
PRÁVO uu PÁTEK 16. KVĚTNA 2014 S 5VÍKEND

Praha

Svět knihy ve Veletržním paláci

Do neděle 18. 5. navštivte
v Praze na Výstavišti v Holešovicích
20. ročník mezinárodního knižního
veletrhu a literárního festivalu Svět
knihy 2014. 

Letošní tematické bloky tvoří
Odkaz historie v literatuře, Čteme
jedním dechem 2 – fantasy a sci-fi,
Kolik podob má kniha, Vaříme s kni-
hou a Výročí v roce 2014. Otevřeno
v sobotu 9.30 až 19 hod., v neděli
9.30 až 16 hod. 

➘ www.svetknihy.cz
Den plný soutěží Prahy 1

Den Prahy 1 pořádá městská
část v neděli 18. 5. od 10 do 16 hod.
V divadlech ABC, Rokoko a jejich
okolí je pro děti připraveno pět sta-
novišť s historickou postavou, které
přibližují danou část města. Za po-
moci otázek na odpovědi ano / ne
budete hádat, o jakou postavu jde,
a svůj tip zapíšete do hrací karty.
Soutěžní den budou doprovázet
i workshopy a dílny.
➘ www.mestskadivadlaprazska.cz
Květinový jarmark ve Ctěnicích

V sobotu a v neděli proběhne na
zámku Ctěnice květinový jarmark.
Nabídne bohatý sortiment  květin,
sazenic, výpěstků, bylinek, trvalek,
keřů, dřevin atd. Otevřeno od 10 do
17 hod.

➘ www.muzeumprahy.cz

Střední Čechy

Středověký den na Okoři

V sobotu 17. 5. si na Okoři, vzdá-
leném zhruba 15 km severozá-
padně od Prahy, nenechte ujít stře-
dověký den, který od 10 do 18 hod.
oživí atmosféru zříceniny gotického
hradu. Užijete si dobové tržiště, ob-
čerstvení, tombolu, šerm, divadlo
i ohňovou show. 

➘ www.sermiri.cz
Slavnosti krále Jiřího z Poděbrad

Pátkem 16. 5. počínaje až do ne-
děle 18. 5. oslavte v Poděbradech
550. výročí mírové mise krále Jiřího
z Poděbrad a 10. výročí vstupu ČR
do EU. V pátek nevynechejte prů-
vod z Kolonády následovaný od
18.30 divadelní hrou a ohňovou
show na 1. nádvoří zámku. Sobotní
program zahrnuje soutěžní festival
hudebních a tanečních souborů, ne-
děle hudební a taneční vystoupení.

➘ www.mesto-podebrady.cz
Muzejní noc v Českém Brodě

Podlipanské muzeum v Českém
Brodě se v sobotu 17. 5. otevře ve
večerních hodinách. Od 18 do 22
hod. si bez vstupného projdete
tamní expozice ozvláštněné o vý-
klad personálu v barokních kostý-
mech. Ke zhlédnutí budou výstavy
historických žehliček, dravců na za-
hradě muzea či sakrálního umění
na Českobrodsku. Vstup volný. 
➘ www.podlipanskemuzeum.cz

Severní Čechy

Pohádkové bytosti 
na Starých Hradech

Pohádkový hrad a zámek Staré
Hrady ve stejnojmenném městě
v Českém ráji si pro návštěvníky
v sobotu 17. 5. připravil Archibal-
dovy slavnosti od 10 do 18 hod.
Kromě soutěže čaroděje Archi-
balda I. se děti mohou těšit na 
šermířské souboje a rytířský turnaj,
hry s princeznami i jarmark. 

➘ www.starehrady.cz
Strašidla na zámku Jezeří

Sezónu na zámku Jezeří v Hor-
ním Jiřetíně zahájí v sobotu 17. 5.
od 11 hod. strašidla. Akce s názvem
Vzpoura strašidel nabídne dětem
hranou prohlídku  Ať žijí duchové
průběžně od 11 do 16 hod. a vy-
světlí jim rozdíl mezi strašidlem
a duchem. Vstupné 70 Kč, snížené
40 Kč, rodinné 150 Kč. 

➘ www.zamek-jezeri.cz
Otevírání Máchova jezera

Město Doksy a Občanské sdru-
žení pro rozvoj Starých Splavů zvou
na Otevírání Máchova jezera, které
se koná v sobotu 17. května na
hlavní pláži. Pro zájemce se pořá-
dají projížďky na lodi. Masky se
mohou těšit na zajímavé odměny.
Bohatý doprovodný program. Za-
čátek v sobotu ve 13 hod. Akce po-
kračuje i v neděli.

➘ www.doksy.com

Jižní Čechy

Cipískoviště v Písku

V Písku navštivte o víkendu akci
Cipískoviště. V pátek 16. 5. se na
náplavce u řeky Otavy uskuteční
vernisáž soch z písku od 16.30, na
nábřeží 1. máje od 8 hod. závod
dračích lodí Draci mezi mosty. V so-
botu v Palackého sadech nevyne-
chejte s dětmi Cipískovo pohád-
kové odpoledne od 15 hod. do
18.30. Vstup až na výjimky volný. 

➘ www.cipiskoviste.cz
Veletrh Hobby v ČB

Do neděle 18. 5. máte na výsta-
višti v Českých Budějovicích mož-
nost navštívit výstavu Hobby, která
pamatuje na zahrádkáře i stavitele.
Chybět nebudou potřeby pro do-
mácnost a elektrické spotřebiče,
komunální a úklidová technika či
klimatizace a potřeby pro volný
čas. Otevřeno od soboty 9 až 18
hod., v neděli 9 až 17 hod. Vstupné
100 Kč, snížené 60 Kč. 

➘ www.vcb.cz

Východní Čechy

Pohádkový zámek Pardubice

Na zámku Pardubice si 17. 5. ne-
nechte ujít pohádkové odpoledne
plné her a představení pro děti.
Program nabízí i cirkus, souboj
princů a žonglérská vystoupení. Za-
čátek v 10 hod. bude zpestřen pří-
jezdem královské rodiny, v jejímž
kočáře se budete moci během dne

až do 17 hod. svézt. Vstupné 30 Kč,
snížené 25 Kč. 

➘ www.kcpardubice.cz
Slatiňanské pozastavení 
v zámeckém parku

Sobotního Slatiňanského poza-
stavení, tradiční kulturní akce v zá-
meckém parku stejnojmenného
města, se zúčastněte v sobotu 
17. 5. od 9 hod. Vedle dobového
jarmarku, speciální zámecké pro-
hlídky a projížďky kočárem jsou při-
pravena taneční, šermířská i diva-
delní představení. Vstup volný. 

➘ www.zamek-slatinany.cz

Morava

Beer House v Třebíči

V Třebíči se 16. a 17. 5. představí
během akce Beer House 30 pivo-
varů ve čtyřpatrové bývalé fabrice
Bopo. V pátek od 16 a v sobotu od
15 do 24 hod. se vedle pivních a ga-
stronomických zážitků můžete těšit
na hudební vystoupení. 

➘ www.beerhouse.cz
Slavnosti 
na Slezskoostravském hradě

V sobotu i v neděli proběhne na
Slezskoostravském hradě jarmark
a hlavní program od 11 a 16 hod.,
který nabídne historický šerm,
tance, divadlo či katovskou dílnu.
Nejen děti se mohou zúčastnit hry
Poznej Slezskoostravský hrad. 

➘ www.cerna-louka.cz

Muzejní noc v Rýmařově

Městské muzeum Rýmařov si
prohlédněte 16. a 17. 5. ve večer-
ních hodinách. V sobotu bude od
18 hod. přednášet Michal Vyhlídal
o erotice v dějinách výtvarného
umění a v 19.15 začne komento-
vaná prohlídka muzejní expozice. 

➘ www.muzeumrymarov.cz
Za folklórem 
do Těšínských Beskyd

V obci Košařiska se v sobotu
koná akce „Miyszani łowiec“. Náv-
štěvníci se mohou od 10 hod. těšit
na obřady a tradice související s vy-
háněním ovcí na pastvu. Děti si vy-
zkoušejí řemesla, jako například
drátenictví, košíkářství, k ochut-
návce budou speciality nejen z ov-
čího sýra, zahraje lidová muzika.

➘ www.tesinskeslezsko.cz
Divadelní Flora Olomouc

Včera zahájený festival Divadelní
Flora potrvá do 24. 5. Přivítá české
i zahraniční soubory a nabídne pět
desítek produkcí. Pořadateli jsou
Divadlo Konvikt a Moravské di-
vadlo Olomouc.

Prodej vstupenek na festivalové
produkce probíhá v pokladně Mo-
ravského divadla Olomouc. Vstu-
penky lze rezervovat online na
stránkách Moravského divadla
přes ikonku "vstupenky" u jednotli-
vých produkcí, případně na tel. 
585 500 500 nebo e-mailu: (bam)

pokladna@mdol.cz

Stanislava Brádlová

Pravčická brána, nacházející
se v Českém Švýcarsku na se-
veru Čech, je skutečný unikát –
je to největší přirozená skalní
brána v Evropě a její krásu dá-
vají tušit už jenom fotografie.
Ovšem vlastnímu pohledu a po-
citu na místě se žádný snímek
nevyrovná.

A jako u každé krasavice je
dlužno dodat i míry: výška – 
16 metrů, rozpětí – 27 metrů
a tloušťka skalního mostu v nejuž-
ším místě – zhruba 2 a půl metru.
Za 150 let turistického „prošlapá-
vání“ z ní ubyla vrstva skoro 
50 centimetrů, a tak se od roku
1982 na vrchní oblouk už chodit
nesmí. Ostatně stejně je na ni nej-
lepší pohled z protější vyhlídky.

Historie 
Pravčické brány

Záleží na tom, co sledujeme.
Zdejší pískovce se začaly usazovat
před nějakými 90 milióny let,
stopy po lidech jsou staré při-
bližně 15 tisíc let. A jak říká Vác-
lav Sojka, fotograf a pracovník
Národního parku České Švýcar-
sko, dá se předpokládat, že naši
dávní předci vnímali podivuhodný
pískovcový útvar jako ženský
symbol a sousední Malý Prav-
čický kužel jako symbol mužský.

Turistický ruch tu začal kvést už
na počátku 19. století. Původní
malou boudičku, výčep s občer-
stvením, vystřídalo v roce 1882
honosné Sokolí hnízdo – dodnes
fungující, a tudíž jeden z nejstar-
ších výletních hostinců u nás
vůbec. Zajímavý je i původ názvu
brány. Na konci 18. století se ob-
jevuje název Prebischtor – Prebi-
schova brána – podle poustevníka,
který tam údajně přebýval. V češ-
tině se užívaly různé varianty: Pre-
bišská brána, Prebištor, dokonce
Přebičská brána a další. Až v roce
1924 se na základě výnosu tehdej-
šího ministerstva školství a ná-
rodní osvěty začal užívat název
Pravčická brána.

Pískovcové skály 
lákají i horolezce

Existuje záznam, který dokládá,
že v roce 1836 dorazilo na Prav-
čickou bránu 1163 poutníků, jen
pro srovnání – dnes tudy ročně
projde na 180 tisíc návštěvníků.
Narůstající cestovní ruch poskytl
řadě místních lidí obživu. Poutníci
si mohli najmout průvodce,
k cestě nahoru sloužili i koně

a dámy braly zavděk nosítky, stálo
to jeden zlatý a 30 krejcarů.
Kvetla zde i živnost hostinská
a také výroba a prodej suvenýrů.
Zdejší pískovce zároveň vybízejí
i k horolezení. Zpočátku se tak
ovšem dělo dost surovým stylem.
To potvrzuje i pracovník Národ-
ního parku České Švýcarsko
Tomáš Salov. Podle jeho slov si
„horolezci“ na vrcholky skal vy-
tesávali schůdky. Naštěstí brzy
zvítězil zdravý rozum a zrodilo se
tu tak zvané etické lezení – tedy
výstupy s minimálním poškoze-
ním skal. V každém případě je
Pravčická brána velkým divem
přírody a stojí za to naplánovat si
k ní výlet. 

Pravčická brána – unikátní 
krasavice v Českém Švýcarsku

Největší přehlídka organi-
zací zaměřených na mimo-
školní výchovu dětí, známá
Bambiriáda, proběhne letos od
22. do 25. 5. v patnácti  městech
České republiky.

Bambiriádu každoročně po-
řádá Česká rada dětí a mládeže
(ČRDM), nyní již pošestnácté.
O program se už tradičně postará
řada juniorských organizací,
zvláště pak těch, které k ČRDM
náleží. Jsou jimi například Aso-
ciace malých debrujárů, Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Asociace TOM, Liga lesní
moudrosti, Junák, Pionýr… 

Živý katalog možností
Hlavním smyslem Bambiriády

ovšem není zabavit malé náv-
štěvníky na jedno či dvě květ-
nová odpoledne. Poutavou for-
mou chce zafungovat především
jako jakýsi živý katalog mož-
ností, jak mohou děti trávit volný
čas – prakticky po celý rok –
pokud si tedy z předkládané na-
bídky dokážou vybrat něco, do
čeho mají chuť…

„Bambiriáda může být letos
průvodcem při využití volného
času – pro vás, popřípadě pro
vaše děti či blízké,“ říká předseda
pořadatelské ČRDM Aleš Sedlá-
ček.

Co konkrétně mohou malí náv-
štěvníci v některém z bambiriád-
ních měst vidět, a hlavně si vy-
zkoušet? 

Příklady z chystaného
programového menu

V Českých Budějovicích bude
1. středisko Zálesáka předvádět
ukázky tábornických dovedností;
nebudou přitom chybět nízká
lana, střelba z praku, hod na cíl,
poznávání různých zvířat
a stromů či signály Morseovy
abecedy. Pionýři, Země – ne-
země o.s. nebo Rodinné centrum
Rozárka připravují pro děti sou-
těže, spolek Keltoviny zase
ukázku internetového časopisu
spojenou s náborem nových re-
daktorů... 

„Letos se nám přihlásilo o tři
organizace víc než loni, což je
skvělé, děti budou mít větší mož-
nost vybrat si aktivitu, která je
opravdu baví,“ konstatuje koor-
dinátor Bambiriády v Blansku
Miroslav Martinek. Děti si vy-
zkoušejí například stolní tenis,
baseball nebo judo, upřesnil
jeden z blanenských organizá-
torů, Vít Pořízek. Náchodští po-

řadatelé chystají vysoké lanové
dráhy a sjezdy, vodní hrátky, raf-
ting a kanoistiku, projížďky na
koních, žonglování, bubnování
a taneční workshopy. 

V Praze se děti mohou zase
těšit třeba na debrujárské pokusy,
hlavolamy a soutěže, na výstavu

a chovatelskou poradnu zvířat, na
prezentaci modelářské činnosti,
na skákání přes švihadlo,  ukázku
kompletně vybaveného indián-
ského týpí nebo na me-
diální hry a soutěže spojené
s konkurzem na vesmírnou po-
sádku Expedice Mars 2014.

Organizace, jež se na Bambi-
riádě představují, nabízejí dětem
a mladým lidem bezpečné pro-
středí pro užitečné trávení vol-
ného času. Bambiriáda se tak
stává vskutku aktuálním sborní-
kem možností, kde a jak mohou
trávit volný čas. Stačí si jen vy-
brat – zmíněná akce se uskuteční
v celkem 15 městech republiky.
Jsou jimi: Blansko, České Budě-
jovice, Český Těšín, Chrudim,
Ivančice, Krnov, Kyjov, Liberec,
Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha,
Šumperk, Třinec a Zlín.

Více se o akci provázené hes-
lem „25 let svobodně podle
svých představ“, dozvíte na inter-
netové adrese: (min)

➘ www.bambiriada.cz

Bambiriáda aneb 
Jak mohou děti trávit volno

Tipy pro volný čas

Česko – země neznámá
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K unikátnímu pískovco-
vému útvaru na severu Čech
zavedl tento týden své poslu-
chače pravidelný cestovatel-
ský pořad Česko – země ne-
známá, který si můžete
naladit každý všední den mezi
13. a 14. hodinou na regionál-
ních stanicích Českého roz-
hlasu. Jeho prostřednictvím
můžete navštívit zajímavá
místa naší země a kromě
toho si také zasoutěžit o pří-
jemné ceny. Všechny odvysí-
lané reportáže jsou zpětně ke
slyšení také na internetových
stránkách rozhlasu na adrese: 

➘ www.rozhlas.cz/cesko
Najdete tu i doprovodné

články a spoustu fotografií.


