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léto svým skokem
z tepla do zimy zaskočilo řadu teplomilů. To
mě vede k zamyšlení, jak
se ještě dohřát. Pokud
nepočítám nadcházející
volby, dohřát se můžeme
třeba v lázních. Nebo si
vzít příklad ze zvířat, třeba z medvědů, a hřát se
pomyšlením při nákupu zásob na zimu. Ideálně v obchodech s regionálními potravinami. Medvědy tu asi
jen překvapí, že nejlepší med mají pražské včely paní
Šormové, které si medí na výsluní již třetím rokem.
Když jsme u těch medvědů, chrání zoo nás před
deprimovanými zvířátky, nebo je tomu naopak? Soudě podle chování třicetiletého opilého trdla v kladenské zoo je to ta druhá možnost. Jak jinak si vysvětlit,
že když medvědice škrábne do lýtka mladíka, protože
se brání jeho ranám klackem ve svém výběhu, má
být za útok na člověka utracena? Podle zákona ano,
ale být to naopak? Vlézt medvědice člověku do bytu
a mlátit ho tam klackem? Člověk by se bránil bez
obav, že ho někdo utratí. Podobné mi to připadá,
když arabsky mluvící turista fixou píše po soše sv.
Františka na Karlově mostě. Byl to možná bohulibý
záměr přeložit nápis na památkově chráněné soše
do arabštiny, nicméně stále vandalský. Otázkou je, co
by bylo, chtít našinec přeložit arabský nápis fixou do
češtiny na některé památce, třeba v Medíně?
Aniž by se tak stalo, i tak budeme světoví. Naši
vědci objevili na Kutnohorsku nový minerál, vzácný
sulfid stříbra, který pojmenovali staročeskéit. Název
sice vyvolal nesouhlas některých členů mezinárodní
komise, ale to bylo vše, co s tím mohli dělat. Většinou
hlasů byl název schválen a od srpna budou jeho anglickou variantu staročeskéite používat vědci celého
světa.
Je vidět, že když něco opravdu chceme, dosáhneme toho. Stačí jen chtít. Přál bych si tedy, abychom
i v říjnu, přestože počasí bude možná často proti,
chtěli jít na výlet. Ať už bude hezky nebo ne, chvíle volna nepromarněte, mohli byste jednou litovat.
Chodí vám to, tak choďte. Kouká vám to, tak koukejte.
Myslí vám to, slyšíte svět kolem sebe, chcete se někam vydat? Pak to udělejte…
Luděk Sládek, šéfredaktor

u.

Milí čtenáři,

k
m p oces
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foto © Wikimedia Commons

Fridrich II. Babenberský, vévoda
štýrský a rakouský, byl proslulý svou
bojechtivostí a nesnášenlivostí. Nebylo
tedy překvapením, že porušil i smír
s českým králem Václavem I. a v říjnu
1242 vpadl na Moravu.
Rozpory, nesváry,
války, souboje a výboje
však byly v té době na
denním pořádku. Nebylo snad panovníka,
který by nedobýval,
nehrozil a poté se diplomaticky neusmiřoval. Fridrich II. se však
dopouštěl křivd nejen
na svých mužích, ale
nebylo mu zatěžko terorizovat i vlastní matku. Vedl boje s panovníky z Čech i Uher, aby
Hrob Fridricha II.
jim vzápětí nabízel své
Babenberského
ženské příbuzné na vdávání. Král Václav své válečné štěstí pokoušel také
a prakticky neustále. Tu vtrhl do Rakous, tu na Moravu. Prostě taková už byla doba.
-aba-

Poslední
Karlova vůle (640 let)

foto © Wikimedia Commons

Podle závěti císaře Karla IV.
(1316–1378) dostal Václav IV. České
království a českou korunu s právem
vykonávat kurfiřtský hlas. Zároveň
obdržel slezská knížectví, Dolní Lužici,
Budyšínsko a několik samostatných
států.
Prostřední syn Zikmund získal podle Karlovy
závěti většinu území Markrabství
braniborského,
stejnou váhu hlasu jako
Václav a titul arcikomorníka. Jan Zhořelecký získal
zbytek Braniborského markrabství a Zhořeleckého
vévodství v Dolní Lužici. Jako zhořelecký vévoda
byl leníkem českého krále. Nástupnický řád říkal,
že po Václavovi dědí trůn jeho syn, a pokud by jej
neměl, zdědil by trůn Zikmund a jeho mužští potomci. V případě vymření lucemburského rodu po
meči měly přijít na řady Karlovy dcery. Nikdo z dědiců nesměl zcizit jemu svěřený statek. Po narození
Karlova syna Jindřicha (1377) císař vymezil rozdělení Lužice a Braniborska, a tak zdůraznil výsadní
postavení Václava IV. vůči jeho bratřím.
-lgs-
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KAM na výlet s BRIGITOU CMUNTOVOU
Herečka a také zpěvačka
Brigita Cmuntová se narodila
v malé jihočeské vesnici zvané Přílepov. Vystudovala Hudebně dramatické umění na
Konzervatoři a VOŠ Jaroslava
Ježka v Praze. V současné
době alternuje s Annou Julií
Slováčkovou hlavní roli Alenky v muzikálu Alenka v kraji
zázraků, účinkuje v Divadle
Kalich v muzikálu Mauglí
a také zpívá a píše texty pro
duo Brigita & Štěpán. Na televizních obrazovkách se momentálně objevuje v druhé
řadě dobového seriálu První republika.
KAM byste pozvala naše čtenáře na výlet po
České republice?
Jelikož pocházím z jižních Čech, které mají pohádkovou atmosféru, tak bych velmi ráda pozvala
vaše čtenáře právě do tohoto koutu republiky. Nachází se zde nejen mnoho zajímavých historických
měst jako Písek či Tábor, ale také krásná krajina
ideální pro toulky přírodou a především pro procházky, ze kterých lze načerpat pozitivní energii.
A protože bydlím v okolí hradu Zvíkov a zámku

Dopisy čtenářů
Dobrý den, právě jsem dočetla nové číslo 9/17
časopisu KAM. Ráda si přečtu každé číslo, občas
se však objeví něco nepřesného. Jako dnes v případě článku Nové putování na str. 15. Tak jak je
popisována trasa z Nové Hůrky, určitě se na Zlatý
stoleček a dále do Ždánidel nedostanete od Prášilského jezera, ale od jezera LAKA. Shodou okolností
jsem tuto trasu nedávno procházela. Takže z osady
Hůrka to k Prášilskému jezeru není nenáročná cesta, ale musíte počítat alespoň s 12 km. Ať se autor
článku podívá na mapu, a bude mít jasno a čtenář,
který to na Šumavě nezná, nebude maten. Ale i tak
děkuji za hezký a poučný časopis.
Alena Šulistová
Dobrý den, paní Šulistová, děkuji za Vaše upozornění. Máte pravdu, v textu popisujícím trasu z Hůrky do
Ždánidel má být správně uvedeno jezero Laka, nikoli
jezero Prášilské. Chybu jsme sice zjistili krátce po zadání magazínu KAM po Česku do tisku, ale to již bylo
pozdě. Nic na této chybě nemění ani fakt, že popis
trasy je správný, stejně jako fota k popisované trase.
Nejedná se také o záměr ani o neznalost popisovaného prostředí. Jen je člověk tvor chybující. V tištěné
podobě sice už nic nenapravíme, ale informace na
www stránkách ano. Za nepřesnost se Vám i ostatním našim čtenářům omlouváme.

Orlík, kde je nedaleko také
přehrada, tak můj další tip na
výlet míří právě tam.
V druhé sérii seriálu
První republika ztvárňujete
již dospělou Elišku Valentovou Toufarovou. KAM by
vaše postava pozvala čtenáře na výlet?
To je nelehká otázka.
Eliška by vaše čtenáře pravděpodobně pozvala do středočeské obce Třebíz, kde se
v tamním skanzenu natáčely
seriálové Panenské Břežany.
Je zde klid a moc milo.
28. října si budeme již po devětadevadesáté připomínat vznik Československé republiky.
Jaký máte k tomuto období vztah?
Období první republiky je pro mě synonymem
vybraného chování a oblékání, které utvářelo daný
charakter člověka. A to se mi na této době moc líbí.
Děkuji za rozhovor… Pokud rádi cestujete po filmových místech, můžete se vydat po stopách seriálu
První republika a navštívit zámky Slapy, Ploskovice,
Zruč nad Sázavou nebo skanzeny Řepora či Přerov
nad Labem.
Tereza Blažková

Dobrý den, po léta jsem měla možnost mít časopis
Kam po Česku. Poté se mi ztratil z dohledu a nyní
mám před sebou výtisk Září 2017. Získala jsem ho
v lázních Jáchymov, kde jsem na léčení. Bylo by možné jej u vás objednat? Děkuji.
Markéta Moravcová, Praha
Dobrý den, paní Moravcová, zasílání magazínu KAM
po Česku si lze objednat. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost SEND předplatné, případně Vám vše
zařídíme přímo v redakci. Cena jednoho zaslání je za
poštovné a balné 28 Kč.
KAM 09/2017 – nic nového, jako obvykle – tradičně
zdroj množství tipů a doporučení na výlety, do míst
známějších i těch méně známých. Bezvadný! Pro mě
navíc tentokrát v obsahu i malý bonus v podobě
příspěvku pí Mrkvičkové na str. 25, kde se zmiňuje
o rozhledně Milíř. A právě tam jedu s KČT v úterý na
výlet. Vedle této rozhledny je na programu i rozhledna Libnikovice a prohlídka zámku Opočno. Tak díky
pohotové čtenářce a KAMu je pro mě již předem cíl
cesty známější a bližší. Tož, to jsem chtěl jen takhle
krátce informovat, každý článek KAMu, každý příspěvek čtenářů si najde své využití.
Pavel Barhoň, Praha
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že Váš kompliment
si v tomto vydání přečte i paní Mrkvičková.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Česká televize

Porušení smíru (775 let)

Tábor poražen (565 let)

Poté co byl 28. září 1517 v Praze zahájen zemský sněm, došlo 24. října k ujednání
mezi šlechtou a královskými městy, jehož výsledkem byla tzv. Svatováclavská
smlouva. Ta navazovala na přijetí zemského zákoníku roku 1500 (Vladislavské
zřízení zemské), kde šlechta zformulovala své výsadní postavení v Českém
království.

Poté co roku 1452 český král Jiří
z Poděbrad (1420–1471) dobyl
Tábor, zlikvidoval tábority politicky
i nábožensky. Coby správce Českého
království se následně pokusil
o obnovu království rozvráceného
husitskou revolucí.

Pozdější řada selských povstání a bouří, jež byly ohrožením
šlechty, přivedla obě
strany k jednání, které roku 1517 vyústilo
k dohodě na narovnání. Šlechta postoupila
městům právo třetího
hlasu na zemských
sněmech a naopak
města musela přiznat
šlechtě právo na vaření
piva a další hospodářskou činnost. Smlouva
upravovala, mimo jiné,
také osobní příslušnost
zemských a městských
soudů, kdy byla přijata
zásada, že každý provinilec má být souzen
výhradně příslušníky

Vladislav Jagellonský

svého stavu (s pár
výjimkami). Přesto
valná většina ustanovení Svatováclavské
smlouvy měla charakter pouze formální,
zvláště šlo-li o sporné
otázky hospodářské.
Je nad slunce jasnější, že se tak souboj
šlechty a měst smlouvou zdaleka nevyřešil
a dále docházelo k politickým i ozbrojeným
konfrontacím. Jinak
řečeno, Svatováclavská smlouva byla jen
první velkou porážkou královských měst
a předehrou k jejich
mocenskému pádu.
-red-

Rok kratší o jedenáct dní (435 let)

foto © Wikimedia Commons

Když byl roku 1582 papežem Řehořem XIII. zaveden gregoriánský kalendář,
nahradil tak doposud užívaný kalendář juliánský. Reforma připadla na čtvrtek
4. října, a protože si nové kalendářní uspořádání vyžádalo vynechání jedenácti
dnů, příští den nebylo 5., ale 15. října.
V Čechách mělo
dojít k přijetí nového
kalendáře 14. listopadu
1582. Návrh pražského arcibiskupa Martina
Medka z Mohelnice byl
však protestanty, šlechtou i astronomy odmítnut. Následujícího roku
byla změna vetována
zemským sněmem, a tak
se kalendářní reforma
uskutečnila až díky mandátu Rudolfa II. z 6. na
17. ledna 1584. Moravští
stavové se ale i přes císařovo rozhodnutí dále
řídili juliánským kalendářem. Proto se také toho
roku slavily Velikonoce
v Čechách o čtyři týdny
dříve než na Moravě.
TreBl

Vojska Jiřího
z Poděbrad přinutila Oldřicha
z Rožmberka k jednání a následnému
přijetí podmínek.
Také táborští kněží
přijali rozhodnutí
synody z roku 1444.
Tak také zaniklo táborství jako názorový proud uvnitř
Jiří z Poděbrad
kališnické církve.
Mikuláš Biskupec z Pelhřimova a Václav Koranda,
kteří se nepodrobili, byli zatčeni a odvezeni na Jiříkovy hrady Poděbrady a Litice, kde záhy umírají.
Jiřík byl nekompromisní zemský správce a od roku
1458, po zvolení českou šlechtou, i v zásadách pevný český král.
Andrea Kepplová

foto © Wikimedia Commons

Svatováclavská smlouva (500 let)

Utužení
poddanství (530 let)
Sněmovní usnesení postihující
poddané, kteří opustili svůj grunt bez
vědomí vrchnosti, bylo vydáno 1. října
1487. Každý, kdo tak učinil, měl být
vrácen pod trestem zpět.
Za zběhlého poddaného
byl stanoven
poplatek deset až dvacet
hřiven stříbra.
Napříště mohli poddaní
opustit vesnici
jen tehdy, pokud dostali od
Vazal uznává svého lenního
své vrchnosti
pána, asi 1469
výhostní list.
Tak přichází do našich zemí s novými formami hospodaření panského velkostatku i proces utužování
poddanských vztahů. Například došlo k ukončení
vleklého sporu o „sedání v lavicích“, kdy si panský
stav přes veškeré ústupky nižší šlechtě zajistil trvalou převahu při soudních jednáních.
Míra Foltýn

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons
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KAM to vidí
Valach od Vsetína a Brumova, 1787

říjen 897 (1120 let)
Moravané se v průběhu roku
897 znovu pokusili ovládnout
Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se
Češi rozhodli poslat své posly
do Řezna s žádostí o pomoc.
Císař jí jim následně slíbil a zdržoval se celý podzim v blízkosti českých hranic, aby svým
novým spojencům mohl rychle
přispěchat na pomoc.

První povstání v letech 1620–1621 bylo pokračováním odporu českých a moravských stavů proti císaři. Povstání v roce 1627
svedlo dohromady Valachy, českou i moravskou pobělohorskou
emigraci a také Dány. A povstání v letech 1642–1644 postavilo
Valachy na stranu Švédů. Ferdinand II. Štýrský (1578–1637) z rodu
Habsburků, císař římský, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský, arcivévoda rakouský, vévoda burgundský, štýrský,
korutanský, kraňský a württemberský, hrabě habsburský, flanderský a tyrolský, nakonec ale přijal 28. 10. 1627 od Valachů slib poslušnosti. Slib, jak tušíte, vynucený – zvláště tvrdými odvetnými
opatřeními císařského vojska, kdy jen v Hranicích bylo popraveno
12 povstalců. Nic to ale nezměnilo na odhodlání Valachů, kteří ani
poté nesložili zbraně.
Lucie Sládková

První ministr ﬁnancí ČSR (150 let)
JUDr. Alois Rašín se narodil 18. října 1867 v Nechanicích,
nedaleko Hradce Králové. Studoval na gymnáziích v Novém
Bydžově, Broumově a Hradci Králové, kde maturoval v roce
1886. Poté studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, odkud ze zdravotních důvodů přestoupil na Právnickou
fakultu UK a studia úspěšně dokončil v roce 1891.

říjen 1462 (555 let)
Vídeňané spolu s vojskem
Albrechta VI. oblehli císaře
Fridricha III. Císař žádal Jiřího
z Poděbrad o pomoc a ten této
žádosti vyhověl. Vojenským
zásahem Jiřího z Poděbrad
(jednotce velel Zdeněk ze
Šternberka) byl císař osvobozen. Císař projevil českému králi
vděk, potvrdil kladské hrabství
a Jiřího mladší syny Jindřicha
a Hynka jmenoval říšskými
knížaty.
říjen 1902 (115 let)
Volby do moravského zemského sněmu proběhly ještě
podle starého volebního řádu.
Výrazně posílili němečtí nacionalisté. Celkem na sněmu
zasedalo 98 volených poslanců
a 2 virilisté. V této podobě moravský zemský sněm s drobnými úpravami existoval až
do roku 1905, kdy došlo k tzv.
Moravskému paktu.

4 | www.kampocesku.cz

Pro své názory byl 14. února 1894
odsouzen v procesu s takzvanou

Omladinou. Po
amnestii v listopadu 1895 se podílel
na založení České
strany státoprávní.
V roce 1900 si zařídil advokátní praxi
a politické dění glosoval jen okrajově.
Poté co v roce 1907
vstoupil do Mladočeské strany, věnoJUDr. Alois Rašín
val se psaní do Národních listů a o rok
později se stal poslancem Říšské rady.
Během 1. světové války aktivně působil

v odboji jako člen organizace Maffie.
V roce 1915 byl zatčen a v procesu spolu s K. Kramářem, V. Červinkou a J. Zamazalem odsouzen k trestu smrti pro
velezradu a vyzvědačství. V roce 1917
byl amnestován. Podílel se na vzniku
České státoprávní demokracie, byl členem předsednictva Národního výboru a 28. října 1918 spolu s A. Švehlou,
J. Stříbrným, F. Soukupem a V. Šrobárem stál u vyhlášení samostatného
Československa. V Kramářově vládě
přijal funkci ministra financí a díky
svému působení získal pověst budovatele státu a muže, který stabilizoval
rozvrat poválečných státních financí.
Jako takový musel přijímat řadu nepopulárních opatření, což se mu stalo
5. ledna 1923 ráno osudným. U svého
domu v Žitné ulici byl střelen do zad
devatenáctiletým anarchokomunistou
Josefem Šoupalem. Následkům zranění
podlehl 18. února.
-red-

1232

1707

1787

(785 let)
rotunda
sv. Vavřince
říjen 1232
přešla do
vlastnictví řádu
templářů

(310 let)
kostel
Nejsvětější
Trojice v Kuksu
1707–1712
byl postaven
podle projektu
Alliprandiho

(230 let)
opera Don
Giovanni
29. 10. 1787
premiéra
v Nosticově
divadle (autor
W. A. Mozart)

foto © Wikimedia Commons

Valašská povstání mezi lety 1620–1644 v oblasti
východní Moravy postavila proti sobě Valachy
a vrchnost, přesněji Valachy proti císaři a katolické
církvi. Po porážce třetího povstání došlo
k nejkrvavější exekuci v dějinách českých zemí, kdy
bylo popraveno na 200 povstalců.

říjen 1212 (805 let)
Za pomoci Přemysla Otakara I.
byl „římský protikrál“ Ota
Brunšvický poražen vojskem
Fridrichovým. Definitivně byl
Ota odstraněn z možnosti
působit na českou politiku po
porážce u Bouvines (27. července 1214).
říjen 1347 (670 let)
Karlovo mocné vojsko zamířilo přes Domažlice k bavorskému pomezí, aby se střetlo
s císařem Ludvíkem IV. Ten však
byl 14. října postižen mrtvicí na
lovu medvěda. Karel se tak stal
nejen formálně, ale i fakticky
pánem evropského křesťanstva.

Slib poslušnosti,
ale... (390 let)

foto © Wikimedia Commons
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foto © Wikimedia Commons
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O postavení strany ve společnosti (50 let)

Historia magistra vitae

Na jednání 30.–31. 10. 1967 se hned několik členů ÚV KSČ kriticky vyjádřilo o dosavadní činnosti
strany. Včetně Alexandra Dubčeka, který byl od roku 1963 prvním tajemníkem Komunistické
strany Slovenska.

říjen 1912 (105 let)
Začal spor o smysl českých
dějin – v časopise Čas byly
uveřejněny kritické články
proti Gollově historické škole.
Na tuto polemiku odpověděl
J. Pekař kritikou Masarykova
nábožensky humanitního pojetí
českých dějin. Sporu se účastnila jak starší, tak mladší generace
historiků a filozofů.

Tehdejší první tajemník ÚV KSČ
Antonín Josef Novotný ale nelibě nesl
kritiku své osoby. Při debatě dokonce
osočil Dubčeka a s ním i celé vedení
slovenských komunistů z buržoazního
nacionalismu a nařkl je z toho, že proti sobě chtějí poštvat národy Slováků
a Čechů (narážka na politický proces
se skupinou kolem Gustáva Husáka).
Tím Novotný ovšem proti sobě popudil většinu slovenských i značnou
část českých členů ÚV. Kritikou Novotného nešetřil ani František Kriegel
a František Vodsloň, poukazující na
nedemokratické proudy uvnitř strany, díky kterým by KSČ mohla v budoucnu ztratit svou vedoucí úlohu ve
společnosti. Poté Novotného veřejně
„odepsalo“ osm členů ÚV a další členy

Alexander Dubček

zastavilo jen ukončení schůze s odkazem na jednání při prosincovém zasedání. Rozpory mezi vedením ÚV KSČ
a rostoucí nespokojenost ve společnosti ještě umocnila kritika účastníků

IV. sjezdu spisovatelů nebo brutální
rozehnání nespokojených studentů
31. 10. v Nerudově ulici. „Pražské jaro“
bylo na spadnutí.
-red-

Československý armádní
sbor v Rusku (100 let)

12. 10. 1492 (525 let)
Kryštof Kolumbus přistál u ostrova, kterému dal jméno „San
Salvador“. Ačkoliv šlo o Bahamy,
Kolumbus se domníval, že
přistál v Indii. Proto zdejší
obyvatele nazval Indové (odtud
Indiáni). Téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy.

foto © sbírka VHÚ

Vzniku Československa v roce 1918 předcházelo mnoho
důležitých událostí. Především pak v souvislosti s první
světovou válkou. Jednou z nich byl vznik armádního sboru
v Rusku.
Masaryk, Beneš a Štefánik velkým
úsilím na diplomatickém poli přesvědčovali v průběhu války evropské
mocnosti o smysluplnosti projektu
budoucího společného státu Čechů
a Slováků. Do této mozaiky spadá
i postupný vznik československého
armádního sboru v Rusku v průběhu
roku 1917. Od jara se v této akci osobně v Rusku angažoval i Masaryk a obrovskou vážnost tomuto úsilí dodal
úspěch bitvy u Zborova (2. 6. 1917).
Hned dva dny poté generál Brusilov
totiž dal souhlas k ustavení 2. čs. divize.
Během léta se hlásili další muži a 9. října byl ustaven samostatný armádní

sbor v počtu 40 000 mužů jako
základ československého vojska. Sbor byl rozdělen na dvě
divize, „Husitskou“ (pluk Husa,
Žižky aj.) a „Regionální“ (pluk
pražský, hanácký, tatranský aj.).
Cílem měl být přesun vojáků na
západní frontu, ale turbulentní
vývoj v Rusku (podzimní bolševický převrat, události na Ukrajině aj.) plánovanému odsunu
zabránil. Českoslovenští vojáci
zachovávali přísnou neutralitu… a nakonec se domů dostali
„oklikou“ kolem světa. To je ale
zase jiný příběh.
-babok-

5. 10. 1547 (470 let)
Byl obnoven svatojakubský
mandát proti jednotě bratrské. Sbory v Mladé Boleslavi,
Litomyšli a další byly násilně
uzavřeny, stoupenci byli vypovězeni ze země. Biskup Jan
Augusta byl zatčen a uvězněn
na Křivoklátě. Středisko jednoty bratrské se přesunulo na
Moravu.

Prapor I. transportu čs. dobrovolníků z Ruska do Francie ve
Winchesteru v listopadu 1917

1842

1907

1917

(175 let)
plzeňské pivo
5. 10. 1842
pod vedením
sládka J. Grolla
byla uvařena
první várka piva

(110 let)
čtyři základní
krevní skupiny
říjen 1907
objevil český
lékař Jan Janský

(100 let)
Pavel Tigrid
* 27. 10. 1917
† 31. 8. 2003
český spisovatel,
publicista
a politik

12. 10. 1882 (135 let)
Ministr Alois Pražák vydal výnos, jímž nařizoval soudcům ve
Slezsku – v Opavě, Klimkovicích,
Bílovci, Vítkově a Těšíně – přijímat podání také v češtině
(v Těšíně i v polštině). Tomu
předcházelo několik kroků ke
zrovnoprávnění češtiny a němčiny v Čechách i na Moravě.
13. 10. 1307 (710 let)
Na rozkaz francouzského
krále Filipa IV. Sličného začalo
rozsáhlé zatýkání templářů
v celé Francii. Jako důvod jejich
zatýkání uvedl, že mu templáři
údajně odmítli přispět na jeho
válečné výlohy. Zatčení templáři strávili téměř rok ve vězení
a nakonec králi vinu přiznali.
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Historia magistra vitae Pánové, vytvořte návrhy ústavy! (100 let)

19. 10. 1747 (270 let)
Univerzita Karlova vydala nový
studijní a zkušební řád, který
vysokoškolské studium více
přizpůsobil potřebám tehdejšího života. Filozofická studia
zkrátil na dva roky, zavedl výuku fyziky, botaniky a chemie.
Každoročně se organizovaly
promoce a začaly se vydávat
vysokoškolské učebnice.

Situace v roce 1917
byla velmi zajímavá na
všech frontách. Z mezinárodního pohledu to byla
například ruská revoluce
a vstup USA do války. Na
domácí scéně pak sílící Masarykovy myšlenky a činy
směrem k samostatnému
státu nebo červencové
propuštění 700 českých
politických vězňů (např.
Kramář, Rašín atd.) mladým
císařem Karlem I. Jeho snaha o ukončení války a celkově volnější atmosféra ve
Vídni s ochotou k ústavním
změnám vedla k tomu, že v létě Národní výbor zadal skupině odborníků
úkol vytvořit návrh ústavy budoucího

České srdce (100 let)
Dobročinná sociální organizace České srdce vznikla na podporu českých dětí žijících ve Vídni
v roce 1917. Jedním z hlavních zakladatelů byl básník a spisovatel Josef Svatopluk Machar.
Pražský spolek byl založen o rok dříve z podnětu spisovatelky Růženy Svobodové.
Konec 1. světové války přinesl v Evropě nedostatek potravin a topiva, paradoxně více v Rakousku než v českých
zemích. Proto se činnost charitativního spolku zaměřila po
finanční i organizační stránce na pobyty českých dětí z Vídně v rodinách na českém venkově až do roku 1920. Peníze
pocházely z veřejných sbírek a příspěvků členů organizace.
Tisíce dětí tak byly zachráněny před hladomorem. Spolek
však pomáhal i válečným sirotkům, invalidům, starým lidem
a opuštěným ženám. Organizoval také dobročinné akce,
ozdravné pobyty dětí a mládeže, zajišťoval pečovatelské
služby. Součástí aktivit bylo i pořádání divadelních a filmových představení pro děti či dospělé. České srdce provozovalo vlastní vydavatelskou činnost, nejvýznamnějším počinem byla podpora Vídeňských svobodných listů v době
jejich finanční krize. Spolek funguje ve Vídni dodnes.
-aba-

20. 10. 1827 (190 let)
Byla založena První česká vzájemná pojišťovna, která zpočátku nabízela pouze pojištění
proti požáru. Později, v druhé
polovině 19. století, si již získala
silné postavení na trhu a nyní
je jednou z předních pojišťoven na našem území, a to pod
názvem Česká pojišťovna.
22. 10. 1797 (220 let)
André-Jacques Garnerin – vynálezce parašutismu. Svůj první
seskok uskutečnil s hedvábným padákem 22. října 1797
z balonů nad Parc Monceau
v Paříži. Po seskoku z 900metrové výšky přistál bez zranění.
Jeho žena Jeanne Geneviève
byla první ženou, která kdy
seskočila padákem.
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uspořádání v rámci stávající monarchie. Vzniklo celkem pět elaborátů
od různých autorů, kteří se ke svým

„dílkům“ nakonec ani moc
nehlásili. Běh událostí byl
totiž natolik překotný, že
se ukázaly jako nerealizovatelné a bez praktického
významu. Všechny návrhy
textů zveřejnil v roce 1924
Zdeněk Tobolka a dodnes
není úplně jasno o autorství „zahozených ústav“.
Odborníci se shodují
s jistotou na profesorech
Weyrovi a Kadlecovi a na
doktoru Fořtovi. Dále by to
měli být J. Hoetzel a B. Baxa
spolu s důležitým zákulisním podílem prof. Pekaře
a Antonína Švehly. Ale jistota to pořád
dodnes není.
-ota-

foto © Národní listy

17. 10. 1937 (80 let)
V Teplicích došlo k zinscenovanému incidentu poslance
Sudetendeutche Partei a bývalého knihkupce z Lokte nad
Ohří Karla Hermana Franka
s policií, při němž Frank bezdůvodně napadl a zranil tři policisty. Německá diplomacie využila
incidentu k propagandistické
kampani proti ČSR.

Skoro to vypadá, jako kdyby úkol zadal fundovaným odborníkům sám Jaroslav Hašek. Ale pozor,
pouze v duchu „mírného pokroku, a hlavně v mezích zákona“.

 Pražská iniciativa „Pomoc hladovějícím českým dětem“ z roku 1917 měla ve
Vídni ohlas, který dal podnět k tomu, aby také ve Vídni bylo založeno
České srdce.

1922

1922

1927

(95 let)
Otmar Mácha
* 2. 10. 1922
† 14. 12. 2006
český hudební
dramaturg,
skladatel a režisér

(95 let)
vláda tzv.
Všenárodní
koalice
7. 10. 1922
v čele
s A. Švehlou

(90 let)
Jan Hána
* 28. 10. 1927
† 20. 9. 1994
český sochař

foto © Volksgruppen

15. 10. 1972 (45 let)
V tento den vyjela v Praze
naposledy trolejbusová linka
č. 51, která od roku 1969 jezdila po trase z Bělocerkevské
ulice, kolem Orionky, dále přes
náměstí Míru, Karlovo nám.
a přes Hřebenka na Strahov.
Ke konci svého provozu jezdila
na zkrácené trati ze Strahova
k Orionce.

foto © Wikimedia Commons
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Skončili v Mauthausenu (75 let)
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Letos je tomu 75 let, co bylo 23. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen popraveno 262
československých podporovatelů výsadku Anthropoid. Byly mezi nimi i děti ve věku 14 až 17 let.

24. 10. 1517 (500 let)
V Českém království panovaly
rozbroje mezi šlechtou a městy. K jednomu stolu je svedla
Svatováclavská smlouva,
která měla situaci narovnat.
Šlechta přiznala zástupcům
měst právo třetího hlasu na
zemských sněmech a města
udělila šlechtě právo na vaření piva a další hospodářské
činnosti.

Skupina byla vysazena v posledních dnech
roku 1941 s cílem provést
atentát na Reinharda Heydricha. Smyslem akce bylo
upozornit západní země na
postoj československého
národa k německé okupaci
a přesvědčit je o chybném
přijetí mnichovské dohody.
Výsadku předcházel výcvik
ve Skotsku, ale již při jeho
plánování byla mise považována spíše za sebevražednou, což
bylo Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi
několikrát zdůrazněno.
Samotný atentát úspěšně provedli v květnu 1942 a spolu s dalšími pěti
kolegy se za podpory představitelů
pravoslavné církve (Jan Sonnevend,

dalších obětavých a statečných lidí. Každý, kdo se pohyboval vědomě v blízkosti
parašutistů, se dobrovolně
rozhodl k „jízdě na tygru“,
která nemohla téměř s jistotou dobře skončit. O to víc
zaslouží obdiv a úctu.
-babok-

Heydrichův Mercedes-Benz W142

Vladimír Petřek, Václav Čikl) ukryli
v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Zradou Karla
Čurdy byli dopadeni a po nerovném boji ukončili dobrovolně
své životy. Téměř půlroční mise
se neobešla bez pomoci mnoha

Pomník na místě seskoku

28. 10. 1017 (1000 let)
Narodil se Jindřich III., zvaný Černý, který měl v plánu
ovládnout Itálii, kde preferoval diplomatické jednání před
vojenskými zásahy. Avšak
v zemích východních sousedů
říše, v Čechách, Uhrách a Polsku
neváhal zasáhnout vojensky,
neboť cítil příslušnost vůči
vnitřním poměrům.

Zemánkova groteska (75 let)
Brněnský rodák Bohumil Zemánek se narodil 10. října 1942.
Tento český sochař a restaurátor právem patřil k výrazným
osobnostem figurální plastiky 2. poloviny 20. století u nás.
Ve své tvorbě dokázal vzácně spojit uměleckou vážnost
s humorem.

foto © Wikimedia Commons

Byl synem profesionálního vojáka Bohumíra Zemánka a výtvarnice

Anny Zemánkové, která se proslavila
svými fantaskními kresbami, které
byly zařazeny do světového fondu art
brut. Vystudoval Akademii výtvarných
umění v Praze, kde se již zformuloval
jeho výtvarný názor na lidskou figuru.
Se svébytným a syrovým humorem
zhmotňoval povahové rysy člověka
i společenské jevy. Jeho kypré a poživačné sochy vyjadřovaly blaho fyzického bytí. Byl ovlivněn americkým
pop-artem a svá díla realizoval v životní velikosti v sádře, ale především
v režné, pálené nebo glazované keramické hlíně. Pro uměleckou plastiku
využíval netradiční místa a exteriéry
krajiny i města. Jeho díla najdeme

27. 10. 1992 (25 let)
Federální shromáždění České
a Slovenské Federativní
Republiky muselo respektovat usnesení České národní
rady a Národní rady Slovenské
republiky o návrhu zákona
o zániku České a Slovenské
Federativní Republiky, které
vešlo v platnost 31. 12. 1992.

Julie, sprostá holka (1978)

např. v pražském parku Folimanka
nebo na koupališti v Kobylisích. Svou
tvorbou však nezapadal do tehdejší kulturní politiky, a tak před rokem
1989 vystavoval jen sporadicky. Živil
se jako restaurátor kamenných sochařských památek. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Zemřel předčasně 12. 8. 1996 v Praze.
Alice Braborcová

1932

1957

1997

(85 let)
Jan Špáta
* 25. 10. 1932
† 18. 8. 2006
český režisér
a kameraman

(60 let)
Sputnik 1
4. 10. 1957
byl vypuštěn
z kosmodromu
Bajkonur

(20 let)
kraje České
republiky
23. 10. 1997
PS ČR schválila
zákon
o ustanovení
krajů

28. 10. 1942 (75 let)
Exilová vláda Československa
byla uznána Spojenými státy
americkými. Společně s tehdejším prezidentem E. Benešem
zabezpečili mezinárodně právní
obnovu Československa v předmnichovských hranicích. Vládě
však nebylo umožněno, aby se
vrátila ve své funkci na osvobozené území.
31. 10. 1967 (50 let)
Studenti ze strahovských
kolejí uspořádali spontánní
demonstraci proti neustálému
vypínání proudu na kolejích,
čímž byli odříznuti nejen od
světla, ale také od topení. Do
ulic vyrazili se svíčkami a hlásali
hesla jako např. „Chceme světlo“. Akci násilně ukončila VB.
Několik desítek studentů bylo
zraněno.
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Hradčanská mumie

Kostel sv. Jiří

Tajemný Aldašín u Jevan

foto © http://prostor-ad.cz

Zní to skoro jako v pohádce. Kde se vzal, tu se vzal, uprostřed hlubokých lesů stál
osamocený kostelík s hřbitovem. Pojďme se tam vypravit.
To, že uprostřed lesa stojí samotný kostel
s hřbitovem, má na svědomí třicetiletá válka. Aldašín je zmiňován od roku 1344 jako pastevecká
osada, ale za pouhých několik let se stal centrální
farní obcí s neodmyslitelným kostelem, pod kterou
spadaly tehdy okrajové Jevany a další obce v okolí.
Celá obec lehla popelem v roce 1645 a navzdory
několikerým snahám se ji nepodařilo znovu osídlit.
Podobný osud následkem husitských válek nebo
války třicetileté potkalo dle archeologů dalších
patnáct obcí v okolí. Jejich minulost pohřbil les.
Němým svědkem zašlé slávy Aldašína je

zmíněný kostel sv. Jiří, který nechala upravit do
dnešní barokní podoby Marie Terezie Savojská
(1729). Díky své unikátní poloze se stal vyhledávaným poutním místem a oázou klidu. Na konci
80. let minulého století byl zařazen mezi kulturní památky. Je častým cílem výletů a procházek
a v současné době se nachází na turistické trase.
Hodně návštěvníků si při svých výletech připomíná právě na přilehlém hřbitově památku skladatele Karla Svobody (2007), který v Jevanech žil. Jeho
filmová hudba a písničky tady znějí opravdu magicky…
-babok-

PŘIJĎTE SI UŽÍT
STAROMĚSTSKOU
RADNICI V KLIDU!
-OH]˶WIZʛ˶VIOSRWXVYYNIVEHRMGINIWXɧPIZTVSZS^Y
4ˏMNʑXIWITSHɳZEXHSLMWXSVMGOʀGLWɧP˧ETSH^IQɳ
ETSOYHWMGLGIXITˏIGINIRSQ4VELYY˶ɳX^TXEʏɳ
TIVWTIOXMZ]WNIHRSYZWXYTIROSYQ˧˶IXIZ]WXSYTEX
REZʛ˶2SZSQʛWXWOɯVEHRMGI
8EOREGSʏIOɧXI#.WQIXYTVSZɧWOE˶HʀHIR

www.staromestskaradnice.cz
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První převorka
a zakladatelka pražského karmelu, původem Italka, ve své
funkci působila sedm
let a po její smrti se
podle svědků děly
samé nadpřirozené
věci. Už v roce 1677
zkoumal mumii tým
lékařů a profesorů
z Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy
a shledali tělo Marie Elekty dokonale neporušené.
K podobnému závěru došlo grémium předních odborníků téže fakulty po více než 300 letech, když ve
své zprávě z roku 2003 napsali: „Komise považuje
dochování mumie vzniklé přirozenou cestou za pozoruhodné a mimořádně vzácné.“
-aba-

foto © www.extrastory.cz

Vzácně zachovalé tělo zakladatelky
řádu bosých karmelitek Marie
Elekty (1605–1663) lze spatřit
v kostele sv. Benedikta na pražských
Hradčanech. Ani po 350 letech od
její smrti si vědci nedokáží vysvětlit
neporušenost ostatků.

KAM to vidí

Jarmila Očásková, Věra Komárková, Květa Tarantová,
Zdena Opatrná

Cesta Šlápot započala na
Staroměstském náměstí v Praze

Po svých do Mexika

foto © Wikimedia Commons

Zdena Opatrná, Květa Tarantová, Věra Komárková a Jarmila Očásková, známé
jako „Šlápoty“, byly české horolezkyně, které se rozhodly doslova a do písmene si
zajít na olympiádu v Mexiku. To se jim také podařilo. Přestože se na cestu vydaly
v pátek 13. října 1967.
Vše začalo v roce 1966 v pražské vinárně
Dubrovník, kde Věra s Jarmilou vymýšlely, kam by
se vydaly, kam by jako horolezkyně vylezly. A tu někdo z přísedících v žertu nadhodil, co se třeba vydat na olympiádu do Mexika? Proč ne, řekla si z recese děvčata, ale jak? Jednoduše pěšky, po svých.
A tak se vypravily na cestu – nakonec vyrazily čtyři
a jediným pravidlem bylo „chlapy nebereme“. Tak
se Šlápoty, jak si dívky říkaly, vydaly na svou výpravu v pátek 13. října z pražského Staroměstského
náměstí. Cíl byl jasný, dojít do Mexiko City přesně
za rok, tedy 13. října 1968, a být svědky XIX. novodobé, díky válkám ve skutečnosti XVI. olympiády.
První den došly do Velkých Popovic, druhou
noc přespaly ve Vlašimi a tak postupně směřovaly k Vídni. V Rakousku hodně pršelo, přesto v jeho
druhé části překonaly 362 kilometrů za deset dní.
Německo bylo naopak velmi pohostinné a Šlápoty
mohly na náklady olympijského výboru spát a jíst
v hotelích. Nechyběla ani teplá sprcha, o které se
jim mohlo později jen zdát. V Mnichově je čekala
záplava novinářů a ony si připadaly jako filmové
hvězdy. Německou, 324 km dlouhou etapou šly

Francie jim zabrala 43 dnů ke zdolání 1 840 km. Již
14. ledna 1968 měly za sebou 2 286 km a v Calais
se nalodily na trajekt. Téhož dne přistály v britském
Doveru a za dva dny byly v Londýně. Poslední evropská – šestá etapa jim trvala 26 dnů, během kterých ušly 334 km.
Poté ale vyvstala otázka, jak se levně dostat
z Evropy na americký kontinent. Po dlouhých 18
dnech plavby přes oceán se nakonec vylodily v kanadském Montrealu, přestože původně chtěly do
New Yorku. Zbývající trasu do Nového Yorku zdolaly autem, odkud vyšly 13. března 1968 na téměř
pětiměsíční pouť napříč Spojenými státy. K mexické hranici to měly 3 840 km a USA opouštěly
s 6 582 kilometry v nohách.
Poté na ně čekalo velkolepé přivítání v Mexiku.
Po cestě, kterou měly za sebou, se staly populárními a zájem Mexičanů byl nebývalý. V té době
se ale také v městečku Santa Catarina dozvěděly
o událostech, které se doma odehrávaly po 21. srpnu. Do cíle jim zbývalo pouhých 800 km a ony se
nehodlaly vzdát. Naopak, mexickou etapu v délce 1 193 km prošly za mohutného povzbuzování
mnoha fanoušků. Do Mexico City vstoupily 29. září
1968. Šlápoty během své pouti ušly 7 775 km, to je
asi 32 km denně, a přestože do cíle došly, díky rozhodnutí tehdejších sportovních mocipánů olympiádu vůbec neviděly.
Lucie Sládková

Věra Čáslavská s medailemi z olympiády v Mexiko City 1968

devět dní. Po měsíci chůze a 941 km v pátek 17. listopadu překročily v Kostnici hranice do Švýcarska.
Před Curychem zdolaly první tisícovku a napříč
Švýcarskem, ve čtvrté, pro horolezkyně té nejkrásnější etapě ušly 382 km za jedenáct dní. Ve Francii
se jim zhoršilo počasí, ale i ochota lidí, kteří netušili, kdo jsou a kam a proč jdou. Prožily tu ale Vánoce i silvestra. Svou druhou tisícovku překonaly
29. prosince, třináct kilometrů před Paříží, a poté
si šest dnů odpočinuly na našem velvyslanectví.
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Chalupářské domky v hradní zřícenině
Hrad Starý Stránov (také Myškův hrádek) byl postaven kolem 13. století na skalním
ostrohu u dnešní obce Zámostí. Postaven byl pravděpodobně jako ochrana
dřevěného mostu, který tu kdysi vedl přes řeku Jizeru.

patrny otvory pro trámy v podlahách a stopy po
několika oknech. Vnitřní část hradu je zastavěna
dvěma parazitními domky místních chalupářů. Od
roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons, autor: Petr Hrdlička

První zmínka o hradu pochází z roku 1297, kdy
jej vlastnil Mikuláš z Hrádku. Později se zde střídali
příslušníci nižší šlechty. Koncem 14. a v 15. století
to byli Myškové z Hrádku – a po nich získal hrad
své jméno. Václav Myška z Hrádku nechal hrad
mezi lety 1404 a 1415 přestavět. Jeho potomci žili
na hradě do roku 1469 a poté se zde vystřídalo několik rodů z blízkého okolí. Poté co koncem 15. století přešel hrad do vlastnictví pánů Stránovských
ze Sovojovic, přestal být obýván. Jako pustý je
uváděn od roku 1545. Dodnes se zachovala západní vnější stěna hrádku a její severní a jižní strany.
Ve zdech bývalého hradního paláce jsou dodnes

Čertův kámen Vrškámen

foto © Wikimedia Commons

Jeden z nejstarších památných stromů
v České republice se nachází v obci
Stochov u Kladna. Podle pověsti ho
zasadila v roce 903 kněžna Ludmila na
počest narození svého vnuka Václava,
budoucího českého knížete a patrona
země.
Na místě dnešního Stochova stávalo před tisíci
lety hradiště českých knížat. Kněžna Ludmila byla
sice křesťankou, ale nebylo tajemstvím, že také
ctila staré tradice. K těm také patřilo vysazování
stromu na počest narození dítěte. Pověst praví,
že strom zalévaly chůvy vodou, ve které předtím
koupaly malého Václava. Václav Hájek z Libočan
napsal, že obec Stochov byla pojmenována podle
sta chův, které se o svatého Václava staraly.
Dnes měří starobylý dub 15 m, v obvodu má
782 cm (2003) po několikeré sanaci a dutý kmen
nese pouhou jednu živou větev. Stáří stromu odhadují odborníci na 700, v lepším případě na 900 let.
Podle pověstí by mu mělo ale být přes 1100 let. Tak
už to ale s pověstmi chodí. Jisté je, že roku 1887 byl
před stromem umístěn podstavec s pískovcovou
sochou sv. Václava, který je tu dodnes.
-aba-
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Jedním z nejmenších chráněných území středních Čech o rozloze 863 m2 je území
v oblasti Vlašimské pahorkatiny. Cílem našeho putování je přírodní památka
vyhlášená v roce 1977, známá jako Vrškámen nebo Čertův kámen.
Nachází se v nadmořské výšce 456 m, asi půl
kilometru jihovýchodně od Petrovic na Příbramsku. Vznikl zvětráváním podloží ve čtvrtohorách
a je složen ze stejné horniny (tzv. středočeského
žulového plutonu) jako nedaleký viklan Husova
kazatelna. Čertův kámen měří 3,5 na 5,5 m a na
výšku úctyhodných 3,2 m. Jedná se o největší žulový balvan, přesněji o největší volně ležící balvan

ve středních Čechách. Ve volné krajině se objevil
působením vody a větru, kdy byly sypké písčité
zvětraliny z povrchu odnášeny a balvan, který odolával těmto procesům zvětrávání, se velmi pomalu vynořoval na povrch. Čertův kámen je dobrým
důvodem k výletu v říjnu, třeba jako geologická
zajímavost krajiny.
-lgs-

Přírodní památka Vrškámen

foto © Wikimedia Commons

Svatováclavský dub

KAM na výlet

Podzim v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi
Zámek s parkem v Brandýse patří k významným renesančním památkám
Čech. V roce 2017 byl prohlášen za národní kulturní památku.
Srdečně zveme do Brandýsa nad Labem – Staré
Boleslavi…
www.brandyszamek.cz
www.muzeumbrandys.cz

Býval letním a loveckým zámkem panovníků.
V průběhu pěti staletí zámek navštívili všichni císaři habsburské dynastie. Je také spjat s hlavním
proudem českých dějin.
• od podzimu 2016 nabízí jižní křídlo zámku stálou
expozici o Pomocných technických praporech
(PTP)
• 5. 10. – 5. 11. můžete navštívit kromě stálé expozice také výstavu Oblastního muzea Praha-východ
– Patchwork

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V JÍLOVÉM U PRAHY
MUZEUM SE SPECIALIZACÍ NA ZLATO V ČESKÉ REPUBLICE

Pozvání do nového
„íčka“
Nalákat domácí i zahraniční turisty
do středních Čech má být jednodušší.
Středočeský kraj nově provozuje od
29. srpna turistické informační centrum
v pražské Husově ulici.
Provoz TIC (turistické informační centrum)
slavnostně zahájili hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, náměstek hejtmanky Vít Rakušan
a ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu
Nora Dolanská. TIC je otevřeno každý den od 10
do 18 hodin včetně víkendů a svátků. K otevření
významně přispěla i příspěvková organizace „Středočeská centrála cestovního ruchu“ zaměřená na
propagaci, marketing a přilákání turistů do středních Čech, kterou zřídil Středočeský kraj 1. května
2017. „Zřízením této centrály chceme dosáhnout
maximální propagace Středočeského kraje v jednotlivých turistických oblastech a zvýšení turistického
potenciálu jak z řad domácí, tak zahraniční klientely
na vícedenní pobyty,“ prohlásila během slavnostního zahájení hejtmanka Jermanová.
-red-

HISTORIE TĚŽBY A ZPRACOVÁNÍ ZLATA
představuje tento vzácný kov a dějiny zdejšího dolování
ORA ET LABORA
seznamuje atraktivní formou s historií benediktinského kláštera
na Ostrově u Davle a zaniklého středověkého města Sekanka
DĚJINY TRAMPINGU
přibližují fenomén spojený u nás takřka výlučně s Posázavím

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: +420 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz, www.muzeumjilove.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: denně mimo pondělí (pokud není svátkem) 9-12 a 13-16 hod.

foto © redakce

Muzeum provozuje také tři historické těžební štoly,
k nimž vede naučná stezka Jílovské zlaté doly
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Jižní Čechy vás zvou na tradiční
výlovy a gastronomické akce

Rybník Labuť

Jen na Třeboňsku, v nejznámější rybářské oblasti, se nachází více jak 500 rybníků, z nichž 75
má rozlohu větší než 15 hektarů. A najdete zde
i největší český rybník Rožmberk. Výlov tohoto
„jihočeského moře“ je vždy velkou společenskou
událostí nejen pro samotné rybáře, ale pro všechny
milovníky podzimních výlovů vůbec. Letos se bude
konat 13.–15. října. Z dalších velkých rybníků v této
oblasti můžeme zmínit výlov rybníků Horusický
24.–27. října, Dvořiště 30. října – 3. listopadu, Vlkovický 14.–16. listopadu a Bošilecký
13.–16. listopadu.
Na své si příznivci výlovů přijdou i v dalších částech jižních Čech. Přijet tak můžete
14. října k Podkostelnímu rybníku v Putimi,
27.–28. října k Buzickému rybníku u Blatné,
28. října k Dolanskému rybníku v Boleticích
a 27.–31. října k rybníku Bezdrev u Zlivi, kde
se navíc 28. října uskuteční rybářské slavnosti.
Dále můžete dorazit 24.–25. října ke Kačležskému rybníku u Jindřichova Hradce, 27.–30. října
k Velké Holné u Kardašovy Řečice, 9.–10. listopadu k rybníku Blatec u Dívčic, 13.–14. listopadu k Vlhlavskému rybníku poblíž Netolic nebo
16.–18. listopadu k Žárskému rybníku u Nových
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Hradů. Všechny výlovy jsou spojené s doprovodným programem a můžete u nich samozřejmě
ochutnat různé rybí speciality či si odnést čerstvě
ulovenou rybu.
Podzim je i tradičním časem různých gastronomických akcí. Je to doba ideální na to ochutnat
specialitu ze zvěřiny, svatomartinskou husu a víno
nebo pochoutku z tradiční jihočeské zabijačky.
Z velkých akci zmiňme eno-gastronomickou přehlídku Sýry, ryby, zvěřina a víno v Prachaticích,
jež se koná 6.–7. října, Festival čokolády v Táboře 13.–15. října, Festival vína Český Krumlov®
s akcemi probíhajícími od 20. října až do 30. listopadu a samozřejmě Gastrofest – největší setkání gurmánů a gastronomů, které se uskuteční
na výstavišti v Českých Budějovicích 9.–11. listopadu.
Sledujte webové stránky jižních Čech
www.jiznicechy.cz a také náš facebookový profil
www.facebook.com/jiznicechy, kde najdete termíny pozimních akcí.
www.jiznicechy.cz
www.facebook.com/jiznicechy

foto © Vendula Hanzlíková, turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví

Říjen a listopad jsou od nepaměti obdobím výlovů rybníků. Hlavním centrem jsou
tradičně jižní Čechy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru těchto akcí. Sledovat
rybáře při práci, sítě plné ryb a další ukázky rybářského řemesla, to je pro každého
návštěvníka výlovu zajímavý zážitek.

KAM na výlet
kralují a jsou i tématem soutěžení a společenské
konverzace. Zvědavé nakukování do „konkurenčních“ košíků patří k typicky české kratochvíli…
a potěší dvojnásob při zjištění, že vaše hříbky nebo
křemenáče jsou větší, hezčí a ve větším počtu.
Vše závisí hlavně na počasí a výhledy klimatologů začínají být v některých sezonách důvodem
k vráskám na čele houbařů. Období sucha mají zásadní vliv na růst hub a v posledních letech nejsou
výjimkou regiony, kde houbaře ani neuvidíte. Letošní sezona ale uspokojí skalní i sváteční sběrače,
a proto neváhejte a vyrazte do přírody a naplňte
košíky až po okraj. Protože houby opravdu rostou.
-babok-

Zase rostou...
„Ahóóój!“ zdraví se vodáci na českých řekách a krátké „Skol!“ uslyšíte mezi lyžaři.
Ale co houbaři? Ti znají jediné: „Rostou?“ Navíc není žádným tajemstvím, že Češi,
Moravané a Slezané jsou zkrátka vášnivými sběrači, a to nejen hub, ale i dalších
lesních plodů obecně.
Každým rokem toho průměrná česká domácnost v našich lesích nasbírá cca 10–11 kg, přičemž
houby tvoří obvykle 60 %. Průměrný Čech vyrazí
do lesa 22krát za rok. K nejpilnějším houbařům

patří za příznivých klimatických podmínek Pražané
v okolí hlavního města. Maliny, borůvky, bezinky
a ostružiny přemění v kompoty, marmelády a další dobroty. Samotné houby co do obliby přesto
Interaktivní průvodce

Soutěžte s interaktivním
průvodcem – Poznej Hradec
Pouze do konce října 2017 se můžete zúčastnit soutěže s interaktivním průvodcem
– Poznej Hradec. Průvodce představuje zábavnou formu poznávání města nejen
pro rodiny s dětmi. V letošním roce jsme pro vás připravili již čtvrté vydání
průvodce. Pro velký zájem návštěvníků i obyvatel města byla možnost zúčastnit se
soutěže prodloužena do 31. října.
Tištěnou verzi si stále ještě lze vyzvednout v informačním středisku, které je zároveň výchozím

i cílovým bodem celé trasy. Na hlavních bodech
trasy mohou zájemci, stejně jako v minulých

letech, vyluštit tajenku pomocí tajenkových slov
a tajenkového lístku, a zúčastnit se tak soutěže
o hodnotné ceny. Vlastníci chytrých telefonů mohou využít mobilní verzi průvodce, a na trase tak
snímat QR kódy. Během prosince budou vylosováni tři výherci, kteří se mohou těšit na ceny v podobě tabletů a propagačních materiálů města Jindřichův Hradec.
www.infocentrum.jh.cz
www.jh.cz
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Kolem pranýře na Šibeniční vrch

Šibeniční, dnes Žižkův vrch

Výkon trestního práva byl nejdříve prováděn
na náměstí, později se tento akt přesunul právě
na Šibeniční vrch. Dodnes můžeme být svědky

hromady kamenů, které jsou zřejmě pozůstatkem
popraviště. Méně závažné přestupky byly ve středověkých městech trestány na pranýři. Kašperský
kamenný pranýř z roku 1630 byl z města přenesen
na úpatí Šibeničního vrchu kolem roku 1800 a jako
jediný pranýř v Plzeňském kraji se může pyšnit
statusem kulturní památky. Později byl upraven
na boží muka. Ze Šibeničního vrchu (806 metrů
nad mořem) jsou krásné panoramatické výhledy
na kopcovitou krajinu střední Šumavy a Pošumaví. Na jednom z vrcholů se vypíná královský hrad
Kašperk. Šibeniční vrch náleží již do Šumavského
podhůří, konkrétně do Sušické vrchoviny. Jeho severní svahy klesají do údolí přítoků Opoleneckého
potoka. Na úpatí směrem k východu stojí první
kašperskohorské domy, od kterých teče Kašperský
potok. Na jihu padají svahy Šibeničního vrchu do
hlubokého údolí Zlatého potoka a následně Losenice.
Trasa vedoucí přes Šibeniční vrch je nenáročná
a vhodná i pro rodiny s dětmi. Během trasy uvidíte
místa, která vám učarují svou malebností.
-mat-

Železnorudsko se chystá na zimu

Pod Polomem – k jezeru Laka

Největší turistické středisko na Šumavě Železnorudsko svou polohou poskytuje
ideální podmínky pro strávení aktivní, relaxační i rodinné dovolené. V zimním
období si můžete vybrat z několika lyžařských areálů, poskytujících různou
sjezdovou obtížnost. Výhodou je též blízkost lyžařského areálu Arber v Německu.
Pro milovníky bílé stopy nabízíme cca 70 km
upravených běžeckých tras. Nechybí ani sedm
proznačených tras pro skitouring. Pro romantické
duše jsou jistě lákavé vyjížďky na saních s koňským
spřežením. Úžasné panoráma mohou vidět i „nelyžaři“ ze sedačkové lanovky na Pancíř.
V případě nepříznivého počasí si můžete zkrátit čas návštěvou některého z muzeí. Zejména děti
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jistě ocení návštěvu v Návštěvnickém centru Šumavy a v Environmentálním centru Železná Ruda.
Zde najdete expozice: Historie lyžování, Bobr evropský, Čáp černý, Jelen lesní, Byliny a houby, Šumavské lesy, Geologie a geomorfologie, ale také
místnost s internetem a 3D kino.
Po celý rok jsou na Železnorudsku různé sportovní
a kulturní akce:

Nejdelší vodopád
Nedaleko vsi Darová, v místní části
obce Břasy, najdete nejdelší vodopád
Plzeňska. Třímetrový vodopád leží na
Díreckém potoce v Přírodním parku
Horní Berounka.
Vodopádu se říká podle osady a bývalého
mlýna Dírka, který stojí v jeho těsném sousedství.
Nejlépe se sem dostanete z Darovanského dvora,
po červené, směrem ke Korečnému mlýnu. Po půl
kilometru přijdete k Diveckému potoku. Pokračujte dál lesem, po proudu potoka a po 200 m dojdete
k horním kaskádám. Vodopád má poměrně stabilní průtok díky vodě čerpané z bývalých dolů u Břas.
Voda je tu železitá, proto i potok a vodopád mají
načervenalou barvu.
-red-

Kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy v Železné Rudě

4. 11. Soutěž o Nej… šumavský gulášek v pivovaru Belveder
25. 11. Pohádkové pivo v pivovaru Belveder
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu + zvonkový průvod
31. 12. Silvestrovský sjezd s pochodněmi
Více o akcích se dozvíte
na www.sumava.net/itcruda.
ITC Města Železná Ruda
1. máje 12, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

foto © www.turistika.cz

foto © Wikimedia Commons

Nedaleko Kašperských Hor se táhne hřeben vrcholů a ukončuje ho Šibeniční vrch.
Jak už název napovídá, v dávných dobách na tomto vrcholu stávala šibenice.
Hrdelní právo získalo původní město Kašperské Hory (původní název města byl
Bergreichenstein) v roce 1345 za dob Jana Lucemburského.
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Opevněný kostel v Louchově
Na svazích Krušných hor se ve středověku postupně objevovala nová sídla.
Jedním z nich je i dnešní ves Louchov, kdysi zvaná též Lukow. První písemná
zmínka o vesnici se objevuje v registru papežského desátku (Registra decimarum
papalium) v roce 1352. Podle starších zdrojů existovala vesnice již roku 1261, kdy
je zmiňována v listině Přemysla Otakara II., ve které ji král daroval cisterciákům
z grünhainského kláštera.

Západní průčelí kostela sv. Jakuba Staršího – stav v roce 2015

foto © Petr Kinšt, Miroslav Foltýn

Obnova krovu a střechy kostela v roce 2017

Lze soudit, že i místní kostel sv. Jakuba Staršího
vznikl ve druhé polovině 13. století, což dokládá
jeho stavebně historický průzkum. Pro význam
místa hovoří i skutečnost, že vesnicí procházela jak
obchodní stezka, tak i svatojakubská poutní cesta.
První písemná zmínka o farním kostele v Louchově, pocházející z roku 1352, uvádí kostel jako velmi
chudý a osvobozený od papežského desátku. Po

Kněžiště – stav v roce 2015

husitských válkách prošel samotný kostel pozdně
gotickou přestavbou, kdy zřejmě vznikla i mohutná zeď, a tak společně i se zachovalými prvky
aktivní obrany lze kostel řadit mezi tzv. opevněné
kostely. Kostel je jednolodní stavbou na obdélném
půdorysu. Na východě ji uzavírá mírně lichoběžníkový presbytář, ke kterému je ze severu připojena valeně zaklenutá sakristie. Vnitřní rozměry lodi

Rokycany zvou k návštěvě
Rokycany v Plzeňském kraji žijí turistickým ruchem po celý rok. Přijeďte se
přesvědčit na vlastní kůži, Rokycany mají svým návštěvníkům co nabídnout…
Plavecký a sportovní areál
Období letních radovánek je sice za námi, ale
i v sychravém podzimním a zimním počasí jsou
Rokycany připraveny. Návštěvníci mohou navštívit
krytý plavecký bazén, který nabízí nejen možnost
rekreačního a sportovního plavání, ale i zábavu
a odpočinek pro každého. Nový 80 m dlouhý tobogán, chrliče vody a dětský bazén poslouží zejména
dětem, ostatní pak mohou využít dvě vířivky, parní
a solnou kabinu nebo finskou saunu. Zóna sportu a relaxu se nachází v klidné části Rokycan Pod
Husovými sady. V letním období nabízí kromě krytého bazénu samozřejmě také přírodní koupaliště
s průzračně čistou vodou.

pojízdné těžké vojenské techniky od roku 1918 do
současnosti vás vtáhne do jiného světa. A jestli jste
doteď nadšeně a se zaujetím vstřebávali venkovní
expozici, ta vnitřní vám zaručeně vezme dech. Doporučujeme prohlídku se zasvěceným výkladem
průvodce. Věřte, že na multimediální expozici s názvem „Nikdo nemá právo zapomenout“ opravdu
nikdy nezapomenete!

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka

Rozhledna na Kotli
V nadmořské výšce 575 m n. m. se nachází rozhledna s krásným výhledem nejen na blízké okolí,
ale i na vrcholky Brd, Šumavy, Českého lesa, Krušných hor a Českého středohoří. Pro lepší orientaci
byly do podhledu střechy umístěny panoramatické fotografie s popisky nejzajímavějších míst.
K rozhledně vede modře značená turistická trasa,
která je vhodná pro zdatné i méně zdatné turisty.
Rozhledna je přístupná nepřetržitě a zdarma.

s trámovým stropem jsou 12,3 × 6,3 m. Presbytář
je ve východní zdi prolomen gotickým lomeným
oknem.
Po letech zanedbávání údržby se stav kostela
značně zhoršil a v roce 2011 se zřítila jeho střecha.
To málem završilo devastaci celé památky.
Nebýt aktuální soukromé iniciativy, už by pravděpodobně další generace neměly možnost spatřit tento nejstarší kostel na české straně Krušných
hor. V současné době je stavba opatřena novým
krovem a kolemjdoucí či projíždějící cyklisté mohou vidět, že se konečně blýská na lepší časy pro
tuto zdánlivě nenápadnou, leč svým významem
mimořádně zajímavou památku zdejšího kraje.
Miroslav Foltýn

Muzeum na demarkační linii
Kolja, Tobruk, Obecná škola, Lidice, to je jen
kratičký výčet známých českých filmů, ve kterých
se objevila vojenská technika z Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Dalších 150 kusů zcela

V době prvohor se můžete ocitnout nejen
díky známému filmu Cesta do pravěku, ale i díky
Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech, které má ve
svých sbírkách více než 103 000 zkamenělin. Ale
nepřijdou zde zkrátka ani ti, které láká „nedávná“
historie a chtějí se podívat, jak se na Rokycansku
žilo v 19. století či jak fungovala cvočkařská dílna
a vyvíjelo se železářství v našem kraji.
www.rokycany.cz
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Památník Terezín
V krátkém čase po skončení druhé světové
války se rozvinula snaha o zachování a udržení
míst utrpení a smutku tak, aby byla stálou
připomínkou i výstrahou pro budoucí generace.
Památník Terezín vznikl v místech utrpení
desetitisíců lidí původně jako Památník
národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády
znovu obnoveného Československa.

Malá pevnost – prohlídka areálu této bývalé policejní věznice gestapa. V Muzeu Malé pevnosti
je umístěna stálá expozice Malá pevnost Terezín
1940–1945 a stálá Expozice výtvarného umění Památníku Terezín. V Malé pevnosti se dále nacházejí
stálé expozice Terezín 1780–1939, Koncentrační
tábor Litoměřice 1944–1945, Internační tábor pro
Němce, Malá pevnost 1945–1948, příležitostné
výstavy a kino. Informace podávají návštěvníkům
průvodci, případně pracovníci archivu.
do 31. 10. | denně 8–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 8.00–16.30 hod.
Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
Muzeum ghetta – v budově se nachází stálá expozice o dějinách terezínského ghetta, kino, prostor
pro příležitostné výstavy, studovna a pracoviště
vzdělávacího oddělení, kde jsou také podávány
odborné informace návštěvníkům.
Bývalá Magdeburská kasárna – v době ghetta
sídlo židovské samosprávy. Dnes je zde umístěno
Středisko setkávání, půdní divadlo a návštěvníci
mohou zhlédnout repliku hromadné ubikace vězňů z doby ghetta, jakož i stálé expozice věnované
různým oblastem kulturního dění v ghettu.
do 31. 10. | denně 9–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 9.00–17.30 hod.
Krematorium – v prostorách krematoria je možno
zhlédnout stálou expozici o úmrtnosti a pohřbívání v ghettu.
do 31. 10. | 10–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | 10–16 hod.
v sobotu zavřeno
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Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední
márnice
Kolumbárium – v této části bývalého opevnění byly uchovávány ostatky obětí zpopelněných
v krematoriu ghetta.
Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta
– v jejich prostorách byli shromažďováni zemřelí
a probíhaly zde hromadné pohřební obřady.
do 31. 10. | denně 8–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 9–17 hod.
Modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy – v bývalém hospodářském stavení
na jednom z terezínských dvorků se zachoval prostor s unikátní původní výzdobou – jedna z modliteben v bývalém ghettu. Nad ní se nacházejí
pozůstatky jednoho z tzv. kumbálků. Jednalo se
o malé prostory na půdách obytných i hospodářských objektů v Terezíně, které byly přeměňovány
na nouzové ubytování minimálních rozměrů, poskytující malému počtu vězněných alespoň trochu
soukromí. V daném případě šlo nepochybně o příbytek řemeslníků, kteří byli v uvedeném objektu
soustředěni a pracovali v nedalekých ústředních
dílnách ghetta. Nouzový obytný prostor nad modlitebnou naštěstí nebyl později přestavován, a tak
bylo možno jej zrekonstruovat do podoby přibližně té, jakou měl v době ghetta.
do 31. 10. | denně 9–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 9.00–17.30 hod.
Zavírací dny ve všech objektech
24.–26. 12. 2017 a 1. 1. 2018

Volně přístupné prostory Památníku Terezín
 Národní hřbitov – byl založen v roce 1945
a jsou na něm pochovány oběti z policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta
a koncentračního tábora v Litoměřicích.
 Pietní místo u Ohře – na tomto místě byly
v listopadu 1944 na příkaz SS vysypány do řeky
ostatky asi 22 000 obětí zpopelněných předtím
v krematoriu ghetta.
 Park terezínských dětí byl vybudován na památku nejmladších vězňů ghetta jako místo piety
a vzpomínek.
 Hřbitov sovětských vojáků
 Železniční vlečka – zbytky kolejí z bývalé trati
spojující terezínské ghetto s nádražím v Bohušovicích nad Ohří se zachovaly v místech, kde byly
odbavovány transporty s vězni.
V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech
nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou
a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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Navštivte novogotický zámek
Klášterec nad Ohří

text: Mgr. Kristýna Sladomelová; foto © Ing. Miroslav Nyklíček, Roman Novotný

V malebném údolí řeky Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami stojí zámek
Klášterec nad Ohří. V interiérech prvního zámeckého patra se nachází největší
muzeum porcelánu v České republice. Toto muzeum vzniklo již v roce 1953.
Máte zde jedinečnou příležitost spatřit na vlastní oči nejstarší výtvor klášterecké
porcelánky z roku 1794 s názvem Vivat Böhmen.
které lze v muzeu porcelánu spatřit. Z jeho sbírek vás na zámku dále zaujme rozverná a zároveň
praktická figurální plastika. Najdete zde oblíbené
figurky dvou tváří. Omládnete a prozřete u kouzelného zrcadla, zapojíte fantazii a důvtip při záludných hádankách vážících se k exponátům.
Překvapí vás jídelní servis, pro který služebnictvo
nasazovalo život, aby ho zachránilo před zničujícím
požárem zámku. Kromě historického porcelánu se

Zámek Klášterec nad Ohří, p. o.
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
www.zamek.klasterec.cz

Pohled na průčelí zámku

Než se malý porcelánový šálek roku 2010 vrátil do své domoviny na klášterecký zámek, strávil
řadu let v depozitáři Uměleckoprůmyslového
musea v Praze (UPM). Jeho historie je však mnohem zajímavější.
Součástí expozice je výstava porcelánu, který
býval židovským majetkem. Dovíte se o smutném
osudu konkrétních osob a jejich vlastnictví.
UPM je vlastníkem valné většiny exponátů,

První zastavení a tabule s QR kódem

Šálek s podšálkem Vivat Böhmen – nejstarší výrobek klášterecké
porcelánky z roku 1794

Informace o zvířecích rodinkách

Cesta z města poučí a zabaví děti i dospělé
Klášterec nad Ohří leží mezi Doupovskými a Krušnými horami. A právě do
Krušných hor odtud vede nová naučná stezka Cesta z města. Začíná v městské
části Útočiště, odkud se jde po modré turistické značce. Na stezce je osm naučných
tabulí, které přinášejí zajímavé informace a množství fotografií, jak o místní fauně
a flóře, tak o historii území.

text a foto © Vlasta Fišrová

pokocháte i současnou produkcí klášterecké porcelánky a sklárny Moser Karlovy Vary. Klášterecká
porcelánka je nejstarší dosud produkující porcelánkou v Čechách. Věříme, že nejen milovníci porcelánu užasnou nad těmito uměleckými skvosty.
Zámek je obklopen krásným anglickým parkem o rozloze přibližně deset hektarů. Ten se
v současnosti řadí k nejlépe zachovalým historickým parkům Ústeckého kraje. V parku, kromě
mnoha druhů vzácných dřevin, najdete salu terrenu se sochami významného sochaře Jana Brokoffa.

Dozvíme se, jak se zaniklá obec Venkov proměnila v lyžařské středisko Alšovka. Prohlédneme si „retro“
fotky o vývoji lyžování, jak je pořídili fandové tohoto
střediska, které si pro jeho snadnou dostupnost oblíbily hlavně rodiny s dětmi. Dozvíme se také, jak zdejší
oblast souvisí s tradiční výrobou porcelánu.
Začátek stezky je věnován hlavně dětem. Dřevěná leporela o zvířatech, stromech a houbách, doskočiště lesních zvířat a dendrofon doplňuje houpačka
a bradla pro cvičení. Cestu lemují dva nové altány
k odpočinku a tři přístřešky. Využít lze i ohniště.

Procházku údolím Širokého potoka lze absolvovat
za jakéhokoliv počasí. Celou stezku je možné projít samozřejmě i od jejího konce, a to z Měděnce.
U kostela Narození Panny Marie uprostřed obce je
umístěna tabule o historii Měděnce, odtud se pokračuje k přírodnímu skalnímu útvaru Sfingy. Zde si
turisté užijí krásnou vyhlídku na Doupovské hory. Na
protějším kopci uvidíme zříceninu hradu Šumburk.
Díky panoramatické fotografii se dozvíme i názvy
dalších kopců. Všude je spousta zeleně, o kterou
lesníci pečují s velkou pozorností.

Detail Thunského servisu – terina na polévku
s thunsko-salmovským znakem

První tabuli stezky najdete uvnitř autobusové zastávky v Útočišti. Tato zastávka je věnována
historii i současnosti Klášterce nad Ohří. Na první
a zároveň poslední tabuli v Útočišti jsou QR kódy,
umožňující načíst si obsah stezky do svého chytrého
telefonu. Informace lze uložit a kdykoliv si je pročíst.
Turisté se tak dozví i o existenci nerostného bohatství zdejšího regionu. Například o kopci Mědník,
kde je otevřena štola Země zaslíbená s možností
prohlídky podzemí.
Stezku, která je dlouhá sedm kilometrů, společně vytvořily Lesy ČR, s. p., město Klášterec nad Ohří
a obec Měděnec.
www.klasterec.cz

Dendrofon pro malé i velké
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František Závorka, Stanislav Srazil, Lubomír Jasínek

Znáte operaci Antimony? (75 let)

HRADECKO –
správný cíl vaší
cesty!
10.–14. 10. Jazz Goes To Town (Hradec Králové)
Mezinárodní jazzový festival je řazen mezi renomované kulturní akce nadregionálního charakteru. Festival se soustředí na prezentaci jazzu, který
nabízí v koncentrované podobě na koncertech domácích i zahraničních interpretů.
www.jazzgoestotown.cz

Nadporučík František Závorka
v roli velitele, četař Stanislav Srazil
jako šifrant a svobodník Lubomír Jasínek ve funkci radisty se snesli na
padácích 24. října 1942 nedaleko
Kopidlna u Rožďalovic. Cílem nebezpečné akce v doznívajících represích
heydrichiády bylo navázání spojení
s domácím odbojem a zprovoznění
radiostanice pro přenos informací do
Londýna. Skupina operovala převážně v oblasti Českého ráje a Podkrkonoší a přes komplikace s komunistickým odbojem (neplánované předání
peněz a dvou vysílaček) se jí podařilo

odeslat 22 depeší a spojit se s Vladimírem Krajinou.
Gestapo však shromažďovalo informace a nejen s pomocí „osvědčeného“
konfidenta Čurdy došlo k vyzrazení
skupiny. Po mnoha změnách úkrytů vyvrcholila dramatická situace 15. ledna
1943 v Rovensku pod Troskami, kde byli
na místní plovárně obklíčeni Zázvorka
a Jasínek. Po příslibu toho, že Rovensko
a blízká obec Veselá budou ušetřeny
osudu Lidic, volí oba muži dobrovolnou
smrt kyanidovou kapslí. O den později
je zatčen i Srazil a v dubnu popraven
v Terezíně.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Kdo by neznal příběh a okolnosti předcházející atentátu na Reinharda Heydricha
v květnu 1942. Na blyštivou akci západního odboje známou jako Anthropoid
navazuje na podzim zdaleka ne tak známá operace Antimony.

Strážcem Krkonoš je nejen Krakonoš (80 let)
Dělostřelecká tvrz Stachelberg (Ježová hora) vznikala v letech 1937–1938 jako
součást stálého československého opevnění. Nachází se na východním výběžku
Krkonoš u vsi Babí. Jejím posláním bylo chránit Královecké (Libavské) sedlo
oddělující Krkonoše od Vraních hor.
dohoda a naše odstoupení pohraničí Německu
v říjnu 1938. Dnes tu najdete vojenskohistorické
muzeum. Pěší trasy sem vedou po červené značce
(Cesta bratří Čapků) z Trutnova přes Zámecký vrch,
nebo od Pomezních bud přes Albeřice a Rýchory.
Případně se můžete vydat po naučné stezce z Libče od pěchotního srubu T-S 63.
-red-

Studie Archeopark pravěku

14.–15. 10. Archeologické dny (Archeopark Všestary)
Interaktivní program v rámci cyklu Dny živé archeologie.
www.archeoparkvsestary.cz
26.–27. 10. Podzimní prázdniny v Muzeu (Muzeum východních Čech HK)
Velká vizita nejen pro hochy a děvčata se zájmem
o historii a zdravotnictví.
www.muzeumhk.cz
28. 10. Den vzniku samostatného Československého státu (Masarykovo náměstí HK)
Oslava státního svátku České republiky.
www.adalbertinum.cz

www.hradecko.eu
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Výstavba dvanácti objektů spojených rozsáhlým podzemím byla započata v říjnu 1937 a měla
být největší československou dělostřeleckou tvrzí
a jednou z největších na světě. Nebyla však nikdy
dokončena. Stavební práce přerušila mnichovská

Jediný vybudovaný srub T-S 73 Polom

foto © Wikimedia Commons

říjen | sobota, svátek | 10–17 hod.
vstupné | 100/50 Kč | rodinné 250 Kč
prohlídka | 1. Vojenskohistorická expozice | 2. Podzemí
pevnosti | 3. Vyzbrojený objekt lehkého opevnění

KAM na výlet
Portrét
Emila Holuba

„Doktore, jedete letos
zase do Afriky?“ (170 let)

foto © Africké muzeum Dr. Emila Holuba

„Doma bude, už se narajzoval dost…“ odvětila za velkého cestovatele jeho
manželka. Scéna z filmu Jára Cimrman ležící, spící nám připomíná českého lékaře
a cestovatele Emila Holuba (7. 10. 1847–21. 2. 1902). Svým přínosem překročil
naše hranice, protože jeho vědecké práce jsou dodnes jedinečné. Nikdo nepopsal
život afrických domorodců 2. poloviny 19. století tak podrobně jako Dr. Holub.
Rodák z Holic se narodil 7. října 1847 v rodině
lékaře Františka Holuba. Emila, vlastním jménem
Emilian Carl Johann Holub, v přírodovědeckém nadšení podporoval především otec. V dětství rád četl
cestopisy Davida Livingstona, který ho v jeho životě
také velmi ovlivnil. Přesto na přání otce upřednostnil
studia lékařství před přírodními vědami a archeologií. Titul doktor medicíny získal na lékařské fakultě
Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1872).
Do Afriky podnikl celkem dvě výpravy. Ovšem
vyrazit na africký kontinent nebylo v té době vůbec
jednoduché. Jeho cesty se neobešly bez mecenášů, kterými byli přítel Vojtěch Náprstek, ale také
císař František Josef I., který snil o kolonizaci Jižní
Afriky. První Holubova cesta začala 18. května 1872
a vedla do Kimberley, kde panovala diamantová
horečka. Jako lékař se tu zprvu staral o nemocné
v evropských rodinách a díky zdejší lékařské praxi se dostal také k domorodcům, od kterých se
učil jazyk i jejich zvyky. Posléze si splnil klukovský sen, když došel k řece Zambezi a Viktoriiným

vodopádům. Byl prvním ze sedmi bělochů, kteří
řeku Zambezi překročili. Cesta ale trvala více než
sedm let a během ní nashromáždil na 30 000 sbírkových předmětů. Po návratu zamířil do Vídně, kde
své sbírky vystavoval. Zde také poznal svou budoucí ženu, Rosu Hofovou.
Se svojí ženou poté podnikl dobrodružnou
svatební cestu, potažmo svou druhou výpravu
na africký kontinent. Ta začala 22. listopadu 1883
a uskutečnit ji mohl díky podpoře veřejnosti i císařského dvora. Hodlal jít z Kapského Města napříč
kontinentem až do Káhiry. Na výpravě ho kromě
manželky doprovázelo také šest mužů, protože cesta byla plná nesnází. Domorodci na výpravu často
útočili a bránili jí v postupu, přesto se jim podařilo
cestou nashromáždit opět velké množství přírodovědeckého a etnografického materiálu.
Po svém návratu pořádal Holub přednášky a výstavy, které přibližovaly život na africkém
kontinentě. Jeho sbírky patřily k největším svého
druhu. Rozsáhlou sbírku, která čítala okolo 13 000

Mapa Viktoriiných vodopádů

předmětů, ale nebylo možné uceleně ukazovat.
Proto ji po částech rozprodával, ale také daroval
muzeím, vědeckým institucím či školám. Vydával
několik knih, uspořádal dvě velké výstavy – 1891
ve Vídni a 1892 v Praze.
Třetí výpravu do Konga, na přání Leopolda II.
Belgického, už ale neuskutečnil. Tropické nemoci
se natolik projevily na jeho zdravotním stavu, že už
nebyl schopen ji podniknout. Zemřel 21. února 1902
ve Vídni, kde byl také pohřben.
Český Livingstone, jak se Emilu Holubovi přezdívalo, je bezesporu jednou z našich velkých
osobností. Svou pracovitostí, pílí, odhodlaností ve
spojení se vzdělaností dokázal velké věci. Ve svých
očích ale nedosáhl všech svých cílů. Nepodařilo
se mu zmapovat dosud neobjevené části Afriky
nebo založit samostatné muzeum pro africké sbírky. Přesto jako nebojácný badatel, lékař, odborník
v zoologii a botanice dokázal předčít mnohé své
předchůdce.
Marie Kulinkovská
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Objevte tajemství
židovské čtvrti v Třebíči
Přijměte pozvání do města, které svými památkami vypráví příběh dvou různých
náboženství, dvou rozdílných kultur, dvou zcela odlišných světů. Díky soužití
a výjimečné toleranci obyvatel byly symboly křesťanské a židovské kultury
zapsány na Seznam UNESCO.
Jedná se o baziliku sv. Prokopa, která je považována za výjimečnou stavbu sakrální architektury,
a židovskou čtvrť, která patří mezi nejkompletnější
v Evropě.
V úzkých uličkách židovského města můžete
obdivovat unikátní ghetto, které připomíná dlouhou a bohatou historii židovské obce v Třebíči. Čtvrť
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představuje 108 dochovaných staveb. Významná
je především Zadní synagoga a Dům Seligmanna
Bauera.
V Zadní synagoze vás jistě zaujme interaktivní
model židovské čtvrti zachycující podobu židovského
města k roku 1850 nebo expozice týkající se židovské
kultury s názvem Makom Chajim – Místo života.

Dům Seligmanna Bauera nabízí návštěvu typického bydlení židovské rodiny v meziválečném období. Vybaven je autentickým dobovým nábytkem
a předměty denní potřeby, připomínající způsob
života a tradice zaniklé židovské komunity. V přístavku domu je také umístěna expozice košer řeznictví.
V Galerii Ladislava Nováka v židovské čtvrti
můžete také navštívit Pamětní síň Antonína Kaliny.
Jedná se o stálou expozici významného třebíčského rodáka, který zachránil více než 900 židovských
chlapců z koncentračního tábora Buchenwald. Hrdinství Antonína Kaliny bylo oceněno až po jeho
smrti. V roce 2012 mu byl udělen titul Spravedlivý
mezi národy, udělovaný lidem nežidovského původu, kteří přispěli za druhé světové války k záchraně
Židů před holocaustem.

Bližší informace na www.visittrebic.eu, www.trebiczije.cz.

KAM na výlet

Relaxační zóna na Křížovém
vrchu v Hustopečích

Macocha stále láká

Turisticky oblíbený cíl a zastávka cyklistů, využívajících blízkou Moravskou vinařskou cyklostezku, tak nabídne bludiště, hmatovou stezku ve tvaru
obřího šneka, několik balančních prvků ve tvaru
zvířátek – např. dřevěnou ještěrku či neobvyklého
dřevěnotravnatého ježka. Během podzimu dále
přibudou v lokalitě mlatové pěšinky a terénními

úpravami vznikne biotop
v podobě hnízdní stěny.
Milovníky dřevin potěší
v blízké budoucnosti výsadba dubové aleje s průhledem na kapli sv. Rocha, doplnění stávajících
dřevin do podoby sadu
s ovocnými stromy či arboretum domácích lesostepních dřevin. Zajímá-li
vás více detailů, navštivte
turistické informační centrum v Hustopečích, kde
na vás čekají informační letáčky s podrobnostmi.
www.hustopece.cz
Tento projekt „Hustopeče, Křížový
vrch: Relaxační zóna“ byl pořízen
za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vlastní propast je
volně přístupná. Návštěvníci si ji mohou
prohlédnout ze dvou
vyhlídkových můstků. Horního, ve výšce
138 metrů nade dnem,
a dolního, ve výšce cca
90 metrů nade dnem.
Od dolního můstku vede k Punkevním jeskyním
malebná turistická stezka.
U propasti se nachází turistická chata Macocha a v letní sezoně otevřené informační středisko,
kde si návštěvníci mohou zakoupit vstupenky do
Punkevních jeskyní. Ze Skalního mlýna se mohou
návštěvníci přepravit ekovláčkem k Punkevním jeskyním a odtud lanovkou k chatě Macocha.
Nedaleko horního můstku propasti Macocha je
parkoviště. Od něj až k hornímu můstku (asi 200 m)
je cesta bezbariérová.
-mak-

foto © Wikimedia Commons, autor Doroněnko

Prostor za lesoparkem na Křížovém vrchu v Hustopečích
se díky Národnímu programu podpory cestovního ruchu
v regionech rozrůstá o odpočinkovou a relaxační zónu, která dává
návštěvníkům další důvod k navštívení místa a umožňuje zde trávit volný čas.

Propast Macocha je největší
propastí tohoto typu ve střední
Evropě o hloubce 138,5 metru.
Dno propasti je od roku 1914
nedílnou součástí prohlídky
veřejnosti přístupných Punkevních
jeskyní v Moravském krasu.

Navštivte Zoologickou zahradu Hodonín
„Svět zvířat na kraji Dúbravy.“
Od andulky až po žraloka. Tak lze charakterizovat Zoo Hodonín, které i přes svou malou rozlohu
7,5 ha představuje na 800 zvířat ve 250 druzích.
Vedle početných kopytníků je zde k vidění vzácný
tygr ussurijský a bílý lev jihoafrický, jaguáři, skupina šimpanzů i osazenstvo akvárií, jemuž dominuje
žralok černoploutvý. Velkému zájmu se těší i kolekce exotických ptáků v čele s tukanem obrovským,
sov a evropských pěvců nebo hejno půvabných
plameňáků růžových.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ • OBČERSTVENÍ • VEŘEJNÁ
KRMENÍ ZVÍŘAT • SUVENÝRY • KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
Zoologická zahrada Hodonín
příspěvková organizace
U Červených domků 3529
695 01 Hodonín
www.zoo–hodonin.cz

otevírací doba:
duben–září | 9–19 hod.
březen, říjen | 9–17 hod.
listopad–únor | 9–16 hod.
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Turistické informační
centrum Třeboň

Jihočeský kraj

AVATELST
YD

cz
u.

ww

w.
ka

VÍ

V

(2 635 hlasů)
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TIC: Třeboň 1 148  Jindřichův Hradec 864 
Slavonice 173  Dačice 146  Tábor 105  Prachatice 50  Nové Hrady 37  Horní Planá 23 
Netolice 19  České Budějovice 12  Planá nad
Lužnicí 11  Veselí nad Lužnicí 8  Vimperk 5 
Vodňany 4  Písek 4  Blatná 4  Boršov nad Vltavou 4  Milevsko 3  Týn nad Vltavou 2  Český Krumlov 2  Lipno nad Vltavou 2  Javorník
Šumava 2  Vyšší Brod 2  Tourist Information
Bechyně 1  Protivín 1  Hluboká nad Vltavou 1
 Ciao Strakonice 1  Nová Bystřice 1  Lomnice
nad Lužnicí 0  Černá v Pošumaví 0  Malenice 0
 Rožmberk nad Vltavou 0  Lipensko 0  Hornické muzeum Rudolfov 0  Strakonice 0  InfopointVltava.cz České Budějovice 0  Bechyně 0

Anketa „Informační
centrum roku 2017“

Informační středisko w Turistické informační
město Jindřichův Hradec centrum Slavonice
Služby veřejnosti poskytujeme od
roku 1995. V roce 2002 jsme získali
cenu Spokojený zákazník Jihočeského
kraje a v roce 2003 jsme se stali členem
A.T.I.C. ČR i Jihočeskou pohádkovou
kanceláří. Jsme trojnásobným
držitelem titulu Informační centrum
roku Jihočeského kraje.

www.infocentrum.jh.cz
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Proč právě k nám?
1. Třeboň je malebná perla v rybniční krajině, město vyhlášené svými památkami, historií a kulturou
2. třeboňské slatinné lázně vám poskytnou možnost péče o zdraví, relaxaci i aktivní vyžití
3. okolí je rájem milovníků neporušené přírody,
cyklistů, turistů, vodáků, rybářů i houbařů

Infocentrum Vimperk

Proč právě k nám?
1. jsme Historické město roku 2007 s třetím největším památkovým komplexem v ČR
2. navštívit u nás můžete největší mechanický betlém světa – Krýzovy jesličky
3. okolím města vás proveze technický unikát, stoletý parní vlak Jindřichohradecké úzkokolejky, po
trati do Nové Bystřice nebo Obrataně

TIC Boží Dar, ilustrační foto

Srdečně zveme do nových prostor
v historické budově Staré radnice.
Nabídneme vám širokou paletu
služeb, propagačních materiálů
a suvenýrů, prohlídky radniční věže
i divadla J. K. Tyla. Náš zkušený
a vstřícný personál vám poskytne
tipy k příjemnému pobytu i aktivní
dovolené.

www.itrebon.cz

Vyhlašovatelem ankety „Informační
centrum roku 2017“ je Asociace
turistických informačních center ČR
a provozovatelem ankety Vydavatelství
KAM po Česku. Po dobu zveřejnění
ankety na www.kampocesku.cz od
20. 6. do 31. 8. 2017 navštívilo stránku
celkem 28 789 návštěvníků.
Celkem bylo přiděleno ve čtrnácti krajích České republiky certifikovaným TIC (turistickým informačním centrům) 18 400 hlasů, z toho 15 206
hlasů z České republiky a 3 194 hlasů ze zahraničních IP adres. Celkem 311 TIC získalo od laické i odborné veřejnosti nejméně jeden hlas, byla ale také
TIC, celkem 111, která žádný hlas nezískala. Míra
oblíbenosti TIC je často jen velmi obtížně měřitelná. Zpravidla je závislá na umístění infocentra, jaké
služby nabízí a v neposlední řadě také na schopnostech jeho pracovníků.

q

e

Město na pomezí Čech, Moravy
a Rakouska, v nadmořské výšce
519 m, leží na východním okraji České
Kanady. Slavonice jsou překrásným
a ojedinělým souborem goticko-renesančních památek.
Proč právě k nám?
1. v našem infocentru vám vždy poradíme, vše naplánujeme i zařídíme – profesionálně a s úsměvem
2. navštívit můžete renesanční domy a obdivovat
sklípkové klenby či freskové sály
3. nabízíme bohatý kulturní program, naučné turistické stezky, cyklotrasy, aktivní využití volného
času
www.i.slavonice-mesto.cz

Informační centrum roku 2017

Karlovarský kraj
(2 083 hlasů)
TIC: Ostrov 1 501  Františkovy Lázně 160  Karlovy Vary – Lázeňská 153  Boží Dar 113  Jáchymov 44  Cheb 28  Chodov 26  Sokolov 18 
Mariánské Lázně 17  Bochov 11  Karlovy Vary
– třída T. G. M. 7  Aš 4  Kynšperk nad Ohří 1
 Kraslice 0  Nejdek 0  Karlovy Vary – Krajská
knihovna 0

Informační centrum
Domu kultury Ostrov

q Infocentrum města

e

Karlovy Vary

Infocentrum v Ostrově působí od roku
1998. Činnost informačního centra
respektuje turistické možnosti města
Ostrova a v první řadě se zaměřuje na
takzvanou „příbuzenskou turistiku“.

Každý z nás je jiný. Někdo je více na
přírodu, jiný má rád památky a další
si chtějí odpočinout. Víme ale, co mají
návštěvníci našeho města na „Varech”
opravdu nejradši.

Proč právě k nám?
1. krásné staré město s výjimečným zámeckým
parkem – Posvátný okrsek, Stará radnice, Zámek
a výborná cukrárna
2. zachovalá SORELA – Dům kultury, stylizace zeleně ve stylu francouzských zahrad
3. brána Krušných hor

Proč právě k nám?
1. inspirující a aktuální informace o městě
2. jedinečná architektura města
3. unikátní přírodní léčivé zdroje
www.karlovyvary.cz

www.dk-ostrov.cz

Infocentrum Cheb

Královéhradecký kraj RTIC Kostelec

q

nad Orlicí

(1 889 hlasů)
TIC: Kostelec nad Orlicí 760  Jičín 191  Hořice 180  Pod Zvičinou 149  Žacléř 94  Trutnov 74  Nové Město nad Metují 68  Vrchlabí 53
 Opočno 51  Dobruška 42  Police nad Metují 41  Náchod 41  Dvůr Králové nad Labem 39
 Hradec Králové – Velké nám. 26  Orlické Záhoří 17  Lázně Bělohrad 13  Rokytnice v Orlických horách 11  Miletín 7  Deštné v Orlických
horách 7  Malá Úpa 4  Kuks 4  Rychnov nad
Kněžnou 3  Jaroměř 3  Česká Skalice 2  Návštěvnické centrum KRNAP Vrchlabí 2  Teplice
nad Metují 1  Špindlerův Mlýn 1  Hostinné 1
 Nový Bydžov 1  Janské Lázně 1  Svoboda
nad Úpou 1  Hradec Králové – Riegrovo nám. 1
 Chlumec nad Cidlinou 0  Skuhrov nad Bělou 0
 Svoboda nad Úpou – Rýchorka 0  Lánov 0 
TIC B&K TOUR Hradec Králové 0  Adršpach 0 
Nová Paka 0  Malé Svatoňovice 0  Červený Kostelec 0  SPINDL.info 0  Úpice 0

Infocentrum bylo založeno v roce
2004 městem a dobrovolnými svazky
obcí Orlice a Poorlicko. Poskytujeme
komplexní informace a služby,
které vám pomohou zorientovat se
v možnostech, které region nabízí.
Proč právě k nám?
1. přátelské „íčko“ nabité informacemi
2. oblíbené cíle – panská sídla, muzea, skanzeny
3. cykloturistika, vodácká řeka Orlice, Orlické hory

Městské informační w
centrum Jičín
Naše infocentrum najdete na
historickém Valdštejnově náměstí,
kde poskytujeme turistické informace
o oblasti Český ráj, z kultury, sportu,
o ubytování a tipech na výlety. Od roku
2016 jsme také prodejnou regionálních
produktů Český ráj.
Proč právě k nám?
1. pohádkové město – Rumcajs, Manka, Cipísek
2. jižní brána do Českého ráje
3. Albrecht z Valdštejna – barokní krajina

www.rtic.cz
www.jicin.org

TIC Orlické Záhoří
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Průběh ankety

Liberecký kraj

RTIC Turnov

Načasování ankety v hlavní turistické
sezoně 2017 dalo možnost TIC
vstoupit do přízně mnohem širší
veřejnosti. Pro tuto strategii volila
TIC zpravidla internet, sociální sítě,
městské zpravodaje i osobní kontakt
v infocentru. Jak se to podařilo právě
tomu „vašemu“ infocentru, ponecháme
na uvážení laskavého čtenáře.

(1 904 hlasů)

Český ráj – to je region plný přírodních
krás, historie a možností pro aktivní
dovolenou. V jeho středu se nachází
město Turnov, které je právem
nazýváno srdcem Českého ráje a které
má turistům co nabídnout.

TIC: Turnov 1 383  Lomnice nad Popelkou 160
 Jablonec nad Nisou 141  Železný Brod 64 
Frýdlant 63  Liberec 62  Nový Bor 21  Lázně
Libverda 5  Česká Lípa 2  Stráž pod Ralskem 1
 Vratislavice nad Nisou 1  Harrachov 1

Proč právě k nám?
1. ucelené a kompletní informace o Turnově a Českém ráji
2. bohatá nabídka propagačních materiálů a suvenýrů
3. Turnov – město drahého kamene a šperku, ideální výchozí bod do Českého ráje

Překvapením byl ale nebývale velký počet hlasů
přidělený ze zahraničí. Neuvěřitelným se jeví hlas
z ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis v Karibském moři v Malých Antilách. Tato skutečnost vede
vyhlašovatele i provozovatele ankety k domněnce,
že k udělení některých hlasů mohlo být užito technických zařízení se schopností vytvořit si možnost
hlasovat z celého světa. Jediná podmínka ankety,
kterou byl jeden hlas pro jedno TIC v jednom kraji,
však byla splněna.
Hlasování v jednotlivých krajích
hlasy
Jihočeský
2 635
Karlovarský
2 083
Liberecký
1 904
Královéhradecký
1 889
Pardubický
1 470
Zlínský
1 417
Plzeňský
1 351
Středočeský
1 318
Jihomoravský
1 176
Olomoucký
987
Vysočina
758
Moravskoslezský
701
Ústecký
674
Hl. město Praha
193
CELKEM
18 556

TIC
37
16
12
43
37
20
25
37
51
37
35
42
26
4
422

Provozovatel ankety, redakce KAM po Česku, zaznamenal také celou řadu nápadů, jak příští anketu
vylepšit. Například mít možnost udělovat záporné
hlasy infocentrům, kde jste byli nespokojeni. Z reakcí, které od vás redakce po dobu ankety dostala,
je zřejmé, že veřejnost stále více vnímá turistická
informační centra jako pomyslnou výkladní skříň
daného místa, oblasti, regionu i České republiky.

www.infocentrum-turnov.cz

Infocentrum Liberec

TIC Lomnice
nad Popelkou

w Jablonecké kulturní
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a informační centrum

Lomnice nad Popelkou v nadmořské
výšce 478 m je letoviskem a zimním
střediskem v atraktivní oblasti pod
horou Tábor. Zveme návštěvníky
k pobytu na pomezí Českého ráje
a Krkonoš.

Město se nachází v oblasti Jizerských
hor, v nadmořské výšce okolo 500 m,
uprostřed zeleně, v široké kotlině
tvořené řekou Nisou. Je přirozeným
kulturním i sportovně rekreačním
centrem regionu.

Proč právě k nám?
1. obnovená výroba Lomnických sucharů
2. naučná stezka městem Lomnice nad Popelkou
3. zajímavá architektura a památky ve městě i okolí
4. velký výběr sběratelských suvenýrů

Proč právě k nám?
1. do Jablonce za křehkou krásou bižuterie
2. na jabloneckém íčku vám vždy dobře poradíme
3. město v zeleni a klínu Jizerských hor
www.jablonec.com

www.kislomnice.cz

Infocentrum Rychnov nad Kněžnou

q

foto © Matěj Bárta
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Pardubický kraj

IC Litomyšl

(1 470 hlasů)

Infocentrum Litomyšl patří k nejstarším
infocentrům v ČR, bylo otevřeno
v červnu 1993 jako soukromé. Sídlí na
Smetanově náměstí čp. 72 v blízkosti
morového sloupu. V hlavní turistické
sezoně provozuje rovněž pobočku
na zámeckém návrší. Jeho odbornou
způsobilost dokazují profesní členství
a významná ocenění.

Asociace turistických
informačních center
(A.T.I.C. ČR)

Proč právě k nám?
1. široká nabídka služeb a suvenýrů
2. příjemné, přátelské prostředí pro všechny
3. informace o moderním historickém městě, památce UNESCO (zámecký areál), o rodišti B. Smetany, o operním festivalu Smetanova Litomyšl

Jsme samostatné, dobrovolné,
nezávislé profesní sdružení hájící
zájmy turistických informačních center.
Asociace byla založena jako Asociace
turistických informačních středisek ČR
v roce 1994. Dnešní název A.T.I.C. ČR je
registrován od listopadu 1997.

TIC: Litomyšl 472  Hlinsko 443  Svitavy 231
 Pardubice 53  Chrudim 49  Slatiňany 45 
Polička 37  Březová nad Svitavou 35  Lanškroun 16  Moravská Třebová 16  Seč 13 
Heřmanův Městec 13  Jablonné nad Orlicí 8 
Svojanov 6  Ústí nad Orlicí 6  Třemošnice 5 
Skuteč 3  Nasavrky 3  Proseč 3  Choceň 3 
Letohrad 2  Česká Třebová 2  Luže 2  Dolní
Morava 1  Žampach 1  Žamberk 1  Jevíčko 1
 Pastviny 0  Lichkov 0  Litomyšl – zámek 0 
Městské muzeum Králíky 0  Přelouč 0  Lázně
Bohdaneč 0  Vojenské muzeum Králíky 0  Vysoké Mýto 0  Bystré 0  Zdechovice 0

q

www.ticlitomysl.cz

Hlavním cílem je
• být centrem informační sítě cestovního ruchu
v ČR sloužící k oboustrannému toku informací
a potřebám hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských subjektů
• zvyšování odborné úrovně a informovanosti
svých členů
• monitorování, sumarizování a přenášení zkušeností mezi členy

Infocentrum Ústí nad Orlicí

TIC Hlinsko

w MIC Svitavy

e

Od roku 2012 sídlíme v růžovém
domečku v areálu Památkové
rezervace Betlém. Kromě poskytování
standardních služeb pro turisty
i občany města spravujeme Expozici
dřevěných hraček z Hlinecka s názvem
Příběh dřevěné panenky.

Město Svitavy nabízí to pravé
dobrodružství pro celou rodinu. Nechte
se okouzlit bohatou historií místních
památek, zajímavými životy slavných
rodáků a jedinečnými přírodními
areály. Přátelská atmosféra se rozlévá
do všech částí našeho města.

Proč právě k nám?
1. město Hlinsko – brána do krajiny tradic
2. Soubor lidových staveb Vysočina (Betlém a Veselý Kopec)
3. Masopust na Hlinecku – masopustní radovánky
byly v roce 2010 zapsané na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Proč právě k nám?
1. pro tipy a rady na základě vlastních zkušeností
a detailních znalostí města
2. pro služby – cyklopůjčovna, úschovna zavazadel,
mobilní aplikace, letáky, mapy, suvenýry
3. pro informace o městském památkovém okruhu
nebo o slavných rodácích – Oskar Schindler, Engelmar Unzeitig

www.hlinsko.cz
www.ic.svitavy.cz

O asociaci
• zajišťuje pravidelná setkání (jednání) svých členů
a společné akce • prezentuje činnost členských informačních center na veřejnosti (propagační materiály, web, veletrhy apod.) • organizuje odborné
zájezdy pro své členy • zajišťuje vzdělávání svých
členů prostřednictvím vzdělávacích seminářů pro
pracovníky TIC v jednotlivých krajích ČR • prosazuje zájmy svých členů v ČR i v mezinárodní oblasti
• ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi
se podílí na koncepcích a legislativních úpravách,
které se týkají činnosti informačních center – svými
připomínkami a návrhy se podílí na tvorbě norem
a předpisů ve výše uvedené oblasti • předkládá
státním i nestátním institucím vlastní návrhy a požadavky na řešení problematiky činnosti informačních center • spolupracuje s orgány státní a místní
správy za účelem rozvoje cestovního ruchu a služeb obyvatelstvu v dané oblasti • zastřešuje řešení
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých
obcích, městech a regionech • asociace je administrátorem certifikace Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR
• vždy oceníme vaše náměty, připomínky a postřehy v souvislosti s fungováním našich členských informačních center, stejně jako informačních center
certifikovaných v JKTIC
mobil: +420 602 341 361
e-mail: hlavac@polabi.com
www.aticcr.cz
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Redakce
KAM po Česku
Naše redakce se dlouhodobě věnuje
rozvoji, podpoře a propagaci
především domácího cestovního
ruchu. Od svého vzniku plní toto své
poslání v úzké spolupráci s turistickými
informačními centry napříč regiony
České republiky a v příhraničí Německa,
Rakouska, Slovenska a Polska.
Rozsáhlá distribuční síť, celkem 372 míst, je tvořena v drtivé většině případů právě turistickými
informačními centry a dále pak významnými památkami nebo středními školami se zaměřením
na cestovní ruch. Každoročně vydáváme nejméně
27 tištěných titulů, kterými jsou magazíny KAM po
Česku (česky), KAM na výlet (česky), Travel EYE (německy/anglicky), OPEN Czechia (slovensky/polsky)
a Pražský přehled kulturních pořadů (česky).
Internetový portál www.kampocesku.cz, který zaujímá dlouhodobě čelní místo mezi vydavatelstvími se zaměřením na cestování a kulturu, navštíví
denně v průměru 2 400 lidí se zájmem o cestování,
volnočasové aktivity a kulturu. A právě tyto stránky
byly „hostitelem“ ankety „Informační centrum roku
2017“.
Jednou z dalších aktivit naší redakce je činnost
charitativní. V minulosti jsme se věnovali spíše lokálním projektům zaměřeným na děti. Poslední
léta nám ale ukázala, že věnovat se této problematice v národním měřítku přináší větší možnosti, jak
upozornit na příběhy většinou opuštěných nebo
hendikepovaných dětí.
Naše redakce ocení také vaše náměty, postřehy, ale
i připomínky pro stále lepší putování po historických zemích Koruny české, v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku.
tel.: + 420 222 944 816–7
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz

ročník X., červen 2016

po Česku

NezáviÑte jeden
druhému, ale
mÝjte radÝji lásku
mezi sebou, neboħ
závist plodí zášħ.

PRAŽSKÝ

1*2016

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

KAM na
rodinný
výlet?

Turistický magazín

ročník VI., říjen 2016

NA VÝLET

Co třeba
na výstavu…

Rodinné
výlety
podzimní,
zimní
i jarní

ZDARMA

Speciál
RODIN A

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín

Czechia
www.openczechia.eu

TRAVEL

EYE

www.travel-eye.eu

Když všechny cesty
vedly do Prahy
www.karlovapraha.cz

Rocznik 6 / Ročník 6 Lipiec–Październik / Júl–Október 2015

Tourist magazine / Reisemagazin

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS
www.kampocesku.cz

Year / Jahrgang 10 | July–October / Juli–Oktober 2016

Holiday in Czech Republic
Ferien in der
Tschechischen Republik
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Rožnove, Rožnove, dřevěné
městečko… odkazuje lidová píseň
na kdysi dřevěné městečko, milé
a rázovité, ležící na úpatí posvátné hory
Radhošť. V posledních desetiletích
se proměnilo v moderní turistické,
kulturní, obchodní a průmyslové
centrum. Kdo někdy do Rožnova
zavítal, rád se vrací.
Proč právě k nám?
1. Valašské muzeum v přírodě – „živé“ muzeum
s bohatým folklorním programem
2. významný turistický cíl i výchozí bod pro turistiku (Jurkovičova rozhledna, Rožnovské pivní lázně,
Cyklostezka Bečva, Radhošť, Pustevny)
3. TIC – poradíme vám, co vše neminout v našem
městě a okolí, vybavíme vás mapkami, půjčíme
vám kola, koloběžky, uschováme zavazadla
www.visitroznov.cz

Infocentrum Zlín – radnice

Informační centrum
Zvonice Soláň

w TIC Kroměříž

Soláň žádná velehora není. Je to
kopec, kterému naměřili 860 m,
ale má privilegium být opěvován
a vzpomínán více než jeho vyšší
sousedé. Od doby, co si lidé Soláně
všimli, lákal je k vyprávění. Vyprávěly
se pověsti, zpívaly písničky. Soláň jeden
z nejhezčích kopců a navíc má všechno,
co lidské oko a fantazie potřebuje.
Proč právě k nám?
1. infocentrum v unikátní architektonické budově
2. galerie v přírodě, navíc s krásnými výhledy
3. bohem požehnané místo umělců

e

Pro svou mimořádnou historii spojenou
s vzdělaností a uměním je Kroměříž
nazývána Hanáckými Athénami.
Od roku 1978 je také městskou
památkovou rezervací, v roce 1997
byla vyhlášena Historickým městem
ČR a o rok později byl Arcibiskupský
zámek s Květnou a Podzámeckou
zahradou zapsán na Seznam UNESCO.
Proč právě k nám?
1. TIC je tu pro vás, rádi vám poradíme, pomůžeme a navedeme vás na ta správná místa ve městě
i okolí
2. UNESCO město, které vás ohromí svojí krásou
3. každý rok tematická turistická sezona s bohatým
doprovodným programem
www.kromeriz.eu

ZDARMA

-Karel IV.-

www.kampocesku.cz

TIC: Rožnov pod Radhoštěm 459  Zvonice Soláň 311  Kroměříž 146  Holešov 130  Uherské
Hradiště 96  Luhačovice 66  Uherský Brod 58
 Uherský Ostroh 43  Velké Karlovice 39  Napajedla 38  Zlín 18  Buchlovice 5  Vsetín 4 
Bystřice pod Hostýnem 3  Vizovice 1  Otrokovice 0  Valašské Meziříčí 0  Vlčnov 0  Valašské
Klobouky 0  Velehrad 0

www.zvonice.eu

S NÁMI VÍTE KAM
Turistický magazín

TIC Rožnov
pod Radhoštěm

(1 417 hlasů)
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Informační centrum roku 2017

Infocentrum
a muzeum Černošín

Plzeňský kraj
(1 351 hlasů)
TIC: Černošín 457  Plzeň 398  Spálené Poříčí 170  Poběžovice 102  Nečtiny 54  Tachov 43  Přimda 32  Kralovice 26  Starý Plzenec 16  Klenčí pod Čerchovem 13  Kašperské
Hory 9  Nepomuk 6  Domažlice 6  Železná
Ruda 5  Dobřany 3  Prášily 3  Rabštejn nad
Střelou 2  Zbirožsko 2  Radnice 1  Žihobce 1
 Rokycany 1  Horažďovice 1  Přeštice 0 
Nýrsko 0  Brdy 0

q Infocentrum

e

Spálené Poříčí

Milujeme Černošín a chceme, aby
i ostatní znali místo, které je jedno
z nejkrásnějších, jen opomíjené pro
svou velikost. To se však za poslední
roky mění a turismus zde stoupá díky
dobrým akcím, doporučením našich
návštěvníků a mediálním zprávám.

První písemná zmínka o obci Poříčí
pochází z roku 1239, která se od roku
1996 stala městem. Infocentrum
naleznete v roubeném lidovém domě
vedle fary. Domek je skvělou ukázkou
lidové architektury jižního Plzeňska –
vyhlášen kulturní památkou.

Proč právě k nám?
1. jsme krásné město s bohatou historií
2. stejně jako hrad Volfštejn, Kosí Potok nebo Vlčí
Hora
3. umíme poradit se vším, s dopravou, ubytováním a najdeme pro vás zajímavé akce i zajímavosti
v okolí

Proč právě k nám?
1. nejmenší město s titulem Historické město roku
2. krásná příroda Brd na dosah
3. stálá expozice humoru Jiřího Wintera Neprakty
www.spaleneporici.cz

www.cernosin.cz

Návštěvnické centrum Železná Ruda

Jihomoravský kraj

IC města Kyjova

(1 176 hlasů)

Město je přirozených správním
i společenským centrem. Nejbližší
okolí má ráz odlesněné pahorkatiny
s poli, sady a vinicemi. Ale jen několik
kilometrů západně či severně se
zdvíhají výrazně vyšší, zalesněné
vrcholky Věteřovské vrchoviny,
Ždánického lesa a Chřibů.

TIC: Kyjov 340  Mikulov 277  Blanenská informační kancelář Blanka Blansko 161  Strážnicko 95  Břeclav 78  Nedvědice 68  Pavlov 22 
Hodonín 21  Vyškov 21  Hustopeče 20  Veselí
nad Moravou 16  Dům přírody Moravského krasu
Skalní mlýn 8  Brno – město 8  Boskovice 6 
Znojmo 4  Velké Opatovice 3  Vranov nad Dyjí 3
 Židlochovice 3  Lednice 3  Valtice 2  Vedrovice 2  Nový Dvůr 2  Vavřinec 1  Vinařství
Nosreti Zaječí 1  Dolní Kounice 1  Letovice 1 
Bučovice 1  Mikulčice 1  Ivančice 1  Suchý 1
 Ždánice 1  Ústřední informační služba Blansko 1  Brno – Židovská obec 1  Zámek Slavkov
– Austerlitz 1  Tišnov 1  Rosice 0  Vracov 0 
Znojmo – Hradní 0  Hevlín 0  Ostrov u Macochy
0  Velké Pavlovice 0  Křtiny 0  1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR
Znojmo 0  Hrušovany nad Jevišovkou 0  Bohutice 0  Radějov 0  Čejkovice 0  Lanžhot 0 
Vranovice 0  Kunštát 0  Pasohlávky 0

q Blanenská informační

Proč právě k nám?
1. Kyjov má dlouholetou historickou a folklorní tradici
2. ve městě je možné zhlédnout moderní architekturu v podobě funkcionalistických vil
3. v informačním centru naleznete širokou nabídku
služeb, suvenýrů, knih a vstřícný, milý personál

e

kancelář „Blanka“
Jen málo turistických oblastí v České
republice nabízí tak unikátní spojení
historických památek a přírodních
krás jako právě oblast Blanenska
a Moravského krasu. Vítejte u nás!
Proč právě k nám?
1. Blansko je ideálním centrem pro výlety do Moravského krasu
2. v infocentru pro vás vymyslíme skvělý program
na míru
3. stále se u nás něco děje – nudit se zaručeně nebudete
www.blansko.cz
www.blanensko.cz

www.ickyjov.cz

Infocentrum
Brno – hlavní nádraží
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Podblanické
infocentrum Vlašim

Olomoucký kraj

Středočeský kraj

(987 hlasů)

( 1318 hlasů)

TIC: Šumperk – Hlavní třída 297  Hranice 176 
Olomouc 165  Velká Bystřice 66  Němčice nad
Hanou 55  Litovel 40  Česko-polské informační
centrum Jeseník 38  Javorník 37  Velké Losiny 27  Uničov 21  Lipník nad Bečvou 20  Zlaté Hory 15  Konice 5  Rapotín 5  Šternberk 4
 Lázeňské informační centrum Priessnitzových
léčebných lázní – Jeseník 4  Přerov 3  Štíty 2 
Pradědovo dětské muzeum Bludov 2  Náměšť na
Hané 2  Prostějov 1  Zábřeh 1  Staré Město
pod Sněžníkem 1  Vidnava 0  Šumperk – náměstí Míru 0  Slatinice 0  Moravský Beroun 0 
Přerov-Předmostí 0  Plumlov 0  Horka nad Moravou 0  Lipová-lázně 0  Mohelnice 0  Cholina 0  Dřevohostice 0  Kojetín 0  Ostružná 0
 Hanušovice 0

TIC: Vlašim 295  Kutná Hora 274  Mělník 148
 Poděbrady 131  Slaný 108  Dolní Břežany 90
 Český Brod 63  Bakov nad Jizerou 36  Neveklov 34  Kolín 31  Mnichovice 28  Zruč nad
Sázavou 26  Příbram – Knihovna Jana Drdy 12
 Milovice 11  Rožmitál pod Třemšínem 10 
Nymburk 4  Kutná Hora – Sedlec 4  Mladá
Boleslav 3  Kladno 3  Jílové u Prahy 2  Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát 1 
Benešov 1  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 1
 Říčany 1  Dobříš 1  Týnec nad Labem 0 
 Votice 0  Klučenice 0  Kralupy nad Vltavou 0
 Týnec nad Sázavou 0  Infocentrum Městského úřadu Příbram 0  Dům Natura Příbram 0 
Sedlčany 0  Roztoky u Prahy 0  Bělá pod Bezdězem 0  Čelákovice 0

q

Nejstarší zmínka o hradišti nad řekou
Blanicí pochází z roku 1303. Na stejném
místě založil roku 1318 Hynek z Vlašimi
tvrz, která měla chránit brod přes řeku.
První písemná zmínka o městečku pod
tvrzí je z roku 1320.
Proč právě k nám?
1. Vlašim je srdce Podblanicka, město s bohatou
historií uprostřed nedotčené přírody s dominantou hory Blaník
2. zámek Vlašim s unikátním přírodně krajinářským
parkem
3. ParaZOO – domov pro volně žijící živočichy, kteří
se pro trvalé následky zranění nemohou vrátit zpět
do volné přírody
www.vlasimskypark.cz

Infocentrum Velká Bystřice

IC Šumperk (Hlavní třída)

q IC města Kutná Hora

Založení města spadá do druhé
poloviny 13. století. Dnes je důležitým
hospodářským, správním i kulturním
centrem severozápadní Moravy.
Vyhlášení městské památkové zóny
a nákladná obnova domů probudila
Šumperk do nové krásy.
Proč právě k nám?
1. město kultury a historie – Živá brána Jeseníků,
přezdívané „Malá Vídeň“
2. expozice Čarodějnických procesů v Geschaderově domě
3. IC přímo na pěší zóně nabízí vedle všech základních služeb například prohlídkové okruhy městem
nebo vyhlídky z radniční věže
www.infosumperk.cz
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Infocentrum Slaný

w TIC Mělník

Jak název města napovídá, souvisí jeho
historie s těžbou („kutáním“) stříbrných
rud a tavením stříbra. Právem je tedy
považováno za pokladnici a klenot
země, jehož bohatství stojí u samé
kolébky rozmachu českého království.
Proč právě k nám?
1. víme co, kdy, kde v Kutné Hoře
2. mluvíme 5 jazyky (ČJ, AJ, RJ, FR, NJ)
3. Kutná Hora – město UNESCO, město dvou katedrál

e

Historické sídlo nad soutokem Labe
a Vltavy je městem již více než 740 let,
jak dokládá první písemná zmínka
v listině Přemysla Otakara II.
(1274). Statut královského věnného
města byl Mělníku udělen králem
Karlem IV.
Proč právě k nám?
1. královské věnné město s bohatou historií
2. tradice pěstování vína, vinařské slavnosti
3. středověké podzemí s nejširší studnou v ČR
(prohlídky zajišťuje TIC)

www.destinace.kutnahora.cz
www.ticmelnik.cz

Informační centrum roku 2017

TIC Kamenice
nad Lipou

Vysočina
(758 hlasů)
TIC: Kamenice nad Lipou 193  Humpolec 149
 Pelhřimov 138  Velká Bíteš 111  Velké Meziříčí 31  Třešť 31  Ždírec nad Doubravou 17 
Telč 15  Chotěboř 13  Počátky 10  Bystřice
nad Perštejnem 9  Třebíč – Národní dům 7 
Jihlava – radnice 7  Žďár nad Sázavou 6  Nové
Město na Moravě 4  Polná 2  Třebíč – Zadní synagoga 2  Ledeč nad Sázavou 2  Přibyslav 1 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné 1  Krucemburk 1  Žirovnice 1  Brtnice 1  Třebíč –
Bazilika 1  Zvole, Westernové Městečko – Central
Kemp 1  Jihlava – Brána Matky Boží 1  Světlá
nad Sázavou 1  Jemnice 1  Moravské Budějovice 1  Panský dvůr Telč 0  Telč – Řásná 0 
Koněšín 0  Zvole, Westernové Městečko – DRAXMOOR 0  Zvole, Westernové Městečko – Vstupní
brána 0  Náměšť nad Oslavou 0

q TIC Pelhřimov

Dnešní město, původně osada založená
při hradu počátkem 13. století, se
nachází v nadmořské výšce 561 m.
Evropskou zajímavostí je lesní hřbitov
Bradlo s kaplí sv. Máří Magdaleny
a technickým unikátem provozovaná
úzkokolejná železniční trať.
Proč právě k nám?
1. malebné městečko na Vysočině
2. čistý vzduch, spousta cyklostezek vedoucích
krásnou přírodou
3. v našem infocentru vám ochotně sdělí všechny
potřebné informace

e

Město leží v půvabné krajině
Českomoravské vrchoviny –
Pelhřimovska, které je turistickým
rájem s bohatou historií. Nabídnout
vám ale můžeme také řadu expozic,
například rekordů a kuriozit, Muzea
strašidel, Síně Lipských nebo Muzea
Vysočiny.
Proč právě k nám?
1. pohádková městská rezervace
2. turistické cíle v budově i blízkém okolí
3. výlety z města rekordů po Vysočině
www.pelhrimovsko.cz

www.kamenicenl.cz

Infocentrum Třešť

Ústecký kraj

MIC Duchcov

(674 hlasů)

Sídlíme v rekonstruované budově
historické části města, v sousedství
Muzea města Duchcova, nedaleko
státního zámku. Prostory infocentra
slouží i jako výstavní síň, kde celoročně
probíhají nejrůznější výstavy – vstup
zdarma.

Věděli jste, že 140 schodů městské
radniční věže dokázalo zdolat i několik
ne právě mladých turistů? Z ochozu
jistě spatřili také komín nesoucí jméno
Jáchym. Legenda, která se k němu váže,
dává odpověď na věčnou otázku, jak
přicházejí děti na svět.

Proč právě k nám?
1. procházka po Duchcově s úkoly a malou odměnou
2. pořádáme výstavy – vstup zdarma
3. provozujeme vyhlídkovou věž kostela CČSH
4. TIC nabízí propagační materiály, mapy, noviny,
časopisy, suvenýry, publikace, brožury i turistické
vizitky

Proč právě k nám?
1. Žatec, jedinečné město chmele a piva, kandidát
na zápis do Seznamu UNESCO
2. nejpřátelštější TIC široko daleko
3. Chrám chmele a piva, muzeum Homolupulů,
Chmelařské muzeum

TIC: Městské informační centrum Duchcov 184 
Žatec 100  Děčín 99  Louny 87  Ústí nad Labem 39  Litoměřice 36  Březno 25  Kadaň 20
 Klášterec nad Ohří 20  Lovosice 17  Nová
Ves v Horách 16  Šluknov 12  Děčín hl. nádraží 5  Krásná Lípa 3  Litvínov 3  Klínovec 2 
Štětí 1  Rumburk 1  Teplice 1  Roudnice nad
Labem 1  Chomutov 1  Dubí 1  Hřensko 0 
Most 0  S-centrum Děčín 0  Krupka 0

q TIC Žatec

w

www.infozatec.cz

www.infoduchcov.cz

Infocentrum Klášterec nad Ohří v budově radnice
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TIC Frenštát
pod Radhoštěm

Moravskoslezský kraj
(701 hlasů)
TIC: Frenštát pod Radhoštěm 152  Opava 81 
Nový Jičín 75  Beskydské informační centrum
Frýdek-Místek – pobočka Místek 68  Ostravský
informační servis – pobočka Elektra 57  Třinec 43
 Bohumín 39  Klimkovice 34  Krnov 31  Beskydské informační centrum Frýdek-Místek – pobočka Frýdlant nad Ostravicí 31  Mosty u Jablunkova 28  Hukvaldy 16  Beskydské informační
centrum Frýdek-Místek – pobočka Frýdek 16  Ostravice 13 Informační centrum při Městském Muzeu Rýmařov 5  Infocentrum a muzeum Turistických známek Rýmařov 2  Bruntál 2  Studénka 2

 Ostravský informační servis – pobočka Věž 1 
Český Těšín 1  Bystřice 1  Fulnek 1  Příbor 1 
Ostravský informační servis – pobočka Karolina 1
 Holčovice 0  Jablunkov 0  Hradec nad Moravicí 0  Brušperk 0  Štramberk 0  Hlučín 0 
Kopřivnice 0  Petrovice u Karviné 0  Čeladná 0
 Ski areál Bílá – Beskydy 0  Leskovec nad Moravicí 0  Bílovec 0  Bartošovice 0  Ostravský informační servis – pobočka Přívoz 0  Vítkov 0 
Ostravský informační servis – pobočka Svinov 0 
Ostravský informační servis – pobočka Letiště Mošnov 0  Odry 0

q

Vítejte ve městě ležícím v malebné
kotlině moravskoslezských Beskyd.
Samotné město i s okolím nabízí
spoustu možností pro pěší turistiku,
cykloturistiku, jízdu na horských
kolech, lyžování či paragliding. Díky
krásné přírodě a pohostinnosti jeho
obyvatel je vyhledávaným střediskem.
Proč právě k nám?
1. Frenštát pod Radhoštěm i originál Radegasta je
jen jeden!
2. skvělá dostupnost nejatraktivnějších míst Moravskoslezských Beskyd
3. ultramaraton Beskydská sedmička, rodiště olympijského vítěze Jiřího Rašky
4. multižánrový festival Horečkyfest v Amfiteátru
na Horečkách
www.frenstatinfo.cz

Muzeum a infocentrum Bohumín

Hlavní město Praha
(193 hlasů)
TIC: PIS-PCT Můstek, Praha 90  PIS-PCT letiště
T1, Praha 47  CzechTourism – Vinohradská, Praha 38  TIC CzechTourism, Staroměstské náměstí,
Praha 1

BIC Frýdek-Místek, pobočka Frýdek

TIC PIS-PCT – Můstek q TIC CzechTourism –
Prague City Tourism (Pražská
Vinohradská
informační služba) je moderní
marketingová organizace hlavního
města Prahy. Jejím posláním je péče
o rozvoj domácího i zahraničního
cestovního ruchu v české metropoli.

Proč právě k nám?
1. nepřeberné množství průvodců, map a brožur
2. perfektně informovaní, příjemní, profesionální
pracovníci
3. jedinečné suvenýry, které jinde nenajdete
www.prague.eu

Agentura CzechTourism je státní
příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost
v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací
listinou a platným statutem.
Proč právě k nám?
1. poskytujeme propagační a informační materiály
z regionů ČR, také v jazykových mutacích
2. informace o vnitrostátní i mezinárodní dopravě
3. informace o kulturních, sportovních a společenských akcích, odkazy na ubytovací služby, užitečné
informace o cestování bez bariér v ČR
www.czechtourism.cz

TIC CzechTourism, Staroměstské náměstí, Praha 1
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KAM představuje
Jan Svěrák

Příběh ﬁlmu Po strništi bos

Arnošt V
Vašíčekk

Režisér Jan Svěrák vypráví, jak vznikal jeho nejnovější film, a prozrazuje, co byli herci ochotni svým
rolím obětovat, proč se točilo až ve vzdálených
Slavonicích a jak se filmový scénář liší od knižních
vzpomínek Zdeňka Svěráka. Výpravná publikace
s množstvím barevných fotografií a dokumentu
nechává čtenáře nahlédnout do úspěšné tvůrčí
dílny otce a syna Svěrákových a do zákulisí natáčení jednoho z nejočekávanějších filmů roku
2017. Historky z natáčení, postřehy a úvahy tvůrců, řešení autorských i technických problémů – to
vše dělá knihu atraktivní nejen pro odborníky, ale
pro každého milovníka českého filmu.
cena: 329 Kč
www.kniha.cz

Krev démona

Připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Václav Smil
Za bouřlivé noci je na zámku Stráž nad Nežárkou
uspořádán tajný magický rituál, po kterém na místě
zůstane uříznutá lidská hlava. Tělo je nalezeno na starém pohanském obětišti v lese. Kromě hlavy mu chybí
i pravá ruka. Lidská oběť naznačuje, že kdosi usiloval
o přivolání zvlášť temných sil… Napínavý mystický
příběh volně navazuje na úspěšné knihy Ďáblova lest
a Ztracená brána. Trojice„vyšetřovatelů“ – doktor Runa,
komisař Sumara a inspektorka Šímová – se pokouší
odhalit, jak souvisí série bizarních vražd s tajemnými
středověkými artefakty a templářskými šiframi ukrytými v podivné výzdobě kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Zatímco kriminalisté se krůček po krůčku
blíží k odhalení rafinovaného vraha, Runa je na stopě
nejzáhadnějšímu okultnímu předmětu všech dob.
Netuší, že tentokrát bude muset k rozluštění poslední
hádanky nasadit život. Anebo možná ještě něco víc.
cena: 279 Kč
www.ceskatelevize.cz

Globální katastrofy a trendy

?

Zcela nová podoba originálně koncipovaného
průvodce, který čtenáře seznamuje s opevněním
a dalšími vojenskými stavbami na území někdejšího Československa nejen z druhé poloviny 30. let
minulého století, ale i z období německé okupace
a studené války. Kromě podrobných údajů o oficiálně zpřístupněných muzeích publikace obsahuje
tipy na výlety k volně dostupným objektům v turisticky atraktivních oblastech. Jednotlivé destinace
jsou řazeny přehledně podle krajů, nechybí orientační mapky, informace o přístupových trasách
a otevíracích dobách či tipy na další zajímavosti
v okolí. Součástí knihy je opět shrnující pojednání
o historii československého opevnění od poloviny
30. let minulého století až do pádu železné opony.
V knize najdete i unikátní dobové fotografie a výkresy pevnostních objektů.
cena: 349 Kč
www.kniha.cz

Jak se říká místnosti ve věži zámku ve Stráži
nad Nežárkou, kde Ema Destinnová údajně
pořádala spiritistické seance?
a) Ďáblova komnata
b) Komnata duchů
c) Komnata démonů
Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od
Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop nebo na
telefonním čísle 387 222 555.

Václav Smil patří mezi nejvlivnější globální myslitele současnosti. Jeho kniha přináší rozmanitý,
interdisciplinární pohled na globální katastrofy
a trendy, které může přinést příštích padesát let.
Analyzuje škálu enviromentálních, ekonomických,
demografických i politických faktorů, které nám
umožní pochopit souvislosti a v dlouhodobé perspektivě mohou zvrátit negativní trendy a minimalizovat rizika katastrof.
cena: 399 Kč
www.albatrosmedia.cz

Martin Dubánek, Jan Lakosil, Tomáš Fic

Nové putování
po československém opevnění
1935–1989
Muzea a zajímavosti
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc září 2017
Celkem došlo 2 724 odpovědí, 2 533 z internetu a 191 dopisů, z toho
1 505 žen a 1 219 mužů

Teplice
otázka 1: a) na úpatí Krušných hor
otázka 2: b) Malá Paříž
otázka 3: a) nejstaršími lázněmi ve střední Evropě
soutěžilo: 482 čtenářů; správně 468; špatně 14
výherci: Renata Feslová, Čerčany; Alenka Kašpárková, Ostrava; Jana Králíčková, Rychnov u Jablonce nad Nisou; Mgr. Eliška Špráchalová, Rudník u Vrchlabí; Lucie Vorlová, Praha 5; Michael Bizoň, Kostice; Radek Čáslavský, Žďár nad Sázavou; Miloš Fára, Louny; Karel Galda, Přerov; Petr Zeman, Loket

Za zábavou i poznáním do Třebíče
otázka 1: b) kronikář Suchenius
otázka 2: a) 162
otázka 3: c) na Pekelný kopec
soutěžilo: 451 čtenářů; správně 436; špatně 15
výherci: Eva Kubenová, Lanškroun; Zdena Pálková, Zdice; Věra Pojmanová, H. Brod; Svatava
Schrötterová, Šternberk; Anna Tonarová, Praha 8; Josef Dudáš, Bohumín; Ondra Klůc, Chrast; Vladimír Velan, Ústí nad Labem; Květoslava Pavlíčková, Pardubice; Zdeněk Mouca, Třeboň

Tassilo, princ z Hořovic
otázka: Jaký přídomek měl hrabě Tassilo v německy mluvících zemích?
odpověď: a) ze Schaumburgu, b) z Hořovic
soutěžilo: 402 čtenářů; správně 401; špatně 1
výherci: Olga Košťálková, Soběslav; Vlasta Smejkalová, Jihlava; Veronika Tauchmanová, Mělník;
Vlasta Vašičková, Brumov-Bylnice; Pavel Babka, Praha10; Jiří Mika, Karlovy Vary; Adrian Svoboda,
Žatčany; Květoslava Nováková, Radonice – Jenštejn; Ludmila Ondráková, Slavonice; Zdeněk Hájek,
Plzeň

Kartografie PRAHA – Podzemí Česka
otázka: Jak se jmenuje a kde se nachází jeskyně, která si v jedné známé pohádce o čertech zahrála
peklo?
odpověď: jeskyně Pusté kostely na Českolipsku
soutěžilo: 253 čtenářů; správně 44; špatně 209
výherci: Dana Fašinová, Jihlava; Beata Horáková, Újezd u Brna; Jaroslava Uhlichová, Praha 8

Edice ČT
otázka: Kolik planet má sluneční soustava?
odpověď: a) 8
soutěžilo: 369 čtenářů; správně 323; špatně 46
výherci: Stanislav Boček, Lysá nad Labem; Pavel Navrátil, Uherské Hradiště; Filip Rýznar, Šumperk

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Dačice
soutěžilo: 368 čtenářů; správně 356; špatně 12
výherci: Františka Matoušková, Letkovice-Ivančice; Blanka Váchová, Praha; Miuloš Podzimek,
Turnov

Křížovka
… románský charakter…
soutěžilo: 399 čtenářů; správně 392; špatně 7
výherci: Anna Hadašová, Valašské Meziříčí; Rudolf Kolář, Bruntál; Jan Řípa, Česká Lípa

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Nejvíce odpově

dí na soutěžní
otázky do redakc
čtenáři z okolí
e zaslali
distribučního
místa Prostějov.
Poměr počtu oby
vatel v závislo
sti na počtu
došlých odpově
dí rozhodl, že
prestižní certiﬁk
át

Mazaní čtená

ři

uděluje redakc

e magazínu KA
M po Česku
za vydání září
2017

Kartografie PRAHA.
a) Františkovy Lázně (1935) b) Luhačovice (1926) c) Lázně Libverda (1922)
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