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„Člověk už iluzí nemá, 
ty spadnou dřív než 
na podzim listí, ale 
raduje se jen z jedné 
věci – z nepromarněných 
dnů – z práce…“

-Antonín Slavíček-

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

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

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

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

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Publikace z ediční řady KAM Edition

n  vázaná plnobarevná

n  doporučená prodejní cena 250 Kč

n  objednat lze přímo v redakci 
osobně: Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3 
telefonicky +420 222 944 816-7 
mobil:  +420 602 223 279 
e-mailem:  redakce@kampocesku.cz 
na e-shopu:  www.kampocesku.cz/eshop
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Milí čtenáři,
přichází říjen a s ním i období náročné 

na finance, období, které přináší zásadní 
změny� Převrat společenských norem už 
však probíhá� Představa, že si sednu na la-
vičku u dětského hřiště a dívám se na děti, 
mě děsí� Už vidím matku aktivistku, co na 
mě volá policii, protože nepřipustí, že mohu 
mít rád děti, pro ni jsem nebezpečný úchyl� 
Proto jsem rád, že mě u pískoviště jistí tříle-
tý vnuk� Co ale říci na to, že Německo díky 

několika řvoucím aktivistům pohlíží na příběhy apačského náčelníka 
Vinnetoua jako na rasistické? Proto Vinnetou v Německu putoval z knih-
kupectví do skladů a nakladatelství Ravensburger se omlouvá, jak jen 
může� Co udělá náš redakční kamarád, majitel Muzea Karla Maye v Ra-
debeulu, to netuším� Možná nechá zmizet Karla Maye v propadlišti dě-
jin jako Karla Marxe? Mnohým je nad slunce jasnější, že co bývalo kdysi 
společenskou normou, dnes je úchylkou, a co bylo kdysi úchylné, dnes 
je normou� A co zítra? Zvítězí zdravý (český) rozum? Lidi, myslete!

Na přemýšlení je nás dost, máme 608 měst� Nejmladším je Štěpá-
nov a  nejmenším Přebuz (77 obyvatel), Loučná pod Klínovcem (135) 
a Boží Dar (227)� Méně než 1 000 obyvatel má 33 měst� V lidnatosti vede 
Praha (1,28 milionu) před Brnem (379 tisíc), Ostravou (280 tisíc), Plzní 
(169 tisíc) a Libercem (103 tisíc)� Počty přistěhovalých a migračních pří-
růstků v roce 2022 ale tyto statistiky mění� Dobrou zprávou je, že čím 
víc nás bude, tím víc sníme větrných turbín� Opravdu, inženýři z Michi-
ganské státní univerzity tvrdí, že lopatky větrných turbín příští generace 
by se po skončení jejich životnosti mohly recyklovat na gumové med-
vídky� Chtějí je totiž vyrábět ze speciální pryskyřice� To bude éček a už 
vidím slogan: „Gumový medvídek z turbíny do každé statečné rodiny�“

Turistika v říjnu dostává nový barevnější nádech� Končí babí léto, 
Američanům Indian summer a bezdomovcům hotel širák� My se chys-
táme na výlety krajinou, kde je potřeba počítat s mikinou, kulichem 
a  mokrou variantou� Na výletech můžeme sbírat pozdní lesní plody, 
ořechy, jablka, v chráněných dílnách koupit med, zavařeniny, kompoty 
a mošty, na mlýnech mouku, strouhanku, pohanku� Zkrátka důležité 
pochutiny, aby člověk přečkal zimu� Komplikací je jen cukr k zavařo-
vání s cenovkou z říše snů� Ale co, život si můžeme osladit i jinak� Tře-
ba návštěvou sladovny, což jako „sládek“ vřele doporučuji, protože na 
konci prohlídky na vás čeká zlatavá odměna� Osladit si život můžeme 
i na podzimních akcích v našich městech, kde si budeme připomínat 
minimálně vznik republiky� Já si osladím život na výletech s kočárkem, 
což obnáší teplo, ticho, tekutinu a transport, kombinované s plácavý-
mi slovy, abych se dorozuměl� Krásný podzim a nohy v teple�

Luděk Sládek, šéfredaktor

Babička říkala…
Nedávej nikdy boty na stůl, 
budou tě tlačit.

1www.kampocesku.cz |
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Jiří z Poděbrad 
versus Oldřich II. 
(570 let)

Vleklý souboj mezi kališníkem 
a katolíkem nakonec vyhrál Jiří 
z Poděbrad. Oldřich II. mu ale rozhodně 
vítězství neulehčil.

Oba velmi vlivní pánové spolu soupeřili něko-
lik let o  ovládnutí Čech� Významný Rožmberk byl 
odpůrcem zvolení kališnického Jiříka zemským 
správcem a  vojensky proti tomu roku 1448 zasá-
hl� V  dalších letech se vojensky i  zákulisně diplo-
maticky průběžně střetávali� Na podzim 1452 Jiří 
vojensky zasáhl v jižních Čechách� Vzdal se mu Tá-
bor a v září postupoval na Krumlov� Oldřich chtěl 
zabránit pustošení, poslal dopis svému synovi, 
vydal se vstříc tažení a v Českých Budějovicích pak 
písemně uznal Jiříkovu volbu zemským správcem�

-babok-

Utužení poddanství 
(535 let)

To by tak hrálo, aby si prostý lid 
vyskakoval. Sněmovní usnesení 
z 1. října 1487 nastavilo jasná pravidla.

Sněm Českého království svým výnosem 
utáhl šrouby� S  novými formami hospodaření na 
panských velkostatcích šlo ruku v  ruce utužová-
ní poddanských vztahů� Veškerý pohyb obyvatel 
mimo vlastní vesnici byl možný pouze se svolením 
vrchnosti s tzv� výhostním listem� Kdo opustil svůj 
grunt bez dokladů, toho stihl trest a nevyhnul se 
návratu zpět� Poddaní tak mohli „vesele“ odvádět 
svoje povinnosti vůči vrchnosti, státu a církvi�

-liban-

Naděžda Blažíčková se 
narodila 19. 12. 1942 
a bylo jí 11 let, když 
jí zemřel dědeček – 
akademický malíř 
Oldřich Blažíček. Její 
profesní život byl po 
vzoru otce Oldřicha 
Jakuba Blažíčka, 
historika umění 
(barokní sochařství), 
zasvěcen rovněž 
historii umění (malířství 
19. století).

Její profesní život je neod-
myslitelně spjat s Národní galerií v Praze� Je autor-
kou mnoha výstav a  také dvoudílné monografie 
„Oldřich Blažíček: Život a tvorba“, stejně jako knihy 
„Julius Mařák a  jeho žáci“ nebo „Malířská rodina 
Mánesů“� Všichni zmínění malíři byli krajináři, i když 
skutečný malíř plenéru byl jen Oldřich Blažíček� 
Ideální možnost zeptat se, kam by pozvala paní 
Blažíčková-Horová naše čtenáře na výlet�

Mně trošičku chybí ty podzimní výlety s manže-
lem na Šumavu do Prachatic. Když jsme tam začínali 
jezdit, byl tu jediný hotel. Ale po nějaké době jsme se 

seznámili s manžely Hlaváčový-
mi, kteří začali provozovat krás-
ný Hotel Parkán. Tak jsme jezdili 
k nim. Celou dobu si na to vzpo-
mínám, a vždycky když si říkám, 
co bych chtěla, je jet na Šumavu 
do lesa, hledat houby a  chodit 
po lese. Potom bych pozvala 
čtenáře ještě do tří měst, Pra-
chatic, samo sebou, a  dále do 
Českého Krumlova a Třeboně.

Děkuji Vám za milé pozvá-
ní a přeji jen vše dobré v příš-
tích časech�

Luděk Sládek 

Na prachatické Zlaté stezce

Naděžda Blažíčková‑Horová

naší straně. Přeji ještě mnoho nachozených kilomet-
rů, a nejenom s kamarádkou Alpou.

Dobrý den! Mám rád váš časopis, je v  něm 
mnoho zajímavostí� Ale našel jsem i  chybu (a  to 
mne mrzí): v článku o Věstonické Venuši píšete, že 
to byla kamenná soška� Nikoliv, je to keramika (na 
hýždích sošky byl dokonce nalezen otisk prstu asi 
desetiletého dítěte)� Ale stane se… S  pozdravem 
M� Vik, Jablonec nad Nisou

Krásné pozdravení, pane Viku, máte pravdu, sta-
ne se, ale nemělo by. Nicméně, marně hledám článek, 
kde bychom o Věstonické Venuši psali, poslední jsem 
našel z  roku 2017 a  tam autorka Lucas píše o  kera-
mické sošce. Navíc v  letošním roce nemá výročí ob-
jevení. Poradíte mi, kde jste to četl? Děkuji Vám za 
přízeň a přeji jenom vše dobré. 

Luděk Sládek, šéfredaktor 

Dobrý den, dnes mě mile překvapila pošťačka, 
která mi přivezla od Vás výhru – balíček od Alpy� 
Jelikož se právě léčím s bolavým ramenem, výhra 
přišla právě včas� Určitě výrobky vyzkouším� Moc 
děkuji� Vaše dlouholetá čtenářka Viola Čápová,

Česká Skalice
Krásný den, paní Čápová, předně mi dovolte po-

děkovat Vám za přízeň i  účast v  soutěži. Mám rád, 
když se výhry dostanou do těch správných rukou jako 
ve Vašem případě. Snad Alpa zabere, jako za našich 
babiček. Srdečně zdravím do Skalice…

Milí přátelé Kam po Česku, děkuji Vám za hez-
kou výhru – balíček s  Alpou� Je mi 79  let a  Alpa 
mě provází celým životem� Jako kluk, když neby-
lo doma po ruce nic dobrého, jsem si ji kápnul na 
kostku cukru� Nyní ji kapu již jen na unavené nohy� 
Mám z výhry opravdu velkou radost� Kam po Čes-
ku čtu pravidelně, líbí se mi tipy na výlety, které 
občas absolvuji s  „kamarádkou“ Alpou� Zdravím 
Vás z Krušných hor a přeji hodně zdaru vaší redak-
ci! Oldřich Černý

Vážený pane Černý, dovolte mi poděkovat Vám 
za přízeň, kterou věnujete našemu magazínu KAM po 
Česku. Když se potká s další dobrou věcí, a to je výhra 
v soutěži, mohu jen blahopřát, ale když se Vám výhra 
líbí a  má pro Vás ten správný užitek, potěšení je na 

Vazal uznává 
svého lenního 
pána, asi 1469

Jiří z Poděbrad, 
obraz Jana Vilímka, 
asi 1895

Zajímavá přírodní rezervace nedaleko Jindřiše

2| www.kampocesku.cz

KAM to vidí

KAM na výlet s NADĚŽDOU BLAŽÍČKOVOU-HOROVOU



Děd Jiřího Voskovce (195 let)

Český malíř a publicista Soběslav Pinkas (Hippolyt Karel 
Maria František Pinkas) byl po babičce francouzského 
původu. Narodil se 7. října 1827 v Praze na Malé Straně 
do rodiny advokáta a politika Adolfa Pinkase a Karolíny, 
rozené von Schauroth.

Vzhledem k  rodinné tradici 
začal studovat práva na Karlo-
-Ferdinandově univerzitě a  při-
jal české jméno Soběslav� Byl 
ale i  zručným kreslířem, a  tak 
studoval současně na malíř-
ské akademii v  Praze, později 
v Mnichově� Za dob studií se stal 
vlastencem, plánoval dokonce 
osvobození Borovského z  inter-
nace v Brixenu� Nakonec se roz-
hodl pro malířství a v roce 1854 
odjel do Paříže, kde žil do roku 
1869� Maloval žánrové obrazy 
a  často vystavoval v  pařížském 
Salonu� Oženil se s Francouzkou 
Adrienou Denonciovou, se kte-
rou měl syna Ladislava a  dceru 
Jiřinu� S rodinou se vrátil natrvalo do Čech v roce 
1869 a přijal místo profesora kreslení na Vyšší dív-
čí škole v  Praze, kde působil 25  let� Při výletech 
po okolí Prahy objevil Sázavsko a  nechal si zde 

postavit chatu� Právě tady 
se 19� 6� 1905 narodil dceři 
Jiřině syn Jiří, příjmením 
Voskovec� Pinkas má mimo-
řádné zásluhy na prohlou-
bení česko -francouzských 
kulturních styků, byl spolu-
zakladatelem Alliance fran-
çaise a  korespondentem 
předních francouzských lis-

tů� Od francouzské vlády obdržel Řád čestné legie� 
Soběslav Pinkas zemřel 30� 12� 1901 v Praze a byl 
pochován na hřbitově v Sázavě vedle manželky�

Marie Petrušková

Studijní  
a zkušební řád (275 let)

Po radikální školské reformě císařovny 
Marie Terezie došlo na Univerzitě 
Karlově 19. 10. 1747 ke změně. Byl 
vydán nový studijní a zkušební řád.

Studium se mělo více přiblížit potřebám běž-
ného života� Filozofická studia se zkrátila na dva 
roky, na lékařské fakultě byla zavedena výuka fy-
ziky, botaniky a  chemie� Právnická fakulta zaved-
la výuku trestního a  státního práva a  filozofická 
fakulta přednášky z  matematiky a  etiky� Začalo 
vydávání vysokoškolských učebnic a systematické 
vědecké bádání� Současně byl omezen vliv jezuitů 
na řízení univerzity�
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Svatováclavská 
smlouva (505 let)

Byla sepsána na pražském sněmu 
24. října 1517, přestože podle pramenů 
sněm začal až 25. října 1517.
Zavazovala šlechtu a královská města.

Šlo o doplněk Vladislavského zřízení zemského, 
tj� zákoníku z roku 1500� Ten upřednostňoval šlech-
tu a vedl k odporu měst� Nová smlouva byla narov-
náním předchozího stavu� Města ustoupila v otázce 
hospodářské a získala právo třetího hlasu na zem-
ských sněmech� Šlechta získala právo na vaření piva 
a další hospodářské aktivity� Trhy ve městech byly 
prohlášeny za svobodné� Smlouva také upravovala 
příslušnost stavů k městským a zemským soudům�

-felix-

Na Bavora (675 let)

Počátky své vlády musel Karel IV. obhájit proti císaři 
Ludvíku IV. Bavorovi. Měl sice podporu klíčových 
říšských kurfiřtů, ale ne klíčových říšských měst.

Na česko -bavorských hranicích rostlo napě-
tí� Karel se tedy vydal v  čele mohutného vojska 
přes Domažlice do Bavor� Cestou k hranici Karlovo 

vojsko obdrželo 14�  října  1347 
zprávu o smrti císaře, kterého stih-
la mrtvice 11�  října  1347 při lovu 
na medvědy� Původně vojenská 
výprava se změnila v  triumfální 
tažení říší, kde Karlovi otevírala 
své brány města Řezno, Norim-
berk, Štrasburk, Basilej, Špýr, Ulm 

a  další� Karel se stal fakticky pánem evropského 
křesťanstva�

Antonín Fridrich

Hippolyt Soběslav Pinkas, 1855, 
daguerrotypie, Museum für Kunst 

und Gewerbe Hamburg,  
autor Jan Maloch

Karolinum roku 1711, před barokní přestavbou

Svatá říše římská za vlády Karla, když vydal Zlatou bulu, 1356

Karel jako český a římský král, 
Gelnhausenův kodex, 14. století

Ludvík II., král český 
1509–1526, Bernhard 
Strigel, olej na dřevě, 
kolem r. 1515

Hippolyt Soběslav Pinkas, Dělníci na 
Montmartru, před 1901
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V prvním patře holické radnice se 7. října 1847 narodil v rodině praktického lékaře Františka Holuba 
jediný syn Emil. Pokřtěný byl Emil Carl Johann a chodil na základní školu ve Starých Holicích.

Rodina se roku 1857 přestěhovala 
do Pátku nad Ohří, v roce 1858 Emil na-
stoupil na pražské Malostranské gym-
názium, které o  rok později opustil� 
Dostudoval na německém gymnáziu 
v Žatci (1866)� Po dokončení studií na 
lékař ské fakultě Karlo-Ferdinandovy 
uni verzity (1872) odjel do jižní  Afriky, 
kde v  Dutoitspanu u  Kimberley léčil 
hledače diamantů� Ušetřil peníze na 
první výpravu do neprobádaných 
území, obývaných kmeny Koranů, 
Batlapinů a Křováky, a nashromážděné 
sbírky pak jeho přítel Náprstek v  Pra-
ze vystavoval� Získané peníze posílal 
Emilovi, který se díky nim mohl vydat 
na druhou výpravu  – 3�  11�  1873 do 
dnešní Botswany, kde se setkal s  Ko-
rany, Batlapiny nebo Barolongy a  Ba-
mangwaty� Vrátil se 7� 4� 1874� Na třetí 

výpravě k  Viktoriiným 
vodopádům na řece 
Zambezi zakreslil první 
mapu vodopádů a oko-
lí� Žil u  Maruců (Loziů) 
a  setkal se s  Bamang-
waty (Ngwaty), Masupi-
sy (Subiy) a Mambundy 
(Mbundy)� V  roce 1875 
onemocněl zimnicí 
a musel se vrátit� Po vy-
léčení cestoval po Evro-
pě, psal knihy a pořádal výstavy� Dcera 
Ludwiga Hofa, Růžena (11�  5�  1865  – 
28�  9�  1958), se ve 14 letech (1879) 
seznámila s  Emilem, když ve Vídni 
ukládal sbírkové předměty� Dělala mu 
asistentku a  přeskočila jiskra� Její otec 
v  obavě ze skandálu donutil Emila se 
s  ní oženit (2�  11�  1883)� Na druhou 

cestu do Afriky se tak 
vydal Emil i  s  Růženou 
(1883)� Překonali brit-
skou koloniální byro-
kracii, v  bažinaté Zam-
bezi malárii a u vesnice 
Gallulongy 2�  8�  1886 
útok Mašukulumbů� 
Do Evropy se vrátili 
v roce 1887 a Emil chtěl 
darovat své sbírky Ná-
rodnímu muzeu, které 

je ale odmítlo� Roztrpčený odešel do 
Vídně a  třetí výpravu do Afriky už ne-
pořádal� Přežil mnohé tropické nemoci 
a úklady, ne však rakovinu, které pod-
lehl 21�  2�  1902� Pohřben byl ve Vídni 
24�  2�  1902 na Wiener Zentralfriedhof 
(skupina 14 A, číslo 11)�
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1862
(160 let)
Daniel Swarovski
* 24� 10� 1862
† 23� 1� 1956
německý 
brusič skla 
z Jizerských hor, 
založil světově 
uznávanou 
značku Swarovski

1882
(140 let)
Otýlie 
Beníšková
* 25� 10� 1882
† 22� 8� 1967
česká herečka, 
sestra hereček 
T� Brzkové, 
M� Spurné 
a H� Vojtové

1882
(140 let)
Oldřich Duras
* 30� 10� 1882
† 5� 1� 1957
český šachista 
a šachový 
skladatel, 
první český 
mezinárodní 
velmistr, 1950

Nejproslulejší rolí byl Král Lear (175 let)

Český herec, režisér, divadelní ředitel, pedagog, historik, 
publicista a překladatel Vendelín Budil se narodil 19. října 1847 
v Praze. Pokřtěn byl kaplanem Vendelínem Voborníkem jako 
Vendelín Josef.

Německou niž-
ší reá lku studoval 
u  sv�  Jakuba, vyšší 
českou reálku ukončil 
v  Panské ulici (1965)� 
Jako student zkoušel 
herectví na ochotnic-
kých jevištích� Hodi-
ny herectví mu dával 
František Ferdinand 
Šambera� První an-
gažmá získal až v  roce 
1867 u  J� E� Kramuela 
a  po roce přešel do 
Prozatímního divadla (1867–1869)� 
Poté byl ve společnosti ředitele Švan-
dy ze Semčic, u  kterého hrál v  aréně 
v  Pštrosce a  ve Smíchovské aréně, 

v  Novoměstském di-
vadle a  do roku 1880 
v Karlíně� Když nezís-
kal angažmá v  Proza-
tímním divadle, hrál 
u  společnosti ředitele 
Jana Pištěka na Krá-
lovských Vinohradech 
(1881–1887)� V  roce 
1888 založil vlastní 
a  velmi úspěšnou di-
vadelní společnost, 
která jako jediná z ven-
kovských společností 

hostovala v  pražském Národním diva-
dle� Od roku 1902 řídil Městské divadlo 
v  Plzni� Nastudoval celkem 1275 rolí 
a  jeho nejproslulejší byl Král Lear od 

Shakespeara� K dalším významným ro-
lím patřil Richard III� a Rostandův Cyra-
no z Bergeracu� Po pracovním úrazu byl 
v roce 1912 penzionován� Nadále však 
hostoval jak v Plzni, tak v Praze, publi-
koval herecké vzpomínky, psal paměti� 
Zemřel po těžké nemoci 26�  3�  1928 
v  Plzni� Pohřeb měl v  chrámu sv�  Bar-
toloměje, ale pochován byl na Olšan-
ských hřbitovech v rodinné hrobce�

-petmatz-

1. 10. 1242 (780 let)
Smír mezi rakouským vévodou 
Fridrichem II. Babenberským 
řečeným Bojovným a českým 
králem Václavem I. zvaným též 
Jednooký z března 1241, zpro-
středkovaný Otou Bavorským, 
porušil Fridrich vpádem na 
jižní Moravu (na Znojemsko)� 
Václavovo vojsko zahnalo 
Fridricha zpět�

1. 10. 1952 (70 let)
Český rockový kytarista, zpě-
vák, hudební skladatel, režisér 
a scenárista Ivan Sekyra se 
narodil 1� 10� 1952 v Praze 
(† 30� 6� 2012)� V dětství se učil 
hrát na housle� 1976 spoluzalo-
žil skupinu Abraxas� Později hrál 
ve skupinách Projektil a Drakar� 
2005 založil skupinu Silent 
Garden�

4. 10. 1842 (180 let)
V Plzni byla pod vedením 
sládka Josefa Grolla uvařena 
první várka plzeňského piva 
v Měšťanském pivovaru� Do té 
doby se pivo v Plzni vařilo stří-
davě u jednotlivých právová-
rečných měšťanů� Jeho kvalita 
však byla různá, a tak se mezi 
měšťany zrodila myšlenka na 
vlastní pivovar�

4. 10. 1887 (135 let)
Veřejná čítárna Umělecko-
průmyslového musea v Praze 
byla otevřena v zapůjčených 
prostorách Rudolfina� Knihovna 
je specializovaná na literaturu 
o výtvarném umění a příbuz-
ných oborech (monografie, 
encyklopedie, slovníky, příručky 
a periodika)� Fond má více než 
190 tisíc svazků�

4. 10. 1957 (65 let)
Po filmech Jan Hus a Jan Žižka 
uvedl režisér Otakar Vávra v ki-
nech třetí díl husitské trilogie 
Proti všem� Celá trilogie je oce-
ňována pro svou výpravu, do-
bové kostýmy a zdařilé bojové 
scény� Je ovšem svou schema-
tičností poplatná komunistické-
mu režimu 50� let 20� století�

MUDr. Emil Carl Johann Holub,  
asi 1887

Vendelín Budil, před 1918

Vendelín Budil s chrudimskými ochotníky, 1918
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1887
(135 let)
Maria Jeritza
* 6� 10� 1887
† 10� 7� 1982
(Marie Jedličková) 
česká operní 
pěvkyně, 
přezdívaná 
„Moravské 
hromobití“

1887
(135 let)
Bedřich Karen
* 15� 10� 1887
† 21� 8� 1964
český divadelní 
a filmový herec, 
ve filmu často 
představitel 
záporných rolí

1892
(130 let)
Otakar Jeremiáš
* 17� 10� 1892
† 5� března 1962
český hudební 
skladatel 
a dirigent, vedl 
symfonický 
orchestr 
Radiojournalu

Konec neklidného dobrodruha (170 let)

Bohumil z rodu Havlasů, nejmladší z dětí Filipa Havlasy a Marie Hampergrové, se narodil 
v Bavorově 1. října 1852. Bylo to v době, kdy jeho otec působil coby městský lékař.

Dětství ale Bohumil 
strávil ve Strunkovicích, 
kde vychodil základní 
školu� Na gymnázium 
v  Jindřichově Hradci 
nastoupil 1864 z  místní 
měšťanské školy� Po smrti 
otce přešel na pia ristické 
gymnázium v  Budě-
jovicích, které ovšem 
nedokončil, stejně jako 
v  Táboře� Ve Strunkovi-
cích se učil zámečníkem, 
ale také zběhl� V  letech 
1870–1871 kočoval se 
společností Jana Jelínka, 
pak u Emanuela Rotta a Hynka Viceny, 
ale neuspěl� Po studiu na pražském 
obchodním  ústavu Skřivan (1872) 
byl úředníkem akciové společnosti 

(1874), redaktorem časopisu Lumír 
a  v  březnu přešel do Národ ních listů� 
Už v  srpnu 1875 odjel coby zpravo-
dajec na Balkán, kde bojoval proti 

Turkům, a když mu došly 
peníze, vrátil se do Prahy� 
Když vyhlásilo Srbsko 
a Černá Hora válku Turec-
ku (1876), o Velikonocích 
1877 odjel dostavníkem-
na Kavkaz, kde pak 27� 4� 
v  Alexandropoli (Gjumri) 
vstoupil jako dobrovol-
ník do nižněgorodského 
dragounského pluku� 
V říjnu se nakazil břišním 
tyfem a  ve vojenské ne-
mocnici v  Alexandropoli 
2�  11�  1877 zemřel� Na-
psal několik divadelních 

her, románů, prózu Kněz Jan o  Janu 
Želivském (1875) a  své nejlepší dílo 
Tiché vody (1876)�

Antonín Fridrich

4. 10. 1967 (55 let)
Divadlo Járy Cimrmana uvá-
dí první hru Akt v pražské 
Malostranské besedě� Jejím 
autorem byl Zdeněk Svěrák 
a jako spoluautor je uváděn 
fiktivní český vynálezce, filozof 
a dramatik Jára Cimrman� 
Spoluautory přednášky byli 
Ladislav Smoljak a Jiří Šebánek� 
Hra byla odehrána již téměř 
800krát�

5. 10. 1547 (475 let)
Byl obnoven svatojakubský 
mandát proti Jednotě bratrské 
(z 25� 7� 1508)� Sbory jednoty 
v českých městech byly násilně 
uzavřeny, její stoupenci byli do 
šesti týdnů vypovězeni ze země� 
Biskup jednoty Jan Augusta 
byl zatčen, mučen a uvržen do 
vězení� Středisko jednoty se 
přesunulo na Moravu�

8. 10. 1877 (145 let)
Liberecký architekt Max Kühn 
se narodil 8� 10� 1877 v Trutnově 
(† 14� 6� 1944)� Jeho otec byl 
trutnovský stavitel Konrad 
Kühn� On sám byl nejen stavite-
lem, ale i dlouholetým pedago-
gem na liberecké průmyslové 
škole� Jeho nejlepší realizace 
vznikly mezi roky 1906 a 1934�

13. 10. 1932 (90 let)
Premiéra v pořadí již druhého 
filmu Jiřího Voskovce a Jana 
Wericha Peníze nebo život, 
opět v režii Jindřicha Honzla� 
Ve filmu zazněla řada písní 
Jaroslava Ježka, nejznámější 
je píseň Život je jen náhoda, 
nazpívaná Hanou Vítovou 
a Ljubou Hermanovou�

14. 10. 1907 (115 let)
Český vynálezce a počítačový 
vědec Antonín Svoboda se 
narodil 14� 10� 1907 v Praze 
(† 18� 5� 1980)� Zkonstruoval 
první československé samo-
činné počítače SAPO a EPOS 1� 
Byl profesorem University of 
California� Václav Havel mu udě-
lil medaili Za zásluhy I� stupně 
in memoriam�

Malíř krajinář (155 let)

V Kolíně se v rodině právníka narodil 6. října 1867 Jan Emanuel 
Radimský. Stal se představitelem českého impresionismu 
přelomu 19. a první poloviny 20. století.

Jan Emanuel Ra-
dimský měl docela 
náročné dětství� Matka 
zemřela tři měsíce po 
jeho narození na tyfus, 
který do Kolína zavlek-
li pruští vojáci� Otec 
coby úspěšný práv-
ník a  zároveň majitel 
mlýna a  vlivný statkář 
v Pašince na syna moc 
času neměl� Jan rád 
maloval, možná i  na 
truc otci, ke kterému neměl vřelý vztah� 
Nakonec odjel studovat krajinomalbu 
do Vídně, poté se vydal do Francie� Měl 
našlápnuto na opravdu slibnou kariéru� 
Do cesty mu ale vstoupila první světová 
válka� Byl zatčen, vězněn, ale měl štěstí� 

Ve Francii byl celkem známý, a tak mu 
z vězení pomohl jeden z  jeho obdivo-
vatelů, majitel několika Radimského 
obrazů, Georges Clemenceau� Majetek 
mu byl ovšem zabaven� Smutný a zhr-
zený se vrátil na rodný statek v Pašince, 

kde maloval až do své smrti� Jeho ob-
razy vystihují krásu a detail krajiny� Jan 
Emanuel Radimský zemřel 31�  1�  1946 
na zápal plic a  pochován byl v  obci 
Kbel, nedaleko Kolína�

Martina Jurová

Most přes potok v Opatovicích

Kněz Jan,  
román o Janu Želivském, 1875

Bohumil Havlasa,  
kresba Josef Mukařovský, Světozor 1878

Jan Emanuel Radimský, 1899
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Jaroslav Charfreitág (145 let)

Do rodiny žamberského obchodníka Františka Charfreitága se 
25. října 1877 narodil syn Jaroslav. Pozdější cestovatel, fotograf, 
vynálezce a restauratér měl od mládí rád vše nové, lyžoval, jezdil 
na kole, odmítal konvence, a tak provokoval své okolí.

S  přítelem Bedři-
chem Krčmářem podnikl 
v letech 1902–1903 cestu 
do USA, kterou zdoku-
mentoval fotoaparátem 
na skleněné negativy 
formátu 9×12 cm� V New 
Yorku se živil prací v  ho-
telové kuchyni, později 
jako pomocník  fotografa� 
Při cestě do Chicaga 
(1903) se však  rozhodl 
k  návratu domů do 
Žamberka� Tady si otevřel Plzeňskou 
pivnici a  také se zajímal o  vědecké 
novinky� Odebíral věstník Vynálezy 
a pokroky, sám činil pokusy v elektro-
technice a  chemii, které konzultoval 

s profesory C� a k� české vysoké školy 
technické� Konstruoval i  vlastní vy-
nálezy, např�  skiboby nebo průtoko-
vý ohřívač� Zapojil se do veřejného 
i kulturního života města, byl členem 

Sokola, vedení místních hasičů a  po 
první světové válce založil nadaci pro 
sirotky České srdce� Zemřel 5�  června 
1937 v  Žamberku, kde byl také po-
hřben� Jeho snímky byly po náhod-
ném objevu poprvé vystaveny v  roce 
2008 v  táborském Muzeu fotografie 
Šechtl a Voseček�

-mf- 

1917
(105 let)
Václav 
Kaňkovský
* 16� 10� 1917
† 27� 4� 1987
český herec, ve 
filmu ztvárňoval 
zejména malé 
a epizodní role

1922
(100 let)
Ladislav 
Rychman
* 9� 10� 1922
† 1� 4� 2007
český režisér 
specializující se 
na hudební filmy 
a pořady (Starci 
na chmelu)

1922
(100 let)
Soběslav Sejk
* 9� 10� 1922
† 19� 4� 2004
český herec, 
hrál charakterní 
a oduševnělé 
postavy, uplatnil se 
i v dabingu
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Opomíjený architekt (145 let)

Český architekt Emil Králíček (* 11. října 1877 v Německém, dnes Havlíčkově Brodě) je autorem 
celé řady hodnotných staveb, které originálně kombinovaly secesi a kubismus, jež vám chceme 
připomenout.

Po studiích na gymná-
ziu v  Táboře a  na stavební 
průmyslové škole v  Praze 
nastoupil do projekční 
kanceláře Antonína Bal-
šánka (1897)� Okolo roku 
1900 odešel do německého 
Darmstadtu, kde pracoval 
v  ateliéru J� M� Olbricha 
a dostal se k moderní seces-
ní architektuře� Po návratu 
do Prahy nastoupil k  firmě 
Matěje Blechy v  Karlíně 
a  stal se jejím hlavním ar-
chitektem� Navrhoval průčelí a vestibu-
ly domů, projektoval hotel Zlatá husa 
a Adamovu lékárnu na Václavském ná-
městí, palác Palmovka v Praze 8, Libeň-
skou sokolovnu nebo kancelářský dům 

s  obchody, dnes známý jako Vaňkovo 
semenářství v  Praze  7� Asi nejznáměj-
ším dílem je kubistická lucerna před 
portálem bývalého hřbitova u  kostela 
Panny Marie Sněžné na Jungmannově 

náměstí, která je jediná 
svého druhu na světě� Ve 
stylu kubizující secese po-
stavil vily v  Praze a  Lysé 
nad Labem nebo Bet-
lémskou kapli v  Praze na 
Žižkově� Po roce 1922 si 
založil vlastní ateliér a sta-
vební firmu Králíček–Šolc� 
Nejvýraznějším dílem této 
firmy jsou budovy vodní 
elektrárny ve Spálově na 
řece Jizeře u  Železného 
Brodu ve stylu art deco� 

Emil Králíček ukončil svůj život vlastní 
rukou 26� 3� 1930 v Praze a byl pohřben 
na hřbitově v Třeboradicích� S manžel-
kou Emilií Kindlovou děti neměl�

Alice Braborcová

16. 10. 1902 (120 let)
Český architekt a scénograf 
Bohumil Tureček se na-
rodil 16� 10� 1902 v Kyjově 
(† 28� 4� 1982)� Patřil k význam-
ným osobnostem brněnského 
funkcionalismu a byl též oce-
ňovaným brněnským scénogra-
fem� V Brně realizoval např� bu-
dovu vodáren v Pisárkách nebo 
hasičskou ústřednu ve Veveří�

18. 10. 1377 (645 let)
Byla revidována závěť Karla IV. 
z 21� 12� 1376, v níž byly 
země Koruny české rozděle-
ny� Václav – Čechy, Slezsko, 
Budyšínsko, Dolní Lužice, 
lenní pán Moravy, Opavska 
a lén v Říši; Zikmund – vět-
šina Braniborska a kurfiřt-
ský hlas; Jan – Zhořelecko 
a zbytek Braniborska; 
Jindřich – Lucembursko�

20. 10. 1827 (195 let)
Císař František I� schválil stano-
vy České vzájemné pojišťovny� 
O její založení se zasloužili hrabě 
F� J� z Wrtby a hrabě J� M� Thun� 
Vlastní činnost zahájila pojišťov-
na 1� 10� 1828� Vedle toho byla 
založena Moravskoslezská vzá-
jemná pojišťovna, která začala 
fungovat od 1� 6� 1830�

21. 10. 1892 (130 let)
Český hudební skladatel, sbor-
mistr, dirigent a pedagog Jan 
Šoupal se narodil 21� 10� 1892 
ve Vyškově († 25� 11� 1964)� 
Proslavil se především řízením 
Pěveckého sdružení morav-
ských učitelů, které v roce 
1935 převzal po Ferdinandovi 
Vachovi a procestoval s ním 
velkou část Evropy�

22. 10. 1882 (140 let)
Byl zahájen provoz na železniční 
trati z Lovosic do Postoloprt na 
nejstarším úseku z Lovosic do 
Libochovic o délce 14 km� Vznikl 
jako lokálka obsluhující cukro-
vary v Lovosicích, Sulejovicích 
a Libochovicích� Dnešní celá 
trať o délce 46 km z Lovosic do 
Postoloprt má číslo 114�

Emil KrálíčekKubistická lampa, 1913

Jaroslav Charfreitág v New Yorku

Jaroslav Charfreitág a sáně s hnacím kolem, 1914–1915
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae

1937
(85 let)
Jiří Všetečka
* 12� 10� 1937
† 9� 11� 2016
český fotograf, 
první docent 
fotografie 
v Československu, 
proslul snímky 
Prahy

1942
(80 let)
Luděk Nekuda
* 10� 10� 1942
† 10� 3� 1988
český hudebník, 
moderátor, známý 
z pořadu Sešlost 
s Jiřím Císlerem

1942
(80 let)
Svatopluk 
„Sváťa“ Karásek
* 18� 10� 1942
† 20� 12� 2020
český písničkář, 
evangelický 
duchovní, signatář 
Charty 77, nuceně 
emigroval
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Hledač krás i stínů života (90 let)

Syn hudebníka a novinářky, český sochař, malíř, grafik, básník a hudebník 
se stal ceněným umělcem doma i ve světě. Vůdčí osobnost výtvarné 
generace 60. let 20. století Jan Koblasa se narodil 5. října 1932 v Táboře.

Od roku 1968 žil 
v Německu a přes dvacet 
let působil jako profesor 
na Muthe sius Hoch-
schule v Kielu, kde zalo-
žil obor volné plastiky� 
Za studií na Akademii 
výtvarných umění v Pra-
ze se aktivně účastnil 
veřejného života, stal 
se zakládajícím členem 
výtvarné skupiny Šmidrové, podílel se 
na akcích ve stylu neodadaismu a  or-
ganizoval neoficiální výstavy� Mezi jeho 
nejbližší přátele patřili Mikuláš Medek 
a  Vladimír Boudník� Spolupracoval na 
filmech Holubice a  Markéta Lazarová 
režiséra Františka Vláčila� Byly mu za-
kazovány výstavy, vývoz a prodej jeho 

děl, od konce 50� let se již rozhodoval 
o  emigraci� V  zahraničí si nejen získal 
respekt odborné veřejnosti a  možnost 
ovlivňovat mladou generaci umělců, 
ale mohl i tvořit a  vystavovat, získával 
veřejné zakázky� Do vlasti se vrátil až 
v červnu 1990� Účastnil se sochařských 
sympozií, v  roce 1991 se konala jeho 

první výstava soch po více 
než 20 letech v Letohrádku 
královny Anny, roku 2012 

retrospektivní výstava v  Jízdárně Praž-
ského hradu� Jan Koblasa byl dvakrát 
ženat, s první ženou Klárou Gočárovou 
se rozvedl v  roce 1977, druhou ženu, 
ruskou malířku Soniu Jakuševu, si vzal 
roku 1993 v Dánsku� Zemřel 3� 10� 2017 
v Hamburku�

-aba-

Nejpokrokovější fotograf své doby (115 let)

Český dokumentární a reklamní fotograf Alexandr Paul se narodil 30. října 1907 v Rakovníku.  
Po ukončení základní školy na Smíchově se musel vzdát snu o leteckém mechanikovi a na inzerát 
nastoupil do fotografického ateliéru Jindřicha Zelenky, kde se vyučil.

Právě zde potkal své 
budoucí společníky, se 
kterými založil fotografic-
kou agenturu Press Photo 
Service� Firma udávala 
tón v  užitné i  reklamní 
fotografii a  záběrech pa-
mátek� Se společníkem 
Františkem Illkem vedli 
patrně nejmoderněj-
ší ateliér své doby� Od 
30� let byl Zelenka členem 
Umělecké besedy a  díky 
tomu je spojen s počátky 
Osvobozeného divadla� 
Vznikla tak jedinečná fotografická do-
kumentace všech inscenací� Beseda 
v  meziválečném období pořádala vý-
znamné výstavy s  myšlenkou ještě víc 

přiblížit výtvarné umění široké veřej-
nosti� V nově pojmenované firmě „Foto-
grafové Illek a Paul“ začal vznikat nový 
projekt, soubory černobílých snímků 

významných památek� 
Tento ojedinělý komplet 
podnítil systematické ma-
pování kulturních a  umě-
leckých skvostů Čech� 
Poválečné události však 
neumožnily dílo dokončit� 
Roku 1956 si po vzájemné 
dohodě rozdělili s  Františ-
kem Illkem ateliér a archiv� 
V  ateliéru postupně pra-
covala Paulova manželka 
a  synové� Poslední výsta-
vou v  jeho životě byla vý-
stava „Umění doby posled-

ních Přemyslovců“, kterou připravil se 
svým synem Prokopem� Zemřel 1� pro-
since 1981, v den otevření výstavy�

-PetMatz-

25. 10. 1917 (105 let)
Z podnětu spisovatelky Růženy 
Svobodové byla vytvořena 
svépomocná dobročinná or-
ganizace nazvaná České srdce 
na pomoc hladovějícím dětem 
v Praze a ve Vídni� Postupně 
vzniklo 25 středisek v Praze 
a okolí� Pražská pobočka zanikla 
roku 1923, vídeňská pobočka 
existuje dodnes�

27. 10. 1912 (110 let)
Český tanečník, choreograf a ta-
neční pedagog Frank Towen, 
vlastním jménem František 
Novotný, se narodil 27� 10� 1912 
v Praze († 27� 12� 1991)� Hodně 
čerpal z amerických hudeb-
ních filmů s Fredem Astairem 
a Ginger Rogersovou� O tanci 
přednášel a psal do odborných 
publikací�

29. 10. 1887 (135 let)
Český malíř – krajinář Josef 
Jambor se narodil 29� 10� 1887 
v Pohledci († 17� 9� 1964)� 
Přezdívá se mu Malíř Vysočiny, 
neboť inspiraci nalézal pře-
vážně kolem své chalupy na 
Blatinách na Českomoravské 
vrchovině� Roku 1946 dostal 
moravskou zemskou cenu pro 
výtvarné umění�

29. 10. 2017 (5 let)
Nad střední Evropou se přehnal 
orkán Herwart, při kterém 
v Česku zahynuli 4 lidé� Úmrtí 
způsobily pády stromů� Vítr měl 
v nárazech sílu 12° Beaufortovy 
stupnice, jeho rychlost byla 
naměřena v Krkonoších až 
180 km/h� Bouře připomněla 
orkán Kyrill z roku 2007, který 
zabil též 4 lidi�

31. 10. 1967 (55 let)
Veřejná bezpečnost na Malé 
Straně v Praze brutálně rozehna-
la pochod studentů, kteří s hes-
lem „Chceme světlo, chceme 
více světla!“ protestovali proti 
vypínání elektřiny na vysoko-
školských kolejích na Strahově� 
Demonstrace se stala jednou 
z předzvěstí pražského jara 1968� te
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Alexandr Paul, foto Prokop Paul, 1961Alexandr Paul, Osvobozené divadlo, 1933

Jan Koblasa, Janus I–VIII, polychromované dřevo, 1973–1976

Jan Koblasa, 2012
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Tomáš Makaj, Jaroslav Vogeltanz
Karlštejnsko

77 romantických, dobrodružných a  tajemných míst� Území ko-
lem našeho nejslavnějšího hradu a Koněpruských jeskyní nabízí 
množství turistických cílů� Vydejte se na 77 výletů po romantic-
kých, dobrodružných a  tajemných místech s  průvodcem Tomá-
šem Makajem� Fotografie pořídil Jaroslav Vogeltanz�
cena: 349 Kč
www.starymost.cz

Vladimír Socha
Největší dinosauří záhady

Může se zdát, že díky filmům, knihám nebo počítačovým hrám 
už o dinosaurech víme téměř vše, opak je však pravdou� Tato po-
divuhodná zvířata stále obestírá množství nevyřešených záhad, 
které se vzpírají našim usilovným snahám o vysvětlení� Na někte-
ré z hádanek hledá odpověď už desátá generace paleontologů, 
jiné jsou dosud čerstvé� Kniha vám představí největší a nejpou-
tavější záhady světa druhohorních dinosaurů i  tajemství skrytá 
v dějinách jejich vědeckého výzkumu�
cena: 399 Kč
www.luxor.cz

Madlen Ziegeová
Les nemlčí

Věděli jste, že houby dokážou klást léčky? Nebo že ryby lžou? Ne-
jen my lidé máme sklony k přehánění a nepravdám� Zvířata jsou 
mnohem nápaditější, jedná -li se například o  to, jak získat part-
nera či partnerku� Etoložka Madlen Ziegeová nás zve do fasci-
nujícího světa, v němž potkáme chameleonské rostliny, pavouky 
mávající lasem, ryby praktikující rybolov, ptáky, co tančí, a králíky, 
kteří stavějí navoněné ploty� Ukazuje nám přitom, že řeč přírody 
nám může pomáhat v každodenním životě – ať už jako inspirace, 
jak flirtovat, či jako návod, jak urovnat spory se sousedy�
cena: 399 Kč
www.knihykazda.cz

Markéta Pilátová
Bába Bedla

Děti se mohou ve všech dobách a na všech místech ocitnout 
v nejrůznějších nebezpečích� Existují ale bytosti, které jim pomo-
hou tak, že si nakonec dokážou poradit i samy� Jednou z těchto 
záhadných bytostí je bába Bedla� Napůl žena, napůl houba – ob-
jevuje se vždycky tam, kde jsou nějaké děti v nesnázích� Teď po-
máhá v Jeseníkách na konci 2� světové války dvěma německým 
holkám, českému klukovi a mladičkému ruskému vojákovi� Děti 
díky Bedle poznají, že nejlepší způsob, jak se zlu vždycky ubránit, 
je držet spolu� Autorka vypráví dětem tajuplný příběh, v němž 
závažné válečné téma prostupuje magická realita, která dává 
naději, že na světě nejsme sami� Vyprávění doprovází ilustracemi 
zpěvačka, skladatelka, textařka a výtvarnice Martina Trchová�
cena: 298 Kč
www.meander.cz

Šárka Váchová
Vánoční koledy

Vyprávění přibližuje zejména nejmenším čtená-
řům sváteční atmosféru a dávné obyčeje spojené 
s  Vánocemi na venkově� Lidoví muzikanti z  malé 
podhorské vesničky se o  Štědrém dnu vydávají 
na putování od chalupy k chalupě, kde za koledu 
vždy dostanou nějakou výslužku� Když se pak den 
nachýlí, navracejí se unavení, ale šťastní za tmy do 
svých domovů ke štědrovečernímu stolu a děti se 
samozřejmě nejvíce těší na dárky od Ježíška� Lido-
vé koledy provázané s  vypravěčským slovem líčí 
příběh narození Jezulátka a nejmladší z koledníků, 
čtyřletá Andulka, si ho živě dokresluje ve svých 
představách�

Druhé vydání úspěšného titulu známé výtvar-
nice Šárky Váchové�

?  Jak se v knize jmenují všechny čtyři 
dětské postavy, které můžete znát 
i z Večerníčku Chaloupka na vršku?
a/  Honzík, Andulka, Josífek, 

Apolenka
b/  Honzík, Andulka, Martínek, 

Apolenka
c/  Toník, Andulka, Martínek, 

Apolenka

Své odpovědi nám posílejte do 15. října 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí 
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti 
nebo v  internetovém knihkupectví České televize 
eshop�ceskatelevize�cz� Novinky můžete sledovat 
i na www�facebook�com/ediceCT�
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HL� MĚSTA 
PRAHY Č� 1491 ZE DNE 13� 6� 2022

VYHLÁSILO:

DOTAČNÍ PROGRAM PRO 
VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ 
VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ  

NA ROK 2023

PROGRAM A FORMULÁŘE PRO ŽADATELE  
JSOU K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ  

NA PORTÁLU HL� M� PRAHY

https://granty�praha�eu/GrantyPortal/default
NA STRÁNKÁCH ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE MHMP 

http://pamatky�praha�eu

KONEČNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:  
do pondělí 31. 10. 2022

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HL� MĚSTA 
PRAHY Č� 1380 ZE DNE 6� 6� 2022

VYHLÁSILO:

DOTAČNÍ PROGRAM PRO 
OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN 

NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉ 
PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

V ROCE 2023

PROGRAM A FORMULÁŘE PRO ŽADATELE  
JSOU K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ  

NA PORTÁLU HL� M� PRAHY

https://granty�praha�eu/GrantyPortal/default
NA STRÁNKÁCH ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE MHMP 

http://pamatky�praha�eu

KONEČNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:  
do pondělí 31. 10. 2022

Pozvánka  
na

konferenci  
k 30. výročí zápisu 

Historického centra Prahy 
na Seznam světového dědictví

ve čtvrtek 24� listopadu 2022
pořádá

Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
a

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
v

Centru architektury a městského plánování (CAMP)
Vyšehradská 2075, Praha

Program konference: 
Regulace a rozvoj v památce světového dědictví

Kulturní dědictví dnes
Systémy nadnárodní ochrany památek

https://pamatky�praha�eu/jnp/cz/unesco/aktuality/ 
praha_slavi_vyroci_30_let_na_seznamu�html

Pro další informace se obracejte na e-mail: karel�kucera@praha�eu
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Kam s dětmi  
na podzim, když prší?
I když s podzimem přišlo sychravé a deštivé počasí, rozhodně nepřišel čas vzdát 
se výletování s dětmi. Ve středních Čechách nikdy není nuda! Nechte se inspirovat 
k návštěvě muzeí, která boří mýty o tom, že v nich chcípnul pes. Odnesete si nevšední 
zážitky a dost možná zjistíte, že se vám deštivé počasí vlastně náramně zamlouvá.

Muzea dávno nejsou nuda, stačí vědět, kam se 
vydat� Už jste někdy viděli přes 3000 modelů z lega 
pohromadě? Nejsou jen tak ledajaké, najdete mezi 
nimi i model Jiřího náměstí v Poděbradech – když 
zavítáte do Muzea LEGA v  Poděbradech� Další 
Muzeum LEGA s modely slavné sedlecké kostnice 
a  chrámu sv�  Barbory na vás čeká v  Kutné Hoře� 
V obou je připraven speciální dětský koutek�

V  Kutné Hoře si také od sklepa až po půdu 
projděte Dačického dům� Děti se v  něm díky do-
tykovým obrazovkám, čidlům pohybu a  různým 
herním prvkům dozvědí, v čem jsou hodnotné pa-
mátky UNESCO a proč je chráníme�

Líbit se vám i vašim dětem bude v Benátkách 
nad Jizerou� Na místním zámku se totiž ukrývají 

hned dvě muzea� V  tom prvním si prohlédnete 
sbírku hraček z let 1860–1945 z Evropy, Spojených 
států amerických i Japonska� Druhé se nazývá Mu-
zeum Benátecka a  na děti v  něm čekají kostýmy 
princezen, rytířů i Keltů� Díky interaktivní expozici si 
vyzkouší osedlat koně anebo vyrazit keltské mince�

Převleky dětem zapůjčí také v  Podbrdském 
muzeu, jehož součástí je Stodola plná řemesel: in-
teraktivní expozice, dokumentující typická místní 
řemesla� Součástí expozice Jak se žilo na Podbrd-
sku je hrací kout s  velkými dřevěnými kostkami, 
omalovánkami se zvířaty i panenkami�

Obdivujete auta a  chcete se ocitnout v  ráji? 
Navštivte ŠKODA Muzeum v  Mladé Boleslavi� Je 
moderně koncipovanou výkladní skříní slavné 
a tradiční české značky� Těšte se na pestrou, pouta-
vou, interaktivní a multimediální procházku histo-
rií firmy� Zázemí pro děti je samozřejmostí�

Vedle mladoboleslavského letiště navštivte 
také Muzeum Metoděje Vlacha – Letecké muzeum 
v Mladé Boleslavi, kde uvidíte desítky exponátů le-
tadel a dozvíte se, jak se dříve létalo� Věděli jste, že 
Metoděj Vlach byl první Čech, který sestrojil leta-
dlo vlastní konstrukce, poháněné automobilovým 
motorem, a sám na něm vzlétl? Nejen pro děti je 
připravená obří skluzavka z dopravního letadla i si-
mulátor pro piloty�

Chcete potkat dinosaura? Vydejte se do Tu-
choměřic do tajemného světa dinosaurů� Obdi-
vovat budete originální, až 154 milionů let staré 
kostry dinosaurů, věrné modely v životní velikosti 
i unikátní sbírku minerálů� Dinosauria navíc nabí-
zí zážitek v  podobě špičkové virtuální hry Dino-
sauři VR�

Všechna uvedená místa jsou otevřena celoročně. 
Co víc si přát?

Více na www.strednicechy.cz

Muzeum Benátecka

ŠKODA Muzeum

ŠKODA Muzeum

Muzeum LEGA
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Literární festival 
Děti, čtete?!
13. ročník festivalu pro děti a rodiče 
pro Prahu ukončí Petr Nikl se svým 
hudebním vystoupením. Poté se 
festivalové dění přesune do jiných 
koutů republiky.

Do knihkupectví Zlatá velryba v  rámci olo-
mouckého veletrhu LITR, do plzeňského kulturního 
prostoru DEPO2015 a na začátku listopadu ho s vel-
kou parádou uzavře prostějovské kino Metro 70�
1.  10.  | 10:00 Smutno se musí vyšeptat  – au-
torské čtení & beseda s  Lenkou Rožnovskou 
(LITR & Zlatá velryba – Olomouc)
6.  10.  | 18:00 Petr Nikl: Hudebníček  – hudební 
vystoupení Petra Nikla (Kafe & hrnky  – Praha  – 
Malá Strana)
19. 10. | 9:30 Paleontologická výprava – beseda 
s Janem Sovákem (DEPO2015 – Plzeň)
19.  10.  | 11:00 Fauna & flóra na planetě Bo-
tera  – kreativní workshop s  Karlem Jeriem 
(DEPO2015 – Plzeň)
24.  10.–11.  11. Nejlepší knihy dětem  – tradiční 
putovní výstava ilustrací knih z  katalogu Nejlepší 
knihy dětem (Kino Metro 70 – Prostějov)
5.  11.  | 15:30 Chyť si bráchu bakterii!  – kre-
ativní workshop se Zuzanou Čupovou (Kino 
Metro 70 – Prostějov)
5.  11.  | 16:30 Co byla a  co je televize  – bese-
da & kreativní workshop s  Terezou Czesany Dvo-
řákovou a Nikkarinem (Kino Metro 70 – Prostějov)

Infocentrum Čáslav
Otevřená brána do města
Infocentrum Čáslav je vstupní bránou do města. Bránou, která má za cíl přivítat 
a naladit návštěvníky tak, aby z města nepospíchali a naplno si užili to nejkrásnější, co 
nabízí. O tom, že se to našim děvčatům v čele s Lucií Zahradníkovu daří, svědčí stříbrná 
medaile v anketě Oblíbené informační centrum roku 2022 ve Středočeském kraji.

Po vstupu do infocentra vás přivítá 
vždy usměvavý a  pozitivně naladěných 
tým, který je připraven odpovědět na do-
tazy ohledně ubytování, tipů na výlety, 
památek a  zajímavostí nebo vyhledat au-
tobusový či vlakový spoj� Do našeho infor-
mačního centra si ale můžete přijít jen tak 
popovídat u kvalitní kávy�

Čáslavské infocentrum se také aktivně 
podílí na kulturním životě ve městě� Začát-
kem léta jsme slavnostně znovuotevřeli 
Otakarovu baštu a  ve spolupráci s  farou 
začínáme opět po roce plánovat vánoční 
akci Advent na dotek v  kostele sv�  Petra 
a Pavla, který se letos uskuteční 18� prosince�

Tak přijeďte, budeme se na vás těšit�

Proč právě k nám?
	� přátelský kolektiv, který poradí s čímkoliv
	� posezení před infocentrem s kvalitní kávou 

a výhledem na věž kostela sv� Petra a Pavla

	� nabídka upomínkových předmětů vč� výrobků 
klientů Diakonie nebo pivovaru Auersperg

Rocky z Rakovníka
Před 115 lety se do rodiny železničáře 
v Rakovníku narodil nejslav nější 
český boxer František Nekolný, 
přezdívaný pro svůj dravý útočný styl 
Blonďatá mlátička. Tvrdé údery, které 
nelítostně zasazoval svým soupeřům, 
připomínaly svou rychlostí a frekvencí 
kulometnou palbu.

Poprvé na sebe výrazně upozornil v roce 1927, 
když na mistrovství Moravy dokázal jako nováček 
porazit v jediném dni čtyři největší favority turna-
je� Po sérii porážek při pokusu prosadit se ve střed-
ní váhové kategorii v  letech 1934–1935 ukončil 
ve svých 28 letech kariéru� Drobný blonďák s pla-
chým úsměvem nastoupil v  letech 1927–1935 
k celkem 112 amatérským a profesionálním utká-
ním ve welterové váze, z  nichž 85 vyhrál� V  roce 
1931 získal titul mistra Evropy� Za svůj největší 
úspěch ovšem považoval prohraný souboj s mis-
trem světa ve střední váze – Američanem Vincem 
Dundeem v  lednu 1933� I  se čtyřicetistupňovou 
horečkou a  zlomeným prstem dokázal výrazně 
těžšímu soupeři s  „dynamitovým“ úderem čelit 
ve strhujícím souboji jako vystřiže ném z  filmu 
Rocky všech deset kol� O  vítězství zce la vyčerpa-
ného Američana rozhodlo pouze lepší bodové 
hodnocení�

Informační centrum Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 197, 286 01 Čáslav
tel.: +420 327 300 265
e ‑mail: info@meucaslav.cz
www.infocaslav.cz

www.infocentrum ‑rakovnik.cz

www.detictete.cz
www.instagram.com/detictete
www.facebook.com/detictete

František Nekolný

Náměstí Jana Žižky z Trocnova je jedno z největších náměstí v Česku
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Pozvánka do Českého muzea stříbra 
v Kutné Hoře
České muzeum stříbra v Kutné Hoře je jedním z nejstarších muzeí 
v České republice a sídlí v Hrádku. Nabízí řadu zajímavých akcí vhodných 
pro podzimní výlet.

Na Hrádku můžete věnovat 
pozornost přímo jeho stavbě 
a  expozicím v  něm nebo na-
vštívit důl na stříbro v  délce 
250 m a  dovědět se vše od 
těžby stříbra až po ražbu mincí� 
Doporučujeme rezervaci pro-
hlídek� V Hrádku lze až do kon-
ce listopadu vidět zajímavou 
výstavu Česká vrcholná gotika 
v modelech�

Dalším architektonicky cenným objektem na-
šeho muzea je Kamenný dům, který kromě expo-
zic o dějinách města v 17�–19�  století a stavitelství 
doby jagellonské nabízí do konce listopadu ne-
tradiční výstavu Čaj a stříbro� Od počátku října se 
chystá nová výstava věnovaná 160� výročí TJ Sokol 

v Kutné Hoře�
Do konce října máte též 

možnost si v Tylově památníku 
prohlédnout jedinečnou výsta-
vu Kutná Hora četnická, která 
vznikla ze spolupráce s  Muze-
em policie ČR� Je zaměřena na 
četnictvo obecně, ale i na jeho 
dějiny v našem městě�

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

Hrádek, sídlo Českého muzea stříbra

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

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

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

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

@skodamuzeum

30 let souboru M
usica  Florea

20. festivalový cyklus | Musica Florea Bohemia 2022

A. Dvořák: Rapsodie I., symfonie č. 7  
30.10. Jablonec n. Nisou, Městské divadlo
31.10. Praha, kostel sv. Šimona a Judy 

Hammerklavier v hudbě 18. století
23.11. Kutná Hora, Refektář GASK
24.11. Praha, Pálffyho palácnám. 13

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

Finančně podpořili:

Plakát k výstavě Kutná Hora četnická

KAM na výlet
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Soutěžní Jindřichův Hradec 
a Česká Kanada
Slunce se začíná sklánět dřív, na stromech se objevují první zlaté listy a do 
Jindřichova Hradce a naší milované České Kanady se nám nenápadně začíná plížit 
to snad nejkrásnější období z celého roku…

Až do konce října můžete přijet poznávat 
Jindřichův Hradec a  jeho zajímavosti� Stáhněte 
si do mobilu aplikaci POZNEJ HRADEC (nebo si 
vyzvedněte tištěnou verzi v  infocentru) a  vydejte 
se na vycházkovou trasu s  naším interaktivním 
průvodcem� Navštivte 8 TOP míst: Výstavní dům 
Stará radnice, Dům gobelínů, Zámecký mlýn, stát-
ní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, Mu-
zeum fotografie a  moderních obrazových médií, 
Aquashow sv� Florián, kostel sv� Jana Křtitele a vý-
stavní prostory Muzea Jindřichohradecka� Odhalte 

tajenku a  zúčastněte se slosování o  hodnotné 
ceny� Pro každého účastníka je navíc připravena 
v infocentru drobná odměna�

Pro milovníky pěší turistiky jsme si připravili 
fotografickou soutěž, zaměřenou na novou dál-
kovou pěší stezku Českou Kanadou� A ceny jsou 
fakticky lákavé�  

Zúčastnit se je vážně jednoduché� Stačí je-
nom do 31�  října  2022 pořídit na trase stezky 
Českou Kanadou alespoň jednu fotku, publi-
kovat ji na Instagramu a  označit hashtagem 

#stezkaceskoukanadou� Tři nejlepší snímky získají 
pobyty a balíček z České Kanady�

A takové ceny už za výlet do Jindřichova Hrad-
ce a pěší fotovýlet stezkou Českou Kanadou stojí, 
co říkáte?

Více na 
infocentrum.jh.cz 
www.ckanada.cz

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Náměstí Míru, Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka Vysoký kámen, Česká Kanada

Kaskády rybníků v České Kanadě

KAM na výlet
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Cesta do Pohádkového lesa v Bílině
Pohádkový les v Bílině vznikl již v 70. letech minulého století. Jeho zakladatelem 
byl bílinský patriot Jaroslav Sekyra, který vyrobil několik pohádkových postav ze 
dřeva a umístil je v lese na východním okraji města.
Nápad ocenily hlavně děti a v lese začaly přibývat jak figurky, tak na tehdejší dobu 
zajímavé prolézačky a herní prvky.

V  devadesátých le-
tech začal Pohádkový les 
pozvolna chátrat, až skoro 
zanikl� Naději mu dal nově 
vzniklý bílinský spolek, 
který začal les udržovat 
a  obnovovat� Spolupracu-
je s  uměleckými řezbáři, 
kteří vyrábějí stále nové 
pohádkové postavy bě-
hem řezbářských plenérů� 
Ty se jednou ročně pořá-
dají přímo v Pohádkovém 
lese� Kromě klasických 
večerníčkových postav 
zde najdeme i  známé po-
stavy z rodinných filmů� V posledních letech se tak 
začal Pohádkový les měnit do modernější podoby� 
Dřevěné pohádkové postavy stále přibývají, stej-
ně jako zajímavé herní prvky� Děti i dospělí si zde 
mohou vyzkoušet znalosti z  fauny a flóry nebo si 
zahrát přírodní pexeso�

Výlet do Pohádkového lesa doporučujeme 
převážně rodinám s dětmi� Najdou zde vyžití i od-
počinek po celý den� Pohádkový les se rozprostí-
rá na východním okraji města Bíliny za Sídlištěm 
Za Chlumem� Parkovat je možné na vyhrazených 
místech� te
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www.pohadkovylesbilina.cz
www.bilina.cz

Malý návštěvník s Broukem Pytlíkem

Maxipes Fík na vycházce

Známé postavičky Pohádkového lesa

Řezbářka Magdalena Malá

nevíte, že jsem kousek života prožil také ve vašich 
končinách� Ve Zbiroze� Hodně stránek Stříbrného 
větru je zbirožských�“

V  podzimu svého života vzpomíná básník na 
šťastné doby mladosti ve zbirožském prostředí 
v obsáhlé básni inspirované zdejší krajinou „Vzpo-
mínání na Josefa Václava Sládka a na Zbiroh“, uve-
dené ve sbírce Rány a růže�

Cesta okolo šedé skály Hlavatice, o  které se 
píše ve sbírce, byla na jeho paměť nazvána stezkou 
Fráni Šrámka�

Fráňa Šrámek a Zbiroh
Zbiroh je spojován se jménem Josefa Václava Sládka.  
Dalším spisovatelem, kterým se město může pochlubit,  
je Fráňa Šrámek.

Z  rodné Sobotky se rodina kvůli otcovu za-
městnání úředníka berního úřadu odstěhovala 
do Zbiroha� Zde Šrámek navštěvoval v  letech  
1883–1885 obecnou školu na náměstí, po otcově 
přeložení se rodina odstěhovala do Písku� Do Zbi-
roha se zase vrátila v lednu 1892�

V době druhého pobytu byl už Fráňa studen-
tem píseckého gymnázia a dojížděl k  rodičům na 
svátky a prázdniny� Do Zbiroha přijížděl rád� Město 

a jeho okolí učarovaly Šrámkovi zvláštním 
kouzlem krajiny� V  této půvabné krajině 
Jeník Ratkin se spolužákem Markusem 
poprvé zaslechli stříbrný vítr� Zdejší pobyt 

zaznamenal nejen v knize Stříbrný vítr, ale i v po-
sledním románu Past a v dramatu ze studentského 
života Léto� Mladý Šrámek ke Zbirohu tak přilnul, 
že se dokonce podepisoval pod některé verše jako 
Fráňa Šrámek Zbirožský�

Svou lásku k  malebnému Zbirožsku potvrdil 
v  dopise tragicky zahynulému básníku Karlu Vo-
káčovi, v  němž děkuje za vzpomínku: „Snad ani zd
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Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh 
Masarykovo náměstí 28, 338 08 Zbiroh
e ‑mail: muzeum@zbiroh.cz 
tel.: +420 373 749 538 
GPS: 49°51‘33.048“N, 13°46‘13.712“E
www.zbiroh.cz/muzeum‑1

Hlavatice

Druhý sedící zleva je žák II. třídy obecné školy ve Zbiroze, Fráňa 
Šrámek, který školu navštěvoval v letech 1883–1885 Čertův kámen

| www.kampocesku.cz  

KAM na výlet

14

mailto:muzeum@zbiroh.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=13.7721631&y=49.8598104&z=18&source=base&id=1982465


17. 10. 2022 | 17 hodin | Kinosál Muzea ghetta

veřejná projekce filmu s besedou | vstupné zdarma

Projekce filmu Transport z ráje

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

U příležitosti 81� výročí prvního židovského transportu do Lodže a vzniku terezínského ghetta a 60 let 
od premiéry v kinech zveme veřejnost na projekci filmu Transport z ráje�

Film byl natočen režisérem Zbyňkem Brynychem na motivy povídkové knihy Arnošta Lustiga Noc 
a naděje a zásadním způsobem tehdy zasáhl do chodu města Terezín� To se po dobu natáčení celé pro-
měnilo v  kulisy filmu, stejně jako ghetto v  roce 1944 před příjezdem delegace Mezinárodního výboru 
Červeného kříže, o které film pojednává�

Film uvede beseda, které se zúčastní:
	� Markéta Bártová, filmová historička z Národního filmového archivu
	� Eva Lustigová, dcera Arnošta Lustiga
	� Vzpomínkou k setkání přispěje také herečka Helga Čočková

KAM na výlet
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Vydejte se do Českého  
středohoří se zábavnou hrou
Strmé kopce sopečného původu, hluboká údolí, lesnaté svahy, stepní stráně 
i staré sady v okolí historických obcí. To vše je České středohoří. Jeho krajina si vás 
rychle podmaní. Až se do zdejší chráněné krajinné oblasti budete chystat na výlet, 
můžete k poznávání využít zábavné a naučné geolokační hry. Stačí si k tomu 
nainstalovat mobilní aplikaci.

Na výběr je deset originálních her s příběhem, 
každá vytvořená na míru vybranému místu� Hrou 
i  krajinou vás provedou strážce pohoří Středohoř 
a  jeho další přátelé� Od nich se dozvíte mnoho 
místních a  přírodních zajímavostí, které spojuje 
téma ochrany přírody�

Na vrchu Raná si například vyzkoušíte, co 
obnáší pastevectví, s  Janem Šimrem obhlédnete 

vrch Košťálov a  jeho středověkou 
zříceninu, na  Lovoši zase poznáte 
tajemný svět jeřábů a  prozkoumáte 
také horu pokladů a  pověstí Bořeň� 
Koho zajímá, jak se předpovídá 
počasí, měl by určitě vystoupat na 
horu Milešovku – královnu Českého 
středohoří� Podívat se můžete i  ke 
skále známé z filmu Pyšná princezna� 
S  tímto pohádkovým místem vás 
blíže seznámí strážce přírody Jirka�

Během svých toulek Českým 
středohořím plníte různé úkoly a  zábavné kvízy� 
A hrát můžete i off -line�

Jelení hora
Nad vodní nádrží Přisečnice v Krušných 
horách se majestátně zvedá hřeben 
Jelení hory s vrcholem 994 m n. m.

Vyrazit k  němu můžete přes hráz přehrady, 
následně po asfaltové cestě do kopce a  na křižo-
vatce s cyklotrasou č� 23 prudce doprava� Po dal-
ších cca 250 metrech se dáte vlevo stoupající lesní 
cestou a  po 1 km jste pod vrcholem� Pak zbývá 
cca  200 metrů kamenitou cestou vlevo vzhůru 
k  cíli� Druhou možností je u  Farského lesa na tra-
se E3 – stezka Českem odbočit na žlutou, která vás 
opět přivede pod vrchol� Odměnou vám budou 
krásné výhledy na Mědník, Klínovec, Bärenstein či 
hladinu přehrady�
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Projekt Kulturního centra sklidil i další úspěch, 
kdy jsme na slavnostním večeru, který se konal 
v  budově Národního technického muzea, získali 
nominaci na titul STAVBA ROKU 2022� O prestižní 
titul nyní zabojuje 31 z  celkově 79 přihlášených 
staveb na území České republiky, Ústecký kraj ve 
finále reprezentujeme jako jediní�

Slavnostní galavečer s  vyhlášením výsledků 
letošního ročníku se uskuteční 13� října 2022 v Bet-
lémské kapli v Praze�

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří
Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Městem protéká 
řeka Ohře a historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Kromě zámku, lázní či porcelánky u nás můžete navštívit i nové kulturní centrum.

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří je jedi-
né svého druhu v  ČR a  vzniklo přestavbou pů-
vodního kulturního domu, který byl vybudován 
v roce 1965 a již nesplňoval požadavky na moderní 
centrum kultury� Studii město zadalo ateliéru 
Borák architekti. Ti modernizaci a  dostavbu 
kulturního domu pojali v moderním stylu a ve 
standardu pasivního domu. Původní stavba se 
obestavěla a vznikly nové prostory pro knihovnu, 
velký sál, zvýšení patra, balkon, gastro provozy, zá-
zemí pro ochotníky a místní spolky včetně zkušeb-
ny, tiskového centra a knihkupectví� Z původního 

kulturního domu se zachovala umělecká díla, plas-
tiky, mozaiky, lustry či hlavní schodiště, budova tak 
nepřišla o  genius loci neboli duch místa, odkaz 
a poctu minulým generacím, jež s lokalitou souvisí 
nebo se zasadily o její výstavbu� V knihovně našla 
své důstojné místo i bronzová socha chlapce s flét-
nou od neznámého autora�

Naše kulturní centrum se stalo absolutním ví-
tězem v  celorepublikové soutěži Komunální pro-
jekt roku� Z 90 soutěžních projektů jsme si odvezli 
nejen 1� místo v  kategorii Utváření veřejného pro-
storu, ale i celkové vítězství� te
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Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e ‑mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

Pohled na Kulturní centrum

Hlavní sál

Foyer Kulturního centra

Výhled z Jelení hory

Lovoš s vrcholem v nadmořské výšce 573 m

KAM na výlet
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Objevujte půvaby podzimní 
liberecké přírody
Podzimní příroda je proměnlivá jako počasí! Jeden den září lesy mnoha barvami, 
aby se druhý den zahalily do mlžných oparů a hrály si na tajemství. Tahle 
rozmanitost má ale své kouzlo, podzimní toulky naším krajem jsou zkrátka tím 
pravým časem pro lidi s fantazií.

A právě za kouzlem přírody vás chceme pozvat 
k  nám do Liberce� Naše město si totiž hoví hezky 
v „ďolíku“ mezi Jizerskými horami a  Ještědským 
hřebenem, a nabízí proto skvělé podmínky pro vý-
lety mnoha směry� Jizerky před vás staví několik tisí-
covek (vrcholů přes tisíc metrů), které zdobí největší 
počet rozhleden v ČR� Také rašeliniště a lesy protka-
né potoky s  vodopády slibují nezapomenutelné 
zážitky� Významné ocenění získaly i zdejší Jizersko-
horské bučiny, které nedávno obohatily seznam 
UNESCO jako první přírodní památka v ČR�

Za pozoruhodnou přírodou ovšem nemusíte 
mířit pouze do hor� Vydejte se do Botanické za-
hrady Liberec! Ve zdejších sklenících postupně 
procestujete celý svět� Chvilku kráčíte rozpálenou 
pouští, abyste se po pár krocích přehoupli do 
dusného vlhka tropických deštných pralesů� A po-
zor  – cestujete tu nejen barvami a  vůněmi všech 
kontinentů, ale i časem� V pavilonu Květnice třeba 

pěstují kamélie, které pamatují císaře pána, a v Pa-
vilonu Pravěk dokonce zavítáte mezi přesličky 
a plavuně jako z obrázků Zdeňka Buriana�

V  sousedství botanky vás čeká Zoo Liberec, 
která je nejstarší v Čechách! Mezi zahradami patří 
svou rozlohou k těm menším, ale přesto je vysoce 
oceňována pro úspěšný chov ohrožených druhů� 
Pyšní se tu například mimořádnou kolekcí hor-
ských kopytníků a dravých ptáků� Navíc stejně jako 
sama příroda i liberecká zoo se mění� Letos začaly 
různé úpravy a mnohé novinky slibuje i do dalších 
let, takže se máme na co těšit�

Velkou proměnou projde také vodní nádrž 
Harcov, která v Liberci vyrostla z místní žuly (a be-
tonu) jako vůbec první zděná přehrada v  Evropě� 
Právě toto dílo nejlepšího evropského přehra-
dáře  – prof�  Otto Intze z  Cách  – bude na podzim 
vypouštěno a prázdné pak zůstane po celou dobu 
rekonstrukce, která skončí v půli roku 2025� Úvod-
ní pestrobarevný snímek se tak už brzy stane jen 
blednoucí vzpomínkou, zatímco postupující práce 
vymodelují přehradě novou tvář� A  uznejte sami, 
taková událost také stojí za vaši pozornost�

Když už jsme se zmínili o  žule, musíme při-
pustit, že tuhle horninu v  Liberci najdete skoro 

na každém kroku� Schválně se koukněte, po čem 
šlapete� Ať to jsou schody budov nebo dlažba, ur-
čitě to bude ona� Žulu sice najdete i v okolí (třeba 
tanvaldskou nebo fojteckou), ale naše je bezkon-
kurenčně nejhezčí� Velké plochy růžového živce 
jí totiž dodávají něžně růžové zbarvení, takže na-
vzdory své tvrdosti vypadá, jako když se stydlivě 
červená�

Možná i vám vžene svěží podzimní počasí bar-
vu do tváří� O přírodě však nestačí si jen povídat, ta 
se prostě musí prožít! Tak neseďte doma, oblékně-
te kabáty a zamiřte na sever!

Přehrada Harcov

Ještědský hřeben

Zoo Liberec

Jizerskohorské bučiny

Visit^Liberec
Městské informační centrum
www.visitliberec.eu

KAM na výlet
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Objevte Českomoravské pomezí
Přijali jsme pozvání na návštěvu pěti měst a několika památek v turistické oblasti 
Českomoravského pomezí. Samotný region se rozkládá podél historické hranice 
Čech a Moravy a spadá do Pardubického kraje.

Celá oblast nám nabídla nepřeberné množ-
ství zážitků a  věřte, že je za čím se vydat, jak na 
individuální, tak rodinnou turistiku� Naše putování 
začalo v  Moravské Třebové, pyšnící se zámkem 
s  arkádami a  portálem z  roku 1492, který patří 
mezi největší skvosty renesanční architektury ve 
střední Evropě� Městem prochází naučná stezka 
Cesta od renesance k  baroku, která spojuje nej-
významnější místní památky� Pro cyklisty všeho 
věku můžeme doporučit areál cyklostezek Singl-
trek Moravská Třebová�

Dalším cílem byl jeden z  nejstarších českých 
královských hradů Svojanov, založený v  polo-
vině 13� století� Návštěvníkům nabízí netradiční 
kombinaci gotiky, renesance a empíru, hradní věž 
s úžasným výhledem, zámecké komnaty, středově-
kou mučírnu a renesanční dům zbrojnošů, několik 
netopýrů, pověsti a legendy o zdejších strašidlech 
a zazděných nešťastnících� Na hradě můžete i pře-
nocovat ve stylovém penzionu�

Naše cesta pokračovala do města Svitavy, ro-
diště Oskara Schindlera, zachránce Židů a  rozpo-
ruplné postavy našich dějin� Expozice v městském 
muzeu vám podrobně přiblíží jeho osud a zastavit 
se můžete u památníku naproti Schindlerovu rod-
nému domu� V muzeu najdete i expozici o historii 
praní a  prací techniky a  dále vzácný mechanický 
vyřezávaný betlém�

Nejzachovalejší městské hradby ve střední Ev-
ropě vám nabídne Polička, včetně rodné světničky 
jednoho z  našich nejvýznamnějších hudebních 
skladatelů Bohuslava Martinů, která se nachází ve 
věži novogotického kostela sv� Jakuba�

Navštívili jsme rokokový zámek Nové Hra-
dy, kterému se přezdívá „české Versailles“, a  jeho 
zahrady s  amfiteátrem a  přírodním labyrintem 
a galerií� Zámek je v soukromých rukou a byl peč-
livě zrekonstruován do současné podoby� V zahra-
dách najdete barokní sýpku s  jedinečným Muze-
em motokol�

Město Litomyšl snad ani nemusíme předsta-
vovat, najdete zde hned několik výjimečných pa-
mátek a narodilo se tu mnoho významných osob-
ností� Na předním místě je samozřejmě renesanční 
zámek, zapsaný na seznamu památek UNESCO� 
Zámek ukrývá jedinečné zámecké klasicistní di-
vadlo a v podzemí najdete expozici soch Olbrama 
Zoubka� Bylo zde umístěno i  voskové Srdce pro 
Václava Havla� V bývalém pivovaru najdete rodný 
byt našeho hudebního velikána Bedřicha Smetany� 
Dalším lákadlem je Portmoneum – Museum Josefa 
Váchala, originálně vymalovaný domek s neméně 
zajímavou expozicí o  tomto osobitém grafiko-

vi, malíři a  spisovateli� Nenechte si ujít prohlídku 
kostela Nalezení sv� Kříže, který se prezentuje jako 
interaktivní svatostánek s videomappingem, expo-
zicí a hernou pro děti, výstavou barokních a gotic-
kých soch, skleněným Sloupem a svítící Menzou�

Poslední zastávkou bylo Vysoké Mýto, město, 
které nabízí kromě svých historických památek 
prohlídku jedinečného Muzea českého karosářství� 
Zde se seznámíte s historií návrhářské firmy Carro-
sserie Sodomka, prohlédnete si několik historic-
kých automobilů a můžete si vytisknout svůj vlast-
ní návrh automobilové karoserie či se převléknout 
do historických kostýmů� Část muzea je umístěna 
v  originálních prostorách bývalé věznice� Jste sr-
dečně zváni do měst a památek Českomoravského 
pomezí�

Alice Braborcová

www.pokladnicezazitku.cz

Hrad Svojanov

Město SvitavyZámek Moravská Třebová

Město Polička

Zámek Litomyšl

| www.kampocesku.cz  18
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s přesahem do většiny městských částí a širšího oko-
lí města� Pro zájemce o vojenskou historii se v prů-
běhu roku konají akce, v rámci kterých jsou některé 
z  dochovaných fortů zpřístupněné veřejnosti, jsou 
zde komentované prohlídky nebo tematické expozi-
ce� Novinkou v příštím roce bude multimediální pre-
zentace představující vybrané objekty unikátního 
fortifikačního systému� Obsahovat bude interaktivní 
mapy, historickou časovou osu a bezpočet fotogra-
fií� Pro milovníky klasiky bude k  dispozici i  tištěná 
mapa, zachycující celou Olomouckou pevnost�

Hrdá pevnost Olomouc
Ozbrojenci, bojovníci a vojáci k Olomouci patří tak dlouho, jak 
dlouho toto starobylé město existuje. Už ve 2. století si zde římští 
legionáři postavili opevněný tábor. Povětšinu své existence 
bývala hlavním městem Moravy a od 17. století i hlavní pevností 
Habsburků.

Díky vojenské tradici je dnes mezi olomouc-
kými pamětihodnostmi velké množství památek 
vojenského stavitelství či opevnění� Najdeme zde 
fortifikaci z  časů románských obránců přemyslov-
ského knížecího hradu, gotické lucemburské hrad-
by včetně dochovaných výpadů, renesanční opev-
nění i  barokní bastiony a  také modernější forty 
z 19� století� Pevnost byla sice v 80� letech 19� století 
oficiálně zrušena, ale vojáci neodešli� I  ve 20� sto-
letí se ve městě stavěla kasárna a Olomouc bývala 

významným posádkovým 
městem� Nyní zde sídlí vrch-
ní velitelství veškerých po-
zemních sil Armády ČR�

Základní linie hradeb okolo historického jádra 
města se během dalších staletí měnila jen málo 
a právě tomu vděčí centrum Olomouce za svou uce-
lenou podobu� Když Marie Terezie zvolila Olomouc 
za císařsko -královskou hlavní hraniční pevnost, 
začalo v centru města kolem středověkých hradeb 
vznikat rozsáhlé barokní bastionové opevnění, 

Informační centrum Olomouc
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
e ‑mail: infocentrum@olomouc.eu
 Olomouc Tourism  Olomouc_Tourism
#myolomouc
www.tourism.olomouc.eu

Korunní pevnůstka

Terezská brána

Fort XVII v Křelově

KAM na výlet
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1.  Obětní kámen 
najdeme na... 

a) Jalovci v České Kanadě
b) Smrkovci v Českém ráji  
c) Habřině u Kostomlat

3.  Jak zní název 
hradu a místa, 
kde se nachází? 

a)  Hrad Svojanov, město 
Svojanov

b)  Hrad Chřenovice, obec 
Chřenovice

c)  Frýdštejn, obec 
Frýdštejn u Malé Skály

2.  Jak zní název 
hradu a obce? 

a)  Skalní hrad (Burgstein), 
obec Raspenava

b)  Skalní hrad, obec 
Oldřichov v Hájích

c) Jestřebí, obec Jestřebí

4.  Portál 
nedostavěného 
klášterního kostela 
se nachází v obci...

a) Hrochův Týnec 
b) Mariánský Týnec
c) Panenský Týnec 

6.  Jak se říká tomuto 
domu a kde 
se nachází?

a)  Schirdingerovský dům, 
Cheb 

b)  Gotické dvojče 
u Modrého hroznu, 
Litoměřice 

c)  Pozdně gotický dům 
typ dvojče, Úštěk 

5. Gotický pilíř 
zaniklého kláštera 
v obci...

a) Klášterní Skalice 
b) Klášterní Tajemství 
c) Klášterní Vtelno

Fotohádanka pro „Mazané čtenáře“ 
Máte rádi výzvy? Rádi si něco dokazujete a sami sebe strkáte dál, výš a rychleji?  
Potom tu pro vás máme tradiční K@Máckou fotohádanku. 

Část je lehká, část lehká není� Občas ale napoví výběr ze 
tří možností� Hraje se o unikátní a prestižní certifikát „Mazaní 
čtenáři“ o velikosti A4� Tradičně ho svou přízní vyhráváte danému 

informačnímu centru vy, ale tentokrát ho můžete vyhrát sami 
pro sebe� Tak co, zkusíte to? Poznáte místo na obrázku?

| www.kampocesku.cz  
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a) Svobodova vila, Zbraslav
b) Háskova vila, Jablonec nad Nisou
c) Krematorium, Nymburk

8. Jak se jmenuje tato budova a kde se nachází?  

a) Zřícenina renesančního zámku Zvířetice
b) Zřícenina renesančního zámku Zásadka
c) Zřícenina renesančního zámku Libčeves

7. Jak zní název zříceniny? 

a) Empírové loubí, zámeček Pohansko
b) Plečnikova kolonádní zeď s kašnou, Lány
c) Indiánská loď, Barrandov – Praha 

9. Jak se říká této stavbě a kde ji můžeme najít? 

a) Státní zámek Telč
b) Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
c) Státní zámek Litomyšl

10. Co to je a kde to je?

a) Klášter premonstrátů, Teplá
b) Klášter premonstrátů, Milevsko
a) Strahovský klášter, Praha 

11. Jak se jmenuje a kde stojí tento komplex? 

Za správné odpovědina soutěžní otázky fotohádankyuděluje redakce magazínu
KAM po Česku
za vydání říjen 2022

titul 
Mazaný čtenář

Jan Novák,
Dobříš

Luděk Sládek
šéfredaktor

?  Své odpovědi nám  
posílejte do 15. října  
z www.kampocesku.cz/ 
souteze nebo poštou 
na adresu redakce. 
Všichni autoři správných 
odpovědí obdrží 
e‑mailem od redakce 
KAM po Česku certifikát 
Mazaný čtenář.

KAM pro bystré hlavy
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S kočárkem proti proudu 
času na Velkou Moravu
Proti proudu času! Mladým rodinám doporučujeme výlet za svatými Cyrilem 
a Metodějem na Velkou Moravu. Netřeba připomínat, jak mocná tato říše, kolébka 
naší státnosti, byla v 9. a 10. století. Považte, že v době svého vrcholného rozmachu 
zabírala území několika současných států: ČR, SR a Maďarsko. Částečně se rozkládala 
na území současného Německa, Polska, Rakouska, a dokonce Rumunska či Srbska.

Jak na to? Jednou pěkně zrána nebo po obě-
dě se sbalte a  hurá na Uherskohradišťsko� Zde se 
nachází hned několik možností, jak se dotknout 
Velké Moravy, a  to i  za podmínky, že z  kočáru na 
vás kouká potomek a druhý je třeba jedním z vás 
dospělých nesen v nosičce, nebo jede například na 
odrážedle�

První možnost: přijedete do Uherského Hra-
diště a  vyhledáte parkoviště Stará Tenice� Odtud 
jednoduše přejdete po lávce Moravu i Baťův kanál� 
Ocitáte se na kraji Starého Města, kde si na hřbi-
tůvku prohlédnete románský kostelík svatého Mi-
chaela archanděla ze 13� století, jenž stojí na místě 

velkomoravské rotundy� Cyrilometodějská stezka 
vás odtud zavede na Velkomoravské náměstí, kde 
si projdete expozice Památníku Velké Moravy i Cy-
rilometodějské centrum� Objekt je bezbariérově 
přístupný� Více na www�slovackemuzeum�cz�

Druhá možnost: vypravte se rovnou na Vele-
hrad� Po prohlídce baziliky a  jejího okolí – dějiště 
každoroční poutě a Dnů lidí dobré vůle – se může-
te po cyklostezce vydat k dalším atrakcím� Kolem 
rybníků brzy dojdete k  nedalekému Archeoskan-
zenu Modrá, případně o kousek dál navštívíte pří-
rodovědnou expozici Živá voda či Stezku praturů� 
Více na www�farnostvelehrad�cz, www�archeo-
skanzen�cz, www�zivavodamodra�cz�

Třetí možnost: spojíte velkomoravské památ-
ky s  přírodou a  folklorem� Právě tuto kombinaci 
nabízí Uherské Hradiště� Kromě památek o  stáří 
tisíc a  více let v  části Sady (Výšina svatého Me-
toděje) se nedaleko  – v  parku Rochus – nachází 
skanzen neboli muzeum v  přírodě skvěle doku-
mentující život slováckého lidu� Dá se odtud také 
zavítat do blízkých vinných sklepů v  Mařaticích� 
Více na www�parkrochus�cz�

Ať již si vyberete některou ze tří možností výše, 
či ne, doporučujeme vám projít se s kočárkem podél 
Baťova kanálu� Touto mimořádnou vodní cestou se 
dá dostat z Otrokovic až do Skalice na Slovensku� 
Prohlédnete si plavební komoru, snad i v přístavu 
vyvázaná plavidla� Zajisté vás to naláká, abyste bě-
hem příští sezony vyrazili na jednodenní či dokonce 
vícedenní plavbu� V okolí Baťova kanálu a řeky Mo-
ravy se to atraktivními turistickými cíli jen hemží� 
Více na www�batacanal�cz�

Tak nashle na Východní Moravě!

Cyklostezka podél Baťova kanálu

Více na
www.vychodni ‑morava.cz/akce

Úsek Otrokovice–Kvasice

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě

Archeoskanzen Modrá

| www.kampocesku.cz  

KAM na výlet

22

http://www.slovackemuzeum.cz
http://www.farnostvelehrad.cz
http://www.archeoskanzen.cz
http://www.archeoskanzen.cz
http://www.zivavodamodra.cz
http://www.parkrochus.cz
http://www.batacanal.cz


Nadčasový Mucha: Spojení světů
Výstava Nadčasový Mucha: Spojení světů unikátním způsobem propojuje dílo 
Alfonse Muchy s umělci, kteří se nechali jeho stylem inspirovat. V jejich tvorbě tak 
nacházíme typické prvky Muchových děl.

Výstava je součástí projektu Nadace Mucha 
„Muchova stezka“, jehož ambicí je širší zapojení 
míst spojených s  životem a  dílem Alfonse Muchy 
po celém světě� K  těmto místům neodmyslitelně 
patří Ivančice, Muchovo rodné město�

A  právě v  Ivančicích je nyní možné výsta-
vu Nadčasový Mucha: Spojení světů navštívit� 
Zavítáte -li do Památníku Alfonse Muchy, bude-
te mít do jara 2023 možnost zhlédnout unikátní 
propojení Muchových plakátů a  litografií s  díly 
asijských, amerických i  evropských umělců 20� 
a 21�  století, a  to například i v netradiční podobě 
japonských komiksů a grafických románů manga�

Renesanci Muchova jména odstartovala v  60� 
letech 20�  století zejména výstava Art Nouveau 
and Alphonse Mucha pořádaná v roce 1963 v Lon-
dýně� Kritici i  veřejnost byli nadšení spirálovitými 
liniemi v kombinaci s půvabnými ženskými posta-
vami, slavně nazývanými Le style Mucha, který se 
stal synonymem secese� Tato výstava zazname-
nala obrovský úspěch také u  mládeže pohybující 
se na kulturní scéně� Rostoucí krize a  frustrace ze 
studené války volaly po útěku do krásného fan-
tazijního světa, který Mucha představoval� Tím se 

jeho díla dostala z pláten a plakátů na přebaly hu-
debních alb nebo do amerických a japonských ko-
miksů� Tento jeho vliv přetrvává dodnes a spojuje 
tak různorodé světy�

Alfons Mucha prožil v Ivančicích dětství a mlá-
dí� Kromě výstavy, pamětní desky a několika objek-
tů nesoucích jeho jméno stojí za prožití i tematická 
procházka Dvě lásky Alfonse Muchy� Ta nás zavádí 
na  11 míst spjatých s  jeho životem v  Ivančicích, 
od školy a  první lásky Jůlinky, přes kostel Nane-
bevzetí Panny Marie, kam jako malý chlapec vyryl 
do lavice své iniciály, až po poutní kostel svatého 
Jakuba, jedno z jeho zamilovaných míst� Více infor-
mací naleznete na webu Destinace Brněnsko nebo 
na www�kic�ivancice�cz�
Těšíme se na vás v Ivančicích!

Chřiby
Chřibské smíšené lesy jsou zase plné tajem-

ných skalních útvarů, studánek a  příběhů� Celo-
ročně otevřený je hrad Cimburk u Koryčan, odkud 
se nezapomeňte vypravit na oblíbený okruh ke 
skále Kozel, studánce U  Mísy, Kazatelně či k  hra-
disku sv�  Klimenta� Bonusem vám bude plný ko-
šík hub i krásné výhledy na podzimně zbarvenou 
krajinu�

Barevný podzim na Kroměřížsku
Kroměřížsko se pyšní unikátními památkami UNESCO, množstvím dalších 
kulturních a historických památek, ale i rozhlehlými přírodními plochami, které 
jsou obzvlášť teď na podzim kouzelné.

UNESCO v Kroměříži
Procházku v  kroměřížských zahradách  – Pod-

zámecké a Květné – si nenechejte ujít ani na pod-
zim� Zbarvené stromy, pečlivě střižené záhonky, 
klid a rozjímání najdete právě tady�

Unikátní výstavy v Holešově
Zámek Holešov se rozhodně na zimní spánek 

nechystá! Až téměř do konce listopadu jsou tady 
otevřeny zbrusu nové výstavy – České korunovač-
ní klenoty… na dosah a Malba, sklo, design� K vi-
dění je v  rámci výstavního okruhu také unikátní 

hejtmanský meč Jana z Rottalu, který je nejcenněj-
ším předmětem ve sbírkách holešovského muzea�

Hostýnské vrchy
Poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Sva-

tém Hostýně je nazývána „Majákem Moravy“, tyčí se 
nad rovinatou Hanou na třetím nejvyšším kopci Hos-
týnských vrchů� Výšlapem z Bystřice pod Hostýnem, 
Chvalčova či Rusavy provětráte plíce a  odměnou 
vám bude výhled na okolní vrcholky� Doporučujeme 
rovněž túru na nejvyšší vrchol, kde stojí rozhledna 
Kelčský Javorník, která je otevřená celoročně�
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KIC Ivančice
Palackého nám. 9, Ivančice
tel.: +420 546 451 870
e ‑mail: kic.ivancice@seznam.cz
www.kic.ivancice.cz
Muchova stezka
www.muchatrail.eu

www.region ‑kromerizsko.cz

Květná zahrada v Kroměříži Zámek Holešov

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně

Nadčasový Mucha: Spojení světů

Ukázky dalších zastoupených autorů

Vystavená díla Alfonse Muchy
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Informační centrum roku 2022

Výsledky ankety ATIC ČR
„Oblíbené informační centrum roku 2022“
Anketa probíhala od 21. 6. 2022 do 31. 8. 2022 v souladu s podmínkami 
vyhlašovatele ankety, kterým je Asociace turistických informačních center České 
republiky – A.T.I.C. ČR. Anketu provozovalo a technicky zajišťovalo Vydavatelství 
KAM po Česku, s. r. o.

Hlasování probíhalo na turistickém portálu 
www.kampocesku.cz� Účast v anketě si svou cer-
tifikací v systému JKTIC zajistilo 502 informačních 
center ve 14 krajích České republiky� Svou účast 
v  anketě odmítlo Turistické informační centrum 
Hlinsko, které bylo se souhlasem vedení A�T�I�C� ČR 
z ankety vyřazeno�

Cílem ankety je připomenout široké veřej-
nosti každodenní práci informačních center, stej-
ně jako značku A�T�I�C� ČR� Nejde však o stanovení 
úrovně kvality služeb jako u Mystery shoppingu, 

ale o vyjádření pozitivních emocí k oblíbenému 
TIC� Řečeno lapidárně, jakou má, případně ja-
kou si umí zajistit to které informační centrum 
pozornost (podporu) doma, v  kraji, v republice 
u  laické i odborné veřejnosti či spolupracujících 
subjektů�

Zájem veřejnosti překonal všechna očekávání, 
uděleno bylo celkem 13 895 hlasů, přičemž z  to-
hoto počtu bylo 10 343 hlasů platných� Celkový 
počet TIC, která splnila podmínku účasti v  anke-
tě, stoupl meziročně o  6,8  %� Proti ročníku 2021 
vzrostl počet TIC, která obdržela v anketě minimál-
ně 1 hlas, o 9,63 % a celkový počet platných, při-
dělených hlasů vzrostl o 7,72 %�

K  tomu, aby se anketa setkala s  patřičným 
zájmem, realizátor ankety zveřejnil sérii anotací, 
tištěných upoutávek a  aktualit v  patřičném nača-
sování, což pozitivně ovlivnilo především druhou 
polovinu ankety�

Z  celkového počtu účastníků ankety ales-
poň 1 hlas získalo 273 TIC, tj. 54,49 % účastní-
ků ankety, pro které bylo možné hlasovat. Více 
než polovina TIC projevila zájem svou „tvář“ pro-
střednictvím aktualizace profilové karty na portálu 
www�kampocesku�cz představit a popularizovat�

Z  celkového počtu 501 TIC účastnících se 
ankety převažovala TIC zřízená samosprávami, 
více než 92 %. Po provedené analýze hlasování je 
zřejmé, že hlasy jednotlivým TIC zasílala laická i od-
borná veřejnost, kolegové, návštěvníci, organizace 
zřizované daným městem či obcí, spolupracující 
subjekty i  jednotlivci a  v  neposlední řadě přátelé 
na sociálních sítích�

© Vydavatelství KAM po Česku

Pořadí prvních 10 TIC v rámci celé ČR 

pořadí TIC přidělené 
hlasy 

neplatné 
hlasy 

nepotvr-
zeno  

v e-mailu 

platné 
hlasy

Informační centrum města Uherský Ostroh 757 1 153 603

Informační centrum Litomyšl 800 0 349 451

Infocentrum Nelahozeves 458 35 89 334

TIC Šternberk, Horní nám� 355 0 34 321

Infocentrum Dačice 375 16 54 305

Infocentrum Spálené Poříčí 331 1 39 291

Informační středisko město Jindřichův Hradec 274 0 0 274

Informační centrum Hukvaldy 765 433 64 268

Městské informační centrum Javorník 371 9 104 258

Městská knihovna a infocentrum Bochov 299 0 47 252

Rekapitulace hlasování ročníku 2022

Celkový počet účastníků ankety ve 14 krajích bez rozdílu zřizovatele 501

TIC, pro která se hlasovalo, která získala minimálně 1 hlas 273

TIC, pro která se nehlasovalo, která nezískala ani 1 hlas 228

Nezapočítané, i když mohly být platné hlasy –  
ALE hlasující nepotvrdili svůj hlas v e-mailu 2 792

Neplatné hlasy z důvodu porušení pravidel ankety 760

Přidělené platné hlasy 10 343

Turistické informační centrum budoucnosti?

| www.kampocesku.cz  24



Informační centrum roku 2022

Umístění TIC v krajích ČR 
dle počtu platných hlasů
Zlínský kraj

Informační centrum města Uherský Ostroh – 603, TIC 
Valašské Klobouky  – 231, TIC Rožnov pod Radhoštěm  – 
230, TIC Kroměříž  – 206, Muzeum Bojkovska  – 78, Infor-
mační centrum Zvonice Soláň  – 50, Městské informační 
centrum Uherské Hradiště – 28, Městské informační a turi-
stické středisko Zlín – 18, Informační centrum Napajedla – 
18, TIC Vsetín  – 14, Městské informační centrum Bystřice 
pod Hostýnem – 14, Městské turistické a  informační cen-
trum Luhačovice  – 7, Městské informační centrum Hole-
šov  – 4, TIC Buchlovice  – 2, Městské informační centrum 
Uherský Brod – 2, TIC Východního Slovácka Vlčnov – 1, Tu-
ristické informační centrum městyse Pozlovice – 1, TIC Ot-
rokovice – 1, Krajské turistické informační centrum Zlín – 1, 
TIC Vizovice – 1, TIC Valašské Meziříčí – 1

Středočeský kraj
Infocentrum Nelahozeves – 334, Informační centrum 

Čáslav  – 228, Informační centrum města Kutná Hora  – 
193, Infocentrum Pod Velvarskou branou Slaný – 118, TIC 
Poděbrady  – 114, Informační středisko Dobříš  – 101, TIC 
Lysá nad Labem – 58, Turistické informační centrum a Re-
gionální muzeum Kolín  – 36, Podblanické infocentrum 
Vlašim – 32, Infocentrum městského úřadu Příbram – 26, 
Městské informační centrum Beroun – 22, IC Český Brod – 
18, Městské informační centrum Kolín – 16, TIC Zvířetice – 
15, Regionální informační centrum  – Keltské oppidum 
Závist, Dolní Břežany  – 9, Informační centrum Rožmitál 
pod Třemšínem – 5, TIC Mělník – 3, Dům přírody Blaníku 
Krasovice – 2, Infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou – 2, 
Informační centrum Mnichovice  – 2, Městské informač-
ní centrum Mnichovo Hradiště  – 2, Informační centrum 
Kutná Hora – Sedlec – 1, Muzeum betlémů Karlštejn – 1, 
Dobrovická muzea – 1, Informační středisko CHKO Křivo-
klátsko – Křivoklát – 1, IC Vysoký Chlumec – 1, Infocentrum 
Mladá Boleslav – 1

Moravskoslezský kraj
Informační centrum Hukvaldy – 268, TIC Frenštát pod 

Radhoštěm – 186, Infocentrum Trojanovice – 174, OSTRA-
VAINFO – pobočka Vyhlídková věž – 156, Turistické infor-
mační centrum Nový Jičín – 128, TIC Krnov – 86, Informač-
ní centrum při Městském muzeu Rýmařov, p�  o�  – 32, TIC 
Frýdek-Místek, p� o� – provozovna Frýdlant nad Ostravicí – 
11, Turistické informační centrum a muzeum Bílovec – 10, 
Informační centrum Studénka – 9, TIC Hradec nad Moravi-
cí – 7, OSTRAVAINFO – pobočka Elektra – 5, Městské infor-
mační centrum Štramberk  – 5, OSTRAVAINFO  – pobočka 
Svinov nádraží – 4, IC Vrbno pod Pradědem – 4, Turistické 
informační centrum Frýdek -Místek, p� o�, pobočka Místek – 
3, Turistické informační centrum Opava – 3, TIC Kravaře – 3, 
Městské informační centrum Třinec  – 2, Informační cent-
rum Slezská Harta Leskovec nad Moravicí  – 2, Knihovna 
a  informační centrum Čeladná  – 2, Gorolské turistické 
informační centrum Mosty u  Jablunkova  – 2, Turistické 
informační centrum Ostravice  – 2, Informační centrum 
Brušperk  – 1, Jablunkovské centrum kultury a  informací, 
Jablunkov  – 1, IC Karviná  – 1, Městské a  turistické infor-
mační centrum Bruntál – 1

Pardubický kraj
Informační centrum Litomyšl  – 451, Městské infor-

mační centrum Svitavy  – 209, Informační centrum Po-
lička  – 143, TIC Vysoké Mýto  – 37, TIC Pardubice  – 36, 
Turistické informační centrum města Ústí nad Orlicí – 34, 
Turistické informační centrum Maštale  – 33, TIC Skuteč  – 
19, Turistické informační centrum Moravská Třebová  – 3, 
Zámecké informační centrum Litomyšl  – 3, Informační 
centrum města Třemošnice – 2, TIC Seč – 2, TIC Luže – 1, 
Vojenské muzeum Králíky – 1, TIC Březová nad Svitavou – 
1, TIC Bystré – 1, TIC Chrudim – 1, TIC Jablonné nad Orlicí -1

Olomoucký kraj
TIC Šternberk, Horní náměstí  – 321, Městské infor-

mační centrum Javorník – 258, Turistické informační cen-
trum Litovel  – 66, Městské kulturní a  turistické informač-
ní centrum Moravský Beroun  – 44, Městské informační 
centrum Zlaté Hory  – 36, Regionální informační centrum 
Olomouc  – 19, Městské informační centrum Přerov  – 11, 
Informační centrum Velké Losiny – 5, Česko -polské infor-
mační centrum Jeseník – 5, Turistické informační centrum 
Rapotín – 4, Lázeňské informační centrum Priessnitzových 
léčebných lázní, Jeseník  – 3, Informační centrum Loučná 
nad Desnou – 2, Kulturní a informační centrum Velká Byst-
řice – 2, TIC Hranice – 2, Městské informační centrum Uni-
čov – 2, TIC Vidnava – 1, Informační centrum Olomouc – 1, 
TIC Zábřeh – 1, Vzdělávací a informační centrum Kojetín – 
1, Informační centrum Šumperk, Hlavní třída – 1, Turistické 
informační centrum Prostějov – 1

Jihočeský kraj
Infocentrum Dačice – 305, Informační středisko město 

Jindřichův Hradec  – 274, Infocentrum města Soběslavi  – 
29, Infocentrum Borovany – 25, TIC Slavonice – 18, Turis-
tické informační středisko Nová Bystřice – 17, Informační 
centrum Netolice – 15, Informační centrum Hluboká nad 
Vltavou – 12, Turistické informační centrum Písek – 11, TIC 
Třeboň – 8, Infocentrum města Veselí nad Lužnicí – 8, In-
focentrum Vyšší Brod  – 3, Kulturní a  informační centrum 
Nové Hrady – 3, Infocentrum Český Krumlov – 2, Turistické 
informační centrum Milevsko – 2, Městské informační cen-
trum Strakonice  – 1

Karlovarský kraj
Městská knihovna a  infocentrum Bochov  – 252, In-

formační centrum Aš – 247, Sokolovské infocentrum – 73, 
Infocentrum města Karlovy Vary – pobočka Lázeňská – 49, 
KIS Mariánské Lázně – 20, Informační centrum Na Zámku 
Ostrov – 10, Turistické infocentrum Františkovy Lázně – 7, 
Městské infocentrum Loket – 7, Infocentrum Boží Dar – 6, 
TIC Cheb – 6, TIC Chodov – 3, Informační centrum Jáchy-
mov  – 3, Informační centrum Domu kultury Ostrov  – 1, 
Infocentrum Nejdek – 1

Plzeňský kraj
Infocentrum Spálené Poříčí – 293, Informační centrum 

Horšovský Týn  – 71,Turistické informační centrum města 
Plzně  – 60, Turistické infocentrum města Kralovice  – 55; 
Lesní zámek Kozel  – 40; Informační centrum města Starý 
Plzenec K -Centrum, městská knihovna – 32; Informační tu-
ristické centrum Horažďovice – 28; Informační centrum Ro-
kycany – 25; Kulturní a informační centrum Nepomuk – 25; 
Informační centrum Strašice  – 23; TIC Přeštice  – 11; Infor-
mační centrum Mikroregionu Zbirožsko – 11; TIC Klenčí pod 
Čerchovem – 9; Kulturní a informační centrum Nýrsko – 4; 
IC Modrava – 2; Městské kulturní a informační středisko Po-
běžovice – 1; Informační centrum při městském muzeu ve 
Stříbře – 1; Informační středisko obce Prášily – 1; TIC Nečti-
ny  – 1; Městské kulturní a  informační středisko Kašperské 
Hory – 1; Informační turistické centrum Železná Ruda – 1

Jihomoravský kraj
TIC města Hodonína – 172, TIC Hustopeče – 150, TIC Ve-

selska, Veselí nad Moravou – 68, TIC Mikulov – 61, TIC Břec-
lav – 58, Blanenská informační kancelář Blanka Blansko – 48, 
Informační centrum města Kyjova – 28, TIC Pavlov – 21, TIC 
Brno, IC Pod krokodýlem – 11, TIC Letovice – 7, Informační 
centrum města Bzence – 5, TIC Brno, IC TO JE Brno Panen-
ská  – 4, Informační centrum města Vracova  – 2, Turistické 
informační centrum Znojmo – 2, Ústřední informační služ-
ba Skalní mlýn – 2, Informační centrum Mikroregionu Malá 
Haná Velké Opatovice – 1, MIS Boskovice a IC Boskovicko – 
1, Dům přírody Moravského krasu Skalní mlýn – 1, Kultur-
ní informační centrum Rosice  – 1, Informační a  kulturní 

středisko města Bučovice – 1, TIC Tišnov – 1, Turistické infor-
mační centrum Vinařství Nosreti Zaječí – 1, TIC Vyškov – 1

Ústecký kraj
Městské informační centrum Rumburk – 153, Infor-

mační a  dopravní centrum Podřipska, Roudnice nad La-
bem – 115, Informační středisko města Ústí nad Labem – 
98, Turistické informační centrum Kadaň  – 81, TIC DAKH 
Litvínov – 53, Městské informační centrum Louny – 47, TIC 
Žatec – 13, Informační centrum Litoměřice – 7, Turistické 
informační centru Děčín – knihovna – 6, TIC Klášterec nad 
Ohří – 4, Regionální informační centrum Šluknov – 3, Tu-
ristické informační centrum Česká Kamenice – 3, Městské 
informační centrum Chomutov  – 2, Městské informač-
ní centrum Chřibská  – 2, Městské informační centrum 
Duchcov  – 1, IC Bílina  – 1, Turistické informační centrum 
Děčín – hlavní nádraží – 1, Visit Teplice, s� r� o� – 1, Návštěv-
nické centrum Retranchement 5 Terezín – 1, TIC Most – 1

Liberecký kraj
Regionální turistické informační centrum Turnov  – 

233, Městské informační centrum Česká Lípa  – 98,Turis-
tické informační centrum Stráž pod Ralskem  – 78, Měst-
ské informační centrum Liberec – 15, Infocentrum města 
Dubá  – 8, Infocentrum Doksy  – 5, Turistické informační 
centrum Železný Brod – 4, Turistické informační centrum 
Lomnice nad Popelkou  – 3, Informační centrum Bedři-
chov – 3, Informační centrum Lázně Libverda – 1, IC Semi-
ly – 1, Jablonecké kulturní a informační centrum Jablonec 
nad Nisou – 1, TIC Harrachov – 1

Královéhradecký kraj
Městské informační centrum Jičín – 106, RTIC Kostelec 

nad Orlicí – 84, Turistické informační centrum Třebechovice 
pod Orebem  – 61, Informační a  kulturní centrum Hostin-
né – 54, Městské informační centrum Hořice – 25, Městské 
informační centrum Dvůr Králové nad Labem – 13, Regio-
nální informační centrum Česká Skalice  – 12, Regionální 
turistické informační centrum Krkonoše Vrchlabí  – 9, TIC 
Malá Úpa – 9, TIC Úpice – 7, Turistické informační centrum 
Neratov – 5, Informační bod Ratibořice – Pohádkový kužel-
ník – 3, TIC Police nad Metují – 2, Turistické informační cen-
trum Hradec Králové – 2, TIC Špindlerův Mlýn – 1, Turistické 
informační centrum Kuks – 1, TIC Lázně Bělohrad – 1, TIC 
Jaroměř – 1, Turistické informační centrum Muzeum bratří 
Čapků Malé Svatoňovice  – 1, Informační centrum Jánské 
Lázně – 1, TIC Trutnov – 1, Informační centrum Broumov-
ska – 1, Venkovské infocentrum mikroregionu Lánov – 1

Kraj Vysočina
TIC Pelhřimov  – 102, TIC Jemnice  – 35, TIC Velká Bí-

teš  – 20, Infocentrum Světlá nad Sázavou  – 17, TIC Velké 
Meziříčí – 16, TIC Žďár nad Sázavou – 9, IC Jaroměřice nad 
Rokytnou  – 8, Turistické informační centrum Krucem-
burk – 6, TIC Zámek Žďár nad Sázavou – 5, Informační cen-
trum Chotěboř – 5, TIC Třešť – 4, TIC Počátky – 3, TIC Třebíč, 
Národní dům – 3, TIC Třebíč – Bazilika – 2, TIC Třebíč – Zad-
ní synagoga  – 2, TIC Náměšť nad Oslavou  – 2, Městské 
kulturní a informační středisko v Humpolci – 1, Informační 
centrum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné – 1, TIC 
Zvole, Westernové Městečko – Vstupní brána – 1, Turistic-
ké informační centrum Panský dvůr Telč  – 1, TIC Kulturní 
zařízení města Ždírec nad Doubravou – 1, TIC Bystřice nad 
Pernštejnem – 1, Turistické informační centrum Žďár nad 
Sázavou – 1, TIC Telč – 1, TIC Kamenice nad Lipou – 1

Praha
TIC Visitor Centre Letiště T1, Praha  – 76, Informační 

centrum Praha 3 – 46, Informační centrum Petřínské roz-
hledny – 38, TIC Vissitor Centre Můstek, Praha – 27, TIC Vi-
ssitor Letiště T2, Praha – 12, Turistické informační centrum 
Středočeské centrály cestovního ruchu – 4
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Absolutní vítěz 
ankety
Informační centrum města Uherský 
Ostroh je absolutním vítězem proběhlé 
ankety A.T.I.C. ČR „Oblíbené informační 
centrum roku 2022“.

V rámci 502 TIC, která splnila podmínky účasti 
v anketě, získalo Informační centrum města Uher-
ský Ostroh nejvíce platných hlasů, a to 603� Náskok 
před druhým TIC v  celorepublikovém pořadí byl 
152 hlasů� V rámci Zlínského kraje pak tento rozdíl 
činil plných 372 hlasů�

Nejúspěšnější 
soukromé IC 
v anketě
Informační centrum Litomyšl se stalo 
nejúspěšnějším soukromým IC
v proběhlé anketě A.T.I.C. ČR „Oblíbené 
informační centrum roku 2022“.

V rámci 502 TIC, která splnila podmínky účasti 
v anketě, získalo Informační centrum Litomyšl 451 
platných hlasů, a zajistilo si tak 2� místo v absolut-
ním pořadí proběhlé ankety� Mezi přibližně 7  % 
soukromých IC, která se ankety účastnila, dopadlo 
Informační centrum Litomyšl nejlépe� V rámci Par-
dubického kraje mělo toto IC před druhým v pořa-
dí náskok 242 platných hlasů�

TIC Visitor Centre 
Letiště Václava Havla Terminál 1
Vítěz ankety v Praze
Turistické informační centrum na Letišti Václava Havla v příletové hale 
terminálu 1 provozuje Prague City Tourism, a. s., certifikovaná oficiální organizace 
destinačního managementu hl. m. Prahy.

Návštěvnické centrum je pro mnohé 
prvním kontaktem s  Prahou a  Českou 
republikou, proto dbáme na velmi vyso-
ký standard poskytovaných služeb� Ná-
vštěvníkům rádi zodpovíme všechny do-
tazy, poradíme, jak se nejlépe dostat do 
centra města, do hotelu, jak se orientovat 
na letišti, přidáme inspiraci na zajímavé 
atraktivity v Praze i mimo Prahu� V nabíd-
ce TIC na letišti jsou mapy Prahy, oficiální 
turistická karta Prague Visitor Pass, jíz-
denky MHD, Airport Express, vnitrostátní 
i mezinárodní jízdenky Českých drah�

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

nejlepší spojení nejen do centra města, ale 
i do dalších regionů České republiky�
	� Získáte u nás inspiraci k návštěvě zajímavých 

míst v celé Praze�

	� V prodeji máme turistickou kartu Prague Visitor 
Pass, která zahrnuje volné vstupy do pražských 
památek, muzeí, součástí je MHD, Airport 
Express a lanovka na Petřín nebo vycházka 
s průvodcem zdarma�

Infocentrum Nelahozeves
Vítěz ankety ve Středočeském kraji
Obec Nelahozeves, která leží na levém břehu řeky Vltavy 25 km 
severně od Prahy, se pyšní mnohými zajímavostmi, od renesančního 
zámku přes rodiště našeho světově známého skladatele Antonína Dvořáka  
až po gotický kostel sv. Ondřeje.

Infocentrum vzniklo z  bývalé 
nádražní budovy� Tento objekt 
byl dlouhá léta opuštěný a  po-
malu chátral� Díky zápalu něko-
lika místních obyvatel a  starosty 
obce Jakuba Bryndy vznikla do-
hoda o  dlouhodobém pronájmu 
této budovy od Správy železnic� 
Proběhla rekonstrukce a  od roku 
2020 je infocentrum vstupní bra-
nou obce�

V infocentru můžete načerpat 
inspiraci k  výletu u  dobré kávy, 
posadit se do jednoho z  poho-
dlných křesílek a počíst si z výběru literatury o ži-
votě a  díle místního rodáka Antonína Dvořáka� 
Osobnost Antonína Dvořáka je v  infocentru vidět 
od portrétu, not, piana až po dětský koutek� Z jeho 
oken mají děti výhled na projíždějící vlaky, což je 
může inspirovat stejně jako malého Antonína, kte-
rý na děti shlíží z nástěnné malby�

Proč právě k nám?
	� Fungujeme i jako kavárna�
	� Dětský koutek s parádním výhledem na projíž-

dějící vlaky�
	� Rádi poradíme s čímkoliv, co budete potřebovat�

www.infocentrum.nelahozeves.cz

www.prague.eu/TICletiste1

Informační centrum města Uherský Ostroh

Informační centrum Litomyšl

www.ticlitomysl.cz

www.uhostroh.cz
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Infocentrum 
Bochov
Vítěz ankety 
v Karlovarském kraji
Naše TIC se nachází nedaleko Karlových 
Varů v malebném městečku Bochov. Je 
umístěno v historické radniční budově 
na náměstí.

Nabízíme propagační a  informační materiály 
nejen z  Bochovska, ale i  širokého okolí� Návštěv-
níkům a občanům Bochova pomáháme se zajišťo-
váním potřebných služeb spojených nejen s turis-
tickým servisem� Dále zajišťujeme prodej mnoha 
upomínkových předmětů, turistického zboží i pro-
dej vstupenek na různé kulturní a sportovní akce 
vztahující se k  městu Bochov a  okolí� Pořádáme 
kulturní a sportovní akce po celý rok pro všechny 
věkové kategorie� Podílíme se na vydávání Bo-
chovského zpravodaje� Hlavním turistickým cílem 
Bochova a zároveň naší velkou chloubou je zříce-
nina hradu Hartenštejn s  nově zrekonstruovanou 
Karlovarskou věží s krásnou vyhlídkou�

Proč právě k nám?
	� Rádi vám doporučíme ty nejlepší tipy na výlety 

dle vašich požadavků a na návštěvu Bochova 
budete dlouho s nadšením vzpomínat�
	� Půjčíme vám klíče od Karlovarské věže hradu 

Hartenštejn�
	� Cyklisté jsou na Bochovsku ve svém živlu�

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

Infocentrum po celý rok 
poskytuje své služby čet-
ným návštěvníkům i  míst-
ním obyvatelům a  jeho 
pracovníci vás přivítají vždy 
vlídně a s úsměvem� Přijeď-
te se přesvědčit a uvidíte, že 
starobylá chaloupka s  muš-
káty, staročeskou zahrádkou 
a několika kočičími obyvate-
li si získá i vás�

Proč právě k nám?
	� V naší roubence s kachlo-

vými kamny a muškáty v oknech se budete cítit 
jako v pohádce�
	� Můžete se těšit na úsměv, ochotu a vědomosti�
	� Nabízíme vstřícný a profesionální přístup�
	� Otevírací doba o víkendech i svátcích je pro nás 

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

vše� www.mesto ‑bochov.cz

Infocentrum Dačice
Vítěz ankety v Jihočeském kraji
Infocentrum Dačice najdete v centru města ve vstupních prostorách 
městské radnice. Od roku 2004 jsme členem ATIC ČR a veškeré naše 
síly směřujeme na podávání kvalitních informací o turistických cílech, památkách, 
první kostce cukru na světě, ubytování, akcích a volnočasovém vyžití v našem 
městě a okolí.

Máme širokou nabídku propa-
gačních a upomínkových předmětů, 
nabízíme mobilní průvodce, geo-
lokační hru Skryté příběhy, rodiny 
s  dětmi si oblíbily poznávací quest, 
zajišťujeme předprodej vstupenek 
do kina a  na kulturní akce� Klienti si 
můžou najít informace na dotyko-
vém informačním kiosku, pořídili 
jsme interaktivní mapový portál a le-
tos jsme zmodernizovali turistický 
web, na kterém najdete naši posled-
ní chytrou vychytávku TOP z Dačic�

Proč právě k nám?
	� Prozradíme vám příběh první kostky cukru na 

světě�
	� Nabídneme turistické stezky a cyklotrasy po 

České Kanadě i Podyjí�
	� Budeme na vás milí, ochotní a rádi poradíme�

www.spaleneporici.cz

https://turistika.dacice.cz
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Městské informační 
centrum Rumburk
Vítěz ankety 
v Ústeckém kraji
Naše městské informační 
centrum se nachází v centru 
města na Lužickém náměstí 
v podloubí jednoho z výstavných 
měšťanských domů. V tomto domě žil 
známý rumburský patriot a mecenáš 
August Wenschuch, který nechal 
postavit Augustovu věž na hoře 
Dymník.

Náš ochotný a  přátelský personál rád poradí, 
co určitě vidět v Rumburku, kam na výlet po oko-
lí, kde se pobavit, dobře najíst, napít i hlavu složit� 
Máme tu pro vás připravený široký výběr informač-
ních materiálů i pestrou řadu regionálních a dárko-
vých předmětů na památku na naše krásné město�

Proč právě k nám?
	� Protože máme nejseverněji položenou Loretu 

v České republice�
	� Protože je Rumburk „Nepokořený“�
	� Protože se mu přezdívalo „Malá Paříž severu“�

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

Od letošního jara poskytuje infocentrum své 
služby v  zrekonstruovaných prostorách s  novým 
návštěvnickým centrem, které nabízí návštěvní-
kům moderní zázemí� Ke zhlédnutí je zde expozice 
věnovaná kamenářství a  šperkařství, horolezectví 
a  geoparku Český ráj� Inspirací pro návštěvníky 
může být výstava velkoformátových fotografií tu-
ristických cílů Turnovska�

V infocentru získáte veškeré turistic-
ké informace o Turnově a Českém ráji�

K dispozici je mnoho propagačních 
materiálů, velký výběr pohlednic a map 
regionu, nejrůznější suvenýry a  sběra-
telské předměty� Zakoupíte zde také 
vstupenky na kulturní akce i  letenky na 
vyhlídkové lety balónem� Každoročně 
jsou vydávány Turistické noviny Turnov-
ska a další zajímavé materiály�

Proč právě k nám?
	� Jsme tu pro vás a vždy vám rádi poradíme!
	� Naleznete u nás inspiraci pro vaše výlety a trá-

vení volného času v regionu�
	� Součástí infocentra je moderní návštěvnické 

centrum�

Městské informační centrum Jičín
Vítěz ankety v Královéhradeckém kraji
Jičín… město pohádek, Albrechta z Valdštejna a brána do Českého 
ráje. Přijíždíte do Jičína a nevíte, kde začít prohlídku? Zastavte se nejprve u nás 
v informačním centru, kde vám rádi poradíme. Infocentrum naleznete v budově 
jičínského zámku přímo na Valdštejnově náměstí.

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

Proč právě k nám?
	� Moderní infocentrum v samém centru města�
	� Množství informačních materiálů z Jičína a Čes-

kého ráje�

	� Široký sortiment suvenýrů, včetně regionálních 
produktů�

www.jicin.orgwww.rumburk.cz

www.infocentrum ‑turnov.cz
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TIC města 
Hodonína
Vítěz ankety 
v Jihomoravském kraji
V TIC Hodonín získáte informace 
o ubytování, stravování, službách, 
o kulturních, společenských 
a sportovních akcích v Hodoníně 
a jeho okolí. K dostání je široká paleta 
propagačních materiálů, letáky 
a bulletiny nejen z Hodonína, ale 
i z regionu.

Dále prodáváme turistické mapy, knihy, bro-
žury nebo také dárkové předměty či regionální 
keramiku se značkou „Tradiční výrobek Slovácka“� 
V  příjemném prostředí si můžete přečíst denní 
tisk nebo si prohlédnout výstavu děl některého 
z  regio nálních autorů v  galerii Vednevnoci� K  dis-
pozici je návštěvníkům šest počítačů s připojením 
na internet� Ty jsou vybaveny skenery, kamerou, 
sluchátky a  připojeny na tiskárny� Pokud přijde-
te s  vlastním notebookem, tabletem či mobilním 
telefonem, máte možnost se připojit na internet 
přes síť WIFI zdarma� Pro zákazníky provádíme také 
kopírování i  skenování dokumentů� V  neposlední 
řadě vyřizujeme rezervace a prodej vstupenek na 
akce Domu kultury Hodonín, Kina Svět Hodonín 
a také vstupenek v síti TICKETPORTAL�

Proč právě k nám?
	� Široká nabídka zboží i služeb, dárkových před-

mětů a suvenýrů�
	� Příjemné prostředí�
	� Vstřícný a profesionální přístup personálu�

Informační centrum Litomyšl
Vítěz ankety v Pardubickém kraji
Informační centrum v Litomyšli bylo otevřeno v červnu 1993 jako 
soukromé, od r. 1995 je členem Asociace turistických informačních center ČR. 
Infocentrum sídlí na Smetanově náměstí, č. p. 72. V hlavní turistické sezoně 
provozuje rovněž pobočku na zámeckém návrší – Zámecké informační centrum.

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

Naše infocentrum pravidelně vydává letáky 
Stravování a  Ubytování ve městě a  podílí se na 
tvorbě letáků vydávaných městem�

Spoluvytváří městský zpravodaj Lilie a spravu-
jí sekci Turista na webu města, doplňují informa-
ce na portál Východní Čechy a  ostatní turistické 
weby�

Úspěšná činnost infocentra v  Litomyšli je ze-
jména díky finanční podpoře města Litomyšl, Par-
dubického kraje, ale i  díky spolupráci s  místními 
podnikateli�

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

zámeckém areálu – památce UNESCO, o rodišti 
Bedřicha Smetany atd�

	� Nabízíme širokou nabídku služeb, suvenýrů 
a propagačních materiálů�
	� Zajišťujeme komentované prohlídky historic-

kým jádrem města nebo po stopách moderní 
architektury�

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

Naše infocentrum vydává každý rok 
nové propagační materiály města� Pre-
zentuje a  doporučuje zařízení místních 
podnikatelů� Spolupodílí se a  podpo-
ruje různé místní akce a  iniciativy� Dále 
nabízí prodej map, pohledů, průvodců 
a upomínkových předmětů� Kancelář TIC 
je současně místem pro prodej vstupe-
nek na vybrané turistické cíle ve městě: 
MÚZYum Lipských, Pelhřimovské peklo, 
vyhlídková věž, a  také je místem pro předprodej 
vstupenek na kulturní společenské akce� Informač-
ní centrum je dále organizátorem zábavných i na-
učných her po městě� Správcem a provozovatelem 
e -shopu www.pelhrimakshop.cz� Nově TIC Pel-
hřimov pořádá farmářsko -řemeslné MINI jarmarky, 
slouží jako půjčovna koloběžek a vydává Turistické 
noviny nově vzniklé destinační společnosti Vysoči-
na WEST�

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

expozice�
	� Připravíme vám program ve městě dle vašich 

požadavků�
	� Nabídneme vám nejaktuálnější přehled kultur-

ních akcí ve městě�

www.ticlitomysl.cz

www.pelhrimovsko.cz www.hodonin.eu
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TIC Šternberk, 
Horní náměstí
Vítěz ankety 
v Olomouckém kraji
Milí turisté! Potřebujete poradit, 
kde se nejlépe naobědváte? Nevíte 
si rady, kudy na hrad? Zajímá vás, 
jakými historickými památkami 
a dalšími zajímavostmi se může 
pochlubit Šternberk? Chcete získat 
přehled o kulturních, sportovních 
a společenských akcích, které se právě 
konají ve městě a jeho blízkém okolí? 
Hledáte pěkná přírodní zákoutí, kde 
vás nebudou rušit davy lidí?

Pak by první vaše kroky ve Šternberku měly 
směřovat do našeho informačního centra, kde na 
všechny zmíněné otázky známe odpovědi� Kromě 
toho vám nabídneme kopírovací služby, veřejný 
internet, kroužkovou vazbu, laminování a  skeno-
vání, najdeme vám nejbližší spoj do kteréhokoliv 
místa v  republice a  prodáme vám vstupenku na 
koncert, divadelní představení či hokejový zápas� 
Za zmínku stojí i naše galerie, ve které pořádáme 
výstavy, přednášky, recitály a jiné akce�

Proč právě k nám?
Každého návštěvníka vítáme s  úsměvem� Po-

řádají se u nás výstavy, besedy, přednášky a nabí-
zíme bohatý výběr suvenýrů a propagačních ma-
teriálů� Nabízíme zastřešenou dobíjecí stanici pro 
majitele elektrokol, úschovnu zavazadel a  jsme 
výdejním místem pro Zásilkovnu�

Informační centrum Hukvaldy
Vítěz ankety v Moravskoslezském kraji
Naše IC už snad ani nemusíme představovat – první místo v anketě jsme 
v MSK vyhráli již po páté. Moc nás to těší, ale zároveň je to pro nás velký závazek. 
Stále se proto snažíme vymýšlet, co nového nabídneme návštěvníkům.

Každý rok máme nové razítko, které potěší jak 
sběratele razítek, tak i  vášnivé vizitkáře� A  těch je 
v ČR požehnaně� Vyžaduje to od nás mít stále pře-
hled o  akcích jak v  naší obci, tak v  blízkém okolí� 
Jsme nadšení, když turisté přijdou a  říkají, že už 
o  nás slyšeli� Za povšimnutí stojí stále se rozši-
řující sortiment suvenýrů, takže máme už téměř 
70 magnetů, až 55 různých vizitek a  nálepek, té-
měř 90 druhů pohledů� Opravdu si vybere každý� 
Jsme rádi, že od nás turisté odcházejí spokojeni� 

Doporučíme krásné stezky, při kterých lze poznat 
Hukvaldy i  jinak než jen cestou na hrad� Zároveň 
pro vás objevujeme místa, která běžně nenavštíví-
te� Již druhým rokem jsme zapojeni do hry Lašský 
poklad, kde k  originálním razítkům a  každý rok 
novým trasám můžete získat i hlavní cenu� Podob-
ně probíhá i  prázdninová hra pro děti Ondrášův 
poklad� Snažíme se, aby byl turista spokojen a rád 
se k nám vracel� A ti, co přijedou jen jedenkrát za 
život, si odnášeli pocit, že se jim u nás líbilo�

Proč právě k nám?
	� Perfektní informace a příjemný personál�
	� V budově IC pro vás spravujeme pamětní síň 

Leoše Janáčka, dvě galerie a expozici ZEMĚ 
HRADŮ�
	� Poradíme vám zajímavé i netradiční tipy na 

výlety v okolí�

Informační centrum  
města Uherský Ostroh
Vítěz ankety ve Zlínském kraji
Informační centrum města Uherský Ostroh sídlí v samém centru města hned vedle 
ostrožského zámku. Návštěvníkům rádi poradíme, co všechno mohou v Uherském 
Ostrohu a jeho bezprostředním okolí navštívit.

K dispozici máme širokou paletu pro-
pagačních materiálů a  můžete si rovněž 
vybrat z velkého množství upomínkových 
předmětů� Zakoupíte u nás také vstupen-
ky na prohlídkové okruhy ostrožského 
zámku i  kulturní akce pořádané městem 
Uherský Ostroh� Nabízíme veřejnosti stan-
dardní služby, jako např� tisk a kopírování, 
skenování nebo přístup k  veřejnému in-
ternetu� Máme k dispozici také ubytování 
ve vlastních Apartmánech Přízámčí, které 
se nacházejí hned vedle ostrožského zám-
ku� Prostřednictvím těchto řádků děkuje-
me všem, kteří nás podpořili a zaslali nám 
svůj hlas� Velmi si toho vážíme a budeme se těšit 
na vaši případnou návštěvu�

Proč právě k nám?
	� Nadšený a milý personál dostupný denně včet-

ně víkendů a státních svátků�

	� Prodej vstupenek na prohlídkové trasy na zám-
ku Uherský Ostroh�
	� Bohatý výběr razítek, suvenýrů, map a propa-

gačních materiálů�

www.uhostroh.czwww.poznej ‑sternbersko.cz

e ‑mail: info@ic ‑hukvaldy.cz 
www.ic ‑hukvaldy.cz
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Kladno
Muzeum věžáků v Kladně
Kladenské věžáky jsou nejen domi-
nantami města, ale i českosloven-
ské architektury� Navštivte Muzeum věžáků 
a prohlédněte si stavbu od krytu civilní obra-
ny v suterénu přes vzorový byt až po střešní 
terasu s jedinečným výhledem do okolí�

www.muzeumvezaku.cz

Mosty u Jablunkova
Megoňky
Prohlédněte si v našem kameno-
lomu v  lokalitě Megoňky na česko-sloven-
ské hranici v Turzovské vrchovině kamenné 
koule� Jedná se o největší naleziště v Evropě� 
Největší objekt má průměr 300 cm�

www.gotic.cz

Kroměříž 
TIC Kroměříž
Zveme vás do Kroměříže� Nejzná-
mějšími a nejnavštěvovanějšími turistickými 
cíli jsou Arcibiskupský zámek, Podzámecká 
a Květná zahrada – komplex zapsaný v roce 
1998 na Seznam světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO�

www.kromeriz.eu

Jihlava
Již 26� ročník Mezinárodního fes-
tivalu dokumentárních filmů Jih-
lava se uskuteční 25� až 30� října 
a dalších 14 dní bude online (ji-hlava�cz)� 
Nabídne např� portrét lezce Adama Ondry, 
přehlídku filipínské kinematografie či pro-
gram reflektující ruskou agresi na Ukrajině�

www.vysocina.eu

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

www.mestokralupy.cz

Městské informační centrum
Zveme vás do královského města 
Kolína, zrekonstruovaného Městského infor-
mačního centra a  zejména k  prohlídce ko-
línských židovských památek přezdívaných 
Jeruzalém na Labi� Synagoga i MIC jsou ote-
vřeny denně 9 hod� (10 hod�) – 17 hod�

www.kolinzije.cz

Kolín

Tábor
Podzimní paleta 
zábavy pro všechny generace
Křivolaké uličky obehnané opevněním, 
nádherně zdobené renesanční domy, maje-
státní radnice, pozůstatky hradu či nejstarší 
vodní nádrž ve střední Evropě� To je Tábor – 
město s husitskou minulostí�
www.visittabor.eu

Mariánské Lázně
Letos v Mariánkách 
Pojďte s  námi každý čtvrtek a  sobotu na 
komentovanou prohlídku� Užijte si barevný 
podzim s  našimi průvodci, poznejte archi-
tektonické skvosty a zlatou éru lázní nebo 
se vydejte po stopách slavných spisovatelů�

www.marianskelazne.cz

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

www.mesto-dubi.cz

Kyjov
Doporučujeme vám k  návštěvě 
tvrziště Klobouk v Nechvalíně, kde 
objevíte pozůstatky středověkého hrádku 
z 13� století, které svým tvarem připomínají 
klobouk� V oblasti osídlené již v době Velké 
Moravy tak poznáte i středověké dějiny na-
šeho okolí�

www.mestokyjov.cz

RTIC vám nabídne prohlíd-
ku o  historii České Lípy, 
komentovanou procházku centrem města 
Česká Lípa a poradí vám, kam se z Lípy vy-
dat na kole na krásný výlet do Lužických hor 
nebo do Máchova kraje� Užijte si město i pří-
rodu v jednom dni�

www.turistika.mucl.cz

Česká Lípa

Čáslav
Infocentrum Čáslav
Zastavte se u nás a my vás rádi provedeme 
historickými památkami Čáslavi� Patří sem 
například vyhlídková věž kostela sv�  Petra 
a  Pavla, Otakarova bašta nebo Žižkova síň� 
Jsme tu pro vás od 8:00 do 16:00 (po–pá) 
a od 8:00 do 12:00 (so)�

www.infocaslav.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, ZÁŘÍ 2022
Celkem došlo 1 725 odpovědí, 1 666 z internetu a 59 dopisů, 
z toho 989 žen a 736 mužů.

Léto ještě nekončí ani v Jindřichově Hradci
odpověď 1: a) 15
odpověď 2: b) Vajgar
odpověď 3: c) Krýzovy jesličky
soutěžilo: 538 čtenářů; 525 správně; 13 špatně
výherci: M. Haisová, Karlovy Vary; V. Krejčí, Brno; E. Čermáková, Rudka; 
J. Kubánková, Praha 4; J. Zejdová, Třebíč; J. Rybářová, Kolín; M. Haraštová, Rosice; 
E. Fréharová, Kynšperk nad Ohří; M. Brožíková, Sokolov; M. Štecherová, Opařany

Hravý průvodce Českem
otázka: Ve kterém českém městě najdete nejstarší kamenný most?
odpověď: a) v Písku
soutěžilo: 431 čtenářů; 431 správně
výherci: J. Malíková, Praha 10; J. Marková, Dobřany; J. Obůrková, Třebíč

Edice ČT
otázka: Jedna z tajemných vražd se odehrává poblíž obce Bořitov 
v Jihomoravském kraji, na kopci zvaném Dubovec. Kopec se nachází…
odpověď: c) nikde, jde o smyšlené jméno
soutěžilo: 423 čtenářů; 387 správně; 36 špatně
výherci: J. Pávková, Nový Bor; E. Jelínek, Ostrava; A. Ševčík, Pitín

Křížovka
…renezanční obří sud na víno
soutěžilo: 333 čtenářů; 322 správně, špatně 11
výherci: M. Šimůnková, Třeboň; J. Vencovská, Okříšky; M. Šmejkalová,  
České Budějovice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Poznáte místo 
na fotografii?

a)  náměstí a zámek 
v Jindřichově Hradci

b)  náměstí a zámek 
v Náchodě

c)  náměstí a zámek 
v Kroměříži

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

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

Městské infor mační centrum NáchodMasarykovo nám. 1
547 01 Náchod

Luděk Sládek
šéfredaktor
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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

er
b 
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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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