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Co byste řekli výletu na Pelhři-
movsko. Je to ještě Vysočina, ale 
již s nádechem jižních Čech. 

V roce 1596 byl Pelhřimov císa-
řem Rudofem II. povýšen na králov-
ské město. Zdejší čtvercové náměstí 
je opravdu půvabné a patří k největ-
ším v Česku. Původní gotické domy 
sice vzaly za své při opakovaných 
požárech, ale dochovala se renesanč-
ní podoba s pozdějšími barokními 
úpravami. 

Jak známo, Pelhřimov je i městem 
recese a rekordů. Letos již 23. rokem 
zde působí Muzeum rekordů a kuri-
ozit. To je snad jediným zařízením 
svého druhu ve střední Evropě a na 
své si přijdou děti i dospělí. 

Na 9. a 10. června zde plánují již 
27. ročník festivalu Pelhřimov město 
rekordů. 

Na trůně samotného
Lucifera...

Pokud se vaše děti rády bojí, na-
vštivte Pelhřimovské peklo. Interak-
tivní muzeum najdeme na náměstí, v 
podzemí tzv. Šrejnarovského domu z 
roku 1614. 

V pekle naše zlobivé ratolesti zjis-
tí, jak fungovaly zápisy do Knihy 
hříchů, jaké to je v pekelném kotli 
či na Záhořově loži. Posedět mohou 

na trůně samotného Lucifera. Ale 
pozor! S peklem nejsou žádné žer-
ty...

Na stejné adrese najdeme i Síň Lip-
ských, kterou Pelhřimov vzdává hold 
svým slavným rodákům Oldřichovi 
a Lubomírovi. Dozvíme se zde i řa-
du věcí ze světa divadla a fi lmu. 

Pokud děti ještě nemají dost, 
můžeme je vzít do nedalekého 
Muzea strašidel. Najdeme jej ve stře-
dověkém sklepení Purkrabského 
domu. 

Expozici vytvořil tým nadšenců 
a uvidíme repliky nadpřirozených 
bytostí, které se v okolí Pelhřimova 
skutečně vyskytovaly nebo dokonce 
prý ještě vyskytují. A to je doloženo 
nejen ve vyprávěních očitých svěd-
ků, ale i zapsáno ve vlastivědných 
sbornících. Tak už se bojíte?

Jeď do Pelhřimova, 
prohlídni si krematorium...  
No a když se řekne Pelhřimov, 

snad každého napadne slavný fi l-
mový výrok „Jeď do Pelhřimova, pro-
hlídni si krematorium, ať víš, do čeho 
jdeš…“  Tak radil Rudolf Hrušínský 
alias MUDr. Skružný hypochondro-
vi, hostinskému Jiřímu Rambousko-
vi, jehož ztvárnil skvělý pelhřimov-
ský rodák Jiří Lír. 

Vítejte v královském městě Pelhřimov…

Když se od Pelhřimova vydá-
me jižním směrem, dojedeme 
do městečka  Počátky. Rozklá-
dá se po obou stranách histo-
rické česko-moravské zemské 
hranice. Počátky se mohou 
chlubit hned několika jedineč-
nostmi. 

 Lenka Kopčáková

Ve vesmíru mají svoji jmenovkyni, 
planetku č. 14974 Počátky, kterou 

tak nazval její objevitel a počátecký 
rodák Miloš Tichý.

V katastru obce byl nalezen stříbr-
ný denár římského panovníka Mar-
ka Aurelia, platidlo z let 161-180 n.l. 
a ve zdejších lázních se zamiloval 
Karel Čapek.

Historické jádro města je městskou 
památkovou zónou. V Počátkách 
se natáčely fi lmy Postřižiny, Jízda či 
Návštěvníci.

 (Pokračování na str. 8)

Turisté se po populárním krema-
toriu každoročně sháněli, a nechtě-
li uvěřit, že jde o historický omyl 
Zdeňka Svěráka, coby scénáristy 
populárního fi lmu Vesničko má stře-
disková. A tak před sedmi lety, právě 
čtvrt století od natočení fi lmu, přišli 
zdejší recesisté s nápadem. Postavili 
si krematorium dřevěné.

Uvnitř stála rakev, do které moh-
li lidé po tři dny vhazovat lístky se 
svým trápením či starostmi. Při slav-
nostním prvním žehu dne 28. srpna 

2010 byla tato trápení spálena. Jenže 
ouha, první žeh byl i poslední. Pla-
meny pohltily společně s rakví i kre-
matorium. Nepomohlo ani hašení 
koněspřežnou ruční stříkačkou, do 
které recesisté dopravovali vodu v 
hasičských helmách z městské kašny 
pomocí lidského řetězu… Dnes na 
místě najdeme pamětní desku se slo-
vy: Zbudováno Shořelo. Takže Pel-
hřimovští fi lmovou hlášku potvrdili, 
ale krematorium mělo život jepičí…

 -lko-

V lázních Počátky
se zamiloval Karel Čapek
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