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Naděje je stav 
ducha, který 
dává smysl 
našemu životu.

-Václav Havel-

Věřte v neuvěřitelné…



KAM až 
domů k vám

n KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně 

n  zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč

n cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč 
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poštou: SEND Předplatné s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mailem: send@send.cz
telefonem: +420 225 985 225
mobilem: +420 777 333 370

Babí léto 
na dohled

Podzim v pohádkovém zámku

Co jste o prázdninách nestihli

Burčáky plné slunce
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Turistický magazín

po Česku

ročník IX., září 2015

Čas si vymysleli 
lidé, aby věděli, 
odkdy dokdy 
a co za to.

-Jan Werich-

Ohlédnutí 
za první 
republikou

Památky drží jak 
helvétská víra 

Aprílové sluníčko 
není ještě na tričko
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ročník IX., duben 2015

Dobrého je 
v řádu světa víc, 
ale to zlé člověk 
cítí silněji.

-Tomáš Garrigue Masaryk-

Tady se jednou něco 
stane! Už se stalo, 
pane purkrabí…

Historické
město roku

Festival 
muzejních nocí

Deklamace 
s budoucností
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ročník IX., květen 2015

Potud národ 
svůj, pokud šetří 
svých památek.

-Karel Jaromír Erben-

S babočkou vstříc létu
KAM až oko dohlédne 

Střípky památek 
a zajímavostí

Češi stále častěji jezdí 
kempovat
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., červenec–srpen 2015

Zlořečný je 
ten, kdo pro 
skývu chleba 
opustí pravdu.

-Mistr Jan Hus-
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., březen 2016

Naši učitelé nesmějí 

být podobni sloupům 

u cest, jež pouze 
ukazují, kam jít, 

ale samy nejdou. 

-Jan Amos Komenský-

Čas plyne jako voda,

užívej dnů, dokud je škola…

www.kampocesku.czS námi víte KAM – předplatné

Naši redaktoři jsou jako kočka. 
Čím více je hýčkáte, tím 
více škrábou.
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Podpořte hlasem svůj 
oblíbený kraj v deseti 
kategoriích: 

n pěší turistika
n cykloturistika
n zimní dovolená 
n letní dovolená 
n folklor a tradice
n lázně, lázeňství, wellness
n výlety s dětmi
n památky/historická sídla
n koně a koňské stezky
n zážitky a adrenalin

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa 
do 31. ledna 2017.

Hlasujte o kraj vašeho srdce a získejte jednu z DESETI CEN od všech 
partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci 
doprovodného programu prestižního veletrhu cestovního ruchu Holiday 
World v Praze (16.–19. 2. 2017). Seznam deseti výherců bude zveřejněn 
na www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Kraj mého srdce V. ročník ankety
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grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší
webmistr: Jakub Novák
tisk: Akontext, spol. s r. o., distribuce: PPL
 Přijetím díla k  uveřejnění nabývá vydavatel práva k  jeho šíření v  tištěné 
i elektronické podobě. Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá zadavatel, 
za změnu programu odpovídá pořadatel. Přetisk a jakékoli šíření jsou povoleny 
pouze se souhlasem vydavatele.
foto na titulní straně: © www.pixabay.com
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Milí čtenáři,
jsem rád, že kon-

zumní teror Vánoc jsem 

od sebe odklonil, a ušet-

řil tak nejen peníze, ale 

i čas a nervy sobě i své-

mu okolí. Protože se ale 

začíná rok 2017, chtělo 

by to také nějaké před-

sevzetí. Tak co si třeba slíbit, že se vydáme společně 

na tažení proti prznění naší mateřštiny? Čeština je 

přece nejkrásnější a nejbohatší jazyk světa. Řečeno 

slovy klasika, můžeme o tom diskutovat, můžeme 

o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale 

to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Navíc 

pokud čtete tyto řádky, silvestrovské degustace se 

u vás obešly bez příznaků metanolu, což vám dává 

jedinečnou možnost přečíst si, jak se hezky česky říká 

těm, co si přihnuli. 

Tak například: elektrikář byl nadrátovaný, soudce, 

jak zákon káže, metař nametený, sládek nachmelený, 

malíř pod obraz, loutkoherec zpumprlíkovaný a zpě-

vák zhulákaný. Zajímavou kategorií je pak letec jako 

bomba, pyrotechnik jako puma a kanonýr jako dělo. 

Zapomenout nesmíme ani na kněze, co byl jako slovo 

boží, funebrák tuhý, myslivec picnutý, hudebník na 

moll a entomolog na mol. Krásné, že?

Tentokrát ale ponechám skromně ohlédnutí za 

uplynulým rokem historikům, výhledy na rok letošní 

prognostikům a pozvání do krajů České republiky 

všem našim hejtmanům. Dovolím si pouze připome-

nout jednu starou pravdu o tom, že vzpomínky nás 

vracejí do historie a do budoucnosti nahlížíme díky 

našim snům. Proto ať se vám sny vaše plní, ať vám 

novoroční předsevzetí vydrží, ať jste zdraví a hlavně, 

berete život s humorem. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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65. ročník

soutěže o vstupenky na koncerty PKF, Harmonia Praga a do Studia DVA
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Collegium 1704 sezóna 2016 | 17

Rudol� num, Dvořákova síň, 19.30 h  Vstupenky | www.collegium1704.com

2 & 3 | 2 | 2017

Královské 
slavnosti
ve Versailles 

16 & 17 | 3 | 2017

Miserere
J. D. Zelenka 

6 & 7 | 4 | 2016

Janovy pašije
J. S. Bach
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Dopisy čtenářů

Klášter na Sázavě (985 let)
Sázavský klášter byl založen roku 
1032 z popudu knížete Oldřicha. Jeho 
prvním opatem se stal svatý Prokop. 
Legenda vypráví, že Prokop nabídl knížeti Oldři-
chovi vodu, která se proměnila ve víno. Za tento 
čin, snad rovný zázraku, pomohl kníže Prokopovi 
založit klášter. Prokop se tu snažil zachovat a dále 
rozvíjet cyrilometodějskou tradici. Proto se také až 
do papežského zákazu roku 1080 zdejší bohosluž-
by sloužily ve staroslověnštině (jejich tradici obno-
vil až Karel IV.). Liturgie na Sázavě učinily z kláštera 
centrum staroslověnské kultury u nás. Klášter také 
udržoval kontakty s obdobnými centry tehdejší Ev-
ropy. Z původních románských staveb se do dneš-
ních dní zachovaly jen základy.   –mat– fo
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Pustý ničema (1015 let)

Ano, přesně tak charakterizoval 
Boleslava III. zvaného Ryšavý František 
Palacký. Boleslav se ujal vlády roku 999 
a jeho mladší bratři usilovali o trůn po 
celou dobu jeho vlády. 

Proto nechal 
Boleslav staršího 
z  bratří Jaromíra 
vykastrovat, Oldři-
chovi ukládal o život 
a pražského biskupa 
Thiddaga vyhnal ze 
země. Postupně 
ztratil sympatie 
šlechty, církve i lidu. 
Přesto se udržel na českém trůně až do roku 1002, 
kdy proti němu vypuklo povstání vedené Vršovci. 
Boleslav uprchl za hranice a na uvolněný knížecí 
stolec usedl Vladivoj. Ne však na dlouho. Už roku 
1003, po smrti Vladivoje, byl opět dosazen Bole-
slavem Chrabrým na trůn Boleslav III. Přestože jen 
na krátko, s Vršovci se vypořádal okamžitě – nechal 
je vyvraždit. Pobouřený Boleslav Chrabrý povolal 
svého chráněnce do Polska, kde ho oslepil a uvěznil. 
Zbylé tři desítky let života prožil svržený Boleslav III. 
v polském vězení, kde také roku 1037 zemřel.

-mirea-

Boleslav III. zvaný Ryšavý
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Jmenuje se Nový rok a  je mu jen 
pár dní. Narodil se 1. ledna 2017 a kdo 
jiný by měl pozvat naše čtenáře na 
výlet v tomto roce nežli právě on. Při-
jměte tedy jeho pozvání na výlet po 
naší krásné vlasti v roce letošním. 

„Lidičky, tenhle rok bude jedna 
velká švanda. Tedy alespoň to říkaly 
sudičky, které mi u postýlky stály a me-
ditovaly, co mě čeká a nemine. Z vyšších 
míst jsem navíc dostal úkol přát všem li-
dem dobré vůle, kterým nebude zatěžko 
opustit teplo svého domova a vydat se 
někam na výlet. Matka příroda mi přislíbila, že nezů-
stane pozadu a bude přát všem výletníkům, kteří se 
vydají napříč českou, moravskou i slezskou krajinou. 
Domluvil jsem se také s Jiřím, že 24. dubna to nebu-
de přehánět s hady a štíry, spíše naopak. Navíc vám 
mohu prozradit, že nerozlučné trio Pankrác, Servác 
a  Bonifác odjíždí 12. května do termálních lázní 
a strýček Medard si bere od 8. června 40 dní dovolené. 
Takže to bychom měli mít také v suchu. Markétka od-
hodí své nářadí tradičně 13. července do žita a Anička 
Chladná ji dílo po  ránu od 26.  července kazit nebu-
de. Martin slíbil všem dětem, že 11. listopadu bude 
dostatek stavebního materiálu na sněhuláky, což si 

přijede osobně zkontrolovat na bílém koni. A přesto-
že se už delší dobu šušká, že Lucie nepije (ani Mon-
ster), slíbila mi, že 13. prosince udělá výjimku a upije 
noci. Tak to bychom měli. Můj prognostický výčet je 
snad kompletní, a  budete-li se jím řídit, ponechám 
jen a jen na laskavém čtenáři. Jedno vím ale s neotře-
sitelnou jistotou, na shledanou na značkách.“ 

Jak jste sami zjistili, Nový rok je Jura a  navíc 
chce, aby se mu říkalo Kubíček. Takže až se v letoš-
ním roce s Kubíčkem Jurou potkáte někde na výle-
tě, nezapomeňte mu poděkovat. 

Luděk Sládek

Vážená redakce, zasílám Vám srdečný pozdrav 
z  Třeboně. Prosil bych Vás o  laskavé zaslání ma-
gazínu OPEN Czechia pro mého polského přítele, 
za které předem děkuji. Jen mě mrzí, že můj velmi 
oblíbený magazín KAM po Česku delší dobu nevy-
jde. Proč se tak děje? Nezbývá mi než se těšit na 
příští číslo. Přeji Vám mnoho zdaru a znamenám se 
v úctě. 

Zdeněk Mouca
Vážený pane Mouco, magazín OPEN Czechia jsme 
Vám zaslali na poštovní adresu. Ohledně vydávání 
KAMu, magazín vychází 9x ročně, z toho 6x jako mě-
síčník a 3x jako dvojčíslo. V lednu a únoru jako dvoj-
číslo veletržní. 

Vážení, moc zdravím – KAM mne vždy mile překva-
pí. Toto poslední vydání letošního roku hned titulní 
stranou, a  kalendář 2017 se Šternberskou Mado-
nou (podle mne) bezvadně navazuje. Také připo-
mínka bitvy o hory a brod s kresbou Mikoláše Alše, 
ještě připomínka celého roku 2016 s  Karlem  IV. 
(měli jsme i  krásnou známkovou tvorbu). Dále si 
s  potěšením ráda připomínám historické událos-
ti… výlovy našich rybníků (u nás blízký „Vavřinec“) 
a samozřejmě jižní Čechy, a na závěr jsou tu vánoč-
ní svátky se začátkem zase dalšího roku. Uvidíme, 
jaký bude a co nám přinese.

Přeji všem příjemné prožití celých svátků vánoč-
ních, hlavně pak hodně zdraví a sil do celého příš-
tího roku 2017. Ať se vám vše daří podle představ 
a my, vaši čtenáři, se můžeme ze všech těch infor-
mací nejen inspirovat, ale třeba i jen těšit, neboť ne 
vždy, i kdybychom chtěli, se všude dostaneme.

 Lajksnerová, Kolín
Vážená redakce, Vám všem přeji hezké adventní 
dny a hlavně krásné Vánoce.
V roce 2017 hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů. Ať se Vám daří. 

Karel Procházka
Vážená redakce, před týdnem jsem byl ve Vyšším 
Brodě a zašel jsem do tamního Íčka obhlédnout je-
jich nabídku. A co nevidím: říjnový Kam po Česku, 
tedy k dostání ještě 31. října. Musel jsem se s pří-
tomnou obsluhou podělit o zkušenost, že v Praze 
mám šanci na jeho získání jen zkraje měsíce, kde-
pak až na jeho konci. I Kam na výlet také ještě měli. 
Tak vím, kam sáhnout do zásob, kdyby mi nějaké 
číslo uniklo.

Pavel Barhoň, Praha
Děkujeme všem našim čtenářům za přízeň v loňském 
roce. Ne že by se nám vše podařilo, jak by se podařit 
mělo, ale ruku na srdce, komu ano? O to více se mu-
síme snažit v  roce příštím, abychom vám mohli být 
spolehlivým průvodcem na cestách.

Luděk Sládek, šéfredaktor 

Barokní kostel na místě chóru a nedokončená gotická loď
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Kolébka křesťanství v Čechách (1035 let)

Málokteré místo u nás je tak významně spojeno s historií prvních Přemyslovců jako 
Levý Hradec. Centrum křesťanství a zároveň první mocenské sídlo Přemyslovců 
najdete na území města Roztoky, v jeho místní části Žalov. Právě zde byl 19. února 
roku 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořadí druhým pražským biskupem, 
prvním z českého rodu. 

První doložený Přemyslovec Bořivoj I. po křtu 
na Moravě z  rukou biskupa Metoděje založil na 
území Levého Hradce mezi lety 882–884 kostel, 

který zasvětil sv. Klimentu, čtvrtému římskému pa-
peži. Jak vypadal původní Bořivojův kostel, bohu-
žel nevíme. Pod dnešním kostelem jsou sice zákla-
dy rotundy, nicméně archeologové tvrdí, že patřily 
kostelu mladšímu, než je kostel z doby Bořivoje  I. 
Jeho kostel musel vzniknout během velice krátké 
doby, byl pravděpodobně dřevěný a lehl popelem 
při povstání roku 883. V základech rotundy je do-
dnes zasazený kámen s vytesaným křížem, který se 
dá považovat za její základní kámen. Zvyk kladení 
základního kamene je ale o něco mladší než z kon-
ce 9. století. Z toho důvodu se historici domnívají, 
že i rotunda je o něco mladší. 

Jak přemyslovské hradiště vypadalo, nám 
dnes přibližuje naučná stezka, která vede okolo 
hradiště a má osm zastavení. Zdejší hradiště bylo 
dvoudílné a  skládalo se z  akropole, od předhradí 
oddělené roklí, a  opevněného předhradí. Většina 
dodnes viditelných zbytků fortifikace pochází z ra-
ného středověku a  jedná se o  hradby vystavěné 
v 9. a 10. století.

Marie Kulinkovská 
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Juditin most (845 let)
První kamenný obloukový most v Praze a prav-

děpodobně i  v  zaalpské oblasti byl dokončen 
v  roce 1172. Jeho stavba započala o  13 let dříve, 
v  roce 1159, z  podnětu krále Vladislava I. Stavite-
lem byl zřejmě Ital, kterého do Prahy přivedl buď 
sám král, či tehdejší biskup Daniel. Most byl nazván 
podle Vladislavovy druhé manželky Judity Duryn-
ské, sestřenice římského císaře Fridricha Barbaros-
sy. Byl postaven z tzv. červeného pískovce, který se 
těžil na svazích Petřína. Měřil přibližně 500 metrů 
a měl 20 oblouků. V roce 1342 se zřítil při povodni, 
ale v podstatě stál souběžně s Karlovým mostem 
do jeho dostavby, kdy fungoval jako dočasná pěší 
komunikace. -aba-

Podzemí kláštera rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, 
za obloukem je vidět část zdiva Juditina mostu (označeno č. 2), 

,oučást expozice Muzea Karlova mostu
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Markrabě moravský aneb já,  
pán Moravy (835 let)

Tímto titulem se až do zániku monarchie v roce 1918 honosilo během sedmi staletí 
mnoho mužů. Nikdy nebyl zrušen (kromě období 1189–1197) a jeho samotný 
vznik je předmětem dohadů historiků. 

Obecně převládá názor, že císař Fridrich 
I. Barbarossa roku 1182 povýšil Moravu na 
markrabství, aby tak řešil spor mezi českými 
knížaty o vládu v Čechách a na Moravě. Císař 
pověřil správou Konráda II. Otu, ale jasné do-
klady o titulu markrabě nejsou. Spory mezi 
Přemyslovci vyvrcholily krvavou řeží mezi 
Konrádem a pražským knížetem Bedřichem 
u  Loděnice roku 1185. Rok nato dohodami 
v Kníně uznává Konrád svrchovanost Prahy 
nad Moravou, Bedřich mu přiznává její dr-
žení a na oplátku Konrád získává záruky ná-
stupnictví. A právě tady možná vzniká i titul 
markraběte, protože i  císařská kancelář od 
roku 1186 Konráda takto tituluje. Po Bed-
řichově smrti (1189) se ujímá vlády Konrád 
a  spojuje Čechy a  Moravu do jednoho cel-
ku a na titul markraběte rezignuje, aby ho v  roce 
1197 Vladislav Jindřich opět natrvalo obnovil. Dle 
dalších zdrojů se ale poprvé s  termínem markra-
bě moravský setkáváme již roku 1179 v jiné císař-
ské listině, jež vymezuje hranice mezi Čechami 

a Rakouskem, kde se mezi svědky události objevu-
je „Primezla marggravius de Moravia“. Každopádně 
události v letech 1182–1189 byly důležitými kroky 
Přemyslovců k uspořádání vztahů Čech a Moravy.

-babok-

Spolek pro České 
středohoří (130 let)

Je tomu přesně 130 let, co byl 
v Litoměřicích 11. ledna 1887 založen 
Spolek pro České středohoří. Kdyby nic 
jiného, jako první zavedl dnešní systém 
turistických značek.

Jedním z  dalších počinů spolku byla rozhled-
na na vrchu Varhošť (639  m) u  Litoměřic. Vlastně 
to ani nebyla skutečná rozhledna, turisté z litomě-
řického spolku (Leitmeritzer Mittelgebirgs-Verein) 
jen využili k  jejímu založení pěti dubů rostoucích 
na vrcholu. Z historie spolku stojí za připomenutí 
také 14. květen 1887, kdy pozvání jejich sekretáře 
prof. Ferdinanda Blumentritta (1853–1913) přijal 
filipínský národní hrdina dr. José Rizal. Jeho projev 
v  němčině na téma „aktivní turistika v  přírodě“ je 
aktuální dodnes.  Alois Rula 

Mapa Markrabství moravského,  
vydal Tobias Conrad Lotter v Augsburgu 1758

Kaplička sv. Václava v Bílce, v pozadí Milešovka
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Matka Otce vlasti (725 let)

Eliška Přemyslovna byla pohlednou, inteligentní i hrdou princeznou. Narodila se 20. ledna 1292 
v Praze jako dcera českého a uherského krále Václava II. a Guty, dcery římského krále z rodu 
Habsburků. Její dětství ale nebylo veselé. Již v pěti letech ztratila matku. 

Poté co byl roku 
1306 zavražděn Eliščin 
bratr Václav III., poslední 
mužský potomek rodu 
Přemyslovců, Eliška se 
stala „předmětem“ mo-
cenských bojů. Ze zápa-
su o českou korunu vyšel 
vítězně římský císař Jin-
dřich VII., který požehnal 
sňatku svého syna Jana 
Lucemburského a  Elišky. 
Manželství zakrátko od-
halilo rozdílnost povah 
obou manželů. Zatím-
co Eliščiným cílem byla 
obnova slávy českých 
zemí,  Jan byl pravým rytířem a neod-
mítl žádné vojenské tažení. Zatímco 

pobýval v  cizině, Eliška formovala 
opozici proti klice své nevlastní matky 

Elišky Rejčky a  jejího mi-
lence Jindřicha z  Lipé. 
Mocenské spory rozvrá-
tily vztah obou manželů 
a  roku 1319 Jan odebral 
Elišce děti  včetně nej-
staršího syna Václava, 
budoucího císaře Kar-
la IV. Přestože se o  dva 
roky později královským 
manželům narodili další 
tři potomci, krize man-
želství byla definitiv-
ní  a  Eliška se po manže-
lově boku objevovala už 
jen zřídka. Osudnou se jí 
stala tuberkulóza, které 
28. září 1330 podlehla. 

Marcela Kohoutová

Menší Město pražské (760 let) 

Na místě původních osad z 9. století nechal Přemysl Otakar. II v roce 1257 vystavět Nové Město 
pražské (Nova civitas sub castro Pragensi). Pozdější Menší Město pražské bylo nazváno Malou 
Stranou až v 18. století. Osídleno bylo převážně německými obyvateli.

První osídlení místa se datuje do 
neolitu a v 8. a 9. století bylo okolí dneš-
ního Malostranského náměstí tržištěm, 
obehnané valem a příkopem. Křížily se 
tu důležité kupecké stezky, na které na-
vazovaly dva vltavské brody v místech 
dnešního Mánesova a Karlova mostu. 
V průběhu 12. století tu byly postave-
ny opevněný biskupský dvůr, komen-
da johanitů a první kamenný most, tzv. 
Juditin. Do města se vstupovalo čtyřmi 
branami, které byly součástí hradeb 
s hranolovými věžemi. Za Lucemburků 
byl postaven kostel sv. Tomáše, Karel IV. 
nechal město rozšířit jižním směrem, 
postavit tzv. Hladovou zeď a roku 1357 
zahájil stavbu nového kamenného 
mostu. Město postihlo několik požárů. 
První v roce 1503, kdy vyhořelé domy 

byly posléze nahrazeny renesančními 
paláci a domy měšťanskými. Další po-
žár z roku 1541 zničil více než polovinu 
domů, zasáhl Pražský hrad a obnova 
trvala desetiletí. Čtvrť byla i několikrát 
vydrancována cizími vojsky, přesto se 

pokračovalo ve výstavbě, nyní již v ba-
rokním stylu. Samostatnost obce byla 
zrušena roku 1784. Po roce 1918 se stala 
městská část sídlem vládních úřadů. Za 
památkovou rezervaci byla vyhlášena 
v roce 1950. Alice Braborcová

1567
(450 let)
Jindřich Matyáš 
Thurn
* 24. 2. 1567
† 26. 1. 1640 
vůdce českého 
stavovského 
povstání za 
třicetileté války

1677
(340 let)
Jan Blažej 
Santini-Aichel 
* 3. 2. 1677
† 7. 12. 1723
český barokní 
architekt

1862
(155 let) 
Sokol Pražský
16. 2. 1862
vznikl 
tělovýchovný 
spolek Sokol 
Pražský

leden 1322 (695 let)
K Čechám bylo definitivně 
připojeno Chebsko. Získal ho 
Jan Lucemburský za vojen-
skou pomoc Ludvíku Bavorovi 
v bitvě u Mühldorfu. Části 
území se však odpojily a dostaly 
se do rukou říšských purkra-
bí v Norimberku. Zbytek byl 
připojen jako autonomní území 
k Českému království.

leden 1327 (690 let)
K Českému království bylo 
připojeno Horní Slezsko 
a část Dolního Slezska. Proces 
připojování slezských knížectví 
započal již Václav II., v letech 
1327–1335 jej dovršil Jan 
Lucemburský. Území Slezska 
patřilo ve své historii k mnoha 
státům, v letech 1335–1742 
bylo součástí Koruny české.

1. 1. 1922 (95 let)
Vstoupil v platnost zákon o vy-
tvoření Velké Prahy, kterým 
bylo připojeno na 36 čtvrtí, 
Praha byla rozdělena na 13 
obvodů a nazvána hlavní město 
Praha. K dalšímu rozšiřování 
docházelo až do roku 1974. 
Byl též zaveden titul primátor 
hlavního města Prahy, prvním 
byl JUDr. Karel Baxa.

2. 1. 1732 (285 let)
V Praze na Starém Městě se 
narodil český hudební skladatel 
František Xaver Brixi († 1771). 
Patřil mezi nejvýznamnější 
hudební tvůrce 18. století. Svou 
tvorbou se řadí k hudebnímu 
předklasicismu a ranému kla-
sicismu. Působil jako varhaník 
v mnoha pražských chrámech, 
i v katedrále sv. Víta.

6. 1. 1927 (90 let) 
Narodil se Karel Kyncl, český 
novinář a publicista, který je 
především znám jako dlou-
holetý rozhlasový zpravo-
daj Českého rozhlasu ve 
Velké Británii. Napsal několik 
úspěšných reportážních knih, 
byl aktivním překladatelem 
a oponentem komunistické-
ho režimu. Zemřel 1. 4. 1997 
v Londýně.

Pohled na Malou Stranu s kostelem sv. Mikuláše a Pražským hradem

Busta Elišky Přemyslovny z triforia Svatovítské katedrály
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Po boku Karla IV. (695 let)

O životě a skutcích římského císaře Karla IV. ví bezpochyby většina z nás mnohé. Avšak s jeho 
mladším bratrem Janem Jindřichem Lucemburským to už tak slavné asi nebude. Přitom v zemích 
Koruny české byl Karlovi velkou oporou.

Jan se narodil 
v  Mělníku 12. 2. 1322 
a  od svých pěti let žil 
v  Tyrolech. Janův po-
byt tu končí roku 1344 
poté, co ho jeho o čtyři 
roky starší manželka 
Markéta Korutanská 
díky císařským intrikám 
vyhnala od stolu i  lože 
pro „neplnění manžel-
ských povinností“. Jan 
se vrátil do Čech a roku 
1349 mu Karel svěřil 
do správy Markrabství 
moravské. Nedlouho 
nato se oženil podruhé. Vzal si Mar-
kétu, dceru vévody Opavského, která 
mu porodila tři dcery a  syny. Po její 

smrti se Jan oženil ještě dvakrát. Nej-
prve s Markétou Habsburskou a po její 
smrti ještě s Alžbětou Oettingenskou. 

Jan měl s  bratrem Kar-
lem velmi blízký vztah, 
který se promítal také 
do správy markrab-
ství. Na druhé straně 
Jan často Karla, zvláště 
v 2. polovině 14. století, 
zastupoval při správě 
království, protože až 
do narození Karlova 
syna Václava měl Jan 
veškeré nástupnické 
právo na český trůn. 
Přestože se Jan účast-
nil i několika válečných 
tažení, většinu života 

prožil na hradě Špilberk, kde 12.  11. 
1375 umírá. Pochován byl v  kostele 
sv. Tomáše v Brně. Filip Kahoun

Janovo pokání (675 let)

Bylo mu pětačtyřicet let, byl téměř slepý a právě přišel o svou milovanou 
dceru Markétu, vévodkyni bavorskou. Nad jejím zbraslavským hrobem se kál 
za svůj dosavadní rozmařilý život válečníka. Veřejně odpřisáhl bohabojný 
život. Ano, řeč je o českém králi Janu Lucemburském.

Kající se král koupil za 
400 kop pražských grošů 
od pana Temla z  Hory po-
plužní dvůr. S  příslušnými 
polnostmi, sady, loukami 
a  mlýny to poté vše daro-
val na důkaz pokání pře-
voru a  24  mnichům kartu-
ziánského řádu, kteří tak 
1. února 1342 otevřeli první 
kartuziánský klášter u  nás. 
Rozkládal se v  místech 
dnešní Kartouzské ulice, 
někde v  prostoru  dnešního 
centra Nový Anděl, v  bloku 
historických domů včetně 
smíchovské radnice a  dále přes Port-
heimku a  náměstí 14. října k  Vltavě. 

Klášterní chrám měl průčelí obrácené 
k  historické zbraslavské cestě (zhruba 

dnešní ulice Štefánikova 
a  navazující Nádražní). Je 
skutečně až s podivem, s ja-
kou vroucností, zápalem 
a  štědrostí Jan Lucembur-
ský budoval první kartouzu 
u nás. Po celé své panování 
„král cizinec“ dle slov našin-
ců zemi jen finančně ždímal 
a kláštery rozhodně nešetřil. 
Vedla ho smrt jeho dcery 
Markéty opravdu k  pokání 
a nápravě?

Martina Jurová

1877
(140 let)
Fráňa Šrámek
* 19. 1. 1877
† 1. 7. 1952
český básník, 
prozaik 
a dramatik

1882
(135 let)
Ivan Olbracht
* 6. 1. 1882
† 30. 12. 1952
český spisovatel, 
publicista, 
novinář 
a překladatel

1897 
(120 let)
Karel Lamač
* 27. 1. 1897
† 2. 8. 1952
český filmař

12. 1. 1537 (480 let) 
Ferdinand I. daroval pražským 
střelcům vltavský ostrov Malé 
Benátky, později nazvaný 
Střelecký. První zmínky o něm 
pocházejí z 12. století. Nejprve 
fungoval jako zahrada johanitů, 
za Karla IV. jako cvičiště pro 
střelbu z luků a kuší. V sou-
časnosti se zde konají různé 
kulturní akce.

23. 1. 1872 (145 let) 
V Lublani se narodil Jože 
(Josip) Plečnik, slovinský ar-
chitekt, urbanista a pedagog. 
Svou architektonickou činností 
ve 20. a 30. letech 20. století vý-
znamně přispěl k rekonstrukci 
Pražského hradu a projektoval 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
v Praze na Vinohradech. Zesnul 
7. 1. 1957.

20. 1. 1382 (635 let) 
Sestra Václava IV. Anna Česká 
(Lucemburská) se provdala za 
anglického krále Richarda II., 
čímž byly posíleny vzájemné 
styky mezi Anglií a Českým krá-
lovstvím. Byla dcerou Karla IV. 
a Alžběty Pomořanské. V Anglii 
měla přezdívku „Good Queen 
Ann“. Zemřela bezdětná roku 
1394.

20. 1. 1787 (230 let)
W. A. Mozart navštívil Prahu 
poprvé po velkém úspěchu 
své opery Figarova svatba. 
V Nosticově divadle dirigoval 
její reprízu. V tu dobu byla u něj 
také objednána nová opera pro 
příští divadelní sezonu. V říjnu 
1787 se konala světová premi-
éra opery Don Giovanni, kterou 
osobně Mozart dirigoval.

28. 1. 1977 (40 let) 
Čeští umělci a kulturní pracov-
níci shromáždění v Národním 
divadle v Praze podepsali tzv. 
Antichartu, dokument odsu-
zující Chartu 77. Komunistický 
režim chtěl „legitimizovat“ 
pronásledování signatářů 
Charty a izolovat je od většiny 
společnosti. Některé podpisy 
byly vynuceny nátlakem.

Janova busta z katedrály sv. Víta

Znak řádu kartuziánů

 Jan Jindřich Lucemburský, busta z katedrály sv. Víta
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Závěti Karla IV. (640 let)

Roku 1377 byly sepsány Karlem IV. jeho závěti 
s určením dědictví zemí Václavovi, Zikmundovi, Janu 
Zhořeleckému, Joštovi a dalším následovníkům.

České království a čes-
kou korunu s právem vy-
konávat kurfiřtský hlas 
dostal Václav IV. Současně 
obdržel slezská knížectví, 
Dolní Lužici, Budyšínsko 
a  několik samostatných 
států. 

Prostřední Karlův syn 
Zikmund získal většinu 
Braniborského markrab-
ství se stejnou vahou 
hlasu jako Václav a  titul 
arcikomorníka. Nejmladší 
syn Jan Zhořelecký obdr-
žel zbytek Braniborského 
markrabství a Zhořelecké 
vévodství v  Dolní Lužici. 
Jako zhořelecký vévoda 

byl leníkem českého krále. Po narození 
syna Jindřicha v roce 1377 Karel IV. zá-
věť změnil a vymezil rozdělení Lužice 
a  Braniborska. Zároveň zdůraznil vý-
sadní postavení Václava IV. Po úplném 
vymření Karlova přímého rodu měl na-
stoupit Karlův synovec Jošt, markrabě 
moravský, a po něm jeho přímí mužští 
potomci. V případě vymření mužského 
rodu Lucemburků měly nastoupit dce-
ry. Další ustanovení Karlovy politické 
závěti ukládalo císařovým synům ne-
zcizovat a  nezastavovat nic ze svých 
údělů. Závěrečný článek závěti pama-
toval na jednotný erb, který zahrnoval 
znaky všech zemí a knížectví, a taky na 
přesné tituly, kterých měli jeho synové 
nadále užívat. 

-mf-Podobizna Karla IV. na Votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi

1912
(105 let)
Jiří Trnka 
* 24. 2. 1912
† 30. 12. 1969
český režisér 
animovaného 
filmu 

1912
(105 let)
Nataša Gollová 
* 27. 2. 1912
† 29. 10. 1988
česká herečka

1907
(110 let)
Vilém Sacher
* 17. 2. 1907
† 14. 8. 1987
generálporučík, 
spisovatel 
a signatář  
Charty 77

Císařovna s citem pro padlé ženy (255 let)

Letos tomu je 255 let od podepsání dekretu, na jehož základě byla v Praze zřízena první 
porodnice s nalezincem. Do té doby pomáhaly ženám porodní báby. Impulz k vybudování těchto 
ústavů dala sama císařovna Marie Terezie v roce 1762. 

Protože ale Marie 
Terezie neuvolnila na 
realizaci potřebné pe-
níze, musely se hledat 
jiné finanční zdroje. 
Z  darů Augusty Kin-
ské z  Vchynic a  Teto-
va, pražských šlech-
tičen a  mecenášů se 
postupně zakoupily 
domy v  Soukenické 
ulici a  zřídila se tu 
porodnice a  nalezi-
nec. V nové porodnici 
rodily především svo-
bodné matky. 

Hlavním impulzem ke zřízení ústa-
vu byla vysoká úmrtnost nemanžel-
ských rodiček a novorozenců z důvodu 

sociálního vyloučení. 
Ženám tu bylo nově 
poskytováno zázemí 
a  možnost morální 
nápravy. Většina ale 
odcházela šest dnů 
po porodu. Děti na-
rozené v  porodnici 
nalezince byly předá-
ny do péče kojným ve 
městě, po odstavení 
přecházely do péče 
pěstounů – obojí bylo 
placeno ústavem. 
Okolo šesti let se děti 

vracely zpět do ústavu, kde jim byla 
poskytována péče zahrnující společ-
né ubytování, stravování, vzdělávání 
a zaměstnání, aby neskončily na ulici. 

Ve zřizovací listině stojí, že se jednalo 
o  první ústav svého druhu se spádo-
vým charakterem pro celé Čechy. 

-jasig-

30. 1. 1467 (550 let) 
Matyáš Korvín dobyl posled-
ní tábor bratříků u Velkých 
Kostolan na Slovensku. Tím 
byl dokončen jejich úpadek 
a mnozí z nich se stali členy elit-
ní Matyášovy gardy. Bratřické 
hnutí přispělo v době rozma-
chu k oslabení pozic Němců na 
Slovensku a posilovalo vědomí 
slovenské národnosti.

26. 1. 1907 (110 let) 
Císař František Josef I. schválil 
volební zákony, jimiž bylo 
v Předlitavsku zavedeno vše-
obecné a rovné volební právo. 
Stalo se tak na základě děl-
nických demonstrací ve Vídni 
a v Praze roku 1905, které vyvo-
lala rakouská sociální demo-
kracie. Návrhy byly předloženy 
Říšské radě 23. 2. 1906.

1. 2. 1932 (85 let)
Narodil se Zbyněk Janata, 
nejmladší člen odbojové 
skupiny bratří Mašínů. Během 
útěku přes NDR do Západního 
Berlína byl spolu s Václavem 
Švédou dopaden, předán do 
Československa a odsouzen 
k trestu smrti. Poprava se 
konala 2. 5. 1955, nesměl být 
pohřben a urna s popelem byla 
zničena.

3. 2. 1622 (395 let)
Císař Ferdinand II. vydal 
generální pardon, jímž byli 
omilostněni další účastníci 
českého stavovského povstání, 
kteří přiznali své provinění proti 
císaři. Milost se týkala jen osob-
ních práv šlechticů, majetek jim 
byl však zabaven. Ten získaly 
výhodně jiné, mnohdy cizí 
šlechtické rody.

4. 2. 1402 (615 let)
Václav IV. nabídl bratru 
Zikmundovi správu Českého 
království za pomoc při dosa-
žení císařské koruny. Václav IV. 
byl sesazen z funkce římskoně-
meckého krále jako nezpůsobi-
lý. Rozhodnutí však ignoroval 
a titul používal nadále. Nakonec 
byl uvězněn z popudu svého 
vlastního bratra.

Marie Terezie Habsburská  
(barokní malíř Jean-Étienne Liotard)

Vyobrazení císařského řezu  
(British Library, 15. století)
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Dobrodružné mládí Jana Vavrdy (95 let)

Dovedete si představit, že by si nějaký dnešní kluk tři dny před svými 18. narozeninami 
(*26. února 1922) sbalil svých pět švestek a odešel bojovat do zahraničí za svoji okupovanou 
vlast? Pro Jana Vavrdu to byla jasná volba. 

Cesta ven ale nebyla jednodu-
chá. Při prvním pokusu byl zadržen 
na Slovensku, při druhém v Maďar-
sku, ale napotřetí se už dostal do 
Jugoslávie a  dál s  pomocí nových 
dokladů přes Řecko, Turecko a Sýrii 
doputoval 16.  května do Francie. 
Bohužel Francie v  červenci pad-
la, a  tak jeho působení u 1. pěšího 
pluku mělo krátkého trvání. Po 
evakuaci do Anglie absolvoval pod-
důstojnickou školu, prodělal para-
šutistický výcvik a  byl vybrán do 
skupiny pro zvláštní účely. Během 
roku 1943 absolvoval další speciální 
výcvik a jako člen skupiny Spelter se 
5. května 1944 snesl na padáku do 
Protektorátu u Kramolína. Ve složité 
situaci na hraně života a smrti mezi 

udavači a  gestapem se Vavrdovi 
a jeho kolegům podařilo zkoordino-
vat 12 místních odbojových skupin. 
Zorganizovat a přijmout dva shozy 
materiálu a  komunikačně s  Lon-
dýnem zařídit další shoz devíti tun 
materiálu. Po válce byl vyznamenán 
Za chrabrost před nepřítelem nebo 
Československým válečným křížem. 
Zůstal ve službách armády ve veli-
telských funkcích u  výsadkových 
jednotek. V  říjnu 1949 byl povýšen 
na kapitána, ale již v  červnu 1950 
byl degradován na vojína a z armá-
dy vyhozen. V  roce 1968 byl reha-
bilitován a vrátil se do armády jako 
velitel vojenské zotavovny na Bíto-
vě. Zemřel v roce 1995 ve Znojmě. 
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Loutkář Josef Skupa (125 let)

Budoucí loutkoherec, režisér a hlavně „stvořitel“ Spejbla a Hurvínka Josef Skupa se narodil 
16. ledna 1892 ve Strakonicích, jako syn četníka. Od dětství dobře kreslil a také ho lákalo 
loutkové divadlo. Snad i proto vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a později přijal 
místo středoškolského profesora.

Za války navázal spolupráci s  pl-
zeňským Městským divadlem a  poz-
ději i s Loutkovým divadlem feriálních 
osad. Začal vystupovat s Kašpárkem, ke 
kterému roku 1920 přibyl Spejbl, ušatý 
panák s vypoulenýma očima. Jako pře-
kvapení dostal roku 1926 vylepšenou, 
zmenšenou „kopii“ Spejbla, nepose-
du Hurvínka. Skupa měl velký talent, 
nechybělo mu nadšení. Velmi záhy se 
proto také stal vůdčí osobností, což mu 
roku 1927, ve 35 letech, vyneslo místo 
ředitele divadla v Plzni. Divadelní před-
stavení S+H byla čím dál tím populár-
nější. Vydávaly se jejich gramofonové 
desky, postavičky vystupovaly v rozhla-
se a jejich příběhy vyšly i knižně. Velký 
zájem o představení rozhodl, že Skupa 

s divadlem cestoval po celém Českoslo-
vensku a občas i do zahraničí, kde však 
hrál téměř výhradně česky, takže po-
jetí her spočívalo především v loutko-
hereckém umu. V roce 1944 byl Skupa 
zatčen za poslech vysílání zahraničního 
rozhlasu a odsouzen k pěti letům věze-
ní. Divadlo bylo zavřeno a část loutek 
zabavena gestapem – ukrýt se poda-
řilo jen některé. Obnoveno bylo v roce 
1945, kdy jej Skupa přesunul do Prahy 
a  kde sídlí dodnes. Národním uměl-
cem se stal v roce 1948 a snad i proto, 
že jeho manželství bylo bezdětné, po 
jeho smrti (8. 1. 1957) přebírá divadlo 
Skupův dlouholetý spoluherec Miloš 
Kirschner.

Andrea Kepplová Jiřina a Josef Skupovi při představení (asi 1940)

1932
(85 let)
Zdeněk Borovec
* 7. 1. 1932
† 18. 2. 2001
český textař, 
překladatel 
a filmový herec

1937
(80 let)
Karel Čáslavský 
* 28. 1. 1937
† 2. 1. 2013
český filmový 
archivář a historik

1947
(70 let)
Martin 
Štěpánek 
* 11. 1. 1947
† 16. 9. 2010
český herec, 
režisér, novinář 
a politik

4. 2. 1892 (125 let)
V Praze se narodil Josef 
Jiříkovský, český sochař a me-
dailér. Byl žákem J. V. Myslbeka 
a Jana Štursy. Tvořil žánrové 
plastiky a portréty, mezi ty 
nejznámější patří socha Venuše 
v Lázních Bohdaneč. Vycházel 
z novoklasicismu, později se 
přiklonil k realismu. Zemřel po-
měrně mlád 10. listopadu 1950.

7. 2. 1922 (95 let)
Narodil se básník a prozaik Jan 
Skácel. Působil jako kulturní 
redaktor deníku Rovnost a byl 
šéfredaktorem revue Host 
do domu. Po roce 1969 mohl 
publikovat pouze v samizdatu 
a exilové literatuře. Psal poezii 
inspirovanou moravským 
folklorem. Zemřel na rozedmu 
plic 7. listopadu 1989.

11. 2. 1912 (105 let) 
Narodil se český klavírista 
Rudolf Firkušný. Proslavil se 
ve světě svou mimořádnou hu-
debností a skvělou technikou 
hry. Od roku 1948 žil v USA, po 
pádu komunistického režimu 
se chtěl usadit v Praze, zemřel 
však náhle 19. července 1994. 
Je řazen mezi přední klavíristy 
20. století.

13. 2. 1992 (25 let) 
Proběhlo slavností oficiální při-
pojení naší republiky k inter-
netu. Došlo k tomu na pražské 
ČVUT. Vznikla síť CESNET, která 
byla zpočátku realizována se 
středovými uzly v Praze a Brně, 
propojenými pevnou linkou 
o rychlosti 64 kbps. K nim byla 
připojována další akademická 
města.

17. 2. 1902 (115 let)
V Třebíči se narodil Antonín 
Kalina († 1990), nositel titulu 
Spravedlivý mezi národy, jenž 
označuje lidi nežidovského pů-
vodu, kteří přispěli k záchraně 
Židů před holocaustem. Kalina 
byl vězněn v koncentračních tá-
borech Dachau a Buchenwald, 
kde zachránil více než 900 
židovských dětí.
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www.signalfestival.cz
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Praha nejsou jen 
památky, chceme být 
i kongresovým centrem

Praha je krásná. Možná dokonce nejkrásněj-
ší na světě. Při mé práci se setkávám se spoustou 
lidí ze zahraničí a v podstatě každý se nad naším 
městem rozplývá. Znají Pražský hrad, Karlův most, 
Staré Město, ale třeba i Kampu. Pokaždé se ale naše 
rozhovory stočí stejným směrem, kdy se jim sna-
žím vysvětlit, že Praha nejsou jen ty notoricky zná-
mé turistické cíle, které jsou na každé pohlednici, 
ale i spousta dalších zajímavých míst. 

Praha toho má hodně co nabídnout i  mimo 
historické centrum a  na nás je, abychom to do-
kázali lidem sdělit. Jen namátkou, máme čtvrtou 
nejlepší zoologickou zahradu na světě, kde se 
v  posledním roce narodila i  dvě slůňata, což je 
unikát i v celosvětovém měřítku. V poslední době 
jsme se také zaměřili na zlepšení veřejného prosto-
ru tak, aby v něm bylo příjemné pobývat. Mohou 
to být drobnosti, jako například městské stolky 
a židle, které jsme rozmístili po městě, ale mohou 
to být i chytré prvky. Třeba lavičky, kde si dobijete 
telefony, připojíte se k wifi a zjistíte, jaká je kvalita 
ovzduší nebo vlhkost. Ve městě se objeví už v první 
polovině příštího roku. 

Důležitá pro nás samozřejmě je i  kongreso-
vá turistika, a přestože má Praha v tomto odvětví 
velký potenciál, jsou zatím stále preferovány jiné 
destinace. Myslím, že to tak ale nebude dlouho, 
protože naše město má co nabídnout. Hodně si 
slibujeme od dostavby Kongresového centra, kde 
jsme nedávno vyhlásili mezinárodní architekto-
nickou soutěž. Jakmile bude Kongresové centrum 
schopné uspokojit požadavky potenciálních po-
řadatelů, bude Praha opět konkurenceschopná. 
Pak tu máme Výstaviště, ze kterého chceme udělat 
moderní a  příjemný prostor, kam se bude chodit 
relaxovat, za zábavou, ale i  za kulturou, a  které 
bude sloužit i k velkým veletrhům. Počítáme s více 
než miliardovou investicí a  první práce už začaly. 
V  příštím roce bude vytvořen vodní biotop, více 
propojíme Výstaviště s přilehlou Stromovku a zre-
konstruujeme i hlavní vstupní bránu. 

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 
byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 
Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dneš-
ní barokní podobu získal klášter v  2. polovině 
17. a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v  17. století 
útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes 
nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahov-
ské knihovny, nazvaný Filosofický, o  rozměrech  
32 × 10 × 14 metrů, sahá přes dvě patra budovy 
a má v deseti metrech výšky ochoz. Vznikl úpravou 
původní sýpky v  letech 1783−1785 s novým prů-
čelím od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera. 

Roku 1950 byl klášter uzavřen a  řeholníci de-
portováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 
byl Strahovský klášter obnoven a  následně opra-
ven. Především Filosofický sál prošel nákladnou 
rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-
ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 
200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500 
prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 
ale i v přilehlých depozitářích. 

www.strahovskyklaster.cz

Jedinečná Strahovská knihovna
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách 
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. 
Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna. 
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Lea Točeková a Daniel Rušar 
Vlk a tma

Ve tmě se skrývá spousta neznámého, proto je 
normální se tmy bát. Mladý vlk se jí také bál, ne-
lovil s  ostatními a  kamarádi se mu posmívali. Ke 
zvládnutí strachu stačilo málo – setkání s mraven-
cem a pár slov, a pro své kamarády ve smečce se 
najednou stal hrdinou… Tento příběh vypráví táta 
vlk bázlivým vlčatům, aby je přiměl vyjít ven do 
tmy vstříc novým dobrodružstvím. Příběh ukazuje 
dětem, jak přijmout strach ze tmy a jak jej lze po-
stupně překonat. Pomáhá děti povzbudit, že přijetí 
strachu a  jeho sdílení je důležité jako první krok 
k  jeho překonání. Text dokreslují moderní, dyna-
mické, a přitom dobře čitelné ilustrace s výrazným 
emocionálním nábojem. Knížka je určena dětem 
od tří let a lze ji využít i jako první čtení.

cena: 199 Kč
www.paseka.cz

Josef Havel, Ludmila Havlová 
Až sem… 

Tématem nové 
knihy s  názvem 
Až sem…, z pera 
Ludmily a Josefa 
Havlových, je his-
torie pohřbívání 
v Ústí nad Orlicí. 
Publikace před-
stavuje nejen pět 
míst pohřbívání 
v  Ústí nad Orli-
cí, ale také ta již 
dávno zapome-
nutá. Seznámí 

čtenáře s počátky pohřbívání na území města, s jeho 
vývojem a konkrétními milníky na cestě k dnešnímu 
pohřebnictví. V jednotlivých kapitolách knihy po-
znáte také osudy hrobníka, zahradníka i některých 
významných osobností města Ústí nad Orlicí, jejich 
rodinných hrobů a hrobek. V knize nechybí také pře-
hledný popis území současného hřbitova Na Hýbli 
a bohatá obrazová dokumentace.
Zkušenému týmu autorů, manželům Havlovým, se 
podařilo přehledně zdokumentovat téma historie 
pohřbívání, jež není v české literatuře obvyklé. Vě-
říme, že si tato kniha najde své čtenáře nejen mezi 
historiky a badateli. Je to téma, které se týká nás 
všech, jelikož „není pochyb o tom, že každý, kdo 
přichází na tento svět, musí z něho také zákonitě 
odejít“, jak je uvedeno v úvodu knihy.
Knižní vydání rukopisu finančně zajistilo město Ústí 
nad Orlicí ve spolupráci s vydavatelstvím Grantis 
Ústí nad Orlicí. 
cena: 155 Kč
www.ustinadorlici.cz/cs/turista/ 
informacni-centrum

František Emmert
Zikmund a Hanzelka  
S Tatrou kolem světa

Nerozlučná dvojice, Miroslav 
Zikmund a Jiří Hanzelka, proje-
la téměř celý svět v době, kdy 
bylo skoro nemožné vycesto-
vat z  naší republiky a  kdy se 
ještě fotilo na černobílý film. 
Čtenáři tak mohou díky knize 
poznat život a  cesty nejslav-
nějších českých cestovatelů, 
kteří dokázali uskutečnit své 
chlapecké sny, překonat ne-
sčetné překážky a  svou od-
vahou, věrným přátelstvím a  touhou poznat svět 
inspirovali i  další generace. „Kniha přehledně 
sumarizuje všechny události a  historikům pomů-
že rychle se zorientovat v  tom, co tihle dva ogaři 

napáchali. Autorovi se to poda-
řilo mimořádným způsobem. 
Tři roky nosil nápad v hlavě, až 
ho zhmotnil do podoby, kte-
rá nemá obdoby,“ řekl o  knize 
a o autorovi při křtu sedmade-
vadesátiletý cestovatel Miro-
slav Zikmund.
V  knize, která vznikala během 
deseti měsíců za aktivní spo-
lupráce Miroslava Zikmunda, 
naleznete dvě stovky doku-
mentů, například mapy, osobní 
korespondenci nebo písem-
nosti ze studií, a  více než pět 
set fotografií. Velká část těchto 

dokumentů a fotografií, především z osobního ži-
vota obou cestovatelů, dosud nebyla publikována. 
cena: 690 Kč
www.albatrosmedia.cz

Josef Havel
Ludmila Havlová

Až sem...
Z historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí

Elen Černá, Aleš Valenta
Lvíčata – Abeceda sportů 
s Alešem Valentou

A jako akrobatické lyžování, B jako boby, C jako 
curling nebo D jako dráhová cyklistika a tak 
dále až k písmenu Z. Do téhle zábavné abecedy 
autoři vybrali zatím 30 různých sportů. Čtenáři 
se dozvědí, jak který sport vznikl, jak se hraje 
a jaké vybavení potřebují, kdyby si ho chtěli 
také zkusit. Navíc se dočtou pár zajímavostí, 
kdo byl v jakém sportu hvězdou či šampionem, 
a na závěr si mohou nové poznatky procvičit 
v KVÍZOVÝCH KARTÁCH. 
Popsané sporty doprovází mnoho atraktiv-
ních fotografií a veselá lvíčata Filip s Leonkou 
si v knize také trochu zasportují anebo přispějí 
dobrou radou. Je už jen na čtenářích, jaký sport 
si vyberou. Sportováním se lvíčaty se třeba do-
stanou až na olympiádu!

? Na které olympiádě získal Aleš Valenta zlatou 
medaili v disciplíně akrobatické skoky na 
lyžích? 

 a) 1998 v Naganu 
 b) 2002 v Salt Lake City 
 c) 2008 v Turíně 
Své odpovědi nám posílejte do 15. února  
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.
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Pozvání do 
Středočeského kraje

Střední Čechy byly po staletí regionem, který 
využíval blízkosti Prahy jakožto sídelního města 
českých králů, srdce českých zemí. Přes území na-
šeho kraje vedly četné strategické obchodní ces-
ty, jež dávaly bohatství městům ležícím na jejich 
trasách, významní představitelé naší země si tu 
nechávali stavět honosná víkendová sídla a  zvali 
do regionu přední umělce z  celé Evropy. Na řadě 
míst se těžily nerostné suroviny, později tu kvetl 
průmysl.

To vše se pozitivně podepsalo na množství his-
torických, kulturních i technických památek, které 
dnes můžeme na území Středočeského kraje obdi-
vovat. Když k  tomu připočteme i  rozmanitou pří-
rodu, je tu tolik zajímavých míst, že je nemožné na 
tomto krátkém prostoru vyjmenovat všechny. Tak 
alespoň namátkou – Kutná Hora s historickým cen-
trem zařazeným na seznam UNESCO, zrekonstruo-
vanou Jezuitskou kolejí či zpřístupněnými štolami 
po těžbě drahých rud, údolí Berounky s nádhernou 
přírodou a  majestátními hrady Karlštejnem a  Kři-
voklátem, Příbramsko či Kladensko s řadou připo-
mínek slavné hornické minulosti…

A protože rok 2017 je v Česku věnován oslavě 
barokního umění, chtěla bych vám touto cestou 
připomenout, že i  na území našeho kraje se na-
chází řada nádherných barokních památek. Kro-
mě těch notoricky známých, jako jsou Svatá Hora 
u Příbrami či katedrála Panny Marie v Kutné Hoře 
– Sedlci, stojí za zhlédnutí mnoho těch, které – 
a neoprávněně – tak známé nejsou. Třeba barokní 
vesnice Byšičky, Santiniho kaple v Panenských Bře-
žanech, zámek a park v Lysé nad Labem či zámek 
v Mnichově Hradišti.

Věřím, že během cest po našem krásném kra-
ji objevíte mnoho krásných míst a že si toulky po 
středních Čechách zamilujete stejně jako já.

Jaroslava Pokorná Jermanová,
hejtmanka Středočeského kraje

Kam po Česku?  
Přece do Středočeského kraje!
Leden – počátek roku, plný předsevzetí a plánů. Co takhle naplánovat si návštěvu 
našeho největšího kraje plného památek, a to jak kulturních, tak přírodních? 
Naleznete zde hory, doly, a to jak v původním, tak přeneseném slova smyslu, 
můžete si zde zasportovat i ochutnat dobré jídlo a pití.

Na prstenci památek, který obepíná Prahu, je 
bezesporu největší perlou královské město Kutná 
Hora. Na jejím území se nacházejí hned dvě kated-
rály, kláštery, měšťanské domy, a dokonce stříbrný 
středověký důl. Historické jádro Kutné Hory s chrá-
mem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny 
Marie v Sedlci byly zapsány na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. V Kutné Hoře se také 
můžete na každoročním Královském stříbření Kut-
né Hory (letos se bude konat 24.–25. června) pří-
jemně pobavit, neboť v tuto dobu se městské cen-
trum vrací do středověku se vším všudy. Nemusíte 
ale chodit pouze po městě, procházka v  povodí 
řeky Vrchlice, která inspirovala J. K. Tyla k sepsání 
národní hymny, je rovněž turistickou lahůdkou. 
V  nedalekých Žlebech pak můžete navštívit ro-
mantický zámek i oboru se vzácnými bílými jeleny.

V  jižní části regionu doporučujeme návštěvu 
Benešovska se zámkem Konopiště, přilehlým 
golfovým areálem a nedalekým pivovarem ve Vel-
kých Popovicích.

Konopiště patří k  nejnavštěvovanějším čes-
kým památkám. V  držení sídla se vystřídala řada 
vlivných šlechtických rodů včetně Šternberků, 
Albrechta z  Valdštejna nebo Lobkowiczů. Zámek 
je však spojován hlavně s  jeho posledním majite-
lem, následníkem trůnu Františkem Ferdinandem 

d´Este. Kousek od Konopiště se nachází ve Velkých 
Popovicích pivovar s oblíbenou značkou piva Vel-
kopopovický Kozel. Jeho novodobou historii začal 
psát František Ringhoffer, významný průmyslník, 
který zavedl nové technologie, a dal tak vzniknout 
jeho moderní historii. Kozla do názvu a emblému 
pivovaru vytvořil potulný francouzský malíř, kte-
rému učarovala pohostinnost místních lidí. Od té 
doby je zvířecí maskot na všech pivních etiketách. 
Toho živého můžete potkat přímo v  pivovaru na 
konci prohlídkové trasy.

V letošním roce baroka nezapomeňte navštívit 
alespoň jednu barokní památku – doporučujeme 
malebný zámeček Loučeň, jehož krásnými interié-
ry vás provedou průvodci v dobových kostýmech, 
a s dětmi si navíc můžete projít alespoň jeden ze 13 
zajímavých přírodních labyrintů.

Pro sportovní návštěvníky Středočeského kraje 
nabízíme projížďku po Labské cyklostezce, která 
je společná jak pro Čechy, tak pro sousední Ně-
mecko. Celá cyklotrasa je dlouhá 1 220 kilometrů 
a vede podél řeky Labe kouzelnou krajinou.

Jsme si jisti, že se ve Středočeském kraji nudit 
nebudete a vyberete si podle svého gusta.

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
www.kr-stredocesky.cz
www.middleczech.cz

Originální kozlí  
brána

Zimní Kutná Hora

Zámek LoučeňZámek Konopiště
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Panský dům v Rožmitále
Vydejte se s námi do malebného města ležícího v krásném údolí pod zalesněnými 
brdskými vrchy, v kraji pod památnou horou Třemšín. Řeč je o malebném městě 
Rožmitál pod Třemšínem, vzdáleném 80 km jihozápadně od Prahy a 17 km od 
Příbrami. Nabízí mnoho zajímavých památek a míst k vidění.

V  Rožmitále pod Třemšínem, 
místě působení Jakuba Jana Ryby, se 
nachází penzion Panský dům***, jenž 
leží v těsné blízkosti nově otevřené 
CHKO Brdy a nově zrekonstruované-
ho poutního místa Svatá Hora v Pří-
brami. Penzion je komfortně vybave-
ný včetně výtahu. Pokoje, kterých je 
zde dvacet, jsou vhodné pro všechny 
věkové kategorie a  jsou vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, televizí 
a možností připojení se k wifi. V ceně 
pobytu je snídaně, úschovna kol či lyží 
a uzavřené parkoviště. 

Při návštěvě byste neměli opomenout far-
ní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 
V kostele se nachází unikátní varhany z roku 1750, 
na něž hrával Jakub Jan Ryba. Zde pravděpodobně 
roku 1796 zazněla poprvé jeho slavná Česká mše 
vánoční „Hej, mistře“.

Penzion Panský dům*** je součástí portálu 
www.cirkevnituristika.cz, který představuje nej-
širší veřejnosti poutní místa, křesťanské církevní 

památky a další zajímavosti. Zahrnuje také dopro-
vodné aktivity včetně ubytování na farách, v kláš-
terech a dalších objektech.

Penzion Panský dům
Náměstí 22
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
mobil: +420 602 465 798
e-mail: info@panskydumrozmital.cz
www.panskydumrozmital.cz
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Pozvání do 
Jihočeského kraje

Pohoda je slovo, které často slýcháte, ale umíte 
si ji také řádně užít? My v Jihočeském kraji vám tu 
možnost dáme. Ptáte se jak? Přijeďte k nám na do-
volenou. Po projektech Jižní Čechy aktivní a  Jižní 
Čechy olympijské jsme si řekli, že je čas zvolnit, po-
ložit se do pohody, chcete-li. A tak se návštěvníci 
našeho regionu v roce 2017 mohou těšit na projekt 
Jižní Čechy pohodové. 

Čím je tedy náš kraj tak pohodový? Především 
venkovským charakterem a  jedinečnou gastrono-
mií čerpající z  bohatství místních lesů a  rybníků. 
Pestrou nabídkou letních i zimních outdoorových 
aktivit. Chcete si dát do těla na kole? Šumava, No-
vohradské Hory a Lipensko už na vás čekají. Rádi 
šlápnete do pedálů, ale raději takzvaně na poho-
du? Hurá na Třeboňsko. Rádi zamíříte na hrad nebo 
zámek, ale hlavní turistické taháky Český Krumlov 
a Hlubokou už jste navštívili několikrát? Tak si vy-
berte z  dalších desítek menších hradů a  zámků 
a  stovek neméně zajímavých měšťanských domů 
a  vesnických stavení. Co třeba letos na jihu Čech 
objevovat kouzlo, nejen selského, baroka? A až vás 
z  aktivního odpočinku rozbolí celé tělo, v  lázních 
v Třeboni, Bechyni nebo Vráži vás budou rádi hýč-
kat. 

Ať už se zkrátka rozhodnete trávit svou dovo-
lenou kdekoli v jižních Čechách, aktivně či pasivně, 
užijte si ji hlavně v pohodě.

Mgr. Jiří Zimola, 
hejtman Jihočeského kraje

Proč v roce 2017 právě do Slavonic
Památky – na obou slavonických náměstích se 
nacházejí jedinečné pozdně gotické a  renesanční 
domy se vzácnými sgrafitovými fasádami, fres-
kovými sály a  unikátními sklípkovými klenbami 
v  interiérech. Od roku 2003 je 24 domů nomino-
váno na seznam UNESCO. V  lesích nad městem 
se nacházejí zbytky středověké vsi Pfaffenschlag. 
Dobrodružným zážitkem je návštěva městského 
podzemí. 

Příroda – Slavonice jsou bránou do přírodního 
parku Česká Kanada, ve kterém najdete hluboké 
lesy se zajímavými skalními útvary, nespočet ryb-
níků a původní louky. Okolní příroda je proto rájem 
houbařů a rybářů.

Sport a  aktivní odpočinek – okolí Slavonic je 
protkáno sítí cyklotras a  turistických stezek. Vel-
kým lákadlem je nová cyklostezka do Rakouska. 
Její trasa vede po bývalé železnici a je vhodná i na 

in-line bruslení. Pro děti je připravena turistická 
trasa – Cesta pohádkovým lesem. Ve městě je půj-
čovna kol a  koloběžek, ale i  elektrokol či elektro-
skútrů. V  zimě na vás čekají upravené běžkařské 
trasy, v případě nedostatku sněhu můžete vyrazit 
na nordic walkingovou vycházku.

Bohatý kulturní program – v letní sezoně se mů-
žete těšit na tradiční akce – hudební a filmový festi-
val Slavonice Fest, Vivat Varhany, Slavonické kultur-
ní léto a Slavnosti Trojmezí. Pro příznivce vojenské 
historie je určena bojová ukázka „Přepadení řopí-
ků“. Pokud toužíte po kreativních zážitcích, můžete 
si v  místních ateliérech namalovat svůj originální 
hrnek nebo si potisknout tričko. Užijte si jedineč-
nou atmosféru a odvezte si nezapomenutelné zá-
žitky z města, které dýchá historií.

Na shledanou ve Slavonicích…

Město Slavonice 
Turistické informační centrum 
náměstí Míru 476, 378 81 Slavonice 
tel.: +420 384 493 320 
e-mail: i@slavonice-mesto.cz 
www.i.slavonice-mesto.cz
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kostela Nanebevzetí Panny Marie vyznačen 15. po-
ledník, který městem prochází. Z ptačí perspektivy 
uvidíte Jindřichův Hradec po výstupu na měst-
skou vyhlídkovou věž kostela. Bývalý zámecký 
mlýn nabízí novou expozici věnovanou historii 
rybníkářství a lesnictví na Jindřichohradecku. Sou-
částí je i Křižíkova vodní elektrárna. Neotřelým zá-
žitkem je také aqua show ve sv. Floriánu. Jedná se 
o kombinaci hudby, světelných efektů a videopro-
jekce, která je jedinou svého druhu v České repub-
lice a druhou v Evropě. Zhlédnout ji můžete v pasá-
ži Obchodně-medicínského centra Sv. Florián. 

V  případě příznivého počasí doporučuji pěší 
výlet z Jindřichova Hradce k rozhledně na Rýdově 
kopci za obcí Děbolín. Projekt výstavby rozhledny 

byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního 
operačního programu Jihozápad, prioritní osa 3 – 
Rozvoj cestovního ruchu. 

Jindřichův Hradec je součástí regionu Česká 
Kanada, kterou můžete obdivovat při jízdě Jindři-
chohradeckou úzkokolejkou. Trať z  Jindřichova 
Hradce do Nové Bystřice vede přímo srdcem pří-
rodního parku. 

Kromě památek a  přírodních zajímavostí vás 
město naláká i  nepřeberným množstvím kultur-
ních akcí, které se každým rokem těší větší po-
zornosti nejen místních občanů, ale i návštěvníků 
ze všech koutů České republiky, ba dokonce i ná-
vštěvníků ze zahraničí. Vyvrcholením kulturní sezo-
ny je opera na zámku, která se pravidelně v měsíci 
srpnu koná na Státním hradu a zámku pod širým 
nebem. Rád bych vás touto cestou pozval na oper-
ní představení Aida italského hudebního skladate-
le Giuseppa Verdiho, které se bude konat v sobotu 
26. srpna na třetím nádvoří zámku. 

Přijměte mé pozvání a přesvědčte se sami, že 
město Jindřichův Hradec má rozhodně co nabíd-
nout.

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města Jindřichův Hradec

www.jh.cz 

Za návštěvu stojí také Dům gobelínů, kul-
turních tradic a  řemesel, interaktivní muzeum 
s ukázkou tradičních technologií ručního tkaní ta-
piserií a představením odkazu Marie Hoppe Teinit-
zerové, zakladatelky gobelínových dílen ve městě. 
Chcete-li vidět největší pohyblivý lidový betlém na 
světě, zajděte do Muzea Jindřichohradecka, kte-
ré nabízí i další zajímavé expozice, jako například 
síň věnovanou světoznámé operní pěvkyni Emě 
Destinnové, expozici s  názvem Letecká bitva nad 
Jindřichohradeckem nebo ojedinělou sbírku pa-
mátek věnovanou nejvýznamnější mimopražské 
tiskárně 19. století – Landfrasově tiskárně. V  Mu-
zeu fotografie a  moderních obrazových médií 
najdete jak díla předních domácích a zahraničních 
autorů, tak i práce amatérských fotografů.

Výstavní dům Stará radnice nabízí výpravu 
do historie i současnosti českých večerníčků a vý-
tvarníků tvořících pro děti. Jiná část výstavního 
domu se věnuje lokální raritě – Jindřichohradecké 
úzkokolejce nebo historii města. Návštěvu Staré 
radnice můžete zakončit prohlídkou obřadní síně 
známého českého architekta Jana Kotěry. Pár kro-
ků od výstavního domu je na nároží proboštského 

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás pozval na návštěvu města 
Jindřichův Hradec, které patří mezi skutečné perly jižních Čech 
a které vás jistě ohromí svou malebností, svým geniem loci. 
Vřele doporučuji návštěvu největší dominanty města, kterou 
je bezpochyby Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, třetí 
největší památkový komplex v České republice. 

Jindřichův Hradec  
– živé město, živé památky

Pohled přes Velký Vajgar

Opera na zámku

Státní hrad a zámek
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Proč do Plzeňského 
kraje v roce 2017 

Co se vám vybaví, když se řekne zima? Prav-
da, řidiči většinou při pomyšlení na zimní období 
příliš nadšení nejsou, ale milovníci zimních sportů 
a hlavně děti při vzpomínce na zasněženou krajinu 
zajásají. Proč si tedy neudělat radost a nevyrazit za 
sněhem na hory, a to rovnou do Plzeňského kraje? 
Alpské dvoutisícovky tady nehledejte, ale krásná 
krajina zasněžené Šumavy má neméně kouzelnou 
atmosféru a  úžasných výhledů tu najdete také 
spoustu. A někdy je vidět i na ty Alpy.

Rodiny s  dětmi, aktivní lyžaři se sklonem 
k  adrenalinovým zážitkům, ale i  nezkušení začá-
tečníci, ti všichni si zábavu a sport užijí v lyžařském 
areálu na Špičáku, kde mimo jiné najdete nejprud-
ší českou sjezdovku Šance. Pohodové lyžování ale 
nabízí také menší lyžařské areály, kterých je na Šu-
mavě bezpočet. Na své si přijdou i  milovníci bílé 
stopy, Šumava je totiž protkána sítí upravených 
lyžařských stop. 

Jakýmsi průvodcem návštěvníkům mohou být 
zimní mapy, které vydává Plzeňský kraj a které jsou 
k dispozici v aktualizované podobě v informačních 
centrech v kraji.

Kdyby sport nebyl právě vaše hobby, tak mám 
tip na pohodový výlet do „divoké“ přírody mezi 
vlky. Celou vlčí smečku v přirozeném prostředí to-
tiž můžete pozorovat v Návštěvnickém centru Srní 
na Šumavě. K výběhu dojdete příjemnou procház-
kou, a když se budete dobře dívat, uvidíte vlky ze 
vzdálenosti pouhých několika metrů.

Krásnou zimu bohatou na zážitky přeje...
Josef Bernard, 

hejtman Plzeňského kraje

Kašperské Hory – ideální turistický cíl  
Kašperské Hory jsou šumavským městem s bohatou historií. Nad městem se 
tyčí známý hrad Kašperk, vystavěný z rozkazu českého krále Karla IV. Městečko 
je ideálním místem ke startu pěších i cyklistických výletů do blízké i vzdálené 
Šumavy. Co se týče zimních sportů, ani tady není pozadu. 

Zimním sportům vládne Ski areál, kde si zajez-
díte i  v  případě, že počasí příliš nepřeje a  sněhu 
napadne málo. Vše zachrání sněžná děla. Kolem 
Kašperských Hor vede Bílá stopa, tedy trasy pro 
běžkaře. Sněžná fréza je připravená kdykoliv vyjet 
a upravit všechny běžkařské trasy. Pro ty, co dávají 
přednost spíše cvičení či posilování, je tu celoročně 
k dispozici sportovní hala. Na tento rok je připrave-
na spousta akcí. Na jaře se můžete těšit na divadla 
pro děti a  na promítání filmů v  kině pro všechny 
věkové kategorie. Na velikonoční víkend jsou při-
pravené dílničky pro děti, kde si vyhrají i dospělí. 

Na náměstí vyrostou velikonoční trhy a  nebude 
chybět ani  doprovodný program. Letní sezonu 
zahájíme tradičním červnovým dnem hudby. Od 
června do září se můžete těšit na pravidelné pro-
hlídky města, při kterých se dozvíte mnohé z histo-
rie města a další zajímavosti. Na páteční večery je 
připraveno letní kino, kde můžete zhlédnout filmy 
různých žánrů. V průběhu celého období náměstí 
oživí pouliční divadla a  pouliční hudebníci. První 
srpnový víkend oslavíme Kašperskohorskou poutí 
Panny Marie Sněžné. Je to jedna z  největších let-
ních akcí pro širokou veřejnost. Čeká vás poutní 
procesí, staročeský jarmark na náměstí doplněný 
o zábavný program a pouťové atrakce, které tedy 
spíše ocení děti. Druhý zářijový víkend se Kašper-
ské Hory vrátí do doby minulé při historických 

slavnostech města Šumavské Kašperské Hory. Ne-
bude chybět hudba, tanec, zpěv, dobové tržiště 
a  spousta doprovodných akcí pro děti i  dospělé. 
Ani v  závěru roku v  Kašperských Horách nebude 
nuda. Na říjen je naplánovaný česko-německý fil-
mový festival, v  listopadu zde oslavíme 1. advent 
vánočními trhy, tvořivými dílnami, zvonkovým 
průvodem a  samozřejmě rozsvícením vánočního 
stromečku. Mezi svátky se můžete opět těšit na vá-
noční noční prohlídky města. 

Tímto bychom vás rádi pozvali do Kašperských 
Hor. Přijďte k  nám prožít krásné chvíle. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Městské kulturní a informační  
středisko Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 
tel.: +420 376 503 412-13
e-mail: informace@kasphory.cz; kultura@kasphory.cz
www.kasphory.cz

Radnice na náměstí

Hrad Kašperk

Bílá stopa okolo Ždánova

Panoráma Kašperských Hor
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Navštivte Jan Becher Muzeum v centru 
Karlových Varů, kde se Becherovka od roku 
1867 po dlouhých 143 let vyráběla. Přímo 
v prostorách muzea jsme pro Vás připravili 
milé překvapení: ochutnávku nejen výtečné 
Becherovky, ale i ostatních produktů �rmy 
Jan Becher. Provedeme Vás naší bohatou 
expozicí včetně nově zrekonstruovaných 
sklepních prostor a ukážeme Vám množství 
dobových exponátů a fotogra�í. A protože 
přesné složení Becherovky je již více než 
208 let tajemstvím, pozveme Vás na 
projekci �lmu, který Vám možná odhalí 
některá tajemství výroby tohoto magického 
likéru ze srdce Evropy.

Nestačí ji vidět... Nestačí ji cítit...

ČEKÁME VÁS DENNĚ 

EXKURZE 
& DEGUSTACE

T.G.MASARYKA 282/57, 360 01 
КАRLOVY VARY
tel.: +420 359 578 142 , 
muzeum@pernod-ricard.com
www.becherovka.cz 

Musí se ochutnat!

9.00 - 17.00 

www.marianskelazne.cz

ČERVEN
Jazzové Lázně

30.4. 2017
Slavnostní zahájení Zpívající fontány

LEDEN
Okolo lázeňských pramenů

DUBEN
Marjánkovské jarnění

12.5. – 14.5. 2017
Zahájení lázeňské sezóny

Pozvání do 
Karlovarského kraje

Vážení čtenáři,
ráda bych vás pozvala k návštěvě Karlovarské-

ho kraje. Ačkoliv patří mezi nejmenší české regio-
ny, co do počtu kulturních a přírodních krás se řadí 
k těm nejbohatším. Už více než 500 let je neodmy-
slitelně spjat s lázeňstvím a hornictvím. 

Mezi světově proslulými lázněmi se rozprostírá 
nádherná příroda Chráněné krajinné oblasti Slav-
kovský les. Při toulkách malebnou krajinou si ne-
nechte ujít prohlídku prastarého cínového dolu Je-
roným na Sokolovsku. V Chebu můžete zavítat na 
některou ze zajímavých výstav Galerie fotografie 
G4, která nově sídlí v budově bývalého barokního 
špýcharu. Legendami a  pověstmi je pak opředen 
magický kraj pod stolovou horou Vladař na Žlutic-
ku. Na jeho vrcholku byste mimo jiné našli i pozůs-
tatky keltského hradiště.

Ideálním místem pro milovníky sportu jsou 
pak Krušné hory, které hlavně rodinám s  dětmi 
nabízejí celoroční vyžití. Hrady, zámky a nedávno 
zpřístupněné hornické památky lze navštívit také 
v  sedle kola. Pro vyznavače cykloturistiky je zde 
připraveno téměř 2 000 kilometrů cyklistických 
tras. 

Rozhodnete-li se strávit v  našem regionu ně-
jaký čas, jako vhodný průvodce vám jistě poslouží 
turistický portál Živý kraj. Na internetových strán-
kách www.zivykraj.cz najdete všechny potřebné 
informace, včetně tipů na výlety a  kontaktů na 
ubytování.

Na viděnou v Karlovarském kraji se těší…
Mgr. Jana Vildumetzová, 

hejtmanka Karlovarského kraje
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Proč v roce 2017 
právě do  
Ústeckého kraje

V posledních letech do našeho kraje míří stále 
více turistů a já věřím, že tento trend bude pokra-
čovat i do budoucna, právě díky podpoře rozvoje 
turismu a cestovního ruchu v rámci čtyř destinač-
ních oblastí, kterými jsou České Švýcarsko, České 
středohoří, Krušné hory a  Dolní Poohří. Za jejich 
účasti se každoročně uskutečňuje celá řada akcí 
pro děti i dospělé. A v roce 2017 tomu nebude ji-
nak. Už nyní je pro turisty a milovníky aktivní i od-
počinkové dovolené připravena řada novinek. 

V  našem kraji neustále zkvalitňujeme služby 
pro návštěvníky i rozvíjíme infrastrukturu. Dostup-
ná je celá síť cyklostezek i  nadstandardně znače-
ných turistických tras. Možností, jak obdivovat jedi-
nečná panoramata našeho regionu, máte mnoho. 
Kochat se krajinou můžete buď jako cyklista ze 
sedla kol, nebo jako turista. Když se řekne Ústecký 
kraj, osobně si vybavím rozmanitost krajiny. Vidět 
můžete hrady, zámky, nespočet rozhleden, vrchol-
ky hor a podhůří – celou škálu přírodních i kultur-
ních krás. 

Já sám rád vyrážím spolu s rodinou obdivovat 
ojedinělé krásy našeho kraje. A v roce 2017 tomu 
nebude jinak. 

Přijeďte k nám zažít neopakovatelné. 
Oldřich Bubeníček, 

hejtman Ústeckého kraje

Čtyři kameny nádherné brány
Brána do Čech, jak jsme si už zvykli říkat Ústeckému kraji, je 
tvořena čtyřmi atraktivními regiony v podobě kamenů, které stojí 
za to dopodrobna ohledávat a nacházet jejich netušenou krásu. 

České Švýcarsko otvírá Pravčická brána. Tou 
vcházíme do říše zbrázděné Labskými pískovci, 
rozťatými jedním z  nekrásnějších říčních kaňonů 
v  Evropě, Labským údolím. Pospíchající Kame-
nice se řítí kolem Dolského mlýna mezi kolmé 
stěny skal, aby se zklidnila a  nechala poutníky 
plout Divokou i  Edmundovou soutěskou. Lido-
vou architekturu objevíme v  Kamenické Stráni, 
sakrální architekturu v Rumburku, jehož Loreta je 
skvostem zářícím nad jiné. Čtrnáct křížových cest 
doplňují drobné sakrální památky, jako například 
Bratský oltář u  České Kamenice. Ohromí nás tu 
zámky v  Děčíně, Benešově nad Ploučnicí nebo 
ve Šluknově. Na levém břehu Labe kralují Tiské 
stěny a Děčínský Sněžník. 

České středohoří rozpolcené Labem, zem 
vzdutá sopečnou silou, oblast legend a nejslavněj-
ších mýtů s  horou Říp. Říše královny Milešovky 
a  krále Házmburku. Hora Plešivec, kde najdete 
led i  ve žhavém červnu, a  jeho bratr Boreč, hora 
ohnivá, která i v třeskutých mrazech hýčká zelenou 
trávu a mech. Člověk tu vystavěl barokní Libocho-
vice, renesanční Budyni, rokokové Ploskovice, 
středověký Úštěk, vznešenou Roudnici, světově 
pochmurný Terezín, malebné Litoměřice koru-
nované vznešeným Dómským pahorkem a  věží 
katedrály sv. Štěpána i stále neobjevené Ústí nad 
Labem, o němž málokdo tuší, že je to město vodo-
pádů. Kraj révy, která dává lahodnou šťávu – vína 
z ní jsou slavná a ceněná, i samé Porty Bohemiky, 
velkolepého širokého zákrutu Labe.

Dolní Poohří vás svěří Ohři, která proudí svým 
královstvím. Uvítá vás Klášterec nad Ohří s novo-
gotickým romantickým zámkem plným porcelánu, 
aby vás vzápětí pohostila Kadaň, středověké měs-
to s  nejužší uličkou v  zemi. Ohře vás odnese do 
historického Žatce s největším chmelovým muze-
em a s jedinečným Chrámem chmele a piva. To už 
vás ale vyhlíží Louny, měsíční perla s fascinujícími 
střechami gotického chrámu sv. Mikuláše. Největ-
ší zámecký park u  nás, to je ten, který obklopuje 
zámek Krásný Dvůr. A připomeňme i zářivé zám-
ky Stekník, Líčkov nebo Nový Hrad, či tajuplnou 
a magickou energii nikdy nedokončeného gotické-
ho chrámu v Panenském Týnci. 

Krušné hory zdobí na hřebenech Krušnohor-
ská magistrála, v létě pro kola, v zimě pro běžky, 
lesy střežené jezero ve Flájích, kamenné sfingy 
u Měděnce, Komáří vížka s nejdelší českou se-
dačkovou lanovkou, ale také rozhledny, zříceniny 
hradů a v zimě pak pulzující lyžařská střediska na 
Klínovci, na Klínech či v Telnici. Pod horami na 
vás čekají lázeňské Teplice, Dubí s nejsevernějším 
benátským kostelem na světě, středověká Krupka, 
Osek s důstojným klášterem, na Casanovu vzpo-
mínající duchcovský zámek, Most, město dromů, 
v Chomutově zase unikátní Kamencové jezero 
v těsné blízkosti největší zoo u nás. Můžete tu navští-
vit i nádherné zámky, třeba Červený Hrádek nebo 
přízračné Jezeří, tyčící se nad měsíční krajinou dolů. 

www.branadocech.cz

 Pravčická brána Zámek Krásný Dvůr

Holý vrch – Bergr
Skiareál Klínovec
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Mechanické hračky HUSCH
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Ústí nad Labem
Labská metropole, která v minulosti inspirovala mnoho umělců a cestovatelů, 
nabízí své skvosty i dnes! 

Město se rozprostírá uprostřed Labského údo-
lí, v  krajině formované sopečnou činností, jejíž 
tvary jsou téměř nezaměnitelné. Už Alexander von 
Humboldt při svých cestách dokázal ocenit výhled 
na České středohoří jako jeden z nejkrásnějších na 
světě. Masivní skaliska, která lemují proudící řeku, 
si zamiloval například malíř Gustav Doerell či skla-
datel Richard Wagner. Vína z vinic, na které u Labe 
svítí slunce, ochutnával už Karel IV. 

Jedinečná krajina
 � raritní Porta Bohemica – Brána Čech
 � kopcovitá krajina CHKO Českého středohoří
 � blízká skalní města CHKO Labské pískovce
 � nedaleké pláně Přírodního parku Východní 

Krušné hory

Dominanty města
 � výletní zámeček Větruše s lanovou dráhou
 � středověký hrad Střekov
 � novodobý Mariánský most
 � kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží vychý-

lenou o 2 metry
 � historicky cenné vily a průmyslové stavby
 � světově známé lokální značky (Schicht, Elida, 

Zlatopramen, Stará myslivecká a další)

Tipy na výlet
 � areál zámečku Větruše s vyhlídkovou věží, pří-

rodním a zrcadlovým bludištěm
 � zoologická zahrada s více než 220 druhy zvířat
 � naučné stezky zaměřené na přírodní unikáty 

a historii města
 � pěší trasy po stopách architektury, umění, his-

torie a dominant města
 � volnočasový a sportovní areál jezera Milada
 � Labská stezka nejen pro cyklisty
 � lyžařský areál Zadní Telnice a  běžkařské tratě 

v okolí

Turistické informace
Informační středisko města Ústí n. L.
Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Soutěžte s námi 
Pravčická brána je největší přirozená 
skalní brána na našem kontinentu. Je to 
bezesporu nejkrásnější přírodní útvar 
Českého Švýcarska a tvoří symbol celé 
oblasti. 
Odkdy je Pravčická brána chráněnou památ-
kou?
a) od 4. 10. 1963
b) od 18. 12. 1963
c) od 1. 1. 1963

? Své odpovědi nám posílejte do 15. února 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce. Tři autoři správných 

odpovědí obdrží knihu Pražský hrad, nádvořími do 
zahrad.

Litvínov
Zámek Valdštejnů, přestavěný podle 
návrhu Františka Maxmiliána Kaňky, 
je celoročně přístupný a v roce 2017 
nabídne celou řadu výstav.

Jednou z nich bude od 7. 2. do 31. 12. premi-
éra unikátní výstavy Mechanické hračky HUSCH 
(1925–1938), dokumentující rozsáhlou produkci 
nejvýznamnějšího československého výrobce me-
chanických plechových hraček Heller & Schiller. Do 
30. září můžete zažít srdce na tisíc způsobů v expo-
zici SRDCERÁJ autorů M. Cihláře a V. Richterové. 
V zámecké galerii bude od března k vidění výběr 
z díla AKADEMICKÉHO SOCHAŘE STANISLAVA 
HANZÍKA.

A ještě zde probíhá výstava VÁNOCE PO CELÝ 
ROK, plná inspirace na tradiční či zcela netradiční 
výzdobu vánočních stromků.

Zámek Valdštejnů, Mostecká čp. 1, Litvínov 
mobil: +420 603 151 600 
e-mail: info-litvinov@seznam.cz 
www.litvinov.cz

Mariánský most

Výletní zámeček Větruše

Labské údolí
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Město Klášterec nad Ohří leží v údolí mezi Krušnými a Doupovskými horami podél 
klikatící se řeky Ohře. Historie a vznik města se vztahují k domu čp. 10 na náměstí. 
Tento dům je historiky označován za nejstarší budovu ve městě. Na jeho místě 
stál mezi lety 1150 a 1250 klášter postoloprtských benediktinů. I když byl klášter 
zrušen, získalo městečko název Claustrellum a později se objevuje německý název 
Klosterlin.

Celý zámek je obklopen zámeckým parkem 
založeným ve 2. polovině 17. století Michaelem 
Oswaldem Thunem. Původně barokní zahrada 
byla postupně rozšířena na deset hektarů rozsáh-
lý park anglického typu. Nachází se v něm mnoho 
dendrologických unikátů a je rozdělen do Západ-
ního okruhu, Zámeckého okruhu a Stibalova okru-
hu. Součástí posledně jmenovaného je zastavení 
Sedmi bolestí Panny Marie. V  době od května do 
konce září si můžete v  informačním centru města 
objednat prohlídku vybraného okruhu s  odbor-
ným výkladem.

Nejvýznamnějšími milníky v historii města jsou 
založení porcelánky na konci 18. století a objevení 
léčivých minerálních pramenů na konci 19. stole-
tí. Tehdy sedlák Josef Ficker narazil při hloubení 
studny na vodu s  nakyslou, ale příjemnou chutí. 
Pramen dostal jméno Evženie. Poté byl nalezen ješ-
tě Městský pramen, který letos oslaví 120. výročí, 
a později Klášterecký pramen. Minerální prameny 
působí příznivě na trávicí trakt a podporují meta-
bolismus cukrů a tuků. V Lázních Evženie se může-
te ubytovat a vybrat si z řady léčebných procedur, 
nabídky wellness programů i dalších služeb.

V  letních měsících je možné využít okolní cy-
klostezky. V místní  loděnici si příchozí mohou vy-
půjčit jízdní kolo a vydat se na projížďku po cyklo-
stezce Ohře, či si půjčit loďku a vydat se na plavbu 
po stejnojmenné řece. V  tenisovém areálu jsou 
k  zapůjčení koloběžky určené pro děti i  dospělé. 
V  letních měsících je hojně využíván také aqua-
park se  třemi tobogány a  mnoha atraktivitami. 
V zimních měsících si přijdou na své lyžaři, běžkaři 
a snowborďáci, a to jen pár kilometrů od Klášterce 
v areálu Alšovka u Měděnce. Milovníci turistiky si 
mohou vyšlápnout na zříceniny okolních hradů, 
z kterých je nádherný výhled do širokého okolí. Po-
kud zavítáte do Klášterce nad Ohří, můžete se těšit 
na pěkné zážitky a spoustu zajímavostí.

Klášterec nad Ohří

Druhou nejstarší budovou ve městě je zámek. 
Počátkem 16. století zde pánové z Fictumu vysta-
věli pevnost, později přestavěnou na dvoukřídlý 
renesanční zámek. Novogotickou podobu mu vtis-
kl až rod Thunů. Díky tomuto rodu byla v Klášterci 
založena druhá nejstarší porcelánka v  Čechách, 
stále vyrábějící pod značkou Thun. Na zámku je 
umístěna expozice porcelánu ze sbírek Umělec-
koprůmyslového muzea v Praze. Naproti zámku se 
nachází barokní letohrádek sala terrena ze 17. sto-
letí, kde můžete obdivovat sochařskou práci Jana 
Brokoffa. Působil ve městě necelé dva roky a zane-
chal zde sochy z  antické mytologie, alegorie roč-
ních období a světadílů.

Aquapark

Zámek a náměstí

Lázeňský areál Evženie

Hrad Šumburk

Skiareál Alšovka – malý vlek

Turistické informační centrum Klášterec nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
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Na zámek v Klášterci nad Ohří se můžete vypra-
vit i s dětmi a nemusíte se bát, že se unudí v sálech 
plných porcelánu. Právě pro ně je tu připravena stá-
lá expozice Pohádková země Vítězslavy Klimtové 
a loutek rodiny Kopeckých, další pohádky a kera-
mické figurky vás budou provázet při výstupu na 
zámeckou věž. 

Klášterecký zámek však nenabízí k vidění jen 
stálé expozice. Žije také svým bohatým kulturním 
životem. Každou sezonu ožívá pohádkami pro děti, 
zámeckými koncerty nebo festivaly. Jako vlajkovou 
loď lze zařadit hudební festival Klášterecké hudeb-
ní prameny s  houslovým virtuosem Jaroslavem 
Svěceným, jehož 12. ročníků si získalo stálé místo 
v kalendářích významných celorepublikových akcí. 
Návštěvníci se také mohou projít po místech, kde se 
psala historie Klášterce. V dobových kostýmech vás 
herci Divadelní společnosti Klas seznámí se zajíma-
vými místy a putování vám okoření i historkami ze 
života nejen města, ale i zámku. 

Zámek nabízí i dlouhodobé výstavy zaměřené 
na různá témata. V současné době probíhá výstava 
nejen pro pamětníky pod názvem „Fenomén Igrá-
ček“.

A ten, komu nebude stačit jen návštěva klášte-
reckého zámku a chtěl by poznat i okolní přírodu, 
se může vydat po turistických cestách například na 
zříceniny hradů Šumburk, Egerberk nebo Perštejn.

Zámek Klášterec nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří se nachází na levém břehu řeky Ohře, 36 km východně 
od světoznámých lázní Karlovy Vary, v místě, kde krásnou přírodní kulisu tvoří 
rozhraní Krušných a Doupovských hor. Dominantou města s přibližně 15 tisíci 
obyvateli je zámek s muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který 
navazuje lázeňský areál Kyselka se třemi minerálními prameny. Historické jádro 
města je tvořeno městskou památkovou zónou. 

Klášterecký zámek je čtyřkřídlá barokní stavba 
na základech renesanční tvrze. Na nádvoří jsou do 
stěny vsazeny dva gotické náhrobní kameny Oplů 
z Fictumu a volně stojící sochy Venuše a Merkura. 
Fasáda, věž a doplňky ve stylu tudorovské novogo-
tiky pocházejí z doby po požáru zámku. V zámeckém 
parku se vzácnými dřevinami botanika Osvalda II. 
Thun-Hohensteina stojí sala terrena se sochami čtyř 
ročních období a bustami Turků na balustrádě od 
Jana Brokoffa. Na kláštereckém zámku je vystavena 
nejobsáhlejší expozice českého porcelánu. Připo-
míná rok 1794, kdy ve městě vznikla třetí nejstarší 
(a dosud funkční) porcelánka v českých zemích, 
dnes známá pod značkou Thun 1794. 

V dobových vitrínách a interiérech jsou vysta-
veny výrobky z většiny českých manufaktur a por-
celánek, spatříte tu i kousky z jiných částí Evropy, 
Japonska a Číny. 

Další prohlídkový okruh vám představí zámecký 
areál s parkem, salou terrenou a kostelem Nejsvě-
tější Trojice s Thunskou hrobkou.

Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
mob.: +420 602 194 099
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
www.zamek-klasterec.cz 
Zámek je celoročně přístupný!

Pohled na zimní zámek

Thunský servis v expozici

Pohádková země

PF 2017

Pozvání  
na výstavu

Zámek Klášterec vás zve na:

19www.kampocesku.cz | 

KAM na výlet

19



Památník Terezín v roce 2017
Chystané akce
27. 1. Vzpomínkové akce k Mezinárodnímu dni 
památky obětí holocaustu a Předcházení zloči-
nům proti lidskosti 
Společná vzpomínková akce Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, Federace Židovských obcí v ČR, Ba-
vorského zemského sněmu a  Nadace bavorských 
památníků, která se koná u  příležitosti 20. výročí 
podpisu Česko-německé deklarace (21. 1. 1997).

 � v odpoledních hodinách, v Litoměřicích a v Te-
rezíně 

 � program se ještě upřesňuje 

24. 4. JOM HA´ŠOA
Vzpomínková akce na paměť obětem šoa, jež se 
koná u  příležitosti výročí povstání ve varšavském 
ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943).

 � začátek ve 14 hod., dvůr před modlitebnou – 
Dlouhá 17, Terezín

 � spolupořadatel: Federace Židovských obcí 
v ČR a Terezínská iniciativa

21. 5. Výročí poslední popravy v Malé pevnosti 
Položení věnců na bývalé popraviště v  Malé pev-
nosti.

 � začátek v 9 hod.

21. 5. Terezínská tryzna 
Vzpomínková akce u příležitosti 72. výročí osvobo-
zení k uctění obětí nacistické perzekuce. 

 � začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před 
Malou pevností

 � pořadatel: Památník Terezín

 � spolupořadatelé: Ústecký kraj, Ústřední výbor 
Českého svazu bojovníků za svobodu, Město 
Terezín, Federace Židovských obcí v ČR a Tere-
zínská iniciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) 
je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý 
den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památ-
níku Terezín. 

27. 6. Pietní akt u příležitosti výročí popravy Mi-
lady Horákové 
JUDr. Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950) 
byla československá politička popravená za údaj-
né spiknutí a  velezradu během komunistických 
politických procesů v  50. letech minulého století. 
Byla jedinou ženou popravenou během těchto 
procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala 
symbolem odporu proti vládnoucí komunistické 
straně. 

 � v 10 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenre-
víru, Malá pevnost Terezín

 � ve spolupráci s Konfederací politických vězňů 
ČR

17. 9. Tryzna KEVER AVOT
Vzpomínková akce k uctění židovských obětí naci-
stické genocidy v českých zemích.

 � krematorium na Židovském hřbitově a  pietní 
místo u Ohře 

 � začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském 
hřbitově 

 � pořadatel: Federace Židovských obcí v  ČR 
a Pražská židovská obec

Chystané výstavy
14. 11. 2016 – 31. 3. 2017 „Nezapomeň své jmé-
no – Osvětimské děti“
Výstava v  předsálí kina Muzea ghetta je součástí 
cyklu, kterým si Památník Terezín připomíná 75. vý-
ročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzni-
ku terezínského ghetta. 

6. 4. – 30. 6. Zbyněk Sekal – Kresby z KT Maut-
hausen
Výstava v předsálí kina Malé pevnosti bude zaháje-
na vernisáží 6. 4. ve 14 hod.

6. 5. – 30. 6. Památník Terezín – Plakáty 1947–
2017
Výstava v předsálí kina Muzea ghetta k 70. výročí 
založení Památníku Terezín.

11. 5. – 30. 9. Václav Špale 
Výstava ve výstavních prostorách IV. dvora Malé pev-
nosti (cela č. 41 a 42, v cele č. 41 pouze do 20. červen-
ce) bude zahájena vernisáží 11. 5. ve 14 hod.

7. 6. – 31. 7. Výstava k výtvarné soutěži vzdělá-
vacího odd. Památníku Terezín 
Výstava soutěžních studentských prací v  předsálí 
kina Muzea ghetta bude zahájena vyhlášením vý-
sledků soutěže 7. 6. od 13 hod. 

13. 7. – 31. 10. Přírůstky sbírek Památníku 
 Terezín
Výstava v předsálí kina Malé pevnosti bude zaháje-
na vernisáží 13. 7. ve 14 hod. 

10. 8. – 31. 10. Patrik Hábl 
Výstava ve výstavních prostorách IV. dvora Malé 
pevnosti (cela č. 41) bude zahájena vernisáží 10. 8. 
ve 14 hod. 

14. 9. – 31. 10. Hnědá složka – Felix Boch
Výstava, pocta Felixu Blochovi, v  předsálí kina 
Muzea ghetta bude zahájena vernisáží 14. 9. ve 
14 hod.

2. 11. 2017 – 28. 2. 2018 Francine Mayran 
Výstava v předsálí kina Muzea ghetta bude zaháje-
na vernisáží 2. 11. ve 14 hod.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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nechte se unést ...

www.cesky-raj.info

 globální geopark UNESCO

 16 skalních měst

 55 hradů a zámků

 50 fi lmových míst

 rodinná dovolená

Pozvání do 
Libereckého kraje

Liberecký kraj se může chlubit řadou krás. 
Každý si u nás najde to své, ať už navštíví jeho se-
verní, jižní, západní či východní část. Největším bo-
hatstvím kraje je jednoznačně rozmanitá příroda. 
Na severu drsné Jizerské hory a Krkonoše, na jihu 
Český ráj se skalními městy a památkami, v roman-
tickém Máchově kraji stále neprobádané Ralsko, 
dominanta kraje Ještěd. A tak by se dalo pokračo-
vat. Se vším souvisí i široké možnosti turistického 
a cyklistického vyžití, které kraj významně podpo-
ruje. Ojedinělé možnosti nabízí turistům například 

také singltrek pro terénní cyklistiku, Jizerská ma-
gistrála, hustá síť značených turistických a  cyklis-
tických stezek i unikátní síť rozhleden, která jinde 
v republice nemá obdoby. Atraktivní je i nově pro-
značená vrcholová trasa Hřebenovka, která propo-
juje Liberecký kraj se sousedními regiony. V zimě je 
Liberecký kraj vyhlášeným rájem lyžařů. Světovými 
pojmy jsou české sklo a jablonecká bižuterie. V kra-
ji tvořila či tvoří řada skvělých sklářských umělců, 
například Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, 
René Roubíček, Bořek Šípek a další.

Liberecký kraj je místem, kde se stále něco 
děje, ať už to jsou kulturní akce, akcemi oživlé pa-
mátky nebo události sportovní. Koná se zde velké 
množství mezinárodních sportovních podniků, 
mezi které patří světové poháry v klasickém lyžo-
vání, v severské kombinaci i ve skocích na lyžích či 
tradiční Jizerská 50. Mezi českou sportovní špičku 
trvale patří zdejší týmy ve fotbale,  ledním hokeji 
nebo volejbale.

Živý a pestrý kraj bude v roce 2017 prezento-
ván i na veletrzích a akcích cestovního ruchu. Vě-
řím, že si z  pestré nabídky  našeho regionu vybe-
rou milovníci památek, turistiky, kultury a  umění 
i sportu. Liberecký kraj rozhodně stojí za návštěvu, 
a  nejen jednu. Přeji vám hodně nezapomenutel-
ných zážitků a těším se na setkání s vámi!

Martin Půta, 
hejtman Libereckého kraje
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Pozvání do 
Královéhradeckého 
kraje

Vážení přátelé, dostává se vám do rukou nové 
číslo magazínu KAM PO ČESKU. V našem případě je 
to spíše o kam po kraji. Dovolte mi proto, abych vás 
touto cestou upozornil na zajímavé události, které 
se v Královéhradeckém kraji uskuteční a které stojí 
za to sledovat, či dokonce navštívit.

V  roce 2017 Královéhradecký kraj naváže na 
stávající úspěšnou spolupráci s  Pardubickým kra-
jem. Společně jsme podepsali dohodu, která nám 
lépe pomůže společně propagovat krásy a pamě-
tihodnosti obou našich krajů. Osobně jsem proto 
vděčný za připravovanou prezentaci na českých 
veletrzích, kde oba kraje představí téma Východo-
českého loutkářství. To je totiž jedním ze základ-
ních pilířů české a  loutkářské tradice, která byla 
v prosinci loňského roku zařazena na seznam pa-
mátek UNESCO.

Byla by chyba v  této souvislosti nepřipome-
nout jeden důležitý fakt, a  to sice, že české lout-
kářství má kořeny právě v  našem regionu. Neboť 
zde se v 18. století narodil první český loutkář Jan 
Jiří Brát, který položil základní kámen výjimečného 
řemesla, jakým loutkářství a s ním i spojené řezbář-
ství skutečně jsou.

Budu proto velmi rád, když zavítáte na jeden 
z  těchto veletrhů – ať už v  lednu do Brna, v úno-
ru do Prahy nebo třeba v  březnu do Hradce Krá-
lové. A nemusíte zůstat jen u veletrhů. Vydejte se 
po stopách tradic loutkářství přímo na konkrétní 
místa a navštivte náš region Královéhradecký kraj 
a východní Čechy.

V  současné době žijeme v  poněkud přetech-
nizované a  hektické době, která jako svůj hlavní 
moment hodnocení vnímá výkon. Zastavme se 
však a přemýšlejme či obdivujme krásy naší vlasti 
či našeho kraje a v ten okamžik se zamysleme nad 
příběhem té dané stavby, její minulostí a  uvažuj-
me o krocích, které vedly naše předchůdce k tomu, 
aby vznikla. Využívejme náš čas nejen k práci, ale 
i k zamyšlení či odpočinku. 

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, přeji vám 
úspěšný rok 2017.

Jiří Štěpán, 
hejtman Královéhradeckého kraje

Do východních Čech za loutkami,  
novinkou na seznamu UNESCO
Velký úspěch českého a slovenského loutkářství slaví také v Královéhradeckém 
kraji. Dne 1. prosince 2016 byla společná česko-slovenská nominace „Loutkářství 
na Slovensku a v Česku“ zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví lidstva UNESCO. Velmi blízkou vazbu na loutkářství a jeho 
tradici má právě Královéhradecký kraj. 

Vždyť právě v tomto kraji se narodil ve Studnici 
u Náchoda první historicky doložený český loutkář 
Jan Jiří Brát (1724). Loutkářství je také marketingo-
vým tématem Královéhradeckého kraje v letošním 
roce. Kromě stylové expozice, kterou Králové-
hradecký kraj spolu se sousedním Pardubickým 
krajem představí na nejvýznamnějších domácích 
veletrzích cestovního ruchu, budou na toto téma 
navazovat i  další aktivity. Hotový je kalendář „Pří-
běh loutky“, CD s  názvem „Když jsem vandroval, 
muzika hrála“ a  kraj chystá vydání propagačních 
brožur a  publikací s  tématem východočeského 
loutkářství. Na tento fenomén by měla navázat te-
matická putovní výstava. 

Loutkářská expozice a pokračující 
spolupráce s Pardubickým krajem 
Královéhradecký kraj je na rok 2017 připraven. 
I v novém roce navazuje na stávající úspěšnou 
spolupráci s  Pardubickým krajem, která za-
počala již začátkem roku 2016 podepsáním 
Memoranda o  spolupráci v  oblasti cestovního 
ruchu. Oba kraje opět připravují společnou pre-
zentaci na významných českých veletrzích cestov-
ního ruchu s tématem východočeské loutkářství. 

„Naše společná expozice je stylově navržena 
do podoby malého kočovného divadélka či ma-
ringotky s  pódiem a  oponou. Chybět nebudou 

ani doplňky v podobě loutek zapůjčených z Krá-
lovéhradeckého loutkového divadla Drak a z Pi-
ppichova divadla z  Chrudimi,“ říká Ing. Vlasta 
Kratochvílová, vedoucí úseku cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje. 

Atmosféru expozice doplní hudební vystou-
pení harmonikáře či vystoupení chrudimského 
loutkáře. Poprvé se oba kraje pod společnou 
značkou Východní Čechy představí na lednovém 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v  Brně  
(19.–22.  1.  2017), následovat bude veletrh Holi-
day World v  Praze (16.–19.  2.  2017) a  domácí ve-
letrh Infotour a  cykloturistika v  Hradci Králové  
(10.–11. 3. 2017). 

Kromě veletrhů budou oba kraje nadále spolu-
pracovat při vydávání společných turistických no-
vin, prostřednictvím filmové kanceláře East Bohe-
mia Film Office plánují i vydání mapy s tematickým 
zaměřením. 

Zima v Královéhradeckém kraji 
Hory Královéhradeckého kraje zvou k  ná-
vštěvě!

Například v Krkonoších je v nové sezoně kro-
mě pestré zimní sportovní nabídky lákadlem nový 
pivovar v  Malé Úpě. Rozvíjející se skialpinismus 
nezůstává pozadu. Ve Špindlerově Mlýně a  okolí 
Pece pod Sněžkou jsou pro příznivce tohoto spor-
tu otevřeny okruhy. Pro pohodlnější způsob zdolá-
vání kopců jsou k dispozici šestisedačkové lanovky 
v  Janských Lázních a  Špindlerově Mlýně. Orlické 
hory zase lákají na tradiční závod psích spřeže-
ní Šediváčkův long nebo na novinky ve skiareálu 
v  Říčkách v  Orlických horách. Přijeďte za zimními 
radovánkami do Královéhradeckého kraje! 

Více informací na 
www.hkregion.cz
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Ústí nad Orlicí – město mnoha možností 
Vážení čtenáři, dovoluji si vás pozvat osobně do 
Ústí nad Orlicí. Naše město patří mezi ty, kde mů-
žete aktivně odpočívat a  současně získat kulturní 
zážitky. Přehled nabídky veškerého dění ve městě 
je k  dispozici v  našem turistickém informačním 
centru, na našich webových stránkách a  v  únoru 
také na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
v Praze na našem stánku. 

Rád bych vás pozval na některé naše tradiční kul-
turní akce v roce 2017. Na počest našich slavných 
rodáků se u nás konají mezinárodní hudební sou-
těže, Kocianova houslová soutěž a  Heranova 
violoncellová soutěž, kde si poměřují své do-
vednosti mladí hudebníci. V červnu k nám může-
te zavítat na akci Město v pohybu – týden dobré 
pohody, kdy se celý týden nese v duchu sportu pro 

širokou veřejnost napříč generacemi a každý den 
je zakončen kulturním vystoupením amatérských 
a profesionálních hudebních skupin a umělců. Bě-
hem roku pak v Ústí nad Orlicí probíhají například 
filmové festivaly různého zaměření, recitační a di-
vadelní přehlídky nadregionálního přesahu. Mno-
ho dalšího najdete na našich webových stránkách.
Těším se na vás v Ústí nad Orlicí třeba na cyklo-
stezce nebo v hledišti Roškotova divadla.

Petr Hájek, starosta města
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Pozvání do města Trutnova 
Vážení čtenáři magazínu KAM po Česku, 

dovolte mi, abych vás pozval do Trutnova, do ma-
lebného města v podhůří Krkonoš. Po celý rok zde 
můžete navštívit nejrůznější kulturní a  sportovní 
akce. Mezi nejvýznamnější jistě patří dračí slavnos-
ti „Už ho nesou!“, při kterých každoročně v květnu 
věšíme na zeď Staré radnice trutnovského draka. 
Trutnov totiž bývá označován jako město draka 
a potkat ho tu můžete na mnoha místech ve městě.

Přijměte také pozvání na unikátní festival no-
vého cirkusu Cirk-UFF, který vždy o prvním červ-
novém víkendu promění ulice města na jedno 
velké šapitó. Nadšenci pro historii si mohou projít 
naučnou stezku, která je věnována bitvě roku 1866 
u Trutnova, tedy jediné vítězné bitvě pro rakouskou 

armádu v celé prusko-rakouské válce vedené v roce 
1866. Historií voní také pevnost Stachelberg, beto-
nový obr z 30. let minulého století.

Trutnov je však také označován jako město 
sportu. Kromě výletu do nedalekých Krkonoš mů-
žete vyzkoušet nově vznikající a každoročně se roz-
růstající Trutnov trails – síť terénních MTB stezek, 
které vedou skrze lesy v okolí města. 

Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova
Přijeďte do Trutnova za kulturou, poznáním 
i sportem. Těšíme se na vás.

Město Trutnov 
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 
tel.: +420 499 803 111 
www.trutnov.cz

Turistické informační centrum Trutnov
Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov
tel.: +420 499 818 245
e-mail: info@ictrutnov.cz
www.ictrutnov.cz

Turistické informační centrum
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271; e-mail:ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz 
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Proč v roce 2017 
právě do 
Pardubického kraje

V Pardubickém kraji si díky jeho poloze a boha-
té historii přijdou v každém ročním období na své 
skutečně všichni návštěvníci od milovníků aktivní-
ho sportu až po vyznavače putování po hradech 
a zámcích. 

Rozhodně proto nemohu opomenout své oblí-
bené Králicko, které patří mezi nejkrásnější oblasti 
v  našem kraji. V  létě nabízí mimo jiné pevnostní 
objekty z druhé světové války, za kterými vás i v le-
tošních letních měsících zaveze náš speciální histo-
rický vlak. V zimě si pak můžete vychutnat lyžování 
v areálu na Dolní Moravě, který patří mezi nejmo-
dernější u  nás a  nabízí vyžití pro všechny včetně 
rodin s dětmi.

Zmíním také pardubický zámek patřící mezi 
dominanty krajského města. Ten se stále více 
otevírá veřejnosti díky novým stálým expozicím, 
ale také hudebním a  kulturním programům. Celé 
Pardubicko je rovněž spjato s koňmi, a  tak dopo-
ručuji návštěvu nejen rekonstruovaného hřebčína 
v Kladrubech nad Labem, ale také slatiňanské Švý-
cárny, kterou ocení nejen malí návštěvníci. I dospě-
lí se zde o starokladrubácích dozví spoustu zajíma-
vých informací.

V jižní části kraje upoutá pozornost hrad Svo-
janov, který je jedním z  nejstarších českých krá-
lovských hradů a  bývá nazýván jako vila českých 
královen.

Míst, která si zaslouží vaši pozornost, je však 
celá řada, a proto přijměte prosím mé srdečné po-
zvání do našeho Pardubického kraje.

Martin Netolický, 
hejtman Pardubického kraje

Zámek Pardubice – klenot  
na soutoku Labe a Chrudimky

Zámecký areál s významným muzeem, galerií 
a  kavárnou – to je zámek Pardubice. Zájemcům 
o  historii nabízí prohlídky goticko-renesančního 
paláce, nové expozice archeologie a  dějin města 
Pardubic i  zajímavé výstavy. Stálé expozice skla 
a přírody nadchnou velké i malé návštěvníky.

V  parkánovém příkopu zámku potěší výsta-
va velkoformátových fotografií. Kulturní léto na 

zámku Pardubice slibuje koncerty vážné i alterna-
tivní hudby a divadelní festival nejen o lásce s ná-
zvem Pernštejn(l)ove.

Zámecké valy vybízejí k procházce s výhledem 
na město. Nechybí ani Zámecká kavárna, z  jejíž 
venkovní zahrádky se můžete kochat pohledem na 
zdejší pávy.

Podrobný program na www.vcm.cz.

Zimní dovolená na Dolní Moravě  
pro celou rodinu!

V  Relax & sport resortu Dolní Morava je stále 
rušno. Zimní dovolenou si tam můžete s  klidem 
zarezervovat i  bez neustálého sledování dlouho-
dobých předpovědí. Resort je vybaven nejmo-
dernějším zasněžovacím systémem, který dokáže 
sjezdovku kompletně zasněžit asi za 60 hodin. A až 
nasněží, těšte se kromě brázdění svahů a sjezdovek 
třeba i na zábavnou trať plnou klopených zatáček 
s myší dírou pod názvem Fun Line. Adrenalin a leg-
race určitě bude i ve snowparku nebo na crossové 
dráze. Skipasy si můžete objednat online se slevou 
15 %. Areál je ideální i pro dovolenou s dětmi. V ly-
žařské škole na ně čeká speciálně přizpůsobený 
program včetně hlídání.

Pokud nejste zrovna vyznavači zimních sportů, 
vydejte se na vyhlídku Stezka v  oblacích, kterou 
určitě znáte minimálně z  fotek. Stezka nedávno 
vyhrála titul Stavba roku 2016 a také se stala abso-
lutním vítězem soutěže DestinaCZe 2016. Zábavu 
si užijete také na bobové nebo sáňkařské dráze, 
půjčit si můžete i sněžnice a podniknout výlet do 
okolních kopců. Další akcí, která stojí za návštěvu, 
jsou Adventure nights. Začínají každou sobotu ve 

20.00. Jde o  nezapomenutelnou noční show, kde 
uvidíte instruktory při freestyle exhibicích, žonglé-
ry s ohněm a laserovými efekty a roztančené rolby 
zkušených rolbařů.

Více informací na 
www.hotel-dolnimorava.cz 
www.dolnimorava.cz

24| www.kampocesku.cz  

KAM na výlet

24



Nejen za cyklistikou 
na Vysočinu

Vážení čtenáři,
nová turistická sezona na Vysočině bude hod-

ně přát cyklistům. Po prostudování všech dostup-
ných materiálů a map poctivě přiznávám, že kromě 
nich se k nám do pohostinného regionu na pome-
zí Čech a Moravy, do kraje čistých řek a hlubokých 
lesů, budou jistě těšit i příznivci historie, památek 
a muzejnictví. V tomto směru musím zmínit velký 
podíl podpory Kraje Vysočina, který je zřizovate-
lem početné skupiny kulturních institucí – muzeí, 
galerií, divadla a dvou hojně navštěvovaných hra-
dů. Teď v zimě pečlivě plánují novinky i program, 
a nebude to dlouho trvat a začnou přípravy na dal-
ší natěšené turisty. Tento stav zdravé nervozity vy-
střídá očekávání prvních reakcí a pocitů návštěvní-
ků z celé České republiky. V roce 2017 se bude vše 
točit kolem BAROKA, i u nás na Vysočině ho budete 
moci „ochutnat všemi smysly“.

Všiml jsem si, že plánování výletů a  dovole-
ných dnes probíhá především u internetu. Zvykám 
si tedy na fakt, že mě kolegové z krajské destinační 
agentury Vysočina Tourism stále zahrnují infor-
macemi o  novinkách, které mi mohou cestování 
po Kraji Vysočina zjednodušit, dopředu vypočítat 
trasy, poradit mi, kde poobědvat, kde si zaplavat, 
kam vylézt, co vyzkoušet, kudy se tam dostat nebo 
kudy cesta nevede. Osobně dávám přednost výle-
tům s překvapením, a proto obvykle cestuji podle 
doporučení svých známých nebo podle pokynů 
své manželky. Nikdy jsme se nezklamali, protože 
kamkoli jsme na Vysočině dorazili, tam bylo krásně. 

Zkuste si letos naplánovat pár dní dovolené na 
Vysočině. Pokud se vám u nás zalíbí, budeme jen 
rádi. Na viděnou kdekoli u nás na Vysočině!

MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

Exkurze a degustace 
pro jednotlivce i skupiny, 

rodinné i společenské akce.

Více na www.vinium.cz, vinium@vinium.cz nebo +420 519 403 166.

Navštivte naši vinotéku,  
přijďte posedět  

do vinného sklepa!

www.kartografi e.cz

Každý rok probíhá v Brně současně 
mezinárodní veletrh průmyslu 
cestovního ruchu a veletrh 
turistických možností 
v regionech. 

Napište názvy veletrhů 
a který měsíc se konají. ?

Své odpovědi nám posílejte do 15. února z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografi e PRAHA, a.s.
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Osobitá přitažlivost 
jižní Moravy
Jižní Morava je nesporně turisticky atraktivní region nejen u nás, ale také na 
evropském kontinentu. V těsném sousedství jsou zde hned čtyři památky UNESCO 
(Lednicko-valtický areál a funkcionalistická vila Tugendhat v Brně, dále slovácký 
verbuňk a jízda králů jako dva klenoty nehmotného kulturního dědictví) a dvě 
biosférické rezervace UNESCO (Bílé Karpaty a Dolní Morava).

Kraj s největším počtem hodin slunečního svi-
tu v  České republice a  region, ve kterém kulturní 
krajinu formovalo pěstování vína (95 procent vino-
hradů ČR), nabízí pestrou škálu lákadel, cílů pozná-
vací i rekreační turistiky. Na své si přijdou v každé 
roční době milovníci přírody, obdivovatelé hradů 
a  zámků, vojenských a  technických památek, cy-
kloturisté, milovníci folkloru, stejně jako vážné 
hudby a divadla, zájemci o historii, vědecké bádání 
i  fanoušci moderní architektury. Když připočteme 
dobrou turistickou infrastrukturu, pohostinnost 
zdejších obyvatel, tradiční kuchyni a  vynikající 
víno, našli jsme odpověď na otázku, proč region ve 
statistikách cestovního ruchu dlouhodobě figuru-
je na druhém místě v ČR (hned po hlavním městě 
Praze) v počtu návštěvníků. 

Novinky letošní sezony představí jižní Mora-
va ve dnech 19.–22. ledna 2017 na veletrhu Re-
gion tour v Brně v expozici Jihomoravského kraje, 
kterou najdete v  pavilonu P (stánek 050). Těšit se 

můžete na originální show zábavního a vědeckého 
parku VIDA!, hudbu a  další program, včetně hry 
 LOGUJ!. Pokud vyluštíte hlavolam, odnesete si dár-
ky od Jihomoravského kraje. Také můžete navští-
vit stánek JMK na veletrhu Slovakiatour Bratislava 
(stánek č. 402) nebo na veletrhu Holiday World 
Praha (VH č. 290).

www.jizni-morava.cz

Ochutnejte Brno na veletrhu 
REGIONTOUR 2017
Město Brno se na lednovém veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR představí 
společně se svými partnery v nové expozici, která přiláká návštěvníky zažít 
alespoň kousek z toho, co naše město nabízí. Architektura, kultura, zábava, dotek 
historie, věda a inovace, to je BRNO! 

Autentickou atmosféru Brna v  expozici pod-
poří symboly města a  především doprovodný 
program městských institucí a partnerů. Účastníci 
se tak mohou těšit na virtuální prohlídku hradu 
Špilberk, reality show přímého přenosu ze světa 
zvířat  brněnské zoo, ukázky pokusů z  interak-
tivních vědeckých center Vida! a  Mendelianum, 

ochutnávky typických drinků z br-
něnské barmanské scény a  další 
pestrý program. 

Zástupci Turistického infor-
mačního centra představí novinky 
a top akce pro brněnskou turistic-
kou sezonu 2017. Pro návštěvníky 
jsou také připraveny speciální ve-
letržní akce, jako například zvý-
hodněné vstupenky do Národní-
ho divadla Brno až s  50% slevou, 
soutěžní kvíz o  ceny nebo mož-
nost nákupu nových suvenýrů. 

Ve čtvrtek 19. ledna jsou vele-
trhy cestovního ruchu GO a Regiontour přístupné 
odborníkům, od pátku do neděle pak široké veřej-
nosti. Navštivte brněnskou expozici a  nechte se 
inspirovat k novým zážitkům.

www.regiontour.cz
www.GOtoBRNO.cz

Pozvánka  
na jižní Moravu

Vážení přátelé,
je málo míst na světě, které se mohou pochlubit 

čtyřmi památkami UNESCO jako jižní Morava. Jsou 
to kulturní krajina Lednicko-valtického areálu, funk-
cionalistická vila Tugendhat v Brně a dvě biosféric-
ké rezervace UNESCO: Bílé Karpaty a Dolní Morava. 
Tuto sbírku doplňují také dvě nehmotná kulturní 
dědictví UNESCO – slovácký verbuňk a Jízda králů. 

Jižní Morava nabízí širokou škálu turistických 
lákadel, kde si na své přijdou jak milovníci přírody, 
obdivovatelé hradů a zámků, vojenských a technic-
kých památek, tak i turisté a cykloturisté. Fanouš-
ky rychlých motocyklů láká brněnská Velká cena 
a milovníky lidových tradic folklorní festivaly. Důvod 
k návštěvě je tedy prostý – náš kraj má bohatou 
historii, překrásnou přírodu a aktivní současnost 
doplněnou znamenitým moravským vínem.

Novinkou loňského roku je nově otevřený Ar-
cheopark v Pavlově. Tato moderně pojatá terénní 
expozice přibližuje život období mladého paleolitu 
a také historii a současnost práce archeologů. Právě 
zde byla nalezena legendární soška Věstonické ve-
nuše. Archeopark záhy po otevření získal ocenění 
Stavba roku 2016. Velký zájem návštěvníků přitahuje 
zábavní vědecký park VIDA! science centrum v Brně, 
který nedávno oslavil druhé narozeniny. Velmi atrak-
tivní se stala hned od počátku pro cyklisty nově 
otevřená síť lesních stezek, singletrailů pro horská 
kola v oblasti, která sousedí s Chráněnou krajinnou 
oblastí Moravský kras. 

Tyto a další novinky i prezentační materiály Jiho-
moravský kraj postupně představí na veletrzích Re-
giontour v Brně, ITF Slovakiatour v Bratislavě a Holi-
day World v Praze. Rovněž si je můžete prohlédnout 
na našem turistickém webu www.jizni-morava.cz.

Můžete se sami přesvědčit, že k návštěvě jižní 
Moravy existuje mnoho důvodů, stačí si jen vybrat.

JUDr. Bohumil Šimek, 
hejtman Jihomoravského kraje

Archeopark Pavlov – stavba roku 2016
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Objevte Znojmo
Město Znojmo není jen místem významných památek, je i místem, které žije 
kulturním a společenským životem. Seznamte se s přehledem akcí, které město 
Znojmo a Znojemská Beseda v roce 2017 pořádají, a přijďte si některou z nich užít:

ZNOJMO JAZZ FEST  17.–22. 1.
JEDEN SVĚT ZNOJMO  22.–24. 3. 
ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE 12.–16. 4. 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4.
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 1. 5. 
MAJÁLES 4. 5. 
DNY PARTNERSKÝCH MĚST 5.–6. 5. 
FESTIVAL VÍNA VOC ZNOJMO 8. 5.
GARAGE DESIGN 19.–20. 5. 
DĚTSKÝ DEN 27. 5. 
PIVNÍ SLAVNOSTI 10. 6. 

ZNOJMO EXTREME 790 17. 6.
HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO 6.–23. 7.
ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO 1. 7. – 31. 8. 
SLAVNOSTI OKUREK 4.–5. 8.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM! 16.–20. 8. 
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ 15.–17. 9. 
SLAVNOSTI MLADÉHO VÍNA 11. 11. 
ZNOJEMSKÝ ADVENT 3.–22. 12. 

www.znojemskabeseda.cz
www.objevteznojmo.eu

Milí návštěvníci Znojma,
objevte nejzajímavější historické a kulturní pa-

mátky města, nechte se unášet úchvatnými scené-
riemi Národního parku Podyjí a užijte si atmosféru 
úrodné krajiny, vinic 
a  moravských sklípků 
s  místními vinaři. Na-
vštivte vyhlášené kul-
turní akce, znojemské 
památky, jeho podzemí 
nebo vyhlídkové věže. 
Znojmo je městem zá-
žitků, a  proto byste si 
neměli nechat ujít jeho 
návštěvu!

Pro milovníky přírody je ideální výlet do Národ-
ního parku Podyjí, který nabízí krásnou nedotčenou 
přírodu, romantické vyhlídky i jednu z nejznáměj-
ších vinic Šobes.

Ať se vydáte objevovat Znojmo a jeho okolí pěš-
ky nebo na kole, odměnou vám vždy bude nezapo-
menutelný pohled na krásy města, sklenka dobrého 
vína i proslulá moravská pohostinnost. 

Na viděnou ve Znojmě!
Vlastimil Gabrhel, starosta Znojma

Navštivte město Vyškov
Milí čtenáři, 
rád bych vás po-

zval do Vyškova, jiho-
moravského města na 
okraji Hané. Vyškov 
od nepaměti ležel na 
křižovatce obchodních 
cest z  Brna na Olo-
mouc a  Kroměříž. Tato 
skutečnost a také péče 
olomouckých biskupů 
mu předurčily významný rozkvět. Byl dokonce na-
zýván moravským Versailles. Svůj starobylý ráz si 
dokázal zachovat. Důkazem je památková zóna, jíž 

dominuje radniční věž, zámek a zámecká zahrada 
s krásnou lodžií. Vyškov ale nabízí i řadu moderních 
atrakcí. Přivítá vás zoopark s atraktivním dinopar-
kem, osvěžíte se ve vodách aquaparku, potěší vás 
a  poučí také návštěva leteckého či regionálního 
muzea. Přijeďte, určitě nebudete litovat. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Karel Goldemund, starosta Vyškova

www.vyskov-mesto.cz

Starosta Karel Goldemund

Masarykovo náměstíVyškovské kroje
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Pozvání na střední 
Moravu

Vážení příznivci cestování,
dovolte mi, abych vás pozval do Olomoucké-

ho kraje. Střední Morava a Jeseníky jsou výjimečné 
svou pestrou nabídkou sportovních příležitostí, lá-
zeňství, kultury a památek. Bohatou historii těchto 
regionů dokládá množství hradů, zámků a zřícenin.

Střední Morava je turistickým regionem, kte-
rý vám nabízí velké množství příjemných zážitků 
v každé roční době.

Nadcházející zima neubere na kráse ani pa-
mátkám. Nejvýznamnější památkou v  Olomouci, 
srdci regionu, je jedinečný sloup Nejsvětější Tro-
jice, který je zapsán na seznamu UNESCO. Za po-
zornost určitě stojí také Arcibiskupský palác nebo 
jedinečná Expozice času ve Šternberku. 

V  podzemí na vás čekají zpřístupněné tajupl-
né systémy Mladečských, Javoříčských a Zbrašov-
ských jeskyní.

Jeseníky vás přilákají svou panenskou příro-
dou a horským terénem. Romantiku hor tu vyzdvi-
hují mechová jezírka, vysoké skály i vodopády.

V zimě sem přijíždějí především lyžaři, aby vy-
zkoušeli pestrou nabídku služeb moderních lyžař-
ských center. Najdete zde 360 kilometrů perfektně 
upravovaných běžkařských stop a  do spousty ly-
žařských areálů se pohodlně dostanete také ski-
busy.

Zimní radovánky můžete spojit i s  lázeňskými 
pobyty v Priessnitzových léčebných lázních či ter-
málním bazénu ve Velkých Losinách. Zde poskyt-
nou tu správnou regeneraci vašemu tělu. 

Přijeďte zažít tuto harmonii kultury a  přírody, 
od které se vám nebude chtít vracet domů.

MUDr. Ivo Košta, Ph.D, 
hejtman Olomouckého kraje

Vlastivědné muzeum 
Jesenicka, Jeseník

Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit 
a návrhy možných výletů s kartou ORC naleznete na

www.olomoucregioncard.cz

  SLEVY 
       minimálně 98 míst

• lázeňské procedury • aquaparky 
• jeskyně • sport • restaurace 

• ubytování • adrenalinové zážitky

  ZDARMA 
                                  minimálně 80 míst

• hrady • zámky • muzea • zoo 
• veřejná doprava v Olomouci 

• sbírkové skleníky • botanická 
zahrada  • minigolf • golf  

Turistická karta
vstupy zdarma

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Zlatorudné mlýny, Zlaté Hory

Zámek Čechy pod Kosířem

Sport Park Hrubá VodaZoo Olomouc

Zámek a zahrady Kroměříž

Olomouc region Card je turistická karta, opravňující držitele ZDARMA 
k návštěvě nejzajímavějších míst – hradů, zámků, muzeí, zoo aj. – 
v Jeseníkách, Olomouci a na Střední Moravě. Dále umožňuje 
čerpat atraktivní slevy na vstupy do vybraných turistických cílů, 
např. jeskyní, aquaparků a jiných zařízení. Ke každé zakoupené kartě 
obdržíte ZDARMA stostránkovou barevnou brožuru – praktic-
kého průvodce. Získáte informace, kde můžete kartu uplatnit, včetně 
kontaktů a otevírací doby.
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Proč do 
Moravskoslezského 
kraje?

To je jednoduché: protože Moravskoslezský re-
gion je úplně jiný než všechny ostatní kraje. Pokud 
ho navštívíte, určitě ve vás zanechá zvláštní pocit. 
Nemám teď na mysli jen zajímavá místa. Ta atmo-
sféra je totiž v lidech… Jsou přímočaří a nezáludní, 
zvyklí si své tvrdě odpracovat. Na někoho mohou 
možná působit poněkud svérázně, ale v  tom je 
právě jejich síla. Prostě „region razovity“, který ná-
vštěvníkům nabízí krásnou přírodu, lázně i kulturní 
a turistické zajímavosti. 

V  Moravskoslezském kraji máme množství 
významných architektonických památek: hrady 
a  zámky, církevní stavby, historická jádra měst 
a vesniček, skanzeny i lidovou architekturu pohor-
ských oblastí. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
například hrad Sovinec, Hukvaldy, zámek Hradec 
nad Moravicí nebo malebné město Štramberk.

Naprosto unikátní jsou technické atraktivity 
jako areál Dolní oblasti Vítkovice nebo Důl Michal, 
u nichž se podařilo skvěle propojit historii se sou-
časností a  kde se odehrávají kulturní a  zábavné 
akce. Pozoruhodné jsou i  vojenské památky slez-
sko-polského pohraničí.

Aktivní sportovní vyžití nabízí v  našem kra-
ji bohatá síť cyklostezek, golfové areály, lyžařská 
střediska nebo lyžařské běžecké trasy. Informace 
o  zajímavých místech najdou zájemci na adrese 
www.severnimorava.travel.

Ivo Vondrák, 
hejtman Moravskoslezského kraje
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Do Zlínského kraje 
nejen za barokem či 
cyklistikou

Zlínský kraj 
každoročně na-
vštěvuje rostoucí 
počet turistů, a  to 
je dobře – tím spíš, 
že mnozí se do re-
gionu rádi vracejí. 
Pokud je to pro vás 
dosud neobjevená 
část Moravy, vězte, 
že Zlínský kraj má 
čím oslovit.

Rozhodně při-
jeďte za turistikou. 

Krásná krajina s  řadou přírodních, historických 
i technických zajímavostí a památek k tomu přímo 
vybízí. Můžete si dopřát výhledy ze  čtyř desítek 
rozhleden, projít si špičkovou zoologickou zahra-
du v Lešné u Zlína, mimochodem jednu z nejkrás-
nějších ve střední Evropě, můžete se lodí plavit po 
Baťově kanálu, prohlédnout si jedinečné skanzeny, 
tajemné hrady, okouzlující zámky i skoro pohádkové 
domky dřevěné lidové architektury. A není důležité, 
ve které části kraje se zrovna budete pohybovat, 
protože díky tisícovkám kilometrů značených tras 
určitě nezabloudíte.

 Pro rok 2017 jsme si jako jedno z  hlavních 
témat pro cestovní ruch zvolili baroko a  vše, co 
s ním souvisí. Kraj je prodchnut četnými sakrálními 
stavbami tohoto slohu, jimž vévodí známá poutní 
místa, jako je Velehrad, Svatý Hostýn nebo třeba 
kostel ve Štípě u  Zlína. Krásu baroka dosvědčuje 
i elegantní zámek v Buchlovicích či prosté „dřevěné 
baroko“ na Valašsku. 

Silnou stránkou Zlínského kraje jsou optimální 
podmínky pro cyklistiku všeho druhu. „Pohodáři“ 
nesmějí vynechat radost z  jízdy po jedinečné Cy-
klostezce Bečva, nebo stezce podél řeky Moravy 
a  Baťova kanálu. Sportovněji laděným cyklistům 
zcela jistě zachutnají trasy pro horská kola nebo 
adrenalinové sjezdy na některém singletrailu. 

Zlínský kraj je region obdařený potenciálem 
upevňovat i vracet lidem zdraví. Minerální kyselky 
či sirnaté prameny v Luhačovicích, Ostrožské Nové 
Vsi, Buchlovicích nebo Kostelci u  Zlína umožnují 
účinnou lázeňskou péči. Napříč celým krajem pak 
fungují kvalitní wellness hotely.

Byli bychom špatní hostitelé, pokud bychom 
návštěvníkům nenabídli něco z moravské kuchyně. 
Věřte, že pojmy jako valašský frgál, moravský vra-
bec, slovácké víno či vlčnovské vdolečky se nejlépe 
pochopí v autentickém prostředí. Přijměte pozvání 
na Východní Moravu, do Zlínského kraje!  

Jiří Čunek, 
hejtman Zlínského kraje

Východní Morava na veletrhu Regiontour 
2017 – baroko, cykloturistika a zážitky
Zlínský kraj se na veletrhu Regiontour 2017, který proběhne od 19. do 22. ledna 
2017, představí pod značkou turistického regionu Východní Morava a nabídne 
rozmanité spektrum zážitků a příležitostí k aktivní dovolené. 

Krajská prezentace bude vycházet z  hlavních 
komunikačních témat cestovního ruchu v  roce 
2017, kterými budou „baroko“, cykloturistika 
a zdravý životní styl.  

Barokní období má ve Zlínském kraji mnoho 
podob. Zřejmě nejvíce památek nalezneme mezi 
sakrálními stavbami. Velehradská a  hostýnská 
bazilika, kostel sv. Jana Křtitele v  Kroměříži či 
dřevěný barokní kostel Panny Marie Sněžné 
ve Velkých Karlovicích jsou příklady rozmanitosti, 
jakou lze v regionu nalézt. Perlou mezi barokními 
stavbami je romantický zámek v  Buchlovicích, 
a  to nejcennější, barokní zahrady a Arcibiskup-
ský zámek v Kroměříži, patří dokonce na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. Svým po-
jetím je originální, a to i v evropském měřítku, ba-
rokní hřbitov ve Střílkách, který je národní kulturní 
památkou. Do barokní doby spadá také život a dílo 
dvou významných mužů své doby – J. A. Komen-
ského a Albrechta z Valdštejna. Oba jsou s východ-
ní Moravou významně spojeni a  jejich odkazu se 
budeme v nabídce cestovního ruchu věnovat. 

Za barokními památkami, a nejen za nimi, bu-
dou směřovat cesty cykloturistů. Pro ně je připra-
veno ve Zlínském kraji 2 500 km značených cyklo-
tras, z toho cca 300 km tvoří bezpečné cyklostezky. 
Cyklostezka Bečva i  cyklostezky sledující břehy 
řeky Moravy a  Baťova kanálu jsou již několik let 
vyhledávanými lokalitami. Jsou to ucelené páteřní 
trasy, které nabízejí řadu odboček k zajímavým tu-
ristickým cílům nebo na terénní trasy do okolních 
kopců. Ve Vsetíně, Velkých Karlovicích a  dalších 
obcích Horního Vsacka pokračuje zdokonalování 
nabídky Bike resortu Valašsko jak v podobě infra-
struktury, tak služeb pro cykloturisty. Cykloturisté 
ocení revidovanou cykloturistickou mapu kraje 
i webové stránky www.vmnakole.cz, které přinášejí 
tipy na zajímavé trasy. 

Přírodní podmínky umožňují poskytovat kva-
litní lázeňskou péči a stále oblíbenější regenerační 
a relaxační programy. V kraji se nacházejí největší 
a  nejkrásnější Lázně Luhačovice, velmi účinná 

léčba je poskytována v  sirnatých vodách, které 
pramení v Ostrožské Nové Vsi, Buchlovicích-Smra-
ďavce či Kostelci u  Zlína. Nově se oživuje tradice 
klimatických lázní v Rožnově pod Radhoštěm, kde 
naleznete  vyhledávanou novinku v  podobě piv-
ních lázní, ale také lázní syrovátkových. Kvalitní 
wellness hotely naleznete v každé oblasti regionu. 
Se zdravým životním stylem souvisí také kvalitní 
gastronomie. Zde vidíme značný příklon mnoha 
restaurací k  tradičním recepturám z  místních su-
rovin. Mnohá jídla, například valašské frgály, po-
hankový „kontrabáš“, vlčnovské vdolečky a další 
pochoutky, patří k  originálním pokrmům, které 
nejlépe chutnají na Moravě, stejně jako místní sli-
vovice či lahodné víno. O tom se můžete přesvěd-
čit na řadě gastronomických festivalů či při folklor-
ních slavnostech. 

„Cestovní ruch ve Zlínském kraji těží z  toho, 
že zde máme řadu atraktivních míst, jedinečných 
akcí a  zajímavou gastronomii. Řada našich lokalit 
či lidových slavností patří k ojedinělým unikátům 
jak v ČR, tak i v evropském měřítku, a my je formou 
nabídek cestovního ruchu umožníme poznat tu-
zemským i  zahraničním hostům. Díky přírodním 
podmínkám a  kvalitní turistické infrastruktuře je 
Zlínský kraj lokalitou, kterou vyhledávají vyznavači 
zdravého životního stylu. Tuto skupinu návštěv-
níků bychom rádi rozšířili. Velké bohatství kraje je 
také v tradicích, zvycích, v zachování řady řemesel, 
která jinde v ČR již vymizela. Toto bohatství je po-
třeba návštěvníkům nabídnout, naši producenti 
a řemeslníci budou zapojováni do propagace kra-
je. Díky intenzivní spolupráci s oblastními destinač-
ními managementy a  turistickými informačními 
centry zkvalitníme servis pro návštěvníky. Primární 
je, aby se hosté u nás cítili dobře a odjížděli domů 
s přáním vrátit se k nám znovu,“ zve k návštěvě Jan 
Pijáček, radní Zlínského kraje za oblast cestovního 
ruchu.

www.vychodni-morava.cz

Dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích Baťův kanál
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Skutečnost, že rádi chodíme v  milé společnosti 
do hostinců, dala vzniknout charakteristické gas-
tronomii. Počínaje pivovarnickými hostinci přes 
pivnice, historické hudební hospůdky a kavárny až 
po restaurace s mezinárodními specialitami a ně-
kolikahvězdičkovými kuchyněmi – určitě budete 
spokojeni všude. 

Umění vařit, kultura a  dějiny jsou spolu úzce 
spojeny. Při oslavách 500. výročí bavorského záko-
na zaručujícího čistotu připomnělo bývalé říšské 
město skutečnost, že zde již v  roce 1469 – tedy 
o  necelých 50 let dříve – bylo stanoveno, že do 
piva patří jen ječmen, chmel, slad a voda. Návštěvy 
pivovarů, zážitkové prohlídky a pivovarnické kurzy 
nabízejí také po tomto jubileu dostatečné množ-
ství příležitostí, jak si vyzkoušet kvalitu domácího 

Již deset let je Řezno nositelem titulu „světo-
vého kulturního dědictví“. Řezenské staré město 
představuje s  přibližně tisícem stavebních pamá-
tek největší a nejlépe zachovaný staroměstský ce-
lek v severní Evropě. Toto světové dědictví je při-
tom součástí města s životním stylem, v němž se 
vše mění a vyvíjí. Moderní obchody s historickými 
fasádami stojí přímo vedle starých pamětihodností 
a žánrové hospůdky se nacházejí ve středověkých 
zaklenutých prostorách. 

Nefalšované umění vařit
Láska k městu může procházet i žaludkem. To 

ví každý, kdo se vydá na prohlídku městem s  cí-
lem nalézt autentické požitky, neboť Řezno má 
mnoho specialit a  hostinců pro chutě kohokoliv. 

Ti, co rádi tráví svou dovolenou ve městech, milují místa s historickou tradicí 
a různorodým kulturním životem. Ale nemusí to být jen přímo velké metropole, 
což vědí nejen zasvěcení. 

ječmenného moštu. Každé vypité pivo je – mini-
málně v  klášterních pivovarech Biskupský dvůr, 
U Kneitingerů nebo Špitál – dobrým počinem. Ne-
boť část z výnosu jde na obecně prospěšné účely.

Nové muzeum
Nejen obyvatelé Řezna se již nyní těší na Dům 

budoucnosti, který bude určen expozici dějin 
současnosti. V  roce 2018 oslaví Bavorsko 200 let 
od zřízení království a  100 let svobodného státu. 
U příležitosti těchto dvou výročí bude v roce 2018 
v Řeznu u Dunajského trhu otevřeno Muzeum ba-
vorských dějin a  bude představeno působivé pa-
noráma od 19. století až do současnosti.

Regensburg Tourismus GmbH
Tourist Information
Rathausplatz
93047 Regensburg
tel.: +49 940 5074410
e-mail: tourismus@regensburg.de
www.regensburg.de

Řezno (Regensburg) – město 
kráčející vstříc budoucnosti
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27. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

26. mezinárodní 
veletrh turistických 
možností v regionech

Festival krajových 
specialit a regionální 
potraviny

Veletrhy cestovního ruchu

www.regiontour.cz 
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Správné odpovědi a výherci

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání listopad–prosinec 2016

IC CzechTourism Staroměstská  Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 1 

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpovědi na fotohádanku nám zašlete do 15. února  

z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných 

odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím Kartografie PRAHA. 

Poznáte místo na fotografii?

a) Rumburk (1897) b) poutní místo Velehrad (1902)  c) poutní místo Filipov (1905)

Soutěže za měsíce listopad–prosinec 2016
Celkem došlo 1 973 odpovědí, z toho 1 855 z internetu a 118 dopisů

Edice ČT
otázka: Jaké rubriky se pravidelně opakují v pořadu Wifina?
odpověď: b) příroda, technika, móda, společnost, volný čas
soutěžilo: 374 čtenářů; správně 340; špatně 34
výherci: Soňa Cvešperová, Ostrava; Jamila Lopourová, Svitavy; Daniel Štecher, Opařany

Kouzelný advent na Hradecku pro celou rodinu
otázka: Jak se jmenuje tradiční vánoční královéhradecká specialita, kterou můžete ochutnat v prů-
běhu adventních akcí na Hradecku?
odpověď: c) buchtičky
soutěžilo: 382 čtenářů; správně 369; špatně 13
výherci: Dana Čajanová, Prostějov; Helena Hollbergová, Ostrava-Poruba; Petra Macků, Praha; Jitka 
Picmausová, Hodonín; Jana Volná, Řečany nad Labem; Gábina Zemanová, Opařany; Petr Albrecht, 
Jaroměř; Josef Brychcín, Plzeň; Milan Rickl, Nový Bor; Libor Šubčík, Brno

Kartografie PRAHA
otázka: Napište, která kolonáda u nás je nejdelší. Připište její délku.
odpověď: c) Kroměříž, 244 metrů 
soutěžilo: 370 čtenářů; správně 358; špatně 12
výherci: Jiří Otlík, Kravaře u Hlučína; Vladimír Průcha, Písek; Jaroslav Tomášek, Jaroměř

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Prostějov
soutěžilo: 457 čtenářů; správně 424; špatně 33
výherci: Marta Hrstková, Tábor; Marie Kestranková, Praha; Helena Šnáblová, Kladno 

Křížovka
… nad soutokem Otavy a Vltavy …
soutěžilo: 390 čtenářů; správně 385; špatně 5
výherci: Petra Janoušková, Loket; Luděk Chalupa, Nymburk; Josef Kubelka, Teplice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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27. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

26. mezinárodní 
veletrh turistických 
možností v regionech

Festival krajových 
specialit a regionální 
potraviny

Veletrhy cestovního ruchu

www.regiontour.cz 
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26. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

www.holidayworld.cz

Výstaviště Praha - Holešovice
16. - 19. 2. 2017

souběžně s

TOP GASTRO & HOTEL

Partnerský region

NEJVĚTŠÍ VELETRH 

CESTOVNÍHO RUCHU 

V ČESKÉ REPUBLICE

Pod záštitou Hlavní odborný 
mediální partner

Partneři

Navštivte veletrh v době pro odbornou veřejnost! S tímto kupónem na HOLIDAY WORLD 2017 
v pátek 17. 2. 2017 od 14.00 hodin jen za víkendových 150 Kč!

* kupón předložte bez vyzvání u pokladny


