odhalte tajemství
českých hradů a zámků

Romantika. Poučení a zároveň zábava.
Magická atmosféra. Zážitek.
Dobrodružství. Soutěž. Aktivní přístup.
Rozřešení rébusu jako pointa prohlídky.
Znějí Vám tato slova a slovní spojení
lákavě? Vyznáváte je jako hodnoty,
na které byste během Vašich výletů
za poznáváním minulosti rádi natrefili?
Pak jste tedy zaměřili Vaši pozornost
správným směrem:
Otevřte 13. komnatu…
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českých hradů a zámků
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10 českých hradů a zámků a mezi nimi jeden
klášter. Broumov, Děčín, Grabštejn, Chlumec nad
Cidlinou, Kačina, Kost, Kozel, Loučeň, Slatiňany,
Slezskoostravský hrad v Ostravě. Některé z těchto
památek jste už možná v minulosti navštívili.
Tehdy Vás ale nenapadlo pátrat po jejich
tajemství. S trochou snahy ho máte nyní příležitost
poodhalit. Vítejte v té části světa památek, která
nezná nudu. Vítejte ve světě, v němž Vás minulost
přitáhne svojí tajemnou, magickou silou. A nepustí
Vás, dokud se neocitnete za dveřmi zatím přísně
ukryté a střežené 13. komnaty…
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JÁCHYM ZAHOZENEC

Boží mlýny melou
pomalu, ale jistě

Slezskoostravský hrad
Tohle kdysi slavné hradní sídlo uprostřed města Ostravy už leželo
v pořádných rozvalinách. Ale v poslední chvíli vstalo jako bájný pták
Fénix ze svého popela. Dnes patří k oblíbeným cílům romantických
procházek a výletů nejen místních obyvatel.
V korunách rozložitého javoru na hradním nádvoří, největšího
stromu široko daleko, dnes od jara do podzimu rozverně cvrlikají
ptáci. Jakoby už nikdo nepamatoval onu pohnutou chvíli, kdy se
pod košatou korunou tohoto listnáče ocitlo odložené nemanželské
dítě jistého šlechtice, kterého by přítomnost syna ve vlastním domě
usvědčovala z manželské nevěry. A tak bylo potřeba se ho zbavit.
Plačící dítě naštěstí záhy objevil pod stromem jistý posel, a tak
z malého Jáchyma, kterému všichni poněkud necitlivě přezdívali
Zahozenec, vyrostl statný jinoch. Jenže když vyrůstáte v sirotčinci
a všichni na Vás pokřikují „Zahozenče“, zařeknete se proti celému
světu a žádný dobrák z Vás asi nebude. Jestli se nebojíte, vyrazte
na Slezskoostravský hrad. Ale neberte s sebou žádné cennosti
a neprovokujte drahými šperky - Jáchym Zahozenec se ve zdech
hradu zjevuje dosud a cizím dávat a mordovat kvůli jedné zlaté
cetce ho, bohužel, zatím nikdo neodnaučil...

www.slezskoostravskyhrad.cz

HRABĚ ŠPRÝMAŘ

S úsměvem jde všechno líp

Zámek Karlova Koruna
Málokterý zámek na světě má tak originální půdorys jako ten
v Chlumci nad Cidlinou kousek od Hradce Králové, který připomíná
královskou korunu. Však se mu také říká Karlova Koruna! Ti, co už
na zámku byli, všude vyprávějí s otevřenou pusou, že střed zámku
tvoří velikánský sál s mramorovou podlahou, co se čistotou leskne
tak, že by se z ní dalo jíst.
Když se někdo nechá zlákat tím bohatstvím a s potěšením přikývne
na nabídku zámeckého pána, hraběte Oktaviána, aby strávil jako
jeho host na zámku večeři a třeba k tomu navrch ještě i noc,
obvykle se dme samou pýchou a potěšením. Po večeři už ho ale
rázem nadýmá úplně něco jiného. Kdepak, žádná otrava, nejsme
ve středověku. To si z něj jen hrabě vystřelil a do jídla mu dal
projímadlo. Představa hosta, jak stráví večer v některém
z honosných zámeckých pokojů, se tak rázem ocitá zavřená
na záchodě, odkud hodiny není úniku, ať chcete sebevíc. Inu každý
člověk má rád legraci, ale čeho je moc, toho je příliš. Jakmile se
i Vy necháte zlákat na Karlovu Korunu, rozhodně buďte ostražití,
abyste se nestali obětí dalšího povedeného vtípku
knížete – smíška!

www.kinskycastles.com/zamek-karlova-koruna.htm

Když ještě střežil zemskou hranici s Žitavskem, žádný nepřítel
neměl prakticky šanci projít tudy a ohrozit českou zemi. Z věže,
která má dnes nezaměnitelnou kruhovou báň, byl vidět každý
podezřelý pohyb na kilometry daleko, takže bylo vždy dost času
zažehnat nebezpečí. Vojsko na tomto hradě vydrželo ještě déle,
než panstvo – není to ještě ani čtvrtstoletí, co odtud odešel
poslední z vojáků.
Po letech vojenských šarvátek a násilí zavládl na hradě Grabštejn
mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou svatý klid. A to doslova.
V mírových dobách opět promlouvá k vnímavým poutníkům hlas
svaté Barbory, patronky přenádherné hradní kaple. Tahle ctnostná
panna si vytrpěla v dřívějších dobách své, stejně jako hrad
samotný: Vlastní otec jí pro její víru připravil peklo na zemi – věznil
ji, mučil a nakonec i vlastní rukou sťal. Na její čisté duši se ale
mnohá utrpení nijak nepodepsala. Ti, kterým se zjevila, vyprávějí
o příjemné energii, která z ní sálá. V opravdu velkých hříšnících prý
ale probouzí tváří v tvář pocit viny, jenž dokáže být údajně mučivě
skličující. Setkání s ní tak funguje jako spolehlivý test na zvážení
vlastních vin. Ve svém vlastním zájmu byste ho měli podstoupit dřív,
než bude pozdě…

www.hrad-grabstejn.cz

SVATÁ BARBORA

Hrad Grabštejn

Štěkot psů
k Měsíci nedolétne

DUCH RUDLA

Nohy natahuj, jen co peřina stačí

Zámek Kačina
Ne každý ví, že nejen ve Washingtonu, ale i u Kutné Hory je Bílý
dům. Alespoň se tak někdy říká zámku Kačina, který jakoby sídlu
amerických prezidentů z oka vypadl. Hlavní zámeckou budovu
spojují s knihovním a divadelním sálem obloukové sloupové
chodby, které vytvářejí dojem tak trochu lázeňské kolonády.
Zkrátka pohodová nálada se tu mísí s přepychem.
Člověk by měl nejraději zůstat u toho lákavého pozlátka. Jenže
když se tu zdržíte třeba až po setmění, ono to tak docela nejde.
Citlivé povahy totiž s přicházející tmou slyší najednou hlasitý smích,
pijácké hlášky, anebo klení zhrzených karbaníků, kterým zase
nevyšla karta. A pak se objeví ten, kdo má tohle kvílení, křik
a hysterické chechtání na svědomí: duch hraběte Rudolfa Chotka,
místními zvaný poněkud důvěrně Rudla. Když hrabě ještě žil,
pořádal na zámku často vyslovené orgie. V kartách prohrál skoro
celé jmění. A po smrti svého talentovaného syna a následně
i manželky propadl alkoholu docela. Dodnes nemá pokoje a potácí
se po nocích, ale někdy prý i ve dne, zámeckými komnatami.
Stříbřitý šat, do něhož je zahalen, připomíná jeho někdejší bohatství.
Některé z těch, co hraběcího ducha Rudlu už potkali, prý přepadl
strach, jiným se nad ním zase chtělo plakat lítostí. Jaké city asi
probudí ve Vás?

www.kacina.cz

LOTRANDO

Kdo po tobě kamenem,
ty po něm chlebem

Klášter Broumov
V tom roztodivném cípu východních Čech soupeří věže skalních
měst s věžemi hrdých barokních kostelů slavného architekta
Kiliána Ignáce Dienzenhofera o to, kdo se dříve dotkne hvězd.
Lidská vláda nad onou podivuhodnou krajinou se už
od středověku šířila z kláštera Broumov, který se vypíná, shodně
jako stejnojmenné město, na vyvýšenině obtékané řekou.
Jeden z nejvýstavnějších klášterních areálů v zemi, spravovaný
dosud benediktýny, je dnes vyhledáván především jako úctyhodný
cíl výletů. Osobu, kterou můžete v klášterních zdech potkat
i v našich časech, byste právě tady s největší pravděpodobností
nečekali: Mladý Lotrando se měl, tak jako každý správný syn,
věnovat otcově řemeslu, tedy loupežnictví. A on přitom našel své
poslání jinde: V klášterní knihovně zjistil, že ho víc než naplněnost
měšce projíždějících kupců zajímá osud světa. I Vám pomůže
Lotrando odhalit mnohé taje, které objevil právě tady - mezi
vzdělanými mnichy v podhůří Jestřebích hor.

www.klaster-broumov.cz

KAT HEŘMAN

Čiň čertu dobře,
peklem se ti odmění

Hrad Kost
Snad pro svoji pevnost a nedobytnost byl hrad, vypínající se na
nevysoké pískovcové skále důmyslně ukryté mezi okolními vyššími
kopci, nazván jednoduše Kost. Ta část Českého ráje, v níž stojí, je
tak panensky malebná, že se ani těm nejpohodlnějším z Vás
nebude chtít vracet zpátky do auta. Nebudete vědět, zda si dřív
projít malebné údolí se smutným názvem Plakánek, nebo zda se
vyškrábat z hradní doliny do překrásné vsi Vesec, v níž nacházejí
zas a znova úžasnou kulisu filmaři.
Rozhodně ale nemůžete vynechat hrad samotný. Je známou věcí,
že na Bílé věži hradu Kost straší. Tam se nejspíš nedostanete, ale
kousek níž, na parkánu, nebo v hradní kuchyni, kam zachází
za svou manželkou – kuchařkou, můžete spatřit kata Heřmana.
Upozorňujeme ale raději předem, že setkání s ním je jen pro otrlé:
Každého, koho potká, totiž zavádí silou zvyku a své svalnaté
pravice, chtě nechtě, do hradní mučírny, kde si rád zkouší
na pocestných účinnost nových mučících nástrojů. Máte-li pro
strach uděláno, nesmíte na Kosti chybět...

www.kinskycastles.com/hrad-kost.htm

Mělo to být odpočinkové hnízdo pro podzimní lovecké kratochvíle
zhýčkaných šlechticů. Kdyby jen tehdy hrabě Černín, nejvyšší lovčí
Království českého, tušil, na jakém místě rozkázal lovecký zámek,
jemuž dal poněkud úsměvné jméno Kozel, postavit! Vždyť obyvatele
tohoto kraje nedaleko Plzně, pod kopcem s temným hradem
Radyně, nenechá příšerný skřet Radouš na pokoji už
od rytířských časů!
Idyla rokokových ložnic vyzdobených iluzivními štuky končí při
návštěvě zámku Kozel v okamžiku, kdy se ta stvůra objeví. Bytost
s kozí bradkou, oslíma ušima a vystouplými zuby, jaké mívají
divočáci. Kolik žen v okolí tahle bestie pojala nedobrovolně
za manželku, aby je následně zahubila i se společně počatými
potomky! Tak už dost strašení. V posledních časech se povídá, že
se Radouš dal na pokání. A na znamení svého pokání se objevuje
nejčastěji právě na zámku Kozel, v jehož parku byla, když tu ještě
žádný zámek nestál a kolem dokola se rozkládal jen samý les,
pohřbena většina násilně zahynuvších Radoušových manželek.
V parku ale nejsou zakopány jen mrtvoly nebohých žen, ale údajně
i Radoušův poklad, nahromaděný letitým loupením. Aby dosáhl
odpouštění, rád se prý o něj s někým smělým na Kozlu rozdělí...

www.zamek-kozel.cz

SKŘET RADOUŠ

Zámek Kozel

Kdo seje vítr, sklízí bouři

Kdo s čím zachází, tím také schází

Jen pár kilometrů před místem, kde tok Labe na své věčné cestě
k severním mořím opouští českou zemi, se na skále hned
nad řekou a stejnojmenným městem vypíná zámek Děčín, místo
s pohnutou minulostí. Bílá fasáda ostře kontrastuje s pláštěm toho
pána, jenž zámek svým pozemským působením navždy
poznamenal: Jmenoval se Zikmund, přídomkem z Vartenberka, ale
lidé mu tu dnes neřeknou jinak, než Černý rytíř.
Tak vypočítavého pána svět snad nikdy neviděl! V časech
ukrutných husitských válek dokázal umně převlékat svůj plášť,
na jehož jedné straně byl kříž a na druhé kalich, jak známo dva
symboly dvou znepřátelených stran. Černý rytíř neváhal přidávat se
se zbraní v ruce střídavě k té či oné, podle toho, která zrovna měla
navrch. Hlavně když z toho něco káplo! A že dokázal nashromáždit
pořádné jmění! Do jeho družiny se přidávalo hodně smělých mužů,
kteří slyšeli předem cinkat zlaťáky. Jenže ten, kdo byl včera
přítelem, se díky neustálému lavírování Černého rytíře mohl stát už
nazítří jeho nepřítelem. Až Vás Černý rytíř zláká na svůj děčínský
zámek na hostinu, mějte se na pozoru. Sice se na Vás bude téměř
s určitostí smát, ale jídlo, které Vám podá, může být otrávené...

www.zamekdecin.cz

ČERNÝ RYTÍŘ

Zámek Děčín

není svátek

ŽOKEJKA LATA

Každý pátek

Zámek Slatiňany
Kdo by neměl rád tak ušlechtilého tvora, jakým je kůň?
Ve Slatiňanech poblíž Chrudimi a jen pár stovek koňských skoků
od Pardubic stojí zámek, který je od přízemí až po půdu tomuto
krásnému zvířeti zasvěcen: V jeho zdech najdete vycpané koně
a jejich postroje. Kůň tu na Vás shlíží z obrazů a zaujímá hrdé pózy
na soškách rozmístěných v přepychově zařízených pokojích. Živé
koně pak najdete v sousední stavbě hřebčína.
Několik svědků nezávisle na sobě potvrdilo, že v komnatách zámku
vidělo procházet se nejelegantnějšího českého dostihového jezdce
všech dob. Málokoho překvapí, že onen elegantní jezdec je dáma.
Najdou se ale mnozí, co se podiví nad tím, že této dámě se jako
jediné ženě v historii podařilo pokořit všechny muže a vyhrát
v přímém souboji s nimi slavnou Velkou pardubickou. Jmenuje se
Lata Brandisová, ale všichni si jí v době jejího senzačního vítězství
zvykli titulovat „Naše slečna“. Snad se poštěstí i Vám setkat se
s touto éterickou ženou a nechat si od ní vyprávět...

www.zamek-slatinany.cz

BÍLÁ PANÍ

Všude dobře, doma nejlíp

Zámek Loučeň
V malebném barokním zámku uprostřed romantického anglického
parku s mnohými exotickými dřevinami, jako je třeba liliovník
tulipánokvětý, kousek od středočeského Nymburka, si dávaly
dostaveníčko i ty největší světové osobnosti – americký spisovatel
Mark Twain, německý básník Rainer Maria Rilke, či český hudební
skladatel Bedřich Smetana. V zámeckém parku nedávno vyrostlo
11 labyrintů a bludišť, a tak v něm dnes dovádějí hlavně děti.
Právě nejčastěji dětem se tu i přes den zjevuje místní Bílá paní, aby
je obdarovala Ftipnou kaší, místní sladkou specialitou, nebo jim
připravila báječné soutěže. Dospělí už na ni takové štěstí nemají,
téhle dobrotivé duši oděné do dlouhého bílého šatu a vysokého
kornoutového čepce jsou prostě děti nejbližší. A vůbec se jí ve své
bezelstnosti nebojí! Dnes už je Bílá paní, byť na Loučeni už jen
láskyplně straší jako duch, opět spokojená. Protože může být na
místě, které vždycky milovala. Za svého života musela svoji Loučeň
spěšně opustit – katoličtí králové, jejichž víru nesdílela, se chystali
její sídlo zabavit a jejího muže dokonce popravit. Tehdy odcházela
se slzami v očích a ze rtů jí vypadla věta: „Já se na svou milovanou
Loučeň stejně jednou vrátím!“ Přijďte se přesvědčit, že se tak stalo
a že tomuto místu dodává neskutečnou magii...

www.zamekloucen.cz

Jak to celé funguje?
Na počátku nebylo vždy slovo. V našem případě je na počátku
cestovní pas. Teprve s ním v ruce se dostanete do blízkosti
tajemných postav z minulosti, magických průvodců našimi 10
historickými sídly, kteří k Vám promluví a provedou Vás komnatami,
jimiž v minulosti kráčeli ve společnosti urozených oni sami a v jejich
závěsu pak dějiny.
Při vstupu do každého z hradů a zámků obdržíte spolu se
vstupenkou také hrací kartu. A na té památce, kterou se rozhodnete
navštívit jako první, také již zmíněný cestovní pas. Jakmile s pomocí
tajemné postavy vyluštíte během prohlídky tajenku hrací karty,
obdržíte po každém takovém úspěšném řešení jeden klíč. Na každém
z navštívených hradů a zámků vždy právě jeden – ani víc, ani méně.
S každým nově získaným klíčem se Vaše cesty ke 13. komnatě
přibližují. Po získání celkem 7 z 10 možných klíčů budete moci před
Vámi vybranou 13. komnatou (rozhodnete se pro 13. komnatu
některého z hradů, zámků nebo kláštera?) prohlásit ono pověstné
„Sezame, otevři se!“. Co se stane pak, zůstane až do toho okamžiku
tajemstvím…

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
Loučeň 1, 289 37 Loučeň
zlatypruh@polabi.com
www.polabi.com

www.otevrte13komnatu.cz

