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Milí čtenáři,
léto nám pomalu mizí v ranních ml-
hách, den se krátí a mírně se ochlazuje. 
Pro toho, kdo má rád sluníčko, teplíčko, 
dlouhé dny a vlahé noci, je to neklamné 
znamení, že léto pomalu končí a přichází 
léto babí. Z pohledu turisty se jedná o ob-
dobí doslova ideální k toulkám přírodou. 
Navíc pokud také rádi fotíte, nemůžete si 
ani přát romantičtější scenérie než ty, které vám přicházející podzim 
umí vykreslit. Pokud tedy jsou nějaká místa, která jste nestačili v létě
navštívit, máte ideální příležitost to napravit. V tomto čísle najdete 
tipů na výlet habaděj a nejenom těch ze Šumavy.

Přestože začala škola, děti to asi ještě jaksepatří nevzaly na vědomí.
Proto navrhuji, vydejte se s nimi do zoo. Čekají tu na vás nejrůznější 
atrakce i nová zvířátka ve svých nových domovech, které jim připravili 
pracovníci zoo s jediným cílem, ukázat vám co nejnázorněji původní 
prostředí, ve kterém to či ono zvířátko žije. Ale ať už je to nový jezevčí 
vrch nebo brouzdaliště plameňáků, určitě to bude stát za to. Navíc tu 
máte nejednu příležitost k malování, soutěžení, sportování i poznávání 
nového. Chybět jistě nebude ani nějaké to sladké občerstvení.     

V druhé polovině září se také konají tradiční Svatováclavské slavnosti. 
Oslavy legendami opředeného světce jsou doslova explozí nejrůzněj-
ších kulturních a společenských programů, jaké se jen pořadatelům 
podařilo zajistit. Nechybí tu tradiční staročeský jarmark, divadelní 
a hudební vystoupení, rytířská klání a kdo ví co ještě. Protože se tyto 
slavnosti konají napříč republikou, je jen a jen na vás, kam se vydáte. 
Do kterého skanzenu, města či obce, není podstatné. Podstatné je 
s veselou myslí chytit za pačesy příležitost k odreagování se od kaž-
dodenních starostí. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Ohlasy čtenářů
Úplnou náhodou jsme s rodinou navštívili 27. 7.
Archeopark v Prášilech právě v době, kdy se tu ko-

nala moc pěkná akce. Pořádají se tyto akce v Prášilech pravidelně?
čtenářka z Tábora

Příští akce se tu koná 20. září a je věnována svátku, který Keltové slavili 
jako podzimní rovnodennost. Další akcí je keltský Samhain, který se slaví 
v říjnu. Více informací naleznete na www.archeoparkprasily.cz.

Luděk Sládek, šéfredaktor

www.kampocesku.cz

turistický magazín

Koulení kola z Lednice do Brna
Podle pověsti o brněnském kole se roku 1636
vsadil zručný kolář Jiří Birk, že za svítání porazí 
strom, vyrobí z něho kolo a dokoulí ho z Ledni-
ce k městským branám Brna dříve, než slunce za
jeho hradby zapadne.

Smělou sázku, jistě umocně-
nou furiantstvím i džbánkem
dobrého moravského vína,
nakonec Birk vyhrál. Kolo
pak nechal starosta Gabriel
Grimm zavěsit v radnici na 
věčnou památku hned vedle
brněnského draka.
Letos si můžete již potřetí připomenout tuto 370 let starou legendu
při akci, která se stává tradicí. KČT Kudrna jako pořadatel vyzývá 
lid vezdejší ke „Koulení kola z Lednice do Brna“. Závod bude od-
startován v sobotu 4. 10. v 9.00 na náměstí v Lednici. Tříčlenná 
družstva budou mít za úkol dokoulet kolo od žebřiňáku na nádvoří
staré brněnské radnice.
Kola speciálně pro tento závod vyrobil kolář Johan Marin Jáger
z rumunského Banátu, který žije v české vesnici Eibenthal, čímž byl
naplněn jeden z cílů této akce – pomoct české menšině žijící v zapo-
menutém koutě Rumunska. Akce proběhne pod dozorem rozhodčích
agentury „Dobrý den“ Pelhřimov a nejlepší trojice bude zapsána do
České databanky rekordů.

Startovní místa jsou již dávno
obsazena, ale proč nespojit cyk-
lovýlet se zajímavou podívanou 
a nepřijet podpořit 33 závod-
ních týmů? Navíc si děti mů-
žou v 10.00 v Lednici a v 15.00
v Brně na náměstí Svobody 
vyzkoušet, jak se takové kolo
koulí, po zkrácené 66m trase
se zmenšenými loukoťovými
koly.

Více informací:
KČT Kudrna
E-mail:
kudrna@kudrna.cz
www.kudrna.cz/koulenikola 

Babí léto bude nej!
Vědecky řečeno je Babí léto ekologické roční období, ja-
kousi singularitou v ročním průběhu počasí střední Evro-
py. Vyznačuje se déletrvajícím suchým, slunečným, teplým
a málo větrným počasím. Ale většina z nás si pod tímto
pojmem vybaví spíše něco, co už není jak bývalo, ale stále
ještě stojí za to. Samo sebou, že tím myslím sluníčko.

Přestože sluníčko ještě hřeje, teploty v noci a k ránu klesají stále více k 
nule. Toto „zrádné“ postupné ochlazování nikterak nesvědčí horním
cestám dýchacím, natožpak milencům. Stejné problémy zažívají také
motorkáři, kteří pokud podcení teplotní výkyvy, drkotají na svých
silných strojích zuby, až jim padají plomby. Bývá to ale přímo ideální
počasí pro turistiku. Vlastivědné, kondiční, fotografické i jiné vycház-
ky krajinou zlátnoucího podzimu můžou být opravdu nej. S dětmi,
s rodinou, s někým blízkým, vždycky to stojí za to.

Je tu ale několik drobných varování. Například všichni, kdo trpí
arachnofobií (nemají rádi pavouky), by měli dávat pozor na všudy-
přítomné pavoučí sítě, které se právě v tomto období rády zaplétají
do vašich bujných kadeří. Pro slabší povahy jistě deprimující, ale co
teprve pro pavouky. Dalším problémem pak můžu být podzimní
koupání u rybníku se zvýšeným výskytem komárů. Není komár jako 
komár a komár Anofeles maculipennis (anofeles čtyřskvrnný) je sekáč
a navíc roznáší malárii. Zatím se prý ale není čeho bát.

Posledním varováním z kategorie praktických je varování před pro-
měnlivosti počasí, přeháňkami a vodou vůbec. Zdánlivě místa suchá 
se stávají mokrá, zrádná a plná vody. Ostatně o tom se nedávno
přesvědčil na vlastní kůži jeden nezkušený turista. Nebudu jmenovat,
byl to Michal Čížek, a když jsem ho viděl, jak v botách pro turistiku
zcela nevhodných, spíše v tenisových šlupičkách hopsá močálem, 
dobře jsem se bavil. Ostatně, posuďte sami.

Alois Rula    
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Pražská informační služba
Noční Praha, stejně jako jiná velkoměsta, je ozá-
řena tisící světel. Pokud si tento jedinečný záži-
tek nechcete nechat ujít, stačí se vypravit na pe-
třínskou rozhlednu a dívat se. Světla se v Praze 
rozsvěcejí: 1. 9. v 19.59 hodin; 1. 10. v 18.53, 1. 
11. v 16.50 a 1. 12. v 16.10 hodin.
(Od uvedených časových údajů se každý následující den doba rozsvěcení zkracuje o 2–3 minuty.) 

objekt září říjen listopad – prosinec 

Rozhledna na Petříně 10–22 10– 20 víkendy 11–19

Staroměstská mostecká věž 10–22 10–22 10–19

věž Staroměstské radnice 10–20 10–20 10–20

Pražské zvony – výstava
V prostorách věže chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně probíhá unikátní expozice Mgr. Aleny 
Ježkové, Ph.D. – „Pražské zvony“. Je situována do užší věže chrámu sv. Mikuláše, která v minu-
losti sloužila jako malostranská hlásná věž. Hned u vstupu se můžete seznámit s historií věže. 
První patro je věnováno výrobě zvonů a historii pražského zvonařství. Místnosti ve druhém 
patře sloužily jako příbytek hlásného, kterého dnes připomíná historický mobiliář. Při výs-
tupu do dalšího patra věže můžete obdivovat původní zvon Mikuláš. Vrcholem expozice je 
ochoz věže, odkud se vám naskytne výhled na panorama pražských věží. Prostřednictvím 
zapůjčeného audiopřístroje si tu také můžete poslechnout zvonění zvonů třinácti kostelů. 

Pražská vlastivěda – vycházky
(sobota 20. 9.) – Kdo straší v Ungeltu? Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé povídání o památkách 
Starého Města spojené s návštěvou Prašné brány. Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se 
sladkou odměnou. Začátek akce v 10.00 na Kafkově náměstí (u kostela sv. Mikuláše na Starém 
Městě). Vstup děti 40 Kč/dospělí 50 Kč + jednotné vstupné do objektu 20 Kč (Mgr. Zuzana 
Tlášková). Více na www.pis.cz nebo www.kampocesku.cz.   

Zpřístupněné památky ve správě PIS
Staroměstská radnice; Stoková síť; Staroměstská mostecká věž; Malostranská mostecká věž; 
Prašná brána; Věž kostela sv. Mikuláše; Budiště na Petříně; Rozhledna na Petříně; Zámek 
Ctěnice; Kočárovna Ctěnice.

www.pis.cz
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V září do Mělníka
Dny evropského dědic-
tví 2008 11., 13. a 14. 9.
téma: Památky v krajině
a krajina jako památka 
11. 9. vernisáž výstavy Památky v kra-
jině a krajina jako památka a uvedení
nové knihy Putování za pamětí mělnické
krajiny
13. 9. zpřístupnění památek ve městě
a okolí, ochutnávka mělnických vín
14. 9. chrámový koncert v gotickém kostele sv. Petra a Pavla

www.moosmelnik.cz

Mělnické vinobraní 2008
19.–21. 9.
Třídenní vinařská slavnost v histo-
rickém centru města Mělníka. Pro-
gram probíhá na třech scénách: na 
hlavním pódiu na náměstí Míru,
country scéně a historické scéně,
kde lze sledovat šermířská klání,
kejklíře a dobové tance. V sobo-
tu slavnost vrcholí ohňostrojem
a příjezdem Karla IV. s jeho dru-
žinou v dobových kostýmech.

www.melnicke-vinobrani.cz
www.melnik.cz

Vinobraní u Beroun-
Sešel se rok s rokem a je tu další,
v pořadí již dvanácté Karlštejnské
vinobraní. Ochutnávky vín i burčáku,
ale také různá dobová vystoupení,
tance a hudba, to vše pro děti i dospě
proběhnou na Karlštejně 27. a 28. září

Program na hradě:
10.00–19.00 - šenk, ochutnávky, dobová vystoupení a hudba 
14.30 - příchod historického průvodu na hrad
19.30 - odchod průvodu do podhradí

Z dalšího programu:
13.30 - slavnostní zahájení (u par-
koviště před vinicí)
14.15 - promluva císaře k vinařům
(náměstí pod hradem)
10.00–17.00 - program pro děti
všeho věku (prostranství u ško-
ly)
11.00 a 16.00 - královský rytířský 
turnaj (louka za řekou – pravý 
břeh)

Vstupné:
sobota 100 Kč (platí i v neděli)
neděle   50 Kč
děti do 15 let zdarma

www.hradkarlstejn.cz

Persona non grata?
Přemyslovský kníže Václav (907–929/935), syn knížete
Vratislava I. a kněžny Drahomíry, světec a jeden z patronů
českých zemí, je dodnes velkou záhadou. To, co se o Vác-
lavu skutečně ví s jistotou, je, že se toho nic moc neví.
Přestože byly popsány stohy papíru, kterým padly za oběť 
hektary nevinných lesů,  v mnoha otázkách historikové
stále tápou.

Tak například. Zemřel Václav ve dvaadvaceti letech, nebo až v devět-
advaceti? Byla jeho smrt politickou nutností, nešťastnou náhodou,

Zavraždění sv. Václava od M. B. Brauna 
v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi.

nebo jen pouhým bojem dvou bratrů o vládu? Je důvodem jeho smrti
přílišná orientace na Sasko, což se nelíbilo opozici vedené mladším
bratrem Boleslavem? Kdo a kým tedy nechal Václava zavraždit? Kdo,
proč a kým nechal zavraždit jeho babičku Ludmilu? Bylo to snad
proto, že její vliv na budoucího vladaře byl velký a ještě zesílil po
smrti Vratislava I. (921), kdy se Ludmila ujímá poručnické vlády?
Přitom ani nevíme, kdy se vlastně Václav vlády ujal. To by ale nebylo 
to nejhorší. Co vlastně víme z Václavova osobního života? Prý byl
ženatý, ale jméno jeho manželky není známo. Měl prý syna Zbraslava,
ale nikdo o něm nic neví. Navíc prý vojsko svatého Václava spí v hoře
Blaníku a čeká, kdy bude v Čechách nejhůře. Zatím ale víme, že on
si dál klidně stojí na václavském Václaváku a nečinně přihlíží.

Tolik je toho, co nevíme, ale
přesto už od druhé poloviny 
11. století je nám svatý Vác-
lav kultem, je dokonce ozna-
čován za jakéhosi nebeského
vládce a ochránce českého
státu. A i když nevíme, ve
kterém roce, víme přesně, že 
zemřel 28. září ráno. To nám
postačí k tomu, abychom si
mohli jeho násilnou smrt
každoročně připomínat.

Josef Grof



V září se v Kutné Hoře kultuře daří

Palackého nám. 377
284 01  Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 378
E-mail: infocentrum@kh.cz
http://infocentrum.kh.cz

Za Kelty do Prášil
20. 9. - Svátek rovnodennosti

- experimentální výroba keramiky
- dobová řemesla

25. 10. - Keltský Nový rok
- nejtajemnější noc roku
- hudba a řemesla

342 01  Prášily
E-mail: keltoi@keltoi.cz
www.keltove.cz
www.archeoparkprasily.cz

Slavnosti v Dobrušce
Letošní 5. ročník Svatováclavských slavností pořádá
město a Kulturní dům Dobruška ve dnech 26.–28.
září na náměstí F. L. Věka za podpory Královéhra-
deckého kraje.

Z bohatého programu vybíráme:
Pátek 26. září
19.00 – Průvod družiny sv. Václava (od sokolovny)
20.00 – Věra Martinová & Jamie Marshall a Lenka Slavíková 
Sobota 27. září
9.00 – Jarmark, kejklíři, program pro děti
13.00 – Valanka (dechová kapela, Dobruška)
14.15 – Vystoupení šermířů Svobodní žoldnéři
Neděle 28. září
8.30 – Slavnostní mše v kostele sv. Václava
19.30 – Koncert – Lubomír Brabec a Alžběta Vlčková, kostel sv. Václava

vstupné 100 / 70 Kč,
předprodej v infocentru od 8. září
Občerstvení zajištěno, změna pro-
gramu vyhrazena.

Podrobný program najdete
také na www.kampocesku.cz.

Kulturní dům: Tel.: +420 494 623 802
E-mail: v.verner@mestodobruska.cz
Infocentrum: Tel.: +420 494 629 581
E-mail: ic@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.czFoto: Jiří Mach
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Velká Hradební 3118/49
400 02  Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: info@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

České Švýcarsko z koňského hřbetu
O krásách Národního parku České Švýcar-
sko už bylo napsáno mnohé. Možná ještě
více pak o pohledu na svět z koňského sedla.
A proto je s podivem, že o pohledu na České
Švýcarsko z koňského hřbetu bylo napsáno
tak málo. Takže je nejvyšší čas zjednat rychlou nápravu.

V Českém Švýcarsku můžete využít
dvou popsaných tras, které vás za-
vedou do různých koutů národního
parku. Ta první začíná na AP Ranči
ve Starých Křečanech, kde je možné
pohodlně parkovat i s přepravníkem
na koně, zkušenější jezdci si zde mů-
žou koně i zapůjčit. Ze Starých Kře-
čan projedete kolem pramenů říčky 
Mandavy a budete pokračovat až do

obce Brtníky. Další putování vede krásnou starou alejí k obci Kopec
a odtud podél Brtnického potoka. U zaniklé hraniční samoty Zadní
Doubice se dáte po cestě vedoucí kolem toku říčky Křinice k rozcestí
nazývanému Turistický most a pokračujete dál po značené hipostezce 
až do obce Kyjov, kde se můžete vykoupat v Kyjovské přehradě.
Z Kyjova zamíříte po hipostezce do obce Doubice, kde je možnost
ustájení koní ve zdejším jezdeckém oddílu a ubytování.

Druhá trasa začíná ve stylovém penzionu s jízdárnou Na Stodolci
v Dolní Chřibské. Také tady můžete pohodlně parkovat, půjčit si
koně a bude vám k dispozici i průvodce. Během první části výletu se
můžete zastavit na vyhlídce Výsluní, u hájenky Sauly nebo u lovecké
osady na Tokáni. Za zmínku určitě stojí, že tato osada sloužila hraběti

Kinskému jako východisko k lovu tetřevů. Po návštěvě tohoto místa 
sejdete kousek cesty zpět, jakoby na Saulu. Po levé straně však najdete
značku koňské stezky, která vás povede lesním terénem do obce Dou-
bice. Odtud se vydáte nazpět do Dolní Chřibské po žluté turistické
trase směrem na Novou Doubici, kolem vrchu Spravedlnost, dále
kolem Liščího bělidla a Louky u Brodských. Zbývající kilometr k 
penzionu Na Stodolci pak po komunikaci obklopené půvabnými
podstávkovými roubenkami. Celé
putování měří 19 km.

www.ceskosaskesvycarsko.info

Halóóó, tady zoo
V září, kdy se prázdniny, několikatýdenní dovolené a ve-
černí gardenparty odehrávají už pouze ve vzpomínkách
a rodinných albech, by byla škoda lámat nad létem hůl!
Následující řádky proto berte jako doporučení, výzvu,
nebo „nařízení“, jak léto aktivně prožívat i ve dnech, které
do tohoto období kalendářně nazapadají.

I přes to, že v těchto dnech už dítka školou povinná zasedla do škol-
ních lavic a většina z těch výdělečně činných si šetří poslední týden
dovolené na Vánoce, s tím můžeme něco dělat. Babí léto je ideálním
časem k podnikání krátkodobých výletů, při kterých nás nebude su-
žovat neúprosné vedro a všechny naše smysly budou schopny vnímat
to, co by vnímat měly.
Jakkoliv je zoologická zahrada výtvorem lidské činnosti, lze ji v pod-
statě vnímat jako něco, čím člověk přináší přírodu sobě blíž na dosah.

A i když to není příroda v tom pra-
vém slova smyslu, pokud už tuto
možnost máte, byla by škoda ji ne-
využít. Nemusíte navštěvovat jen
známé velké zoo, ale i malé farmy,
ranče a další zařízení, kde se můžete
projet na koni, na vlastní oči uvi-
díte několikatýdenního kolouška 
nebo třeba jen podrbete muflona na 

bradě. Dětem se tu očka roz-
svěcují jak žárovky a i člověk 
sužovaný každodenním stre-
sem přijde na jiné myšlenky,
když přítulnému teleti, bez
sebemenší příčiny, zachutná 
jeho ruka. Na následujících
stránkách najdete mnoho
tipů a námětů k inspiraci,
a tak nezbývá než dodat,
nechte se inspirovat a udě-
lejte si hezký výlet!

Jáchym Hruška

Kresba: Marta Krátlá

Foto: Alena Houšková, zoo Děčín
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Pozoruhodný svět zvířat
Děčínská zoo se zaměřuje pře-
devším na chov méně známých 
a ohrožených druhů zvířat. Na 
první pohled si vás jistě zís-
kají mohutní medvědi grizzly 
v dokonalém přírodním vý-
běhu a svou bělostnou krásou 
na vás určitě zapůsobí i stádo 
horských akrobatů – kamzíků 
běláků. U křehké vikuni bys-
te asi neuhádli, že se díváte na 
zvíře s nejjemnější srstí na světě. 
A obří kapibary? Věřte nebo ne, 
jsou to vlastně příbuzné vašich domácích morčat. Na své si v Zoo 
Děčín přijdou i milovníci ptactva - drobní a pestře zbarvení pěvci 
Indonésie vám v Ptačím domě budou volně poletovat nad hlavou. 
Ráj i divočina pro děti
Zoo Děčín je rájem pro děti. K vydovádění zde mají velký dětský 
areál s průlezovým hradem a opičí lanovou dráhou a horolezeckou 
stěnou. Velkou zábavu si užijí také v dětské kontaktní zoo i při samotné 
prohlídce. Po areálu zoo je pro ně připraveno spousta interaktivních 
zařízení, díky nimž můžou zoo vnímat všemi smysly. K dispozici mají 
i několik naučných stezek.   
Návštěvnický servis
Občerstvení U Kamzíka, prodej suve-
nýrů, parkování přímo před zahradou, 
komentované ukázky krmení a průvod-
covská služba (v hlavní sezoně), per-
manentní vstupenky pro jednotlivce, 
dvojice, rodiny a firmy.

Zoologická zahrada Děčín se nachází 
v příjemném prostředí lesoparku na 
Pastýřské stěně a je ideálním místem 
pro rodinný výlet. Nabízí nejen zajímavá zvířata z různých 
koutů světa, ale také netradiční hry a interaktivní stezky 
pro děti i dospělé. Zajímavou novinkou je expozice zvaná 
Rajské ostrovy s mnoha exotickými živočichy a největším 
mořským akváriem v Ústeckém kraji. Návštěvníci ji na-
jdou v centru města, cca 700 m od zoo.

Zoologická zahrada Děčín

Informační centrum Děčín

REGIOcentrum, o.p.s.
Zbrojnická 14, Děčín-Podmokly
Tel./Fax: +420 412 540 014
E-mail: decin@ceskosaskesvycarsko.info
www.ceskosaskesvycarsko.info

Tel.: +420 412 531 164
E-mail: info@zoodecin.cz
www.zoodecin.cz

Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p.o.

Foto: Alena Houšková
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Neděle 28. září
Program od 9 do 19 hodin na náměstí Míru:
Jarmark, jízdy na koních, atrakce pro děti, pohádky
koncerty, mažoretky, prohlídka kostela
14.00 hodin:
ZÁPIS LITVÍNOVAVV DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
CO NEJVĚTŠÍ POČET VLASTNORUČNĚ VYROBENÝCH
SV. MICHAELŮ ARCHANDĚLŮ – PATRONŮ MĚSTA
sčítání, hodnocení, zápis do knihy rekordů
14.30 hodin:
ANDĚL – Divadlo Kvelb
s třináctimetrovou loutkou
anděla
15.30 hodin:
POUTNÍCI – koncert
17.00 hodin:
ROBERT KŘESŤANŤŤ
a DRUHÁ TRÁVAÁÁ  – koncert

V těsném sousedství Chomutova nalezneme
město, které je s ním dnes propojeno v jeden
urbanistický celek, Jirkov. Turisté jej znají především jako

j p p j jj p p j j

výchozí bod k návštěvě barokního zámku Červený hrádek.
ý , j j j p jý , j j j p j

I město nabízí některé unikátní cíle, zejména pak nově otevřenou soustavu
městských historických sklepů. Ty byly vybudovány v 16. století jako
ochrana před ničivými požáry, ale později sloužily i pro kvašení piva.
Zámek zdobí překrásné sochy z dílny Jana Brokoffa, který zde působil
v 80. letech 17. století. V novodobé historii je zámek spojen s obdobím 
Mnichova, kdy zde proběhla schůzka britského emisara lorda Runci-
mana s předákem sudetských Němců Konradem Henleinem.
Dnes zámek nabízí především zcela ojedinělou možnost ubytování.
Stylově zařízený zámecký hotel po-
skytuje luxusní apartmány a pokoje.
Pokud třeba přemýšlíte o netradič-
ním dárku, zkuste certifikát na vyu-
žití hotelových a restauračních služeb
zámku Červený hrádek. Během kla-
sické prohlídky pak spatříte zejména 
impozantní rytířský sál.

zooparku jsou pravidelné kulturní akce velmi oblíbené návštěvníky 
z celého regionu (Den Země, Pohádkové safari, Den zvířat, Huber-
tova jízda a další).

Skanzen Stará Ves
Součástí areálu zooparku je
unikátní muzeum v příro-
dě – skanzen Stará Ves. Již
nyní zde můžete navštívit
větrný mlýn, ve kterém se
předvádí mletí obilí a expo-
zice uvnitř mlýna vám připo-
mene zaniklé obce regionu.
Dále je zde hrázděná kaple,
krušnohorský statek s ukáz-
kami sadařství, zemědělství
a řemesla, zrekonstruovaný 
rybník a byla zde vysázena 
lipová alej. Pomalu zde vy-
růstá raně středověká osada 
staroslovanských a staroger-
mánských obydlí. Objekty 
ve skanzenu přibývají podle
finančních možností, nejvý-
znamnější stavbou pak bude
opětovné postavení Ahníkov-
ského zámku, který musel v osmdesátých
letech ustoupit těžbě uhlí. Ve skanzenu
se také konají oblíbené kulturní akce,
například velikonoční a adventní neděle
nebo živý betlém.

Po celý rok láká návštěvníky největší zoologická
zahrada v Čechách – Podkrušnohorský zoopark 

y j g

Chomutov. Chová  se tu více než 1 000 kusů zvířat
ve 190 druzích v unikátně členěném prostředí na
ploše téměř 120 hektarů.
V zooparku, který v letošním roce slaví své 33. narozeniny, můžete
využít projížďku vláčkem – Lokálkou Amálkou po areálu zooparku
nebo Safari Expresem do výběhu Eurosafari. Pro děti je zde dětská 
zoo, hřiště, mnoho atrakcí, Ekocentrum se vzdělávacími programy 
a odbornou knihovnou. Děti se můžou svézt na ponících nebo
na velbloudovi. K vaší spokojenosti jistě přispějí stánky s rychlým
občerstvením, restaurace nebo prodejna suvenýrů. Součástí nabídky 

Podkrušnohorský zoopark

Chelčického 99, 430 28  Chomutov
Tel.: +420 474 637 460
E-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz
www.chomutov-mesto.cz
www.zoopark.cz

Červený hrádek u JirkovaSvatomichaelské slavnosti v Litvínově

nám. Míru 11, 436 01  Litvínov 1
Tel.: +420 476 767 600
E-mail: info@mulitvinov.cz
www.litvinov.cz

Tel.: +420 476 111 790
www.volny.cz/intus

Tel.: +420 474 654 265
www.jirkov.cz

Tel.: +420 474 684  560
E-mail: recepce@zamek-jirkov.cz
www.zamek-cerveny-hradek.cz



Mláďata v Zoo Liberec!
Zoologická zahrada s 90letou historií zažívá i letos mi-
mořádně úspěšnou chovatelskou sezonu.

gg
Užijte si ba-

revný podzim v
p

liberecké zoo s čerstvými mláďaty žirafy
jj

Rothschildovy, osla somálského, lachtana hřivnatého,
ý pý p ý y yý y

mangusty liščí, velblouda dvouhrbého či vikuni!
Liberecká zoo chová kolem 170 druhů
zvířat o celkovém počtu bezmála 1000
jedinců. Z toho na 300 zvířat je za-
řazeno v různých evropských záchov-
ných programech. Jen v zoo Liberec
uvidíte tygry indické – bílou formu,
takiny čínské, nahury modré, největší
chovnou skupinu oslů somálských,
největší skupinu šimpanzů a nejuce-
lenější sbírku dravých ptáků.

Barevný podzim
v Zoo Liberec:
9. 9. Den partnerů a mecenášů Zoo
Liberec
1. 10. Křtiny samičky žirafy Roth-
schildovy 
4. 10. Den zvířat v Zoo Liberec s Čes-
kým rozhlasem Sever
9. 10. Sloní den (50. výročí chovu
slonů v Zoo Liberec)
24. 10. Den pro seniory

Podrobné informace o všech
akcích na www.zooliberec.cz

nám. Dr. E. Beneše 1
460 59  Liberec
Tel.: +420 485 101 709
www.infolbc.cz

Historické sokolnictví na Sychrově
Na místech dnešního zámku stávala původní tvrz z 15. sto-
letí, která byla majetkem české královské komory. Na jejím
místě byl v 16. století vystavěn panský kamenný dům a v
letech 1690–1693 nevelký barokní zámek. Situace se radi-
kálně změnila 30. srpnem 1820, kdy se novým majitelem
Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabri-
el Rohan. Tímto rokem začíná stopětadvacetiletá éra Roha-
nů na Sychrově a doba největší slávy zámku.

Krom prohlídky zámeckých interiérů máte možnost zhlédnout také
ukázky historického sokolnictví. Atraktivní podívanou umocňuje
volné létání dravců, doprovázené odborným výkladem profesionálního
sokolníka. Dozvíte se více o způsobu využití dravců, jejich ochraně,
výcviku, chovu a odchovu v zajetí a zpětném návratu do přírody.

Pokud víte, odkud pocházel rod Rohanů, napište nám do 22. 9. na adresu redakce
nebo na kam@baset.cz. Pro tři z vás máme připravené ceny, věnované správou
státního zámku Sychrov.

V romantickém prostředí anglického zámeckého parku Sychrov máte
možnost zhlédnout kroužení a přílety našich i cizokrajných kání, str-
hující let rychlých sokolů i majestátní let orlů. Sovy vám předvedou, že
umí létat i ve dne, nízké průlety vám ukáže krkavec velký, náš největší
pěvec a s některými druhy si můžete také změřit své dovednosti. Pře-
svědčíte se, že tito ptáci jsou nejen krásní na rukavici nebo posedech,
ale především ve vzduchu, kde jsou opravdovými králi oblohy.

Antonín Fridrich

Hostina obrů
V centru Liberce, „v běhu“ křižovatky rušného městského
života, vyrostla nová socha. Úkolem autora bylo umělecky

, „ y, „ y

ztvárnit funkční městský prvkek, v tomto případě autobu
y y yy y

-
sovou zastávku. A nutno dodat, že svého úkolu se zhostil

ý p p pý p p p

velmi originálně.
Vše, co se v zastávce odehrává, má vazby k historii i současnosti
Libereckého kraje. Její základní tvar tvoří obří bronzový stůl, který 
slouží jako střecha. Připomíná stoly oblíbené v tomto kraji koncem
19. století, přičemž podobný zdroj inspirace vykazují i židle pro
čekající. Na prostřeném stole spočívá německý „kriegl“ na pivo, ži-
dovský svícen, upozorňující na vypálenou synagogu, a také váza, jejíž
předlohou byla historická nádoba vystavená v libereckém muzeu. A ve
váze nemůže chybět masožravá rostlina, odkazující k unikátní sbírce
v liberecké botanické zahradě. Vedle zastávky se povaluje „odhozený“
tácek s libereckými párky. Centru stolu však vévodí hlava s brýlemi

napíchnutá na vidličku, která má být pro
každého hádankou.

Ukázka z knihy Kuriozity po Čes-
ku aneb jednou nohou v nebi

Pokud vás tento příběh zaujal a rádi byste si
přečetli i další, neváhejte a zakupte si knihu
Kuriozity po Česku aneb jednou nohou
v nebi. Získat ji můžete na www.baset.cz ane-
bo přímo v informačním centru v Liberci.

Tři z vás můžou tuto knihu také vyhrát, a proto se pokuste
zodpovědět následující soutěžní otázku. Jak se jmenuje
autor této sochy, jehož jméno jsme v úvodním odstavci
záměrně neuvedli? Své odpovědi zasílejte do 22. září na
adresu redakce nebo na e-mail: kam@baset.cz.
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mého života.
Po návratu jsem dokončil střední školu a přihlásil se na studia Vyso-
ké školy chemicko-technologické v Praze. V roce 1951 jsem se oženil 
a nastoupil základní vojenskou službu. Zaměstnán jsem byl jako che-
mik v KHES Ústí n. Labem a posléze v pobočce Státního veterinární-
ho ústavu v Terezíně, kde jsem zůstal až do penze. Nikdy jsem nebyl 
v žádné politické straně a s nadějí jsem prožíval „Pražské jaro“. Ale už 
21. srpna 1968 jsem budil svého syna slovy „Tak nás chlapče obsazují 
Rusové“. 
Dalším milníkem v mém životě se stala má a manželčina návštěva zám-
ku Lány 13. září 1987 u příležitosti 50. výročí úmrtí TGM. Toho dne 
zde měli setkání také signatáři Charty 77. Od té doby jsme s manželkou 

nevynechali žádnou z mnoha příštích demon-
strací. Po 17. listopadu 1989 jsem se nějaký čas 
částečně angažoval v Občanském fóru a do-
dnes se věnuji také práci ve Svaz osvobozených 
politických vězňů a pozůstalých (SOPVP ČR). 
Jedná se o jednu z nejstarších organizací sdru-
žujících v ČR bývalé vězně z káznic a věznic 
a deportované osoby z koncentračních a pra-
covních táborů a ghett v době nacismu.
Když jsem odcházel na zasloužený odpočinek, 

provázelo mě jediné přání – užít si svá vnou-
čata a těšit se z nich. S manželkou máme tři 
děti (Věru, Ivanu a Miroslava), čtyři vnoučata 
a nad zdravím mým a mé manželky bdí naše 
2 dcery, lékařky.
Celý článek najdete na www.kampocesku.cz.

Pro KAM po Česku napsal Ing. Miroslav 
Kubík, 2. místopředseda SOPVP ČR. 
Upravil: Luděk Sládek

.

Mám za to, že naše rodina nevybočovala 
z tehdejšího prvorepublikového průměru. 
Otec pracoval jako stavební inženýr u ČSD, 
matka byla v domácnosti a vychovávala nás, 3 kluky. Tatí-
nek byl navíc výborným houslistou, maminka krásně zpíva-
la, nejstarší bratr absolvoval pedagogiku na konzervatoři, 
hrál na klavír i cembalo a druhý bratr hrál na cello (byl žá-
kem Pravoslava Sádla), takže se u nás dařilo komorní hudbě 
(tria). Já se po stránce instrumentální poněkud odrodil, ale 
i tak jsem rád zpíval. Vrcholem mé osobní kariéry byla role 
Tomše v ochotnickém představení Smetanovy Hubičky. 

Osudným pro rodinu se stalo moje zatčení 20. 6. 1942 v době heyd-
richiády. Toho dne byli v Roudnici zatčeny kladenským gestapem 
dvě třídy státního reálného gymnázia. Chlapci ze sexty, septima včet-

ně děvčat a 2. ročník vyšší průmyslové školy. 
Důvodem (nebo záminkou) byly 
mimo jiné neprozřetelné výro-
ky jednoho ze studentů. V době 
stanného práva se gestapu tato 
akce náramně hodila a posloužila 
jako odstrašující příklad pro celé 
Podřipsko. Všech 84 studentů 
bylo odvezeno do Malé pevnosti 
v Terezíně. Z toho 19 studentů a 
1 studentka byli posláni do kon-
centračních táborů, ostatní byli po několika 
měsících propuštěni se zákazem jakéhokoli 
studia. Bilance zatčení však byla otřesná. V Te-
rezíně zahynuli 2 studenti (Lácha a Kubeš). 
V Buchenwaldu také 2 (Fabián a Adamec po 
propuštění, na následky věznění) a v Osvětimi 

celkem 9. Z toho 5 přímo v Osvětimi (Kar-
fík, Kratochvíl, Kukuk, Dvořák a Švojgr), 
další 4 v Osvětimi-Birkenau (Marek, Mark-
vart, Študent a Rajtrová). Osvětim jsme pře-
žili pouze 3 (Svět, Štěpán a já). Možná i díky 
tomu, že jsme byli přeloženi do koncentrač-
ního tábora Dachau.
Po osvobození tábora Dachau americkou ar-
mádou 29. dubna 1945 jsme v táboře museli 
zůstat ve třítýdenní karanténě kvůli epidemii 
skvrnitého tyfu. Tu jsme ale se septimánem 
Světem nerespektovali a už 10. května se vyda-
li pěšky domů. Osvobození tábora a shledání 
se s rodinou patří k nejšťastnějším okamžikům 

Tak nás chlapče...

www.pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín

Setkání s Shirley Temple-Blackovou u příležitosti 
45. výročí osvobození Dachau

O osudech roudnických studentů 
rozhodl osobně K. H. Frank

Bratři Jaromír, Theodor a Miroslav Kubíkovi

Já před zatčením, 
poté v Osvětimi
a po návratu z Dachau

S tatínkem Theodorem, maminkou Helenou a bratry u Nežárky

 S manželkou Věrou...

Jako ochotník v roli Tomše
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Kniha plná odpovědí
Postava Alžběty Báthoryové 
(1560–1614) alias Čachtické paní, 
po staletí považovaná za krvelač-
nou hraběnku koupající se v krvi 
nevinných panen, získává v histo-
rickém velkofilmu Bathory mno-
hem širší rozměr. Ten má i kniha 
o tomto filmu Juraje Jakubiska, 
která nabízí čtenáři dva pohledy 
na životní příběhy Alžběty, její ro-
diny i jejích protivníků. 

Rozporuplnosti postavy umocnily legendy, a přitom 
mi až nápadně připomínají jinou, neméně populární 
postavu, které se rovněž dostalo knižního a filmového 
zpracování. Valašského knížete Vlada III. Tepeše (asi 
1431–1476), veřejnosti známého jako hrabě Drákula. 
Zdánlivě ho s Alžbětou nic nepojí, ale věřte nebo ne, 
takové spojení existuje. Příslušníci rodů Vlada i Alž-
běty byli členy stejného řádu – Dračího řádu (Ordo 
equestris Draconis Hungariae) založeného počátkem 
15. století Zikmundem Lucemburským. 

Možná podobnost obou postav, snad množství infor-
mací, které Jakubisko během natáčení získal a následně
musel prostudovat, to vše bylo důvodem k propojení 
dvousetstranné knihy s filmem. Najdete tu kromě 
obrazových záběrů a reprodukcí dobových dokumentů 
také unikátní ilustrace z filmového deníku režiséra. 
Věřím, že po přečtení knihy a zhlédnutí filmu si budete 

Erb rodu Báthory

moct odpovědět na otázku, zda 
Alžběta Báthoryová byla obětí, 
či vrahem. Kniha, kterou letos 
vydala Česká televize v edici ČT, 
stojí 499 Kč.

-lgs-

Hrad Čachtice

Kdo je autorem této publikace? Své odpovědi nám zasílejte na 
adresu redakce nebo na kam@baset.cz do 22. 9. Tři správné 
odpovědi získají tuto publikaci.
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Náš kraj nabízí vše, co je třeba k dobrému prožití času a na-
čerpání nových sil v dnešní uspěchané době. Je protkán 
sítí turistických a cyklistických tras, připravují se také trasy 
pro hipoturistiku. Najdete zde zázemí ve špičkových hote-
lech, ale i v rodinných penzionech či rázovitých chalupách. 
Přichází také doba skvostných úlovků v lese – a tím nemys-
lím vysokou, ale napínavý okamžik, když rozhrnete trávu 
a z ní vykoukne krásná hnědá hlava pravého šumavského 
hřibu. Zkrátka, podzim na Šumavě je krásný.

Tak jako jsou místa více oblíbená, třeba díky tradici, tak existují místa 
dosud neobjevená. Navíc jsou i v našem kraji místa, kde turistický 
ruch neměl zatím podmínky ani pro to, aby mohl vzniknout, natož 
se rozvíjet. K těm tradičním patří Šumava, k těm druhým zejména 
pohraničí. Rozhodli jsme se proto propagovat vše, co může turistu 
zaujmout. Jsme přesvědčeni, že tato naše snaha je základem růstu 
zájmu turistů o náš kraj. Pak ale také záleží na každém, kdo posky-
tuje služby v cestovním ruchu, zdali nabídne klientům vždy takovou 
kvalitu, aby se k nám turisté rádi vraceli.  
Každá moderní nabídka musí být jasně cílená. Něco jiného potřebuje 
mladá rodina s malými dětmi, něco jiného skupiny manažerů 
nebo seniorů. Proto nabídka Plzeňského kraje vychází vstříc 
především cestovním kancelářím, kterým poskytujeme celý 
komplex informací, potřebný pro jejich výběr. K tomuto 
účelu slouží náš portál www.turisturaj.cz a svým rozsahem 
i kvalitou zcela nová služba, kterou je nový internetový vy-
hledavač www.vyleturaj.cz. Nová služba poskytuje informace 
zájemcům o turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování 
v Plzeňském kraji. Vyhledavač vám umožní plánování tras 
s využitím silniční sítě, cyklotras nebo sítě turistických 
a běžeckých tras. Stačí jen zadat adresu www.vyleturaj.cz
a můžete se vydat za poznáním či zábavou. Naše heslo zní 
„Plzeňský kraj, výletů ráj“ a vy jste srdečně zváni.

Mgr. Olga Kalčíková, nám. hejtmana pro cestovní ruch

Podzimní pozvánka do Plzeňského kraje



Lurdy? Proč si nepřipomenout sílu a historii tohoto tajemného místa?
Obnovení Hauswaldské kaple je darem generacím příštím, generacím,
které třeba nebudou věřit v zázrak uzdravení. Budou jen hledat místa, 
kde je možné načerpat ztracenou životní energii.

Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě
Modrava a její okolí je jednou z nejvyhledávanějších oblastí Šumavy,
která má co nabídnout i nejnáročnějšímu návštěvníku. Pokud vás
zastihne nepříznivé po-
časí,  můžete navštívit
nově otevřené modrav-
ské centrum dřevařství
s unikátní interaktivní
expozicí. Vyzkoušet si
tu můžete staré tech-
nické a technologické
fígle, ke kterým se vám
dostane i nezbytného
populárně vědeckého
vysvětlení. Poznáte, že
to, co se vám dosud jevilo jako tajemství, už tajemstvím není. Na-
příklad podzimní odpoledne strávené v centru dřevařství vás obohatí
nejenom o nové poznatky, dojmy a inspirující podněty, ale přijde
vám jako čas, který takto strávený měl smysl.

Otevřeno (mimo pondělí) je:
letní sezona: VII–VIII / út–ne / 10–17 hod.
zimní sezona: IX–III / út–ne / 10–17 hod.
mimo sezonu: IX–X, IV–VI / pá 15–17 hod., so–ne 10–17 hod.
Mobil: +420 722 634 107; +420 603 415 550

www.plzensky-kraj.cz
www.turisturaj.cz

 www.vyleturaj.cz.

Místo tajemné, krásné a znovuobjevené
Tím místem je Hauswaldská kaple nedaleko obce Srní. Občanské
sdružení Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, a Správa NP Šumava 
se za finanční podpory Plzeňského kraje rozhodly obnovit a turistům
zpřístupnit toto místo. Po mnoha dlouhých letech zapomnění byla 
Hauswaldská kaple zpřístupněna turistům i vozíčkářům v roce 2006. 

Místo je opředeno mnoha legendami a bývalo poutním místem,
kam chodili poutníci dokonce až z dnešní Itálie nebo Tyrolska. Proč
tolik zázraků a proč zasvěcení Panence Marii Lurdské? Snad proto,
že u božích muk najdete silné energetické místo, snad díky čisté
pramenité vodě. Ta je sem přiváděna z nedalekého pramene v ručně
tesaných vantrokách, které jsou uloženy na 59 bludných kamenech,
jež symbolizují korálky v růženci. Proč tedy nenavštívit Šumavské

4. ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje 

ITEP 2008
se uskuteční ve dnech 23. – 25. října v prostorách Domu kultury INWEST-K v Plzni.
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Oblast Šumavy je doslova protkána bezpočtem 
značených tras pro pěší, cyklisty i běžkaře, do-
konce se objevují i první stezky koňské. Má to 
jistě své výhody, ale i nevýhody. Člověk sice jen 
s notnou dávkou umu zabloudí, ale na druhé 
straně to tu někdy vypadá jako na magistrále. 

Šumavou trochu jinak

Mám pro vás návrh. Pokud si troufáte a nevadí vám nějaký ten kilometr, vydejte se 
na následující nenáročný okruh jedním z nejmalebnějších koutů Šumavy. Výchozím 
bodem je vesnička Borová Lada, kam se pohodlně dostanete vozem z Vimperka 
směrem na Horní Vltavice. 

Na křižovatce v obci se nejprve vydáte po cyklotrase 1040, ale už po několika stech 
metrech, přesně za kravínem, odbočíte po asfaltové cestě vlevo. Že jdete správně, 
poznáte, jakmile budete míjet sádku pstruhů. Nejprve půjdete podél Vltavského 
potoka, který budete mít po pravé straně, až dojdete pod Polední vrch (1 053), 
kde se vydáte po panelové cestě mírným stoupáním. Ta protíná cyklotrasy 1023 
a 1039. Necelých 150 m odtud je zajímavý viklanovitý útvar, připomínající pří-
rodní dolmen. 

Od viklanu se vrátíte na cestu a po 300 m se dáte širokým průsekem po travnaté 
cestě vlevo do mírného stoupání, na jehož vrcholu stojí po pravé straně dřevěný 
srub. Pokračujete dál, projdete Jelení slatí (pozor, 1. zóna NP!), odkud cesta klesá, 
až se napojí na asfaltku, po které půjdete vlevo asi 800 m a objevíte překrásné 
Žďárecké jezírko. 
Přestože je u jezírka značení, vy se vydáte po staré neznačené lesní cestě kolem 
jezírka, která se sice občas jakoby ztrácí, ale pokud budete držet stále stejný směr, 
vyjdete na červené, přímo u rozcestníku Stodůlky. Odtud vede červená mírným 
klesáním až k hraničním kamenům na Červeném potoce a dále až na Knížecí 
pláně. Na cestě je několik moc pěkných vyhlídek. 

Na Knížecích pláních se můžete zastavit u pomníku německých vojáků nedaleko 
původního německého hřbitova, u jehož branky stojí kámen připomínající menhir. 
Cestu zpět na Borová Lada můžete zvolit dvojí. Buď po žluté značce po zpevněné 
cestě s různými převýšeními, nebo po cyklotrase 1040 vedoucí skoro stále z kopce,
ale po asfaltu. Je na vás, pro kterou z obou cest se rozhodnete. Ale jakmile minete 
ceduli Borová Lada, vězte, že jste právě ušli něco kolem 20 km, a pokud jste cestou 
potkali více jak 10 turistů, byl to zázrak.  

-lgs-

Bizarní viklany

Žďárecké jezírko

Tady někde stávala obec Stodůlky

Hraniční kámen u Červeného potoka
Borová Lada

Knížecí pláně



Co je dobré vědět, vidět?
Mezi rarity patří největší medvědinec v Čechách,
roztomilá mláďata sněžného levharta nebo pár
vzácných varanů komodských. Opičky v zoo
potkáte prakticky všude, např. lemuři neomezují
svůj pobyt jen na domovskou expozici, ale vol-
ně se toulají po zahradě a moc rádi se kamarádí

s návštěvníky. Mezi oblíbené expozice patří pravý 
venkovský statek Lüftnerka s domácími zvířátky,
která si můžou vaše děti pohladit nebo je pod do-
zorem ošetřovatele i nakrmit. Nenechte si ujít ani
komentovaná krmení tučňáků, opic či šelem.

Dinopark
Unikátní výpravu do druhohor zažijete v Di-
noparku. Uvidíte více než 40 prehistorických
ještěrů v životní velikosti v jejich přirozeném prostředí, ve kterém
obývali naši planetu před mnoha miliony let.

Výcvik sokolů
Nenechte si ujít ukázky volného létání dravců. Na vlastní oči zažijete
komentovaný výcvik sokolů a orlů v největším přírodním amfiteátru
v České republice.

Japonská zahrada
K odpočinku a zamyšlení zve Japonská zahrada, kterou z kamenů
dovezených z Japonska vytvořil pod staletým Kornerovým dubem
japonský architekt Eishin Harada. Symbolika kamenů, tvořících motiv 
jeřába, vyjadřuje poselství míru a přátelství.

Zoologickou zahradu v Plzni berou v létě ná-
vštěvníci útokem. A není divu. Se svými skal-
natými partiemi a ostrovními výběhy v údolní
nivě řeky Mže patří totiž k nejkrásnějším zoolo-
gickým areálům v Čechách. Je druhou nejstarší 

j j

zoo v České republice a chová více než 1
j

700
druhů zvířat, většinou takových, jaké jste ještě
nikdy neviděli. V plzeňské zoo objevíte docela jiný svět,
než na jaký jste dosud byli zvyklí. Přijeďte a uvidíte!

Světem zvířat i rostlin
Když splynula v roce 1981 zoo se sousední botanickou zahradou, pro-
pojily se zvířecí výběhy se stovkami vzácných rostlin a stromů. Odtud
už byl jen krůček k budování zoogeografických expozic. V  nich žijí
zvířata v přírodním prostředí, které odpovídá místům jejich výskytu
v přírodě, a od zvědavých návštěvníků je odděluje jen minimum
přírodních překážek. Díky tomu se při procházce zahradou ocitnete
postupně na Madagaskaru, Sonorské poušti či americké prérii, africké
stepi a v mnoha dalších, dálkou vonících zemích.

Kam pro informace?
Na návštěvu plzeňské zoo si určitě vyhraďte celý den. Dříve, než se do
ní vydáte, můžete si ji projít také v pohodlí svého domova. Interak-
tivní mapa, kterou spolu s dalšími podrobnými informacemi najdete
na www.zooplzen.cz, vám ukáže rozdělení areálu podle jednotlivých
zoogeografických oblastí.

Jak se do zoo dostanete?
Celkem snadno. Zoo leží nedaleko centra, má dva vchody a všechny 
příjezdové cesty jsou značeny černo-bílými šipkami s velbloudem.
Tramvají č. 1 a 4 je to z centra jen několik zastávek. Do zoo jezdí
o víkendu i výletní vláček z náměstí Republiky.

Plzeňská zoo – docela jiný svět

nám. Republiky 41, 301 16  Plzeň
Tel.: +420 378 035 330
E-mail: info@icpilsen.cz
www.plzen.eu, www.pilsen.eu



16

Jižní Čechy jsou již mnoho let značkou, pod níž si předsta-
víme nádherný kraj s  množstvím kulturních a historických
skvostů a bezpočtem drobných památek venkovské archi-
tektury, kraj lákající krásnou, nezničenou přírodou s množ-
stvím vodních ploch, hor a lesů. Uvědomujeme si hodnotu
a neopakovatelnost tohoto bohatství, které z jižních Čech
vytváří jeden z nejkrásnějších evropských regionů, a udě-
láme vše pro to, abychom toto bohatství uchovali pro další 
generace.

Rozvoj našeho regionu v oblasti kultury, památkové péče a cestovní-
ho ruchu je již od vzniku Jihočeského kraje jednou z jeho hlavních
priorit. Podařilo se zrealizovat mnoho významných projektů. Velkými
finančními prostředky byly zrealizovány projekty Krajem zřizovaných
organizací v oblasti kultury – za všechny bych chtěl jmenovat vybu-
dování centra environmentální výchovy v Zoo Ohrada, externího
skladu pro Jihočeskou vědeckou knihovnu, rekonstrukci depozitáře
Jihočeského muzea a v neposlední řadě realizaci technicky náročné
opravy šindelové střechy na historickém objektu muzea v Českém
Krumlově. Ve spolupráci s našimi rakouskými a německými souse-
dy jsme zrealizovali projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu,
které nám pomohly získat nemalé prostředky z Evropské unie. Jako
příklad mohu jmenovat projekt Značení kulturních a historických
cílů. Podařilo se zakoupit a nákladnou rekonstrukcí i zachránit
unikátní historický objekt mlýna Hoslovice u Strakonic, který byl
v letošním roce představen široké veřejnosti jako „První jihočeský 
historický mlýn“.
V oblasti cestovního ruchu trvale finančně podporujeme Jihočeskou
centrálu cestovního ruchu, Nadaci Jihočeské cyklostezky, Klub českých
turistů a další instituce působící v kultuře a cestovním ruchu v našem

Krajem krásným i pohostinným kraji. Díky významné finanční podpoře
fungují projekty Cyklobusy a Skibusy,
jsou realizovány velké počty kulturních
akcí a dalších aktivit.

Jihočeský kraj věnuje zvýšenou pozornost oblastem, které podstatnou
měrou ovlivňují spokojenost návštěvníků jižních Čech. V příštích
letech se zaměříme zejména na vybudování nové infrastruktury, která 
je pro cestovní ruch a dostupnost jednotlivých míst nezbytná. Během 
krátké doby bude sloužit místním obyvatelům i návštěvníkům mezi-
národní letiště v Č. Budějovicích, splavnění Vltavy zlepší podmínky  
vodní dopravy a vše uděláme pro to, aby byla dokončena dálnice ve
směru na Prahu. Ve spolupráci s podnikateli se budeme snažit o další
zlepšování a rozšiřování stravovacích a ubytovacích kapacit a kvality 

služeb. Rovněž  formou grantové politiky a dalších dotačních titulů
podpoříme obnovu kulturních a historických památek i aktivity 
v kultuře a cestovním ruchu.
Není jednoduché představit Jihočeský kraj ve všech jeho podobách,
rozhodně však stojí za to náš kraj navštívit a přesvědčit se o jeho
kráse a pohostinnosti.

Ing. František Štangl, člen rady Jihočeského kraje

Za památkami...
Druhý největší kraj České republiky vás uchvátí především krásou

p

přírody a její malebností, architekturou a tradicí folkloru. Zdrojem
informací o historii jižních Čech je nepřeberné množství hradů,

j j j

zámků, tvrzí či klášterů, jejichž interiéry dýchají tajemnou atmosférou 
dob dávno minulých.
Navštivte jihočeské památky UNESCO – středověké město Český 
Krumlov s dominantou zámku nebo vesničku Holašovice, typickou
ukázku lidového baroka. Dalšími z řady oblíbených památek jsou hrad
Rožmberk, románský hrad a zámek v Jindřichově Hradci, královský 
hrad Zvíkov, gotické Nové Hrady, vodní zámek Blatná, renesanční
vodní zámek Červená Lhota, renesanční zámek Kratochvíle, novo

gg
-

gotický zámek Orlík, renesanční zámek Třeboň a v neposlední řadě
i nejnavštěvovanější zámek jižních Čech, vystavěný ve stylu anglické
g

windsorské gotiky, Hluboká nad Vltavou.
Turisty v Jihočeském kraji zaujmou i technické památky, jako napří-
klad 200 let starý a 51 km dlouhý Schwarzenberský kanál na plavení

Vodní zámek Červená Lhota

Vítejte v jižních Čechách

Hrad Žumberk
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dřeva. Zašlou slávu časů dávno minulých připomínají pozůstatky koněspřežné dráhy vedoucí 
z Lince do Českých Budějovic, Buškův Hamr, úzkorozchodná železniční dráha z Jindřichova 
Hradce do Nové Bystřice, řetězový most u Stádlece a jiné. Novinkou je letos zrekonstruovaný 
první jihočeský skanzen „Vodní mlýn“ v Hoslovicích u Strakonic.

Zlatý sál zámku Kratochvíle znovu otevřen veřejnosti
Mezi památky jižních Čech, které jsou jako perly zasazeny do krásné a malebné přírody, patří 
také jeden  z klenotů renesančního stavitelského umění, zámek Kratochvíle, postavený podle 
vzoru italských vil v letech 1583–1589 pro Viléma z Rožmberka jako lovecký zámek. Stavbou 
byl pověřen vlašský stavitel Baldassar Maggi z Arogna. I přes obtížné terénní podmínky byla 
tato nároční stavba dokončena v obdivuhodně krátké době 6-ti let včetně malířské a štukové 
výzdoby, kterou vytvořili malíř Georg Widman a italský štukatér Antonio Melana. Nejho-
nosnější a nejokázalejší místností tohoto zámku je Zlatý sál, který v minulých letech prošel 
náročným restaurováním. Štuková výzdoba stropu i stěn Zlatého sálu byla polychromována 
a je z velké části zlacena. Úchvatná je rovněž keramická dlažba, která byla restaurována podle 
dochovaných originálních dlaždic. Zlatý sál sloužil nejen k přijímání hostů, kteří při vstupu 
měly být ohromeni bohatstvím a vkusem majitele – renesančního velmože, ale  vzhledem 
k výborné akustice také k pořádání hudebních produkcí.
Renesanční klenot v krajině mezi rybníky Netolické pánve, architektonický sen italského 
stavitele, který v cizích službách vzpomíná na vzdálený domov to je zámek Kratochvíle.

Za aktivní turistikou...
Jižní Čechy jsou ideální destinací 
pro aktivní turistiku. Najdete zde 
největší vodní nádrž Lipno, rozsáhlé 
lesy a významné přírodní rezervace, 
jako jsou Národní park Šumava, pří-
rodní rezervace Třeboňsko, Žofínský 
či Boubínský prales. Milovníky pěší 
turistiky potěší potenciál naučných 
stezek a klasických turistických tras. 
Díky nim se dostanete na nejstarší 
kamennou rozhlednu Kleť, která 
láká turisty pohledem z ptačí per-
spektivy na krásu českobudějovické kotliny i zasněžené vrcholky rakouských Alp.
Také cykloturistika patří v poslední době ke stále oblíbenějším způsobům aktivního pohybu 
v přírodě. Hustá síť značených cyklostezek dává možnost poznat nejcennější přírodní oblasti 
kraje. Mezi nejhezčí patří stezka UNESCO (Holašovice–Český Krumlov) nebo mezinárodní 
cyklotrasa Greenways Praha–Vídeň, která prochází územím České Kanady. 
Jihočeský kraj připravil i něco pro milovníky jízdy na koních. Jedná se o několik desítek 
kilometrů značených stezek, zastávkových míst s možností výcviku jízdy na koni a ubytování 
vzniklých v rámci projektu „Turistika na koních“. Projekt tak reaguje na rostoucí zájem 
veřejnosti o agroturistiku. 

Za vodou i tradiční kuchyní...
K jednomu z nejtypičtějších symbolů 
kraje patří voda. Nejznámější je ryb-
niční soustava v Chráněné krajinné ob-
lasti Třeboňsko, vodní toky, na které se 
sjíždějí vodáci nejen z naší republiky, 
a nejvyhledávanější vodní nádrž Lip-
no, které je největší přehradní nádrží 
v České republice. Na Orlické přehradě 
si můžete vyzkoušet vodní lyžování, 
na umělém kanále v Českém Vrbném 
u Českých Budějovic slalomovou trať 
a najdou se i lokality pro sportovní 
potápění. Nezanedbatelné jsou možnosti rybolovu, myslivosti i dalších aktivit.
Máte také příležitost poznat tradiční výrobu českého piva v některém z místních pivovarů 
a ochutnat některou ze specialit české kuchyně, jako je například třeboňský kapr, cmunda po 
kaplicku či šťavnatá vepřová pečeně. To vše je přichystáno pro návštěvníky jižních Čech. 

www.jiznicechy.cz 

Zámek Hluboká nad Vltavou

Hrad a zámek Český Krumlov

Boubínský prales

Zámek Kratochvíle

Agroturistika
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společenské a kulturní spolky z Čech i ze zahraničí z partnerských
a spřátelených měst. Pokud chcete jít s námi do průvodu i vy, jste
vítáni. Stačí si zajistit či půjčit dobový kostým.

Kromě středověkého tržiště můžete navštívit i staročeský jarmark na 
náměstí Mikuláše z Husi a na nádvoří hradu Kotnov. Na každém
místě vás bude doprovázet dobový kulturní program. Své příznivce
si jistě i letos najde královský rytířský turnaj na koních, který se
bude odehrávat na louce v Tismenickém údolí, i historické pro-
gramy a husitské hry na Housově mlýně. Tábor ale neožije jenom
historií, ale i hudbou. Páteční večer bude Žižkovo náměstí patřit
Spirituál kvintetu a skupině Peshata. V sobotu večer si nenechte
ujít vystoupení skupin Laura a její tygři, Olympic a Toxique.
Neděle je věnována Dnu otevřených dveří památek, které při této
příležitosti ožijí kulturními programy, koncerty a divadelními
představeními.

Taková budou letošní Táborská setkání. Přijďte se k nám podívat
a vychutnat si  společně neopakovatelnou atmosféru. Zábavy a hudby 
si užijete dosyta!

Na Táborská setkání vás srdečně zve starostka města Ing. Hana Randová.

Více informací o celé akci, jejím programu nebo předprodeji vstupenek 
najdete v kulturní příloze KAM za Kulturou, na www.kampocesku.cz
nebo přímo na stránkách města www.tabor.cz

Ulice a náměstí starého města Tábora jsou v ob-
ležení turistů a návštěvníků. Přijíždí bratr Žižka

j

na koni doprovázený svojí družinou. Všichni oče-
kávají s napětím, až na Žižkovo náměstí přijde

p ý jj

tradiční pochodňový průvod, městem zní stře-
dověká hudba, medovina teče proudem a táborským ná-
městím se line vůně rozličných dobrot.
Třídenní program mezinárodního festivalu Táborská setkání se ode-
hrává v historickém centru města a využívá jeho unikátních zákoutí.
Každý z návštěvníků si může vybrat z pestré programové nabídky.
Páteční večer vrcholí na Žižkově náměstí tradičním velkolepým
ohňostrojem s hudbou a otevřením středověkého tržiště na Tržním
náměstí.
Na sobotu jsme připravili historický průvod městem, kde nebude
chybět bratr Žižka se svojí družinou. Průvod jako vždy obohatí různé

Táborská setkání 

Tel.: +420 381 486 230
E-mail:infocentrum@mu.tabor.cz
www.tabor.cz



Po stopách dobrého vojáka Švejka 
aneb se Švejkem vesele do školy!
Od 1. září se každý den v Písku konají zábavní akce 
a jejich vyvrcholením bude program v sobotu 
6. září. „Švejkův pochod z Písku do Putimi“ bude 
zahájen dopoledne v Palackého sadech a zakončen 
odpoledne „Švejkovým zábavným odpolednem“ 
v Putimi. Registrovaní účastníci získají brožuru „Z Pís-
ku po stopách dobrého vojáka Švejka“. 

www.ckpisek.cz 

Den otevřených dveří památek
V sobotu 13. září dopoledne budete moct navštívit 
všechny písecké katolické kostely, historický Dům 
U Koulí a po celý den Prácheňské muzeum a Ar-
boretum lesnické školy. 

www.pisek.eu

pointcartoonmeeting písek

ca
rto

on
meeting pointpísek

www.cartoon-pisek.cz

Cartoon Meeting Point 2008
Setkání slavných českých i evropských karikaturistů, 
kteří tentokrát tvořili na téma  „Setkání s múzami“, 
proběhne o víkendu 12.–14. září. 

www.cartoon-pisek.cz

Nově rekonstruované prostory Sladovny 
- výstava karikatur do 28. září 
- obrazy a ilustrace Krtečka a jeho kamarádů Emilie 
a Zdeňka Millerových 
- leporelo Lucie Seifertové „Dějiny udatného čes-
kého národa“

www.sladovna.cz

Putovní výstava  „Společné dějiny spojují“ 
V Písku se představí města sdružená ve  „Společen-
ství měst s husitskou minulostí a tradicí“. Výstava je 
umístěna v Husově sboru (Budějovická 204), a to 
od 15. září do 5. října. Otevřeno bude v pondělí 
a ve středu od 14 do 18 hod., v neděli od 10 do 
18 hod. Školy a organizované skupiny můžou po 
předchozí domluvě i v jiné termíny. 

www.ccsh-pisek.cz 

X BOX SLOPE STYLE 
První a zatím jediný městský freestyle závod na 
horských kolech v Čechách. Start je v sobotu 20. září 
na Velkém náměstí a trasa je vedena městem k po-
slední překážce na pontonu na řece Otavě u Ka-
menného mostu. 

www.slopestyle.cz

8. Mezinárodní festival studentských filmů 
Písek 2008
9.–11. října v Písku představí svou tvorbu mladí 
filmoví tvůrci z celého světa. 

www.filmovka.cz
Informace o akcích: 
www.icpisek.cz/akce
www.akcevpisku.cz
Záznamy z akcí naleznete 
také na písecké internetové 
televizi: www.pisek-tv.cz

Heydukova 97, 397 01  Písek
Tel./Fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz
www.pisek.eu

Infocentrum Písek



Za přírodou na Králický Sněžník



Rychnovské loučení s létem

Svatohavelská 105, 516 01  RK
Tel./Fax: +420 494 539 027
E-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz
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Čím uděláte dětem největší radost? 
Když je vezmete na celodenní výlet 
za zvířátky. Víkend těsně po prázdni-
nách je k tomu jako stvořený. A jaké 
jsou možnosti na Vysočině?

Jihlavská zoologická zahrada 
loni oslavila padesát let existence a návštěvníci ji najdou v samém
centru města, v malebném údolí lesoparku Březinovy sady. Zoo Jihlava 
chová na 100 druhů zvířat. Najdete tu sumaterského tygra, který je 
nejmenším druhem tygra, a naopak největšího hlodavce – kapiba-

ru. Kromě šelem a plazů se Zoo Jihlava specializuje na chov opic, a 
tak můžete v zoo vidět největší kolekci drápkatých opic v republice 
a také nejmenší opici na světě – kosmana zakrslého. Návštěvnicky 
atraktivní je Amazonský pavilon, kde zaslechnete zvuky džungle a 
nad hlavami se vám prochází rodinka lenochodů. Největším lákadlem 
pro návštěvníky je africká vesnice Matongo, ve svahilštině znamená 
její název „vesnice v poušti“. Tvoří ji komplex deseti chýší, z nichž
některé obývají zvířata – lemuři kata, mangusty žíhané, želvy ostruhaté 
a gabunské zmije.  V přítmí nokturnária tráví svůj den zlatí kaloni. 
Nejmalebnějším zátiším je laguna s prosklenou ubikací pro elegantní 
růžové plameňáky, které lze zahlédnout i malém ostrůvku. V dětském
areálu se děti můžou pomazlit s kamerunskými kozičkami. Jedna 
z chýší je africkou školou, kde jsou pořádány nejrůznější výstavy. Sou-
částí vesnice je bar Okavango s nabídkou občerstvení, lehká stavba na 
kůlech je pódiem pro nejrůznější tematická vystoupení. V létě přitahuje 
pozornost návštěvníků komentované krmení zvířat – tuleňů, pelikánů, 

Výlet za zvířátky nejen do zoo

surikat nebo tapíra. Oblíbená je tzv. Letní noc v zoo, která zájemcům 
nabídne netradiční pohled na život v zoologické zahradě po setmění. 
Kontakt: Zoo Jihlava, Březinovy sady 10, 586 01  Jihlava,  
tel.: 567 573 730, www.zoojihlava.cz

Kde vyrůstal Vydrýsek  
Vydří sameček, hrdina večerníčkového seriálu, vyrůstal ve Stanici 
ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. 
Do stanice se dostal jako nalezené mládě a natáčením strávil víc než 

rok. Dnes ve stanici žijí vydry Stix, Beskydka a Žolík. Pracovníci stře-
diska se specializují na péči o handicapované živočichy a na záchranu 
ohrožených druhů savců a ptáků. Pravidelné prohlídky s odborným
výkladem nabízí stanice každý den do 30. září, mimo sezonu je nutné 
návštěvu pro skupiny zájemců předem objednat. V areálu stanice 
najdete například výra velkého a další druhy sov, nechybějí dravci jako 
poštolka, káně a sokol, luňák se jmenuje Pepina a orel Ady. Útočiště 
zde našli i vodní ptáci, kunám dali chovatelé jména Kulička a Franta, 
norkovi americkému říkají Karel. 
Kontakt: Stanice ochrany fauny, objednávka návštěvy  569 721 293, 
724 329 583, www.havlickuvbrod.ochranaprirody.cz

Mravenčí království
V lese přírodní památky Šebeň u Dobré Vody poblíž Křižanova 
na Žďársku je jedinečná lokalita s více než dvanácti sty mravenišť 
lesního mravence druhu Formica polyctena. Podle odborníků jde 
o největší výskyt tohoto druhu mravence v ČR. Lokalitu o rozloze 



KAM do regionu

23

výlet najdete čas napřesrok. Po celé léto je ve westernovém městečku 
každoročně připraven atraktivní program.  
Kontakt: Westernové městečko Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem, 
tel.: 566 567 400, www.western.cz

Kamenný kůň a mamut
Oblíbený Hamerský vycházkový okruh začínající v Hamrech na 
západním okraji Žďáru nad Sázavou vás zavede ke skalním útvarům 
Peperek a Rozštípená skála, opuštěnému romantickému lomu Štěnice, 
vede kolem 12 rybníků a nabídne nespočet krásných výhledů. Celkem 
15 km dlouhou trasu lze projet i na kole. Zastavit se můžete „Na konci 
světa“, na bývalé zemské hranici mezi Čechami a Moravou, kde je 
starorakouská hraniční strážní budka s působivou figurínou strážce. 
Velkou podívanou nabízejí čtyři mohutné sochy z dílny výtvarníka 
Michala Olšiaka. Dvě z nich jsou „zvířecí“ – socha koně, který se snaží 
vytáhnout vůz z vody, se nachází na odbočce ke koňskému ranči, pod 
Rozštípenou skálou si děti můžou zkusit vylézt na mamuta.

135 hektarů přibližuje veřejnosti přírodovědná naučná stezka – jediná 
čistě mravenčí stezka u nás, jak říká předseda základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Bory. Je dlouhá tři kilometry a má 
deset zastávek. Během dvouhodinové procházky po lesních cestách 
se návštěvník z informačních panelů dozví, čím se mravenci živí, jak 
dýchají, jak se rozmnožují, že jich v mraveništi můžou žít miliony 
a že ho postaví za měsíc. Pozná, jak život mravenců ovlivňuje lesnické 
hospodaření a jaký význam má jejich ochrana. 
Kontakt: http://csopbory.unas.cz

Bizoni ve westernovém městečku
Nedílnou součástí westernového městečka jsou zvířata – stáda dobytka 
na rozlehlých pastvinách, bizoni nebo koně účinkující v akčním divadle 
a show. Drezura zvířat má ve westernovém městečku několikaletou 
tradici. Eskarda má pověst odvážné kobylky, hřebec Neo poslouchá 
svého drezéra na dálku, Domino nejraději předvádí mrtvého koně, 
poník Majkl miluje děti a mula Mustafa projížďky po areálu. V 
Šiklově mlýně se seznámíte i s množstvím dalších zajímavých zvířat, 
patří mezi ně krkavec, mýval nebo mlsné černé prasátko Joe.  Šiklův 
mlýn je otevřen pouze o prázdninových měsících, ale třeba si na 

Žižkova 16, 586 01  Jihlava
Tel.: +420 564 602 555
E-mail: turista@region-vysocina.cz
www.region-vysocina.cz

Vysočina Tourism
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Moravy (Kyjov 20 km), do Punkevních 
jeskyní v Moravském krasu (30 km), na 
zámky v Bučovicích a ve Slavkově či do 
starobylé Kroměříže.
V ceně pobytu jsou: 2 noclehy v *** hote-
lu včetně snídaně (oběd a večeři možno 
dokoupit ve stylové restauraci hotelu). 
2 vstupenky ZOO + DinoPark.
DinoPark je unikátní přehlídkou dru-
hohorních ještěrů v životní velikosti 
zasazených do prostředí příměstského 
lesoparku, do něhož vás odveze slavný 
DinoExpres. 
Cena pobytu 1 150 Kč/osoba.

Hodonínská zoo a lužní lesy
V regionu Moravského Slovácka, v Hodoníně a jeho okolí, na-
leznete nejenom architektonické památky, víno skvělé kvality, 
lidové zvyky a folklor, ale také kus krásné přírody, kam jistě patří 
také lužní lesy se svojí faunou a florou. V Hodoníně tak můžete 
strávit zajímavý víkend, plný celé řady zážitků i poznání. Moderně 
upravená zoo zaujme snad každého. V okolí Hodonína je možné 

navštívit zámek v Miloticích, velkomo-
ravské Mikulčice s muzei a vykopávka-
mi, areály vinných sklepů v Prušánkách 
a Petrově nebo historické vinné sklepy 
v Čejkovicích.
Víkendový balíček obsahuje: 2 x nocleh 
v hotelu kategorie H*** se snídaní, plavbu 
lodí Konstancie po řece Moravě lužní-
mi lesy, návštěvu zoo, základní mapový 
a prospektový materiál. 
Cena balíčku je 1 959,- Kč/osoba. 
Konkrétní informace a kontakty najdete na strán-
kách Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava

 www.ccrjm.cz
www.jizni-morava.cz

Doba prázdnin i dovolených je pomalu za námi a začíná 
každodenní shon. Přesto pro vás máme několik tipů, kam 
zavítat i s dětmi o víkendech. Například k nám, na jižní 
Moravu.

Rodinný zážitkový víkend 
Rodinný víkend v klidném prostředí Brněnské přehrady, kde 
krom odpočinku v hotelovém wellness centru, můžete zkusit 
výlet parníkem po brněnské přehradě nebo navštívit v nedaleké 
zoo dvě nedávno narozená mláďata ledních medvědů. 
Víkendový balíček zahrnuje: 2x ubytování v *** hotelu (dětská 
postýlka k dispozici); parkování u hotelu; internetové připojení 
v hotelové hale; 15% sleva na  konzumaci v hotelové restaura-
ci; 2x vstup do wellness pro celou rodinu; projížďku parníkem 
k hradu Veveří; vstup do zoologické zahrady. 
Cena od 3 720 Kč (2 dospělí + dítě do 6 let).

Víkend v druhohorách!
To je víkendový pobyt v srdci Moravy – malebném Vyškově. V okolí
je možné navštívit známý Aquapark, Letecké muzeum, Muzeum 
Vyškovska či vyjet někam dál. Například do westernového měs-
tečka v Boskovicích (25 km), po vinařských cyklostezkách jižní 

Babí léto na jižní Moravě

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



V rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days
– EHD) se otevírají brány kulturních a historických památek 
a objektů, včetně těch, které jsou po zbytek roku veřejnosti
nepřístupné. Letošní EHD proběhnou ve dnech 13.–21. září.
Jejich hlavní téma zní „Památky v krajině a krajina jako
památka“.
Na území města Brna se do projektu zapojí 8 zajímavých míst.
Obyvatelé i návštěvníci města budou mít možnost nahlédnout do
běžně nepřístupných míst a budov především v neděli 14. září.
Z těch nejzajímavějších míst budou přístupné prostory Nové rad-
nice a Berglova paláce.

Nová radnice – nejen do sňatkové síně
Běžně pro veřejnost uzavřené prostory na Nové radnici budou
letos opět zpřístupněny v neděli 14. září od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00 hodin.
Zájemci o prohlídku této architektonické památky mohou zavítat
do Rytířského sálu, Sněmovního sálu a zasedacího sálu Rady města
Brna, kde budou v hodinových intervalech uskutečněny prohlídky
s odborným výkladem.
Návštěvníci areálu mohou také zhlédnout výstavu umělecké tvor-
by akademického sochaře Jaromíra Garguláka v Křížové chodbě
Nové radnice.
Vstup na bezplatné prohlídky s průvodcem je z hlavního nádvoří 
Nové radnice. Počet návštěvníků v jedné skupině je vzhledem ke
kapacitě prostor stanoven max. na 40 osob.

Muzejka – jak ji neznáte
I letos se pro veřejnost znovu otevřou prostory bývalého Berg-
lova paláce na rohu Moravského náměstí a Lidické ulice, větši-
nou známého pod novějším názvem Muzejka. Loni se premiéra
této akce, kdy měli návštěvníci po více než 70 letech možnost
zhlédnout utajené krásy této novogotické stavby, setkala s ne-
čekaným ohlasem, a tak i tento rok budou mít příchozí mož-
nost seznámit se s historií této brněnské památky.
Pro návštěvníky bude 14. září v době od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00 hodin připravena prohlídka běžně nepřístup-

ných reprezentačních prostor v 1. patře hlavní 
budovy.
Vstup na bezplatné prohlídky s průvodcem je
z průjezdu do nádvoří. Počet návštěvníků v jed-
né skupině je vzhledem k omezené kapacitě prostor stanoven
max. na 25 osob.

Další místa zapojená do projektu 
Dnů evropského dědictví a otevřená
veřejnosti:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Zábrdovicích
otevřeno ve dnech EHD 13.–14. 9. a 20.–21. 9.
ve 13.00–17.00
Kostel sv. Jakuba
otevřeno ve dnech EHD 13.–21. 9. v 7.00–20.00
Kostel Zvěstování Panny Marie
v Tuřanech
otevřeno ve dnech EHD 14. 9. ve 14.00–17.00,
17. a 20. 9. v 9.00–12.00 a 14.00–17.00,
21. 9. ve 14.00–17.00
Katedrála sv. Petra a Pavla
otevřeno ve dnech EHD 14. 9. ve 12.30–18.00,
15.–20. 9. v 8.00–18.00, 21. 9. ve 12.30–18.00
doprovodná akce – prohlídka věže
14. 9. v 11.30–17.00
Židovský hřbitov v Židenicích
otevřeno ve dnech EHD 14. a 21. 9. v 8.00–18.00
doprovodné akce – zpřístupnění židovské syna-
gogy 7. 9. v 9.00–16.00, prohlídky v 10.00 a 14.00,
komentovaná prohlídka židovského hřbitova
14. 9. v 9.30, benefiční koncert za obnovu židov-
ského hřbitova 14. 9. v 16.00
Vaňkovka
otevřeno ve dnech EHD 13.–21. 9. v 10.00–18.00
doprovodná akce – vstup zdarma do Wannieck 
Gallery 6. a 7. 9.

Více informací o EHD na www.ehd.cz
Foto: Židlický, Bouška

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ ZVOU DO BRNA

Turistické informační centrum
města Brna
IC Radnická 8 (Stará radnice)
Tel.: +420 542 211 090
E-mail: info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

www.brno.cz
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Žákům moc blahopřejeme a přejeme mnoho zážitků. Zárověň prosíme
školu, aby se nám co nejdříve ozvala, abychom projednali podrobnosti.

Na kole si teď jistě užívá pan Pavel Duben z Týniště nad Orlicí,
který soutěžil s Authorem. Při předávání výhry se nám ho podařilo
vyfotit s celou rodinkou. Blahopřejeme a přejeme hodně najetých 
kilometrů.

Redakce magazínu Kam po Česku

To ale není případ třídy základní školy z Chrudimi a ani pana
Pavla Dubna z Týniště nad Orlicí. Soutěžili s námi a vyhráli.
V dubnovém čísle jsme vyhlašovali soutěž pro základní školy. Tři vý-
pravy, které by se vyfotily v expozici Muzea Dr. Holuba a tyto fotky 
nám poslaly, tak by byly po zásluze odměněny prohlídkou nějakého
českého hradu nebo zámku. Třída ze základní školy z Chrudimi nám
jako jediná poslala krásně navěšené fotky na šňůře ze své návštěvy 
Muzea Dr. Holuba v Holicích. Proto se může těšit na zajímavou
prohlídku …..

Kdo nesoutěží, nevyhraje!

Chcete-li potkat lidi v krásně vyšívaných krojích, slyšet li-
dové písničky s cimbálovkami, nechat si na každém rohu
nalít burčák nebo dobré víno, přijeďte na Slovácko, do
Uherského Hradiště.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, putování po vinař-
ských stezkách, hody, dožínky a mnoho dalšího vám jistě učarují.
Zavřete oči a představte si, že si v Uherském Hradišti vykračujete po
stejných místech, kde se psala historie Velké Moravy, kde se usadili
Cyril a Metoděj, kde si to tolik oblíbili králové, vladaři, umělci, ale
i neobyčejně obyčejní lidé a kde je ještě dnes cítit jejich otisk.
Jste srdečně zváni!

Město plné barev – Uherské Hradiště

U nás se pořád něco děje:
13.–14. 9. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

   4. 10. Na kole vinohrady Uherskohradišťska
10.–12. 10.  Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik 
24.–30. 11. Týká se to také Tebe – festival s ekologickou tematikou

Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 525 525-6
www.uherske-hradiste.cz

Masarykovo náměstí 19
686 70  Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz



NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!
Více informací na: www.kudyznudy.cz

Znáte naše města?
Jedni tvrdí, že nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně, jiní 
zase, že z nějakého kopce či rozhledny. Ale asi nejkrásnější, i když 
možná matoucí, je pohled z ptačí perspektivy. Chronicky známá 
místa, kde jsme byli, žili nebo žijeme, nám pak můžou připadat 
zcela neznámá. Je to prostě jen a jen o úhlu pohledu.

1 2

3

5

4

Zdalipak poznáte naše města, která jsou na obrázcích? Pokud ano,
napište nám do 22. 9. na adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Tři
ze správných odpovědí odmění agentura CzechTourism. První cena:
poukaz na 1 nocleh ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou; druhá a třetí 
cena: DVD o České republice.

Foto: Agentura CzechTourism
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6. září
Vsetín
Valašské záření 2008
– oslavy 700. let města

Každoročně od roku 1999 patří ve 
Vsetíně počátek září velké kulturně-spo-
lečenské akci nazvané Valašské záření. Ta 
nabízí veřejnosti tři dny plné koncertů, 
soutěží, divadla a zábavy, jimiž ožívá celé 
centrum. Letošní Záření se navíc ponese 

v duchu oslav 700. výročí založení Vsetína. 
Bohatý program Záření doprovází tradiční 
jarmark lidových výrobců a řemesel, 
soutěžní přehlídka regionálních seskupení 
Valašské žlůvení nebo Valachiáda – soutěž 
družstev ve valašských disciplínách.

11. září
Jičín
8. ročník kulturního festivalu 
Jičín – město pohádky

Každoročně, když se otevřou brány 
pohádkového města, dochází k jeho nád-
herné proměně, ono zkrásní a prosvětlí se 
dětským smíchem, radostí, zpestrobarevní 
jejich zpěvem, tancem, dramatizací na 
otevřených podiích a v zákoutích, malo-

váním, ale i soustředěním a fantazií při 
práci v tvůrčích dílnách. Atmosféru doplní 
pouliční divadla a celotýdenní jarmark, 
včetně stánků s výrobky chráněných dílen. 

I večery pro dospělé budou mít svou 
báječnou atmosféru s muzicírováním a po-
sezením pod širým nebem, v čajovnách, 
lucifernách či andělských venkovních ka-
várničkách za zvuků ďábelských housliček.

13. září
Karlovy Vary
Oslavy 650 let od založení města

Krajské město Karlovy Vary oslaví 
letos velmi významné jubileum. Podle 
pověsti je nechal císař vystavět záhy 
po náhodném objevení termálních 
pramenů jeho loveckou družinou. Lázně 

se těšily přízni mnoha šlechtických rodů 
i bohatých měšťanů už v 16. století.

18. září
Znojmo
10. ročník festivalu 
Znojemský hrozen

Slavnostní zahájení je spojeno s galave-
čerem a uskuteční se 16. září 2008 poprvé 
v Althanském paláci. Zde se sejdeme po 
cestě Festivalovým vlakem ze Znojma do 

Moravského Krumlova a zpět i na úplný 
závěr festivalu, 19. září 2008, a to po slav-
nostním večeru a předání cen v Městském 
divadle, kterým bude provázet osvědčený 
Aleš Cibulka a kde bude zpívat Petra Janů.

Začátek školního roku neznamená pro 
tým „výletníků“ odpočinek. Nejen čerstvé 
prvňáčky, ale i dospělejší a ty úplně do-
spělé pozve v září na spoustu akcí. Jako 
ochutnávku vám nabízíme upoutávky na 
stránkách Kam po Česku. Více se můžete 
dozvědět na webových stránkách pro-
jektu: www.rozhlas.cz/vylety.
Pravidelné živé vstupy z Výletů můžete 
slyšet v den konání akce v 10.25 hodin 
na všech frekvencích Českého rozhla-
su 2 – Praha, případně v mimořádných 
časech.

Výlety
Českého rozhlasu 2 – Praha
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27. září 
Kadaň
Svatováclavské vinobraní

Návštěvníci si můžou prohlédnout 
výstavu zaměřenou na vinařství na 
Kadaňsku, celý areál zahrad a průběh 
zpracování hroznů – mletí, odzrnění, 
rmutování a lisování a můžou ochutnat 
letošní burčák, čerstvý vinný mošt a víno.

Navštívíte-li některý z Výletů Českého ro-
zhlasu 2 – Praha, napište nám, jak se vám 
akce líbila. Vaše hodnocení očekáváme 
na adrese Kam po Česku, Kubelíkova 30, 
130 00 Praha 3, případně na e-mailové 
adrese kam@baset.cz. Tři z vás dostanou 
hodnotný dárek od nakladatelství Baset 
a Českého rozhlasu.

20. září
Litoměřice 
Zahrada Čech

Nejnavštěvovanější zahradnický veletrh 
opět otevírá své brány. 19. 9.–27. 9. 2008 

se koná na výstavišti v Litoměřicích 
32. ročník zahradnického veletrhu 
Zahrada Čech. Veletrh je obohacen 
o spoustu soutěží, z nichž nejznámější 
jsou soutěže o nejlepší výpěstky nebo 

o zajímavé tvary zahradních plodů. Lákající 
je i bohatý kulturní program, který probíhá 
denně na jevišti estrádního pavilonu.
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KAM pro bystré hlavy

Křížovka s Basetem o ceny

9 2 1

3 2 8 6

5 4 9

9 6 5

1 7

4 3 7

7 1 8

6 8 1 2

2 5 3

Sudoku o ceny

Své odpovědi nám posílejte do 22. 9. na adresu redakce nebo na e-mail. 
Pět šťastlivců od nás dostane hezké knížky, věnované vydavatelstvím Baset.

Správné odpovědi a výherci soutěží:
Soutěže červenec–srpen 2008
(Celkem došlo 1 965 odpovědí)
Dudy opět rozezní Strakonice
Otázka: Zdalipak víte, na soutoku jakých řek se rozkládá město 
Strakonice?
Odpověď: Otava a Volyňka
Celkem soutěžilo: 127; Správně odpověděli: 127
Výherci: Marie Rosenbaumová, Žebrák; Jaroslava Švambergová, 
Chomutov; Stanislav Jirkovský, Boršov nad Vltavou; Dagmar 
Krejsová, Hodonín; Šárka Ďurinová, Tmaň

Naučné stezky Písku
Otázka: Na soutoku jakých řek leží město Písek? 
Odpověď: Leží pouze na řece Otavě
Celkem soutěžilo: 158; Správně odpověděli: 35; Špatně odpově-
děli: 123
Výherci: Milada Žáková, Brno; Ludmila Rubešová, Kamenice; 
Jana Černá, Benešov; Martina Izvorská, Hlučín; Lenka Malá, 
Horažďovice 

Svatba na zámku Zákupy
Otázka: Víte, jak se říkalo poslednímu korunovanému českému 
králi, Ferdinandovi?
Odpověď: Dobrotivý
Celkem soutěžilo: 233; Správně odpověděli: 228; Špatně odpověděli: 5
Výherci: Bronislava Záhoříková, Kolešovice; Tereza Skálová, Nový 
Bor; Miroslav Strnad, Děčín

Zpřístupněná věž Lemberka
Otázka: Víte, ve kterém roce byla Zdislava z Lemberka prohlášena 
za svatou?
Odpověď: v roce 1995
Celkem soutěžilo: 200; Správně odpověděli: 153; Špatně odpo-
věděli: 47
Výherci: Vítězslav Neumann, Liberec; Kristina Šenkyříková, 
Lanškroun; Zdeňka Horálková, Teplice

Kutnohorská prázdninová hádanka
Otázka: Víte, kde se ve Vlašském dvoře nachází latinský nápis 
„Noli me tangere“?
Odpověď: Na dveřích bývalé pokladnice
Celkem soutěžilo: 172; Správně odpověděli: 164; Špatně odpo-
věděli: 8
Výherci: Oskar Grzegorz, Albrechtice; Monika Hráčková, Ostrava; 
Michaela Vršecká, Hrádek nad Nisou

Odkud kam a kudy kam
Otázka 1: Jaký tip na výlet najdete na stránce 48 v publikaci Kam 
na víkend – Vysočina?; Odpověď: Naučnou stezku Špičák
Celkem soutěžilo: 48; Správně odpověděli: 23; Špatně odpově-
děli: 25
Výherci: Petra Brázdová, Lukov; Marie Měrková, Němčice nad 
Hanou; Jakub Skřivánek, Kyjov
Otázka 2: Za jakým účelem byla v roce 1540 zahájena výstavba 
tzv. Blatenského vodního příkopu?; Odpověď: Přiváděl z potoka 
Černá vodu nutnou k praní získané rudniny i pro pohon strojů.
Celkem soutěžilo: 59, Správně odpověděli: 46; Špatně odpověděli: 13
Výherci: Patrika Lexová, Brandýs nad Labem; Václav Beránek, 
Havlíčkův Brod, Luděk Pošoust, Mořice 

Jasno, polojasno, oblačno
Otázka: Jaký název nese stupnice rychlosti větru? 
Odpověď: Beaufortova
Celkem soutěžilo: 244; Správně odpověděli: 239; 
Špatně odpověděli: 5
Výherci: Jan Šustík, Příbor; Jaroslav Borůvka, Zbraslav u Brna; 
Klára Macháčková, Rakovník

Lapka, nebo vojevůdce?
Otázka: Víte, kde je pohřben Jan Sokol z Lamberka? 
Odpověď: V poském městě Brześć Kujawski
Celkem soutěžilo: 8; Špatně odpověděli: 8

Pivo od A do Z
Otázka: Jaké fáze má výroba sladu? 
Odpověď: Máčení, klíčení a hvozdění
Celkem soutěžilo: 146; Správně odpověděli: 146
Výherci: Adélka Pokorná, Liberec; Barča Dzingelová, Pardubice; 
Jiří Sobotka, Most

Křížovka
Tajenka: Belveder
Celkem soutěžilo: 312; Správně odpověděli: 309; 
Špatně odpověděli: 3
Výherci: Eva Neprašová, České Budějovice; Milan Zachrdla, Va-
lašské Meziříčí; Mgr. Bohumila Straková, Benešov; František Rytíř, 
Tábor; Jiří Mejstřík, Rychnov nad Kněžnou

Sudoku
Tajenka: 241 569 783
Celkem soutěžilo: 176;  Správně odpověděli: 171; Špatně odpověděli: 5
Výherci: Jiří Peterka, Praha 2; Jan Tůma, Sudoměřice u Bechyně;  
Františka Matoušková, Ivančice; Marie Suková, Hořepník; Hana 
Kuncová, Kotrdovice

Všem výhercům blahopřejeme.
Výsledky internetových soutěží najdete na poslední straně přílohy Kam za kulturou

Redakce magazínu Kam po Česku: Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz.

Číslice z tajenky nám posílejte do 22. 9. na 
adresu redakce nebo na kam@baset.cz.
Pět šťastlivců od nás dostane hezké 
knížky, věnované vydavatelstvím Baset.






