně
Od začátku roku v Březně nezahálíme s organizováním 
kulturních akcí, na kterých se stále schází široká veřejnost.

Na letní měsíce připravujeme již nyní akce, ze 
kterých si jistě návštěvníci vyberou� V sobotu 21� 5� 
proběhne Březenský ro(c)káč, kde vystoupí kape-
ly Nirvana Revival Praha, Kabát Band CV, Metallica 
Revival Beroun� Další sobotu 28� 5� v obci Stranná 
zahajujeme turistickou sezónu s názvem Probou-
zení vinic, kde si můžete 
projít vinice místních vinařů 
společně s odborným výkla-
dem o pěstování vinné révy 
v naší lokalitě a samozřejmě 
i  okoštovat výsledek jejich 
náročné práce�

V neděli 12� 6� proběhne 
v  místním parku Plechpa-
ráda za účasti dechových 
hudeb Budějská kapela, Šo-
hajka, Veselka a Veselí muzi-
kanti z Podkrušnohoří�

Festival Březnoukej se 
koná 25�  6� a  vystoupí na 
něm například folková kape-
la Poutníci a  Vojta Nedvěd� 
V sobotu 9� 7� budou bojovat 
indiáni proti bledým tvářím 

u  pevnosti s  názvem 
„Fort Phil Kearny 1867“. Akce se pravi-
delně a aktivně účastní herec Václav 
Vydra a pořádá ji občanské sdružení 
North Western Territory� Vše důleži-
té se pak odehraje na známé louce 
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Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
mobil: +420 607 028 661
e ‑mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz

Indiánské války

Pozvání na Březenský ro(c)káč Pozvání na Probouzení vinic

www.kampocesku.cz | 
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Vychutnejte si Dolní Poohří
Region Dolního Poohří nabízí pestré zážitky pro všechny turisty, kteří na svých 
cestách hledají lokální výrobky a tradice a chtějí si poznávaný kraj vychutnat. 
Průvodcem na těchto cestách může být značka Poohří regionální produkt©,  
kterou jsou označeny jedinečné místní zážitky, služby a produkty. Značka 
s modrou vlnkou, symbolizující řeku Ohři, je zárukou kvality a originality.

Úrodné údolí Ohře bylo vždy tradiční zeměděl-
skou oblastí, a tak není divu, že mezi certifikovaný-
mi výrobky mají velké zastoupení dary země�

Žatecko proslulo po celém světě pěstováním 
kvalitního chmele, ale protože ten k  ochutnávání 
moc vhodný není, nabízí Poohří jeho výsledný pro-
dukt  – tedy pivo� Jedinečným místem, kde nasát 
atmosféru chmelařské oblasti a ochutnat prvotříd-
ní piva, je samozřejmě Žatec�

Poněkud méně známým faktem je, že Poohří je 
také krajem vinařským� Víno se pěstuje například 

na prosluněných stráních nad Ohří u obcí Stranná 
a Vičice nedaleko Nechranické přehrady� Autentic-
kým zážitkem je malá slavnost vinobraní s  rodin-
nou atmosférou, která se každým rokem v  říjnu 
koná u kostelíku ve Stranné a kde je možné ochut-
nat zdejší produkci� Certifikátem Poohří regio-
nální produkt se pyšní i  vinařství Wilomenna� Její 
vulkanická vína dozrávají na sopečných svazích 
Blšanského Chlumu na Lounsku� Tradice pěstování 
vína řeholníky se vrátila také do františkánského 
kláštera v  Kadani� Zdejší certifikované kadaňské 
víno je možné ochutnat například během tradiční-
ho zářijového Svatováclavského vinobraní� Dalším 
plodem františkánských zahrad, který se může stát 
sladkou upomínkou výletu do královského města, 
je klášterní med od zdejších včel�

Mezi certifikovanými zážitky, které jinde není 
možné najít, patří Slavnosti cibule, které se odehrá-
vají v září v Račeticích� V září pak slaví také všichni 
ostatní zemědělci v  kraji, a  to na Krajských Do-
žínkách v Peruci na Lounsku� Dožínková slavnost, 
kterou končí zemědělský rok, láká k nákupům re-
gionálních potravin a  slavnostní průvod historic-
ké i současné techniky je úžasnou podívanou pro 
malé i velké�

K tradicím zámku Krásný Dvůr na Podbořansku 
pak patří říjnový Jablečný den� Tam mohou ná-
vštěvníci ochutnat všechny podoby jablek�

K  podzimním tradicím, které slibují jedineč-
ný a autentický zážitek, se řadí též Kdoulování ve 
mlýně v Brlohu na Lounsku, který udržují potom-
ci posledních mlynářů� Během prohlídek mlýna 
na dobových strojích předvádí, jak dlouhá cesta 
vede od obilného zrna k chutnému krajíci chleba� 
K historické tradici v Brlohu patří i pěstování kdoulí 
v zahradách mlýna� Žluté plody s citrusovou vůní 
se sklízejí na podzim a návštěvníci si z nich mohou 
vlastnoručně vyrobit marmeládu�

Bio ovčí zrající sýr – I. H. FARM, s. r. o., Statek Oblík

Minipivovar U Orloje, Žatec

Kadaňské víno

Kdoulování na mlýně v Brlohu

FB: fb.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz
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Libercem ve stopách  
textilních baronů
Slyšeli jste už někdy o dynastii Liebiegů? Pokud ne, musíme vám prozradit, 
že právě tenhle rod znamenal pro Liberec totéž co Baťa pro Zlín. Letos uplyne 
rovných 220 let, kdy se ve východočeském Broumově narodil Johann Liebieg, 
který se později v Liberci neuvěřitelnou pílí a obchodním talentem vypracoval 
mezi nejvýznamnější průmyslníky Rakouska ‑Uherska.

Dynastie Liebiegů pak tvořila dějiny města více 
než 100  let a  zásadním způsobem se zapsala do 
jeho historie� Textilní baroni – Liebiegové – potře-
bovali pro své tehdejší impérium spoustu dělníků� 
V  blízkosti továrny tak postupně vyrostlo zaměst-
nanecké sídliště poeticky přezdívané Liebiegovo 
městečko� Historický půvab domků vetkaných do 
kopcovitého terénu okouzluje turisty i  filmaře do-
dnes – schválně se městečkem projděte a  určitě 
nám dáte za pravdu� A pokud byste se chtěli o téhle 
lokalitě dozvědět víc, naplánujte si svůj výlet na ně-
který čtvrtek, kdy se tu od června do září konají ko‑
mentované procházky libereckou čtvrtí Perštýn.

Dalším zajímavým členem rodu byl Hein‑
rich Liebieg, který se proslavil jako velkorysý 

mecenáš umění. Nashromáždil úctyhodnou sbír-
ku více než 200 děl německých, rakouských a fran-
couzských umělců, která byla jednou z nejlepších 
v tehdejším Rakousku -Uhersku� Tenhle poklad pak 
ve své závěti odkázal městu Liberci, a  jeho kolek-
ce proto dodnes tvoří zlaté jádro sbírek Oblastní 
galerie� Významnými sbírkami uměleckého ře-
mesla se díky Henrichovi pyšní také Severočeské 
muzeum� Mezi více než 2 500 předměty, které mu-
zeu odkázal, se nachází i výjimečné ukázky zbroje 
a zbraní všech druhů evropského i mimoevropské-
ho původu� Trojici nejdůležitějších členů této rodi-
ny doplňuje ještě Theodor Liebieg mladší, který 
si získal pověst velkého fanouška a propagátora 

techniky� Právě Theodor si roku 1893 pořídil vůz 
Benz Viktoria, a stal se tak prvním automobilistou 
v Čechách a třetím v Rakousku -Uhersku� Jako první 
samozřejmě získal i řidičský průkaz a podnikl první 
dálkovou jízdu na světě� Byl to zkrátka dobrodruh� 
Na jeho rodinném sídle – Liebiegově vile – najdete 
pamětní desku a za vilou můžete dodnes obdivo-
vat na tehdejší dobu pokrokový autodům i s benzi-
novou věží� Jen malý kousek za Liebiegovou vilou 

se můžete projít kolem přehrady Harcov� Také na 
její výstavbě se finančně podíleli Liebiegové� Jejich 
podnik následně využíval vodu z přehrady pro svůj 
provoz a byla jí zásobována právě i vila Theodora 
Liebiega mladšího�

V  kopcích jizerskohorských lesů, pouhý kilo-
metr od konečné tramvaje Lidové sady, se skrývá 
další zajímavá stavba spjatá s rodem Liebiegů� Jde 
o restauraci a rozhlednu Liberecká výšina, kterou 
nechal vystavět nám už známý Heinrich Liebieg 
ve stylu středověkého hradu� Výšina je čerstvě po 
rekonstrukci a rozhodně stojí za návštěvu! Liebie-
gové se zkrátka v  Liberci činili a  beze zbytku tak 
naplnili své rodové heslo „Per laborem ad hono-
rem“  – „Prací ke cti“� Vydejte se po jejich stopách 
v Liberci i vy!

Visit^Liberec
Městské informační centrum
www.visitliberec.eu

Liebiegovo městečko

Oblastní galerie v Liberci

Přehrada Harcov

Liebiegova vila

Liberecká výšina

KAM na výlet
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Zima v Mariánských Lázních

Do Hradce a na Hradecko, 
Gustík pozve každé děcko!
Léto se blíží a já mám pro vás pecka tip na výlet. Vyrazte do Hrrradce Králové a na 
Hrrradecko! Třeba s babičkou a dědou, s mamkou a taťkou nebo třeba s kamarády. 
A hlavně se mnou! Jmenuji se Gustík a mile rád budu vaším lvím průvodcem. 
A proč? Protože Hradec je můj domov a já vám ho chci ukázat! Hrdě vám 
doporučím ta nejsuprrrovější místa v Hradci Králové a okolí. Místa, kde se prostě 
nudit nebudete.

Chcete poznávat, tvořit, bádat a  zkoušet? Mů-
žete! V nejednom muzeu, na hvězdárně nebo třeba 
v archeoparku budete mít skvělou příležitost� Může 
se však stát, že po tom všem budete mít pocit, že 
bylo toho všeho vzdělávání už trochu moc� V  tom 
případě vyklepejte trochu těch vědomostí při ská-
kání na trampolínách, řádění v lanovém parku nebo 
třeba při pořádné koupačce� Pro klidnější povahy 
doporučím plavbu na parníčku a jízdu vláčkem nebo 
na poníkovi� A  když už jsme u  těch zvířátek, dám 
vám pár parádních tipů, kam za nimi vyrazit� Nejen 
že je uvidíte, ale možná i nakrmíte a komplet se o ně 
postaráte! To je přece nejvíc top lákadlo, nemám 
pravdu? Zvířátka budou vždycky frčet, já to říkám 

pořád!
A abyste náhodou ptáčkům nezáviděli, vyšláp-

neme si spolu na nějakou rozhlednu� Tak aspoň 
uvidíme celé Hradecko z  ptačí perspektivy� A  co 
uvidíme z vršku, projdeme si pak společně pěkně 
po zemi� Díky naučným a různě zajímavým trasám 
budeme zase o kousek chytřejší a nově nabytými 
znalostmi pak můžeme po prázdninách okouzlit 
nejednu paní učitelku�

Co jsem vám to chtěl ještě doporučit… Už vím! 
Vy prostě nesmíte vynechat návštěvu zámku� To je 
povinnost pro každého správného výletníka!

Máte pocit, že jsem toho na vás vybalil trošku 
moc? Žádný strach� Je toho totiž ještě mnohem 
víc!!! Hlavní je, že se dost pobavíte! Tak sbalte ba-
tůžky, svačinu a dobrou náladu a vyrazte na výlet� 
Ideální by bylo, kdybyste si do toho batůžku přida-
li o  pár věcí víc a  na Hradecku chvíli zůstali� O  to 
dýl totiž můžete jít v mých stopách, a zažijete tak 
o mnoho víc! Nějaký to supr čupr ubytko najdete 
jak v Hradci Králové, tak v blízkém okolí� Mrkněte 
na www�hradecko�eu�

A teď to nejlepší! Poznávání nejsuprrrovějších 
míst je samo o sobě jakousi odměnou, ale když se 
k  tomu ještě zapojíte do SOUTĚŽE, pak to teprve 
bude bomba! A o co vlastně půjde? Budete sbírat 

samolepky do hrací karty a  hledat kešky� A  když 
budete úspěšní, získáte nakonec parádní dárek� 
Wow! Všechno potřebné – fakt VŠECHNO – se do-
zvíte na www�gustik�cz�
POZOR! Startujeme 30. června 
a soutěžit budeme až do konce září!!!

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Proč je průvodcem právě lev?
a) Protože lev je král džungle�
b) Protože lev je ve znaku města Hradec 
Králové�
c) Protože lev se ničeho nebojí�
2. Proč se náš lev jmenuje Gustík?
a) Protože je to prostě fajn jméno�
b) Protože Gustav bylo v historii zvučné jméno�
c) Protože počáteční písmeno je stejné jako 
písmeno ve znaku města Hradec Králové�
3.  Co nenajdeš v tipech pro rodiče  

na www.gustik.cz?
a) Gustíkovu pivní stezku
b) Zahradu léčivých rostlin
c) Muzeum české lékárny

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

správných odpovědí obdrží od Destinační 
společnosti Hradecko a Gustíka zajímavé dárky.

Léto s Gustíkem

www.hradecko.eu
www.gustik.cz

Za Gustíkem do informačního centra

Gustík skáče o sto šest, vydej se s ním na výlet

Soutěžit můžete o letních prázdninách a ještě v září
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Zima v Mariánských Lázních

Po stopách Keltů
Máte vy a vaše děti rádi přírodu a historii? Pak doporučujeme návštěvu Země 
Keltů, která se nachází v Železných horách v Nasavrkách a okolí.

Středobodem Země Keltů je Keltský skanzen 
Nasavrky, který je rekonstrukcí oppida  – keltské-
ho města z  období okolo prvního století  př�  n�  l� 
Ve skanzenu na vás čekají komentované prohlíd-

ky s  průvodcem i  samostatné prohlídky s  mapou 
a textem� Expozice je interaktivní, a tak si děti i do-
spělí mohou vyzkoušet mletí na kamenném mlýn-
ku, podívat se na půdu některých stavení, lehnout 
si do keltské postele… Skanzen je trvale obydlený 
zvířaty� Potkáte tam kozy, ovce, slepice, polodivoká 
prasata, slepice, husy a kočky�

Kromě klasických prohlídkových dní se zde po 
celý rok konají akce vhodné pro rodiny s  dětmi� 
Oživlý skanzen se koná 28�–29�  května  2022, kdy 
v oppidu potkáte spoustu Keltů� Uvidíte, čím se ži-
vili, jak trávili volný čas, a předvedou také tradiční 
řemesla�

Víte, jak se tlučou špačci nebo cvrnkají kuličky? 
Pokud ne a chcete to zjistit, přijďte 11� června 2022 
na Keltský dětský den� Navíc poznáte i  některé 
keltské pohádky a pohádkové bytosti�

Vyzkoušet stará řemesla a ochutnat speciality 
z keltské kuchyně můžete na Dnech řemesel, které 
probíhají 5�–10� července 2022�

Největší akcí v  Zemi Keltů je 29�–30�  čer-
vence  2022 Mezinárodní festival keltské kultury 
Lughna sad� Přes den je oppidum obydlené Kelty, 
Germány i Římany, pořádají se zde souboje, diva-

delní scénky, přednášky, workshopy a večery jsou 
věnované kapelám�

V  srpnu přijeďte na Medokvas, svátek medu 
a medoviny, v září na Jablkobraní, které je věnova-
né sklizni jablek� Ochutnáte mošt a další dobroty�

Poslední a nejočekávanější akcí podzimu bude 
29� října 2022 Samhain, při kterém se můžete večer 
ve skanzenu bát keltských strašidel a oslavit Nový 
keltský rok�

Po prohlídce skanzenu se vydejte na výlet kelt-
skou stezkou Železnými horami, která vás dovede 
na původní keltské oppidum v Českých Lhoticích, 
kde jsou zachované části trojitých obranných valů� 
Stezka pak vede i kolem rozhledny Boika, z níž je za 
hezkého počasí vidět i na Sněžku�

Expozici Po stopách Keltů lze navštívit na zámku 
v Nasavrkách� Nahlédnete do keltských dějin, spat-
říte originální artefakty i  model keltského oppida� 
A pod zámkem se pak projděte přírodní památkou 
Kaštanka, což je alej jedlých kaštanovníků vysaze-
ných už v roce 1776 knížetem Auerspergem�

Další tipy na výlety
www.vychodnicechy.info
www.zemekeltu.czfo
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1.  Kde leží Keltský skanzen Nasavrky – 

Země Keltů?
a) v Železných horách
b) v Alpách
c) v Himálaji
2. Co Keltové rádi pili?
a) kapučíno, ledový čaj, kakao…
b) Coca-Colu, Fantu, Sprite…
c) medovinu, pivo, víno…
3. Co Keltové chovali za domácí zvířata?
a) koně, krávy, prasata, kozy, ovce, slepice…
b) klokany, zlaté rybičky, želvy…
c) andulky, krokodýly a tučňáky…

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

Deset autorů správných odpovědí obdrží 
od Destinační společnost Východní Čechy 
zajímavé ceny.
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Jan Hocek
Českem od severu k jihu – Stezka středozemím

Známý cestovatel Jan Hocek, autor Severní stezky a Jižní stezky, 
se nyní vydal napříč středozemím, tedy od nejsevernějšího bodu 
České republiky až po bod nejjižnější� Vznikla tak další, téměř 600 
kilometrů dlouhá trasa pro pěší i cyklisty vedoucí podél toků řek, 
přes kopcovité úseky i  mezi zajímavými kulturními památkami 
Česka� Trasa propojuje nejenom nejsevernější a  nejjižnější body 
české země, ale ve své podstatné části sleduje tok naší nejdelší 
řeky Vltavy�
cena: 499 Kč
www.luxor.cz

Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
Legenda H+Z

Výběr toho nejlepšího z  cest Hanzelky a  Zikmunda po Africe 
a  Americe� První svazek s  podnázvem První cesta dokumentuje 
první etapu cesty kolem světa v  letech 1947 až 1950� Cestopisy 
Hanzelky a  Zikmunda vycházely ve své době ve stotisícových 
nákladech v celkovém počtu 6 milionů výtisků! Popularita auto-
rů se rovnala slávě filmových hvězd� Kvůli komunistické cenzuře 
a  uvěznění mezi ostnaté dráty železné opony po roce 1968 zů-
staly dlouho pouze v knihovnách jejich obdivovatelů� Ale značka 
H+Z zůstává pojmem i dnes�
cena: 598 Kč
www.jota.cz

Ladislav Silovský
100 zajímavostí ze života Plzeňanů za císaře pána

Kniha volně navazuje na oblíbenou edici „100 zajímavostí ze staré 
Plzně“, v této řadě vyšlo v  letech 2003–2017 již pět knih o Plzni� 
Čím se bavili Plzeňané od poloviny 19� století do poloviny 20� sto-
letí? Poutě, zábavy, šibřinky, průvody, kabarety, návštěvy cirkusů 
a zvěřinců, varietní představení, výlety do okolí� Kniha připome-
ne pozapomenuté osudy Plzeňanů a  návštěvy města slavnými 
osobnostmi té doby  – například cestovatele Emila Holuba� Sto 
drobných kapitolek oživí historii města zase z  jiné, dosud málo 
prozkoumané stránky�
cena: 299 Kč
www.starymost.cz 

Michal Šanda, ilustrace: David Dolenský
Tibbles

Tento zvláštní komiks vypráví skutečný příběh z roku 1894� Ode-
hrál se na malém ostrůvku poblíž Nového Zélandu� Jeho tragiko-
mickým hrdinou je kocourek Tibbles, patřící strážci tamního ma-
jáku� Tibbles objeví vzácný druh dosud nepopsaného nelétavého 
ptáka – pokřovníka ostrovního – a zároveň se stane příčinou jeho 
vyhubení� Kniha byla oceněna v soutěži Muriel jako nejlepší ko-
miks pro děti roku 2021� Byla také zařazena do výběru 100 nejlep-
ších knížek letošního veletrhu dětské knihy v Bologni�
cena: 268 Kč
www.meander.cz

Václav Žmolík
Krajinou vína 2

Víte, kde mají na návsi pomník s vinnými hrozny? 
Proč se Sylvánskému říká zelené, i když je to víno 
bílé? S čím je dobré ho párovat?
Odpovědi na tyto a další otázky hledá Václav Žmo-
lík v krajině vínu zaslíbené, a to nejen v oblasti již-
ní Moravy, jak bývá zvykem, ale i na Kroměřížsku 
nebo třeba Mostecku, kde se víno pěstuje na vý-
sypkách z uhelných dolů� Ať už pěšky, na kole, au-
tem, či na traktoru, putujeme s autorem na vinice 
za vinaři, kteří se rozhodli pokračovat v tradici pra-
starého řemesla� Pod jejich rukama se na vyhláše-
ných tratích rodí odrůdy révy vinné, jimž neřeknou 
jinak než Rulanda, Sylván, Šardonka� Krajinou vína 
jsou však i města a vesničky se svými pamětihod-
nostmi, poutní místa, tajemná sklepení i  výhledy 
z  nejvyšších pater rozhleden� Kniha, která vznikla 
podle druhé řady stejnojmenného cestopisného 
televizního cyklu, je tak průvodcem určeným všem 
milovníkům vína a vinařské turistiky�

? Když si v restauraci objednáte 
Tramín červený, přinesou vám víno 
jaké barvy? 

a) bílé 
b) červené 
c) růžové
 
Své odpovědi nám posílejte do 15. května  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí 
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti 
nebo v  internetovém knihkupectví České televize 
eshop�ceskatelevize�cz� Novinky můžete sledovat 
i na www�facebook�com/ediceCT�

ISBN 978-80-7404-355-0

Doporučená cena: 269 Kč

Václav Žmolík
Krajinou vínaVíte, kde mají na návsi pomník s vinnými hrozny? 

Proč se Sylvánskému říká zelené, 
i když je to víno bílé? 

S čím je dobré ho párovat?
 Jak se pije košer víno nebo kde jsou 

Modré sklepy? 

Odpovědi na tyto a další otázky hledá Václav Žmolík v krajině 
vínu zaslíbené, a to nejen v oblasti jižní Moravy, jak bývá zvykem, 
ale i na Kroměřížsku nebo třeba Mostecku, kde se víno pěstuje 
na výsypkách z uhelných dolů. Ať už pěšky, na kole, autem, či 
na traktoru, putujeme s autorem na vinice za vinaři, kteří se 
rozhodli pokračovat v tradici prastarého řemesla. Pod jejich 
rukama se na vyhlášených tratích rodí odrůdy révy vinné, kterým 
neřeknou jinak než Rulanda, Sylván, Šardonka. Krajinou vína, 
to jsou však i města a vesničky se svými pamětihodnostmi, 
poutní místa, tajemná sklepení i výhledy z nejvyšších pater 
rozhleden. Do rukou se vám proto dostává průvodce věnovaný 
všem milovníkům vína a také vinařské turistiky. 

Kniha vznikla podle druhé řady cestopisného 
televizního cyklu Krajinou vína. 
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Cestujte a sbírejte 
zážitky nejen 
gurmánské.
Vydejte se na výlety 
s chutí Vysočiny 
a objevujte při tom 
zajímavá místa.

Vysočinu

Navštivte hrad Lipnice, kde svého času prová-
zel spisovatel Jaroslav Hašek. Zastavte se na 

poctivou českou kuchyni v hospůdce v podhradí, kterou provozují jeho 
potomci, a  obejděte úžasné lipnické lomy. Natáčela se v  nich pohádka 
Princezna zakletá v čase.

Zajeďte na francouzskou kuchyni pod Javořici a  prozkoumejte Geo-
park Vysočina. Objevíte v něm hrad Roštejn, který vás nadchne svou mo-
derní interaktivní expozicí o přírodě, lovectví a myslivosti. Děti budou 
nadšené.

Zdolejte ferraty ve Víru. Omrkněte přitom Chudobínskou borovici, 
která na hladinu Vírské přehrady shlíží déle než tři staletí, a vyšlápněte 
na některou ze skalních vyhlídek v okolí. Děti si užijí i výlet za větrník na 
větrník v Třebíči nebo na Křemešník a rozhlednu Pípalku se zastávkou 
na jahodové a borůvkové dezerty.
Výletů s chutí nabízí Vysočina nespočet. Vybírejte.

www.vysocina.eu
 turistické cíle 
 ochutnej Vysočinu

Chudobínská borovice. Foto Martin Dolinský

Vírské ferraty. Foto ADrex

Hrad Lipnice

Třebíčský větrník



Tajné spiknutí 
dezertérů? (225 let)

No řekněte, komu by se chtělo do 
války? Útěk neboli dezerce se stal 
odpovědí na násilné verbování. Reakce 
vrchnosti však na sebe nenechala 
dlouho čekat.

V  roce 1796 se blížila francouzská armáda 
a  hrozba střetu podnítila rozhodnutí o  mobiliza-
ci všech sil� Koncem července vydal císař Franti-
šek  II�  instrukce o  organizaci obrany Čech včetně 
dobrovolného vstupu do armády� To se nesetkalo 
s velkou odezvou, a tak pro každé panství byl stano-
ven počet odvedenců� Na Českomoravské vysočině 
se ale na jaře 1797 objevil zvýšený počet zběhů, 
proti kterým proběhly rozsáhlé vojenské akce� Nej-
dříve začátkem května v okolí Pusté Rybné a Telecí-
ho, později kolem Jimramova� Někteří byli pochytá-
ni a v průběhu vyšetřování donuceni k přiznání ke 
spiknutí a  vzpouře� Vyšetřující využili náboženství 
zdejších obyvatel, kteří byli většinou protestantské-
ho vyznání helvetského zaměření� Některým pod-

strčili papírky s vyobrazením zednářského znamení 
zednické lžíce a trojúhelníku� Proto se o vykonstruo-
vaném spiknutí často mluví jako o „frajmauerském“� 
V červenci padly rozsudky pro šestnáct obviněných 
v rozmezí jednoho až dvanácti let vězení� Ve výsled-
ku ale vše dopadlo relativně rozumně� Vrchnosti se 
nezdály rozpory ve výpovědích a  apelační komise 
v průběhu září 1797 poukázala na nevhodné meto-
dy vyšetřování� V  listopadu nařídil František  II� věz-
něné uprchlíky propustit a  vrchnostenští úředníci 
byli napomenuti, že měli použít jiných prostředků� 
Konec skoro jako v pohádce�

-liban-

Antonín Špaček – voják (105 let)

Odboj, emigrace, boj proti nacistům, návrat do vlasti a trest. „Odměna“ z kuchyně 
komunistů podobně jako u mnoha jiných válečného hrdinu neminula.

Antonín Špaček se 
narodil 23�  května  1917 
v Hradčanech na Hané do 
početné rodiny s  dvanác-
ti sourozenci� Jeho bratři 
legionáři z  ruské fronty 
výrazně ovlivnili jeho roz-
hodnutí o kariéře profesio-
nálního vojáka na důstoj-
nické škole v  Prostějově� 
Nástup nacistů donutil 
mladého muže na podzim 
1939 podobně jako mno-
ho jiných k emigraci a od-
chodu do Francie a Anglie� 
Zde se v roce 1943 oženil, 
což se mu o pár let po ná-
vratu do vlasti vymstilo� 
Hrdina bojů o  Dunkerque 
byl po roce 1948 ze služeb 
armády vyloučen� Manžel-
ka a syn byli donuceni v červnu 1948 opustit zemi, 
Antonín Špaček povolení nedostal a  byl o  rok 
později odsouzen za velezradu k deseti letům vě-
zení� Postupně prošel věznicí na Pankráci, Borech 

a  v  Opavě, aby skončil na 
nucených pracích v Jáchy-
mově� A  důvod toho vše-
ho? Žádost o  propuštění 
z  armády a  zbavení čes-
koslovenského občanství 
s  úmyslem odstěhovat se 
za svou rodinou do Ang-
lie� Manželství bylo v  roce 
1956 rozvedeno a válečný 
hrdina pracoval jako topič 
a  domovník� V  roce 1969 
byl rehabilitován, v  roce 
1974 mu byla vrácena 
jeho vojenská hodnost 
a  v  roce 1993 byl jmeno-
ván generálem� V  roce 
2001 byl zvolen předse-
dou Československé obce 
legionářské a  v  roce 2004 
ho francouzský prezident 

vyznamenal Řádem čestné legie� Generál Antonín 
Špaček zemřel 3� dubna 2007�

-babok-

Pilot Jindřich Svoboda (105 let)

Zachoval se tehdy podobně jako mnoho jiných 
mladých mužů. Opustil vlast, aby ji mohl nejdříve 
bránit a poté se vrátit domů. Jeho mise se bohužel 
povedla jen v první části…

Jindřich Svoboda se 
narodil 23�  května  1917 
v  Třebíči a  v  19  letech 
v roce 1936 odešel do vo-
jenského leteckého učili-
ště v  Prostějově� Tím byly 
pomyslné kostky osudu 
vrženy� Stal se postup-
ně pilotem a  po okupaci 
Německem se podílel na 
činnosti ilegální skupiny 
v  brněnské Zbrojovce� Po 
prozrazení opustil kon-
cem ledna  1940 Česko-
slovensko a  jako mnoho jiných se složitou cestou 
přes Maďarsko, Jugoslávii, Sýrii dostal do Francie 
a po jejím pádu do Anglie� Další směr byl jasný – 
letectvo� Nejdříve působil jako dopravní pilot, ale 
táhlo ho to do přímého boje� Na vlastní žádost se 
stal členem 311� perutě a postupně provedl 24 ná-
letů na Německo, při 16� dokonce v  roli kapitána 
dvoumotorového bombardéru Vickers „Welling-
ton“� Kromě měst Brémy, Kiel, Hamburg, Berlín aj� 

se podíval z  kabiny na polský 
Štětín a  na francouzské přístavy 
Dunkerque a  Brest� Dne 17�  led-
na 1942 se účastnil letu na Brémy 

spolu s dalšími deseti letadly� Letadlo s kompletně 
českou posádkou bylo několikrát zasaženo a s ob-
tížemi se vracelo zpět� Návrat se nepodařil a  po 
výpadku i  druhého motoru letadlo havarovalo 
na nizozemské půdě� V hořících troskách zahynul 
Jindřich spolu s  Jaroslavem Brožem a  Rudolfem 
Maškem� Jindřich Svoboda je pohřben na nizo-
zemském hřbitově Gilzerbaan u Tilburgu�
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Generál Antonín Špaček, 2000

Památník vzpoury rekrutů v Pusté Rybné

Pomník Helvétské rebelie, vzpoury rekrutů 1796–1797 Pilot Jindřich Svoboda, 1942

Náhrobní kámen Jindřicha Svobody,  
hřbitov v Tilburgu
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Muzeum Olomouckých tvarůžků
Palackého 2, 789 83 Loštice

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

www.tvaruzky.cz

• individuální prohlídky

• celoroční provoz

• interaktivní prvky

• bezbariérový vstup

• rezervační systém

• retro kino

• otevřeno 7 dní v týdnu

KAM ZA OL. TVARŮŽKY
28. 5. 2022 - LOŠTICE

Turistika – Putování
za loštickým tvarůžkem
25. 6. 2022 - LOŠTICE

Loštické slavnosti hudby
a tvarůžků

Na Pivobraní parním vlakem
Sto druhů piva a pivních speciálů z českých i zahraničních 
minipivovarů, bohatý program a neotřelé zážitky – to vše 
nabídne 8. ročník Pivobraní, který proběhne v sobotu 25. června 
na Masarykově náměstí v Novém Jičíně!

Návštěvníci se budou moci svézt 
historickým autobusem značky Tatra 
z roku 1929, který je provede po bý-
valých pivovarech sídlících v Novém 
Jičíně� Další novinkou bude parní 
vlak, který připomene předloňské 
140� výročí železničního spojení 
Nový Jičín – Suchdol (dnes Suchdol 
nad Odrou)� Zahájení provozu na 
této trati v  roce 1880 přineslo No-
vému Jičínu nebývalý hospodářský 
rozkvět� Na její stavbě se podílel Karl von Schwarz, 
čestný občan města a rakouského Salzburgu�

Festival zlatavého moku za-
ujme i nabitým hudebním pro-
gramem� Těšit se můžete na trio 
BSP, kapelu Support Lesbiens, 
Monkey Business, Kiss Fore-
ver Band z Maďarska a mnoho 
dalších� Pivobraní bude rov-
něž ekologické  – pivo se bude 
čepovat do vratných kelímků 
s  originálním logem Nového 
Jičína� Pro návštěvníky, kteří si 

rádi vychutnají pivo ze skla, budou také letos připra-
veny krýgly o objemu 0,3 litru s logem Pivobraní� Ve 
výkupně kelímků přímo na náměstí budou v prodeji 
i další z limitované edice festivalových suvenýrů�

Pivobraní se uskuteční za každého počasí� 
Za deště bude připraveno zázemí ve dvou velko-
prostorových stanech, kde je až 720 míst k sezení� 
Aktuality a novinky se dozvíte na našem facebooku 
https://www�facebook�com/Pivobraninovyjicin/� 
Vstup na akci bude zdarma�

Hotel Guide 2022
Hotely a ubytování na Slovensku
Proč objednat Hotel Guide

30� vydání  barevné publika-
ce  HOTEL GUIDE 2022  vychází 
v  slovenském, anglickém a  ně-
meckém jazyce� Obsahuje více 
než  2600  záznamů o  ubytování 
v  hotelích, penzionech, apartmá-
nech, chatách, rekreačních zaří-
zeních, kempech a  v  soukromí 
na  Slovensku� Informace jsou se-
řazeny dle  8� samosprávních kra-
jů, začínaje  mapou a  stručným 
úvodem� V  knize jsou podrobné 

informace o  vybavení, o  poskyto-
vaných službách, cenách a kapacitě 
jednotlivých zařízení� Kapitola UBY‑
TOVÁNÍ  obsahuje  dvě další  čás-
ti s názvem KEMPINKY a RESTAU‑
RACE�  Další samostatné kapitoly 
jsou: CONGRESS GUIDE – který při-
náší tipy pro uspořádání kongresů, 
školení a  různých firemních akcí� 
SPA GUIDE –  představuje celko-
vý přehled lázeňských zařízení na 
Slovensku se specifikací léčených 
nemocí a  lázeňských procedur� Pu-

blikaci doporučujeme pro obchodníky, profesionály 
v  cestovním ruchu, cestovní kanceláře, manažéry, 
obchodní cestující, sekretářky a pro všechny ty, kteří 
se rádi přijedou podívat na Slovensko� Naše publika-
ce je také vhodným dárkem pro vaše přátele, známé 
nebo pro obchodní partnery�

www.pivobraninj.cz

Cestovní agentura
HEPEX – Slovakia, s. r. o.
Rozmarínová 22, 945 01 Komárno
tel.: +421 357 713 149
e ‑mail: info@travelguide.sk
www.travelguide.sk

www.kampocesku.cz | 

KAM na výlet

29

https://www.facebook.com/Pivobraninovyjicin/
http://www.pivobraninj.cz
mailto:info@travelguide.sk
http://www.travelguide.sk
http://www.kampocesku.cz


ZÓNA ZLÍN – pravidelné 
procházky po architektuře
Zlínská architektura je jedním z důvodů, proč navštívit Zlín. Program ZÓNA ZLÍN 
nabízí široké veřejnosti, turistům i návštěvníkům možnost poznat výjimečné 
stavby, unikátní tovární areál přímo v centru města i způsob bydlení v typických 
baťovských domcích prostřednictvím komentovaných procházek. Oddělení 
cestovního ruchu společně s autory databáze Zlínský architektonický manuál a se 
spolkem aArchitektura připravilo dvě trasy, které vás provedou nezaměnitelnou 
architekturou Zlína.

První trasa, nazvaná PLÁNOVANÉ MĚSTO, 
představí zlínskou architekturu z větší perspektivy, 
přiblíží zónové plánování, tzv� funkční zóny, podle 
nichž byl plánován moderní urbanismus Zlína� 
Kromě historického centra se projdete unikátním 
továrním areálem se zastávkou u ikonické budovy 
č. 21, tzv. Baťova mrakodrapu� Seznámíte se také 
s prvními výškovými budovami, s urbanisticky nej-
cennějším místem ve městě, Gahurovým prospek-
tem a se způsobem baťovského ubytování a typic-
kými dělnickými domky� Symbolickou tečkou za 
zlínskou architekturou je návštěva zrekonstruova-
ného Památníku Tomáše Bati, jenž je považován 
za perlu světového funkcionalismu a  je jednou 
z nejvýznamnějších staveb Zlína�

Nová trasa, nazvaná BYDLENÍ U  BATI, před-
staví experimentální architekturu první dělnické 
čtvrti Letná, kde nechal Tomáš Baťa stavět dom-
ky pro své zaměstnance� Cesta k  typickému ba-
ťovskému bydlení nebyla jednoduchá a neobešla 
se bez experimentů, které se v  žádné jiné čtvrti 

nenachází� Jedním z nich je přízemní dřevěný ame-
rický katalogový dům Alladin, který nechal Tomáš 
Baťa přivézt z Ameriky� Byl dopraven lodí rozložený 
na jednotlivé díly� Kromě základních typů baťov-
ských domků – jednodomek, dvojdomek, čtyřdo-
mek – se také dozvíte, jaká pravidla a režim museli 
obyvatelé čtvrti dodržovat� Život potom přiblíží 
stavby občanské vybavenosti, jako jsou obchody 
nebo školky, které dodnes fungují�

Novinkou jsou také dárkové poukazy na ko-
mentované procházky nebo originální tašky vyro-
bené přímo z bannerů ZÓNA ZLÍN�

Prohlídky s průvodcem se konají od května 
do září  2022, každou středu od 15�30 a  každou 
sobotu od 14�00� Bližší informace k  programu 
prohlídek a  rezervaci vstupenek naleznete na 
www.ic ‑zlin.cz�

Pozvání k návštěvě Zlína je letos bohatší o další 
akce a projekty uspořádané v rámci 700. výročí od 
první písemné zmínky o městě� Jednou z největ-
ších událostí bude v červnu třídenní festival hudby, 
světel, pouličního umění a zážitků s názvem ZLÍN 
ŽIJE� Kromě workshopů, buskerů a karnevalového 
průvodu uvidíte i  jedinečnou show Vertical wall 
dancers, provazochodce či light happening� Více 
na www.kulturazlin.cz�

K  významnému jubileu připravilo město také 
nové propagační předměty, jako jsou např� plátě-
né tašky přes rameno, plecháčky, luxusní pomády 

na rty, klobouky, zrnková káva, Navrátilova slivovi-
ce, která se vyrábí přímo ve Zlíně v rodinné páleni-
ci, aj� Limitovanou nabídku zakoupíte v Městském 
informačním a  turistickém středisku� Sběratelé se 
mohou těšit na nové keramické známky v minima-
listickém designu a další tradiční i netradiční upo-
mínkové předměty�

ZÓNA ZLÍN – Památník T. Bati

ZÓNA ZLÍN – tovární areál

Dárkový poukaz na komentovanou prohlídku

ZÓNA ZLÍN – Baťův domek

www.ic‑zlin.cz 
www.zlin700.eu
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Karviná
Zámek Fryštát
Seznamte se na třech návštěv-
nických trasách s  unikátním em-
pírovým zámkem ve Fryštátu� Dochoval se 
pouze jako jediný ze tří honosných zámků, 
které se na území města nacházely ještě ve 
20� století�

www.zamek‑frystat.cz

TIC Letovice
Město Letovice nabízí různorodé 
vyžití� Navštívit můžete letovic-
ký zámek, během sezóny i zrestaurovanou 
lékárnu z  roku 1784 a  kostel sv�  Prokopa� 
Milovníci vodních sportů uvítají městský 
bazén s  tobogánem či nedalekou vodní 
nádrž�

www.mks ‑letovice.cz/tic

Netolice
Muzeum – infocentrum 
Netolice
Oslavte to s  námi� V  Muzeu JUDr�  Otakara 
Kudrny v Netolicích na vás čekají muzejní ex-
pozice a výstavy� Otevíráme 1� května celose-
zónní výstavu u příležitosti 20 let infocentra 
Suvenýr� Těšíme se na viděnou v Netolicích�
www.muzeumnetolice.cz

Cheb
Zveme vás na prohlídkovou tra-
su  – Pod střechami chebských 
domů� Představíme vám tech-
nickou památku vysoké historické hodnoty 
– krovy zkonstruované v různých staletích, 
představující jedinečnou řemeslnou zručnost 
a geometrickou představivost našich předků� 

www.tic.cheb.cz

Infocentrum Tanvald
Zveme vás na vyhlídku Špička na 
malém Špičáku� Užijete si krásné 
výhledy i  nevšední zážitek z  po-
hledu na samotnou konstrukci� Vydejte 
se k  ní cestou podél Kamenice� Na naučné 
stezce se dozvíte např� o výstavbě železnice 
nebo rozvoji průmyslu�

www.tanvald.eu

Velké Meziříčí
Zámek Velké Meziříčí je v  soukro-
mém vlastnictví rodiny Podstatzký-
-Lichtenštejn� Nedávno zde byly objeveny 
fresky, které se datují před dobu husitskou� 
V muzeu, které zde sídlí, jsou k vidění zajímavé 
expozice� Nyní zde probíhá výstava Strašidel-
ný zámek� V září zveme na Historické slavnosti�

www.turistikavm.cz 

Vodní nádrž Žermanice
Co takhle zkusit cyklistickou pro-
jížďku podél nebo okolo vodního díla Žer-
manice? Jako výchozí nebo odpočinkový 
bod na trase můžete zvolit obec Soběšovice� 
Cyklotrasy č� 6005 a 6163 vás provedou krás-
nou krajinou�

www.sobesovice.cz

Soběšovice

Duchcov
Zveme vás do města, kde žil na 
zámku G� Casanova� Muzeum měs-
ta nabízí interaktivní expozici Já Giacomo 
Casanova, expozici historie města, expozici 
o místní továrně HIKO i atrium k posezení s Ca-
sanovou� Navštívit můžete evangelický kostel 
s vyhlídkovou věží nebo Liptickou vyhlídku�

www.duchcov.cz

Teplá
Dominantou je barokní kostel 
sv� Jiljí, poblíž je budova dříve re-
nesanční latinské školy, barokní 
sloup Nejsvětější Trojice a  barokní budova 
z 18� století s radnicí a Infocentrem� Význam-
nou památkou je kaple Nejsvětější Trojice 
K� Dientzenhofera a Klášter premonstrátů�

www.tepla.cz

Zbiroh
Zbirožsko nabízí množství turistic-
kých a cyklo výletů do CHKO Křivo-
klátsko i CHKO Brdy� V místě je mož-
né navštívit zámek Zbiroh, městské muzeum 
s expozicí rodáka J� V� Sládka, expozici hasič-
ského muzea, v  blízkém okolí buližníkové 
skály Čertovku a Světovinu s výhledy do kraje�

www.zbiroh.cz

Zlín
Poznejte jedinečnou architek-
turu s  nezaměnitelným výra-
zem� Typické červené domky, tovární areál, 
mrakodrap s  pojízdnou kanceláří a  vyhlíd-
kovou terasou, architektonický skvost Pa-
mátník Tomáše Bati a  řada významných vil 
se řadí mezi top památky�

www.ic ‑zlin.cz

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

www.ic ‑vsetin.cz
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http://www.tepla.cz
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Správné odpovědi a výherci

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

KAM PO ČESKU, DUBEN 2022
Celkem došlo 1 982 odpovědí, 1 938 z internetu a 44 dopisů,  
z toho 1137 žen a 845 mužů.

Kdo je Kukula a kdo je Chňapík?
odpověď 1: a) Jaroslav Kulhavý
odpověď 2: b) Duha
odpověď 3: c) Hernychova vila
soutěžilo: 466 čtenářů; 454 správně; 12 špatně
výherci: R. Holcová, Česká Třebová; Z. Nešetřilová, Neratovice; K. Čelechov-
ská, Zlín; V. Suchý, Praha 6; Z. Krtilová, Dobruška; M. Vašková, Vysoké Mýto; 
M. Rosenbergová, Nová Paka; M. Thüringová, Praha 10; M. Čerchová, Ostrava; 
A. Bizoňová, Kostice

Hotel Guide SK
odpověď 1: a) 30 let
odpověď 2: b) 256 stran
odpověď 3: c) slovensky, anglicky, německy
soutěžilo: 228 čtenářů; 121 správně; 107 špatně
výherci: K. Krajčová, Opava; M. Vágner, Veselí nad Lužnicí; J. Zemánková, 
Boskovice

Edice ČT
otázka: Z jaké oblíbené vesničky Josefa Lady pocházejí Honza a beránek?
odpověď: a) Hrusice
soutěžilo: 497 čtenářů; 494 správně; 3 špatně 
výherci: J. Manďák, Ostrava; H. Musilová, Nížkov; M. Bačová, Králův Dvůr 

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) zámek Nový Světlov
soutěžilo: 388 čtenářů; 289 správně; 99 špatně
výherci: I. Gorická, Český Krumlov; P. Chudíková, Vnorovy; B. Volfová, Branice

Křížovka
……bylo téměř zničeno
soutěžilo: 403 čtenářů; 401 správně; 2 špatně
výherci: V. Kubáčová, Mladá Boleslav; J. Konfršt, Velké Losenice; B. Šamšová, 
Praha 54

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Poznáte místo na fotografii?

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

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

Infocentrum 
 Město Tábor

Žižkovo nám. 2
390 01 Tábor

Luděk Sládek
šéfredaktor

a) Sázavský klášter
b) Klášter Plasy
c) Klášter Želiv
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TEREZÍN COMMEMORATIONCEREMONY 2022
Sunday 15th May 2022, 10 AM

AT THE NATIONAL CEMETERY IN TEREZÍN

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2022
neděle 15. května 2022 v 10 hodin 

NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ

PAMÁTNÍK  TEREZÍN TEREZÍN MEMORIAL

Město Terezín

 P  R  O  G  R  A  M  M  E

Line-up of the honour guard and music

Laying wreaths and bouquets at the National Cemetery

Anthem of the Czech Republic
singing - Jana Červinková

Main speech - Miloš Vystrčil
President of the Senate of the Parliament 

of the Czech Republic

�e word of the witness     
Hana Sternlichtová a former inmate of the Terezín ghetto

Christian prayer 

Jewish prayer 

Musical performance by the Modrásci Choir
and soprano Jana Červinková

Closing of the ceremony

P  R  O  G  R  A  M  

Nástup Čestné stráže a hudby 

Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově 

Hymna ČR  
zpěv - Jana Červinková

Hlavní projev - Miloš Vystrčil, 
předseda Senátu Parlamentu ČR

Slovo pamětnice 
Hana Sternlichtová, bývalá vězeňkyně terezínského ghetta

Křesťanská modlitba

Židovská modlitba 

Hudební vystoupení pěveckého sboru Modrásci 
a sopranistky  Jany Červinkové

Závěr tryzny 



Lucemburkové

Habsburkové

knížata 
z Münsterberku

Jagellonci

Jiří
*1431 (1435)
†16. 2. 1435

Anna
*12. 4. 1432
†14. 11. 1462

Alžběta
*1436 (1437)
†30. 8. 1505

Alžběta
*28. 2. 1409
†19. 12. 1442

Vilém
*1410/†2. 6. 1410

Alžběta (Eliška)
*asi září 1390

†3. 8. 1451

Jiří – nemanž. syn 

benediktinský mnich

*?/†1457

Johana
*1356

†31. 12. 1386

Alžběta
*19. 4. 1358
†4. 9. 1373

Žofi e
*1376

†26. 9. 1425

Anna
*11. 5. 1366
†7. 6. 1394

Zikmund
král uherský

*14. 2. 1368
†9. 12. 1437

Jan Zhořelecký
*22. 6. 1370
†1. 3. 1396

Karel
*13. 3. 1372
†24. 7. 1373 Jan Soběslav

markrabě moravský

*1355 (1352)
†12. 10. 1394

Prokop
markrabě moravský

*1354 (1355/58)
†24. 9. 1405

Anna
*?

†před 1405

Alžběta
*1355
†1400

Jan – nemanž. syn

probošt vyšehradský

*?/†?

Markéta
*29. 9. 1373
†4. 6. 1410

Kateřina
*únor 1353

†před 17. 7. 1378

Jošt
markrabě moravský

*1351 (1354)
†1411

Jindřich
*1377 (1378)

†1378

Kateřina
*1342

†20. 5. 1386

Markéta
*24. 5 1335
†7. 9. 1349

Jan
vévoda dolnobavorský

*29. 11. 1329
†20. 12. 1340

Karel V. Moudrý
král francouzský

*1338/†16. 9. 1380

Ludvík I. 
vévoda z Anjou

*1339/†1384
Blanka z Valois

*1316
†1. 8. 1348

Anna Svídnická
*1339

†11. 7. 1362

Alžběta 
Pomořanská

*1347
†14. 2. 1393

Karel IV. 
*14. 5. 1316
†29. 11. 1378

Přemysl
Otakar

*22. 11. 1318
†20. 4. 1320

Markéta
Korutanská

zv. Maultasch
*1318

†3. 10. 1369

Eliška
*27. 3. 1323
†srpen 1324

Jan Jindřich
markrabě moravský

*12. 2. 1322
†12. 11. 1375

Anna
*27. 3. 1323

†3. 9. 1338 (?)

Bona
*?/†?

Václav
vévoda lucemburský

*25. 2. 1337
†7. (8.) 12. 1383

Mikuláš
nemanželský syn

*1322/†29. 7. 1358

Ermengarda
jediná dcera

*?/†1282Kateřina
*?/†?Anežka

*?/†?Beatrix
Lucemburská

*asi 1305
†asi 11. 11. 1319

Beatrix
Bourbonská

*?
†23. 12. 1383

Jan 
Lucemburský

*10. 8. 1296
†26. 8. 1346

Eliška 
Přemyslovna

*?/†?Marie
*asi 1304

†26. 3. 1324

Jindřich 
a Baldvin
*?/†5. 6. 1288

Philippa
*?

†1311

Markéta
řeholnice kláštera 

v Lille *?/†?

Felicitas
převorka 

v Beaumontu
*?

†6. 10. 1336

Markéta
převorka 

v Marienthalu
*?

†14. či 16. 2. 1337

Jindřich VII. 
(IV.)

hrabě lucemburský

*12. 7. 1275 (1276)

†24. 8. 1313

Walram
*asi 1280

†26. 7. 1311

Baldvin
arcibiskup trevírský

*1285
†21. 1. 1354

Walram IV. 
*?

†1280

Jindřich IV.
Limburský

prvoroz. syn Walrama

*?/†1247

Filipina
*?/†6. 4. 1311Walram

pán z Ligny

*?/†5. 6. 1288

Jindřich III. 
hrabě lucemburský

*1240 (?)
†5. 6. 1288

Jindřich II. 
řečený Veliký

hrabě lucemburský

*1217
†24. 12. 1281

Markéta
*?/†?Isabella

*?/†?Felicitas
*?/†?

Isabella z Baru
*?/†? Ermesinda

jediná dcera
Jindřicha I. 

*1186?
†13. 2. 1247 (9. 5. 1246)

Walram III. 
vévoda z Limburgu

*1180/†1226

hrabata ze Salmu

dědictví po přeslici 

přešlo do vlastnictví 

hrabat z Namuru

Jindřich I. 
řečený Slepý

*1138/†1196

Ermesinde I. 
*?/†24. 6. 1143

Mathilda
*?/†?

Irmingard
*?/†1035

Otgiva
*?/†? Voda

*?/†?

Kunigunde
*?/†8. 8. 1037 Luitgard

*?/†? Eva
*?/†?

Wilhelm
*?/†1130 (1127/31)

Hermann
*?/†28. 9. 1088Konrád I. 

*?/†8. 8. 1086

Jindřich

*?/†4. 10. 1047

Friedrich

*?/†1065

Jindřich

*?/†1096 (95)

Adalbero

*?/†?

Rudolf

*?/†1099

Adalbero

*?/†?

Konrád II. 

*?/†1136

Adalbero

*?/†1037

Jindřich

(Heinrich)

*?/†1026

Adalbero
*?/†13. 11. 1072

Theoderich
*?/†?

Ermentrud
*?/†?

Giselbert
hrabě ze Salmu

*?/†14. 8. 1056/65

Giselbert
*?/†?Friedrich

(Frederic)

*?/†1019

Siegfried
(Sigefroi)

*?/†13. (15.) 8. 998(7)

V roce 963 získal do vlastnictví hrad Lusenburk 

(Luxemburk) a založil dynastii lucemburskou. 

Oženil se s Hedwig v. Elsass. 

Upravené, rozšířené vydání © Redakce KAM po Česku (2016); redakce: Luděk Sládek, Marie Kulinkovská; grafi cká úprava: Luděk Dolejší; jazyková korektura: Marcela Wimmerová; kresba © Jaromír Novotný; AUTORKA RODOKMENU © PhDr. Naďa Kubů 

Theoderich
*?/†1046

Jan
*1340/†1416?

Anna Falcká
*1329

†2. 2. 1353

Jitka 
(Guta, Bona)

*21. 5. 1315
†11. 9. 1349

Markéta
*8. 7. 1313
†11. 7. 1341

Václav
*17. 1. 1350

†28. 12. 1351

Václav IV. 
král český

*26. 2. 1361
†16. 8. 1419

Ladislav
Pohrobek
*22. 2. 1440
†23. 11. 1457

koruna říšská

erb h
rabat z Lucem

burska koruna

Karla Velikého
Svatováclavská
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LUCEMBURKOVÉ 
rodokmen LP 998 - 1458

Lucemburkové jako druhá česká královská dynastie vládli ZEMÍM KORUNY ČESKÉ v letech 1310–1437.  
Ručně malovaný rodokmen včetně postav a typických detailů pro období gotiky ocení snad každý milovník historie. 

Rozměr tisku na formát A1 zaručuje dobrou čitelnost i přehlednost. Skvělý dárek, unikátní dekorace, didaktická pomůcka.

KOUPÍTE NA E-SHOPU REDAKCE
www.kampocesku.cz/eshop

poštovní zásilka: 299 Kč 
osobní odběr v redakci: 50 Kč (+ tubus 49 Kč)

 rozměr A1 (594 x 841 mm)  baleno do tubusu  dodává Česká pošta jako doporučený, pojištěný balík do ruky 
KAM po Česku, Kubelíkova 30, Praha 3 

http://www.kampocesku.cz/eshop
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