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NORDIC
WALKING
SOBOTA 19.9.2009
ZA ÁTEK 9:00 Areál Letního kina ve Slaném

KONEC 15:00
Jelikož se ady p íznivc  NORDIC WALKINGU stále rozši ují,
rozhodli jsme se tomuto sportu ješt  více pomoci. 
V sobotu 19. zá í 2009 se chystá v parku na Hájích 
setkání p íznivc  nordic walkingové ch ze.
Nordic walking je b žná ch ze se speciálními h lkami.

p gg

O co je jednodušší název a metoda, o to ú inn jší je tato 
nová forma pohybu. Tento sport získává stále na v tší
popularit . Lze jej provozovat celý rok, kdekoli a ve všech 
v kových a výkonnostních skupinách, protože jeho náro -
nost lze velice lehce p izp sobit vlastní sportovní úrovni. 

ý ý p , p j

NW setkání pořádá IC Slaný • Je možné si zapůjčit hole 
Přítomna bude odborná lektorka NW chůze Mgr. Ivana Vávrová 
Bližší informace: Infocentrum Slaný - Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný 
tel. 312 523 448  • www.infoslany.cz

P IJ TE OKUSIT

MOŽNÁ PRÁV  VÁS ZÍSKÁ

KURZOVNÉ: 95 K /osobu
(cena obsahuje ob erstvení + slosovatelné startovní íslo)
PROGRAM: pro za áte níky první seznamovací lekce, 
tradi ní Nordic Walking procházka, NW hry, cvi ení.
Pro pokro ilé ú astníky kurzu – nordic walkingový pochod.
S sebou: sportovní oble ení podle po así, pití na celý den,
sva inu, NW hole (pokud je dosud nevlastníte, je možné
si je zap j it po složení vratné kauce 500 K ),
karimatka (v p ípad  slušného po así budeme cvi it venku).
Šatna a toalety k dispozici.

( p p
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další léto máme za  sebou a  přichází to babí. Podzim se 
u  nás již tradičně nese ve  znamení nejrůznějších slavnos-
tí, včetně těch městských. Největší skupinu pak tvoří vi-
nobraní, hody a  slavnosti svatováclavské, které se konají 
snad všude. Buďte ale opatrní. Naše náměstí budou stále 
častěji zaplňovat také předvolební mítinky nejrůznějších 
stran a  uskupení. Tak ať se vám tam něco nestane. Znáte 
to. Přestože se na podobných akcích vaří guláše a rozdává 
kdeco zdarma, létá tu vzduchem také kdeco a lidé se občas 
mění ve zvířata.

Potom bude možná lepší zajít si do nějaké té zoo. Zoopar-
ky se totiž těší naší velké oblibě. Snad je to proto, že ně-
které domácí miláčky mít doma prostě nemůžeme. Proto 
se na ně chodíme alespoň dívat do zoo. Ono chovat doma 
ve  vaně například vorvaně je stejné dobrodružství, jako 
zaťukat na úl a myslet si, že vyletí kamarádka včelka Mája. 
Proto máme zoo. Odborník možná namítne, že i z jiných dů-
vodů tu zoologické zahrady jsou, ale my víme své. 

Proto až vás unaví jarmarky a  vinobraní, návštěvy zoo, 
prohlídky památek a  nevím čeho všeho, vezměte nohy 
na ramena a prchněte do přírody. Třeba se vydejte kolem 
nějaké té řeky nebo potoka. Jedna taková moc pěkná cesta 
vede kolem Berounky na Týřov, kolem Modravského poto-
ka na  Březník nebo kolem Dyje. Poznáte, že zurčení vody 
a vítr v korunách zlátnoucích stromů vám žádný slavík, ani 
ten zlatý, nenahradí. Jednak proto, že ho můžete poslou-
chat doma nebo někde v davu za peníze, a jednak proto, že 
i kdyby uměl nakrásně malovat jako bůh, podzim to stále 
umí líp. To je prostě matka příroda, ke které se ale často cho-
váme hodně ošklivě. Naštěstí má pro nás, pro své nehodné 
děti, stále něco, co ani v apatyce nekoupíte.    

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Dopisy čtenářů
Vážená redakce,
moc se mi líbí Váš turistický magazín Kam 
po  Česku. Měla bych dotaz, kde je možné 
získat Váš tak zajímavý časopis, který jsem si 
vyzvedla v  Informačním středisku v Kostel-
ci n.  Orlicí během naší dovolené začátkem 
června. Je možné ho zasílat na  adresu – 
nebo alespoň do Infor. střediska v K. Varech 
v  Krajské knihovně? Děkuji předem za  od-
pověď.

Dobrý den, paní Fialová, předně mi do-
volte poděkovat Vám za Váš zájem o ma-
gazín KAM po Česku. Kompletní seznam 
všech distribučních míst najdete na na-
šem webu. Co se týče distribuce v Karlo-
vých Varech, potom ho najdete v IC Karlo-
vy Vary, Lázeňská 1. 

Dotaz sice nemám, jenom chci říct, že je to 
dobrý časopis. Přeji hodně úspěchů :-))
Wolfová

Máte dobrý vkus, paní Wolfová, děkujeme.

Děkuji Vám, pane šéfredaktore, za perfekt-
ní služby. Jsem čtenářem magazínu Kam 
po Česku od prvního čísla a jsem s ním vel-
mi spokojen. Já jsem velký turista a  pěšky 
jsem prošel velkou část České republiky. 
Nyní odjíždím do  Železné Rudy a  projdu 
přes Šumavu, Sušice, Vimperk, Volary, Hor-
ní Planou, Vyšší Brod a Nové Hrady hraniční 
oblasti ČR. Zdravím a  přeji hezký den. To-
máš Dvořák

Děkujeme, pane Dvořáku, a přejeme Vám 
mnoho šťastných kilometrů po značkách 
i mimo ně. 

Dobrý den,
velice mne zaujal Váš časopis, který jsem 
zdarma obdržel v Turistickém informačním 
centru ve Žďáru nad Sázavou. Zajímal jsem 
se o  to, zda je možné jej získat v  Třebíči, 
v místě mého bydliště, ale nikde jsem jej zde 
nesehnal. Mohli byste mi prosím sdělit, zda 
a kam je distribuován Váš časopis v Třebíči či 
blízkém okolí?
Děkuji, Pavel Hobza, Třebíč

Dobrý den, pane Hobzo, v Třebíči je KAM 
po Česku a Travel EYE distribuován do in-
formačního centra na Karlově náměstí. 

Luděk Sládek, šéfredaktor 

Návštěvnost – co se děje?
Před časem zveřejnila agentura CzechTourism přehledy návštěvnosti 
a naše redakce se domnívá, že by tato informace mohla zajímat také vás, 
naše čtenáře. Přinejmenším proto, že máte na této návštěvnosti lví podíl.

Příjezdy zahraničních turistů 
(1. pololetí 2009)
Přijelo: 2 715 571 zahraničních turistů 
Meziroční pokles: -12,2 %  
Německo: 629 tisíc turistů (-8,5 %) 
Itálie: 180 tisíc turistů (-x,x %) 
Velká Británie: 174 tisíc turistů (-27 %) 

Polsko: 173 tisíc turistů (-7,3 %) 
Rusko: 161 tisíc turistů (-19 %) 

Cizinci nejnavštěvovanější kraje: 
Praha: 1 660 000 (-10,8 %) 
Karlovarský: 203 000 (-11,2 %) 
Jihomoravský: 162 000 (-23,1 %) 
Zdroj: CzechTourism 
(více na www.kampocesku.cz)

Také jsme si udělali o  prázdninách menší 
průzkum veřejného mínění na téma 
Úroveň kterých služeb je v  ČR nejnižší? 
Možná i  to přispívá k  menšímu zájmu za-
hraničních turistů o Českou republiku. A co 
potom zájem nás domácích?
Ubytovacích (151 hl.)
Stravovacích (122 hl.)
Dopravních (123 hl.)
Průvodcovských (117 hl.)
Pojišťovacích (124 hl.)
Informačních (115 hl.)
Rekreačních (122 hl.)
Zážitkových (132 hl.)
Lázeňských (117 hl.)
Půjčoven (112 hl.)
Celkem hlasovalo 1235 k 23. 8. 2009

Tak si říkám, že když oni nechtějí jezdit k nám, 
co když my nebudeme jezdit k nim? Pomůže 
to něčemu? Domácímu cestování určitě. 

Pro KAM upravil Luděk Sládek

Nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku 
2008 2007 objekt návštěvníci

1 1 Pražský hrad 1 340 000
3 4 Židovské muz. Praha 612 000
4 3 Národní muz. Praha        549 000
5 29 Centrum Babylon Liberec 540 000
6 6 Zoo Dvůr Králové 539 000
7 7 Zoo Lešná 490 000
8 5 Národní galerie Praha 477 000
9 9 Starom. radnice Praha 456 000

10 8 Památník Terezín 443 000
11 10 Zoo Plzeň 405 000
12 13 Zoo Liberec 374 000
13 19 Zoo Ostrava 364 000
14 42 Slezskoostr. hrad Ostrava 362 000
15 12 Moravský kras   360 000
16 11 Zoo Olomouc 356 000
17 14 Státní hrad a zámek Č. Krumlov 338 000
18 20 Státní zámek Lednice 331 000
19 30 Zoo Brno 327 000
20 16 Petřínská rozhledna, Praha 308 000

Nejnavštěvovanější turistické cíle v krajích
kraj objekt návštěvníci

Praha Pražský hrad 1 340 000
Středočeský Kostnice v Kutné Hoře – Sedlci 269 000

Jihočeský Státní hrad a zámek Český 
Krumlov 338 000

Plzeňský Zoo a botanická zahrada Plzeň 405 000
Karlovarský Hrad Loket 103 000
Ústecký Památník Terezín 443 000
Liberecký Centrum Babylon 540 000
Královéhradecký Zoo Dvůr Králové 539 000
Pardubický Východočeské muz. Pardubice 55 000
Vysočina Zoo Jihlava 244 000
Jihomoravský Moravský kras 360 000
Zlínský Zoo Lešná 490 000
Olomoucký Zoo Olomouc 356 000
Moravskoslezský Zoo Ostrava 364 000
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Špumprnágle a další
Chytit někoho za fl ígr…, víte, co to je? Mladší nevím, ale starší si nejspíš 
vybaví, jak někdo někoho za něco chytí a vyhodí ho třeba z okna. Slovo 
pravděpodobně pochází z německého Flieger (letec, stát se letcem).

Co ale když vás někdo vezme potěhem? To 
si nepřejte, protože potěh je řemen na přidr-
žování boty při ruční obuvnické práci, a do-
stat jím nebyla žádná legrace. Na soudobých 
jarmarcích stále častěji narážíte na trdelník. 
Většina lidí ví, jak trdelník chutná, ale víte, co 

to ono trdlo vlastně bylo? Napadne vás, že 
se bude jednat nejspíš o nějakého nekňubu 
či nemehlo, což dnes znamená, že „dotyčnej 
je fakt hustej“. Přitom trdlo byl lidový nástroj 
v podobě široké paličky, kterým se něco tře-
lo, mělnilo, třeba v  hmoždíři. Závěrem mi 
dovolte zmínit ještě dnes tolik oblíbeného 
šibala. Tím byl označován čtverák, šprýmař 
nebo člověk, kterému z každého oka kouka-
lo nejméně deset šibalů. To potom ale zna-
mená, že deset šibalů byl jeden člověk, který 
dovedl ošidit, napálit, prostě být podvodník, 
darebák a lump. 

-lgs-

Víte, co je to špumprnágle? Pokud 
ano, napište nám do 20. 9. na adresu 
redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Pro tři ze správ-
ných odpovědí máme připravené 
mapy věnované Kartografi í Praha.  

KAM na výlet 
s Jaromírem Kubů
Jaromír Kubů je dlouholetým kas-
telánem hradu Karlštejn. Díky ná-
rodní kulturní památce, kterou 
spravuje s nebývalou grácií, se stal 
chtíc nechtíc celebritou, pod drob-
nohledem veřejnosti. Nás ale zají-
má, jaký tip na výlet má pro čtená-
ře KAM po česku.

Čtenářům mohu doporučit hned dvě lokality. 
První, odkud pocházím, a druhou, kde pracu-
ji. Tím prvním místem je Český ráj, mé rodiš-
tě. Již jako student gymnázia v Turnově jsem 
provázel na  Kosti a  neznám jiný hrad, jehož 
půdorys hlavní věže je ve tvaru lichoběžníka, 
takže z určitého místa pod hradem můžete vi-
dět všechny 4 hrany a 3 stěny této věže. „Znám 
já jeden krásný zámek nedaleko Jičína…“ se 
zpívá v jedné lidové písničce. Ano, je to Hum-
precht nad Šrámkovou Sobotkou, zámek s fa-
mózní akustikou hlavního sálu ve tvaru elipsy. 
Z  ochozu ve  druhém patře můžete vidět Ješ-
těd, Bezděz, Trosky a Trosek zase Kozákov.  
A  právě z  Kozákova byla koncem 19. století 
doplněna polodrahokamová pole v Kapli sva-
tého Kříže. Ne náhodou sem také císař Karel IV. 
umístil kromě sv. relikvií, důležitých listin a do-
kumentů, také symbol moci vládce Svaté říše 
římské, císařskou korunu a  říšské svátostiny. 
Návštěvník Karlštejna může spatřit tyto histo-
rické interiéry (Císařského paláce, Mariánské 
věže a  Velké věže) včetně kopií české Svato-
václavské a  římské-císařské koruny. Česko je 
bohaté na  hrady a  zámky, proto pokud ještě 
letos získáte alespoň tři razítka z  návštěvy 
třech hradů a zámků, budete zařazeni do sou-
těže o hlavní cenu: Noc na Karlštejně.

Co dodat? Snad jen, že přeji Karlštejnu stá-
le více návštěvníků, kteří dobře vědí, za čím 
sem jdou a umí ocenit jeho význam, a to ne-
jen v našich dějinách. 

Luděk Sládek

Někdo mi čórnul násadu 
ke kose. Fakt hustý!

3KAM to vidí

Svatováclavské slavnosti 
s papežem
Nejrůznější lidové slavnosti u nás se již tradičně nesou v duchu dobrého 
jídla, pití, zpěvu, tance i her, bez ohledu na vyznání. Na faktu, že nám 
to leze do peněz, se asi nic nezmění a nejinak tomu bude i při letošních 
oslavách světce a patrona Václava.

Pro mnohé však bu-
dou letošní oslavy 
opravdovým svátkem, 
protože mohou sla-
vit tento významný 
den společně s  pa-
pežem Benediktem 
XVI. Program svatého 
otce říká, že v  sobotu 
26.  9. dopoledne při-
letí na ruzyňské letiště, 
kde proběhne uvítací 

ceremoniál. V  Praze pak navštíví kostel Panny 
Marie Vítězné, na Hradě se setká s prezidentem 
Václavem Klausem a  večer se bude v  katedrá-
le sv. Víta modlit nešpory s  kněžími a  řeholní-
ky. V neděli 27. 9. dopoledne čeká papeže mše 
svatá v  Brně, odpoledne se setká se zástupci 
Ekumenické rady církví a  s  akademickou obcí. 

V  pondělí 28. 9. dopoledne přicestuje do  Sta-
ré Boleslavi, navštíví zde baziliku sv. Václava 
a  u  příležitosti Národní svatováclavské pouti 
bude sloužit mši svatou. Obědvat bude na Ar-
cibiskupství pražském s biskupy a poté odjede 
na letiště v Ruzyni a odletí.

Josef Grof

    www.navstevapapeze.cz

í 

   www.navstevapapeze.cz
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Karlštejnské vinobraní
Koná se každoročně poslední zářijový víkend, a i to letošní, třinácté, bude 
slavností nejen vína, ale také kulinářských zážitků. Historickou branou se 
přenesete do 14. století, do doby Karla IV. – „otce vlasti“.

Dvoudenní program pro malé i  velké ná-
vštěvníky bude probíhat na hradě i v podhra-
dí do  pozdních večerních hodin. Vyvrchole-
ním každého dne bude slavnostní historický 
průvod od vinic na hrad v čele s císařem řím-
ským a králem českým Karlem IV., jeho chotí 
Eliškou Pomořanskou a početným doprovo-
dem císařského dvora. Cestu k hradu budou 
lemovat dobové stánky s ukázkami historic-
kých řemesel, návštěvníci ochutnají burčák 
i karlštejnská vína z vinic, které založil sám cí-
sař Karel. Pořadateli Karlštejnského vinobraní 
jsou Karlštejnské kulturní sdružení, Státní hrad 
Karlštejn, Městys Karlštejn a  Výzkumná stani-
ce vinařská Karlštejn. Vstupné na  oba dny je 
100 Kč, děti do  15 let a  návštěvníci v  kostý-
mech mají vstup zdarma.

-lgs-

www.karlstejnsko.cz
www.hradkarlstejn.cz
www.mestys-karlstejn.cz

Infocentrum Kolovraty 
Tel.: +420 267 710 613
E-mail: info@kolovraty.cz
www.kolovraty.cz

Infocentrum Slaný 
Masarykovo nám. 159 
274 01  Slaný 
Tel.: +420 312 523 448 
E-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz 

Do okolí Kolovrat
Spletitá síť vycházkových okruhů na okraji jižní části Kolovrat pa-
tří bezesporu k chloubám této pražské městské části. Pětadvacet 
kilometrů polních cest a stezek, třináct na sebe navazujících okruhů ne-
slouží pouze k relaxaci, ale také k poznávání přírody.

K lepší orientaci tu najdete přehledné mapy 
nebo rozcestníky a k odpočinku můžete vyu-
žít lavičky či odpočívadla. Výletní okruhy jsou 
pojmenovány podle místních názvů. Napří-
klad okruh na Cikánce má spojitost s místem, 
kam byli vykazováni kočující cikáni, kteří se 
nesměli zdržovat v obci přes noc. K nejvýše 
položeným okruhům patří okruh Na Vysoké, 
odkud můžete za dobrého počasí vidět Říp, 
Milešovku, Krkonoše, Brdskou vrchovinu 
nebo Cukrák. Benický okruh vede místy zva-
nými Prknovka, pojmenovanými podle uhří-
něveského učitele Františka Prkna. Lipanský 
okruh se může pochlubit zajímavostí, kterou 
najdete v  místech, kde trasa protíná silnici 
z Lipan do Benic. V minulosti tudy vedla Krá-
lovská cesta, po  které se do  Prahy dovážela 
solnohradská sůl nebo kutnohorské stříbro. 
Tento okruh patří zároveň k nejmalebnějším.  

Text Blanka Oujezdská, 
pro KAM upravil Luděk Sládek

oznávání přírody.

olovratyInfI focentrum Kolovraty

Slaný Nordic 
Walking
Potkáváte výletníky s hůlkami a rádi 
byste si chůzi s nimi vyzkoušeli?  
Nebo už jste tu možnost měli? Uva-
žujete o koupi hůlek? Nebo se chcete 
v chůzi s nimi zdokonalit? Pak přijmě-
te naše pozvání na setkání příznivců 
nordic walkingové chůze ve Slaném. 

V sobotu 19. září se ve slánském areálu Letního 
kina a lesoparku Háje chystá setkání příznivců 
nordic walkingové chůze (česky hůlkování). 
O co složitější název, o to jednodušší forma po-
hybu. Sport získává stále na popularitě možná 
i proto, že ho lze provozovat celoročně, kdekoli 
a v každém věku. Ve Slaném na vás čeká spor-
továním nabitý den, kde začátečníky, procház-
ku i pochod, nordic walkingové hry nebo cvi-
čení, povede zkušená lektorka. Akce začíná v 9 
a končí přibližně v 15 hodin. Kurzovné je pou-
hých 95 Kč na osobu a každý účastník po jeho 
zaplacení získá slosovatelné startovní číslo 
a poukázku na občerstvení. S sebou si vezmě-
te vhodné oblečení, pití na celý den, svačinu, 
hole (pokud je nevlastníte, zapůjčit nebo kou-
pit si je můžete na místě), karimatku na cvičení 
a  také dobrou náladu. Po  celodenním hůlko-
vání si můžete odpočinout ve slánském aqua-
parku nebo v solné jeskyni, případně v některé 
z příjemných slánských hospůdek. Na viděnou 
ve Slaném…

V b t 19 áří lá ké ál L t íh
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Ortenova Kutná Hora 4. - 6. 9. 2009
Celostátní přehlídka mladých básníků, fotografi cká soutěž, 
hudební vystoupení.

VII. dobývání Malešova 5. 9. 2009
Dobový program na malešovské tvrzi.

Dny evropského dědictví 12. - 13. 9. 2009
Dny otevřených dveří ve vybraných památkách.

Havelské posvícení 19. 9. 2009
Tradiční staročeské posvícení v Čáslavi.

Svatováclavské slavnosti 26. 9. 2009
Lidová veselice, řemeslné trhy, ochutnávky vín.

Hubertova jízda 4. 10. 2009
Ukončení sezóny na zámku Kačina.

Přijeďte k nám za poznáním 
i za zábavou

Další výlety Polabím
Vydejte se spolu s námi úrodnou krajinou okolí Labe a dolního 
toku Vltavy. Především v době babího léta nabízí řadu možností pro všech-
ny druhy turistiky. Navštivte s námi zajímavá místa, zámky, města…

Liblice
Zdejší zámek je zajímavou ukázkou barokní-
ho stavitelství i české zámecké architektury. 
Nejen pro fi remní akce areál nabízí zbrusu 
nový a moderně vybavený konferenční sál, 
kde vám profesionálně připraví konferenci, 
seminář či pracovní setkání. Pro milovníky 
romantiky je připraveno stylové ubytová-
ní v  zrekonstruovaném východním křídle 
zámku. Pokoje jsou vybaveny historickým 
nábytkem a společně se zámeckým prostře-
dím dotvářejí jedinečnou atmosféru. 

Slavníkovské blatné hradiště 
Přijeďte se podívat do  Libice nad Cidlinou, 
do  někdejšího centra jednoho z  nejmoc-
nějších rodů v  Čechách raného středověku. 
Navštivte pozůstatky hradiště Slavníkovců. 
U příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. 
se koná pochod z  Libice do  Staré Boleslavi, 
kam dorazí také Svatý otec v  dopoledních 
hodinách a navštíví zde baziliku sv. Václava. 

Infocentrum Poděbrady
Věděli jste, že na srdce jsou Poděbrady? Asi 
ano, proto pokud zavítáte do tohoto maleb-
ného lázeňského města a nebudete si vědět 
rady, navštivte zdejší, nově zrekonstruované 
turistické informační centrum přímo na Jiří-
ho náměstí. V  příjemném prostředí vám tu 
ochotné slečny poskytnou veškeré dostup-
né informace, doporučí nejeden tip na pro-
hlídku města a výlet do jeho okolí. Navíc si 
tu můžete zakoupit nejrůznější mapy, prů-
vodce, publikace nebo využít internet. 

Kristina Leštinová

www.navstevapapeze.cz  
www.zámek-liblice.cz  
www.ipodebrady.cz

t P děb d

Slavníkovské hradiště

TIC Poděbrady

Zámek Liblice
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Víte, v jakém zámeckém parku 
se nachází tato unikátní sluneční 
brána? Pokud ano, napište do 20. 9. 
na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Pro 5 ze správ-
ných odpovědí má správa zámku 
připraveny zajímavé ceny.

-red-

Hledáte slušné a levné 
ubytování v Poděbradech?
Penzion Alfa ** přímo na lázeňské kolonádě 
nabízí ubytování v  jedno a  dvoulůžkových 
pokojích se sprchou a WC za bezkonkurenč-
ní cenu 400 Kč za osobu a noc !
Stravování a wellness služby možno zajistit 
v sousedním **** hotelu Bellevue – Tlapák.

www.bellevue.cz

  

Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Navštivte s Kartografií PRAHA      STŘEDOČESKÝ KRAJ

Kde se nachází letní sídlo 
prezidentů České republiky?

1. Zbečno
2. Lány
3. Nižbor ?

Turistické a cykloturistické mapy

■ Značené turistické trasy
■ Cyklotrasy rozlišené podle povrchu
■ Kilometráž tras
■ Popis nejvýznamnějších turistických atraktivit regionu
■ Ubytovací a stravovací zařízení
■ Městské památkové rezervace a lidová architektura
■ Místa s dalekým výhledem

KAM_zari_2009_CZ_07.indd 6KAM_zari_2009_CZ_07.indd   6 24.8.2009 6:45:1424.8.2009   6:45:14



DEN ŽELEZNICE

Více najdete na:
www.cd.cz/denzeleznice

POJEĎTE VLAKEM!
26.9. 2009

Pozvánka 
na Den železnice
Již tradičně České dráhy pořádají poslední zářijovou sobotu oslavy Dne 
železnice – letos 26. září. Program bude věnovaný především dětem, ale 
na své si přijdou také milovníci železnice. Železnice jako služba veřejnos-
ti totiž funguje už téměř 200 let, a to už stojí za oslavu.

www.cd.cz

Víte, jak se jmenoval vynálezce 
parní lokomotivy, na jehož počest 
slavíme den železnice? Pokud ano, 
napište nám na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. 
Pro 6 výherců máme vouchery 
v hodnotě 500 Kč na nákup služeb 
a předmětů ČD.

Pozvánka na některé akce 
Návštěva ústředního stavědla 
v Pardubicích 
Ve stanici Pardubice hl. n. budete 
mít možnost si prohlédnout ústřední 
stavědlo v časech 10.00, 11.00, 14.00 
a 15.00 hod. Vyzkoušet si můžete jízdu 
na „Adéle“ nebo obdivovat modelové 
kolejiště H0, TT a 0. Ve stanici Rosice 
nad Labem bude ve spolupráci ote-
vřeno muzeum zaměřené na historii 
železnice a MHD.

Parní vlak do Zastávky u Brna  
Brněnské Krajské centrum osobní do-
pravy připravilo jízdu parního vlaku 
z Brna hl. n. do Zastávky u Brna. V Mu-
zeu průmyslových železnic Zbýšov 
můžete využít dne otevřených dveří 
a zhlédnout jízdy parních vlaků. Do-
pravu do Zbýšova ze Zastávky u Brna 
zajistí zdarma zvláštní autobusy. V Za-
stávce u Brna proběhne také výstava 
Mikroregionu Kahan s programem pro 
děti. Ve zvláštním parním vlaku z Brna 
bude řazen vůz pro přepravu jízdních 
kol – zdarma.

Jízdy na historické drezíně 
Depo kolejových vozidel Česká Tře-
bová připravilo rovněž jízdy parního 
vlaku a dále pak výstavu lokomotiv, 
prohlídku správkárny, ukázku neho-
dového jeřábu nebo výlet historickou 
drezínou. Navštívit zde můžete také ří-
zení provozu vjezdového nádraží nebo 
automatický rozposun vlaků řízený 
počítači. 

Expozice sdělovací a zabezpečovací
techniky 
Bohatý program připravila železniční 
stanice Hradec Králové. Na nástupišti 
1A proběhne výstava lokomotiv ČD 
nebo můžete využít speciální vlakový 
spoj Regionova do muzea společ-
nosti Signalmont – muzejní expozice 
sdělovací a zabezpečovací techniky. 
Doprovodný program bude zajištěn 
v přistavených vozech, kde proběhnou 
také soutěže pro malé i velké.

Dětské jízdenky a rodinná sleva
U příležitosti oslav připravily ČD pro své ces-
tující speciální nabídku v  podobě rodinné 
jízdenky SONE+. Za pouhých 150 Kč ji může-
te během oslav využít pro pět osob bez roz-
dílu věku. Navíc děti, které v  září a  na  Den 
železnice pojedou vlakem Českých drah, 
obdrží od průvodčího speciální dětskou jíz-
denku s obrázkem. 

Dětská soutěž s Elfíkem 
České dráhy přichystaly pro děti soutěž, 
ve které vyhrává každý. Stačí jen zaslat ob-

rázek či prázdninový příběh o  cestování 
vlakem. Všichni soutěžící budou odměněni 
sadou magnetků s Elfíkem a  jeho písmen-
ky. Deset nejlepších příběhů a  nejhezčích 
obrázků odmění velkou Elfíkovou dárko-
vou sadou. Nejhezčí obrázky pak budou 
vystaveny v  prostorách Masarykova ná-
draží od  26. září do  26. října 2009. Obráz-
ky a  příběhy je možné zasílat od  1. srpna 
do 15. září, výsledky pak budou vyhlášeny 
26. září. 

Více na www.cd.cz/denzeleznice nebo na pla-
kátech v železničních stanicích. 

teré vyhrává každý. Stačí jen zaslat ob-vve kteve kt Více na www.cd.cz/denzeleznice nebo na pla-
kátech v železničních stanicích. 

jizdenka 135,8x75,8.indd   1
jizdenka 135,8x75,8.indd   1
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Příjemnou procházku romantickými zákou-
tími a křivolakými uličkami Starého města si 
můžete zpestřit například výstupem na věž 
původního hradu Kotnov. Návštěva středo-
věkého podzemí nebo procházka po zacho-
vané části městského opevnění   pak mají 
příchuť jedinečného zážitku. 

Z  dalších památek, které můžete navštívit, 
vám můžeme doporučit například expozici 
Táborský poklad nebo nedaleké poutní mís-
to – barokní kostel v Klokotech. V samotném 
centru města se pak rozprostírá vodní nádrž 
Jordán, nejstarší údolní nádrž ve střední Ev-
ropě. 

Oázu klidu v rušné části města 
představuje Botanická zahrada 
při Střední zemědělské škole 
Tábor, druhá nejstarší v ČR.

Žižkovo město 
ve 21. století
Město Tábor patří díky své bohaté minulosti, architektonickým památ-
kám i zajímavé přírodní poloze k turistickým atraktivitám Česka. Dru-
hé největší jihočeské město založili husité roku 1420 v místě, kde stávalo 
původní přemyslovské Hradiště. Historické jádro si až do dnešního dne 
uchovalo svůj středověký charakter a díky unikátnímu systému zástav-
by bylo také vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 

Jordán, nejstarš
ropě. 
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Letos se centrum města už po  osmnác-
té na  tři dny promění v  husitskou baštu, 
a  vrátí se tak o  více než pět set let zpátky. 
Do  dob, kdy v  Táboře byl hejtmanem Jan 
Žižka z Trocnova. Město ožije jedinečnou at-
mosférou historie, průvody, ohňostroji, stře-
dověkými tržišti, šermířskými souboji nebo 
rytířskými kláními. Zkrátka nudit se tu jistě 
nebudete. 

Součástní programu festivalu jsou i koncer-
ty populárních interpretů a kapel. Letos se 
můžete těšit na Lucii Bílou s kapelou Petra 
Maláska, Mňágu a Žďorp, nebo si vychutnat 
kubánské a latinské rytmy skupiny Mezcla 
s tanečníky či keltský rock v podání České-
ho srdce. Na své si přijdou i příznivci jazzu, 
swingu a dalších hudebních žánrů, poulič-
ních umělců a divadel.

Táborská setkání 11.–13. září
Každoročním vrcholem kulturního léta v Táboře je mezinárodní historic-
ký festival Táborská setkání. Chcete se osobně potkat s vojevůdcem Ja-
nem Žižkou? Toužíte se alespoň na krátký okamžik vrátit o několik století 
zpět a prožít něco romantického? Potom ale nesmíte chybět na středově-
kých husitských slavnostech Táborská setkání.

18. ročník mezinárodního 
historického festivalu Táborská 
setkání se uskuteční ve dnech 
11.–13. září 2009.

Do Tábora přijede i Lucie Bílá...

Přijměte pozvání města Tábor 
a Nadačního fondu města Tábor 
na historický festival Táborská 
setkání.

program: 
• pátek 11. 9. – slavnostní zahájení • po-

chodňový průvod městem • ohňostroj •  
koncerty • noční středověké tržiště

• sobota 12. 9. – středověké tržiště • vy-
stoupení skupin historického šermu • 
staročeský jarmark • historický průvod 
městem • vystoupení našich i  zahra-
ničních souborů • dětský ráj • rytířský 
turnaj • koncerty populárních českých 
kapel 

• neděle 13. 9. – den otevřených dve-
ří památek • bitva pro děti i dospělé • 
koncerty divadla

Více o programu na www.tabor.cz.
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         Infocentrum města Tábor 
        Žižkovo náměstí 2, 390 01  Tábor
       Tel.: +420 381 486 230 (232-3)
      E-mail: infocentrum@mutabor.cz 
     www.tabor.cz 

    IInfoc
        ŽŽižko

      TTel.: +4
    E-mail

      wwww.ta
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www.kampocesku.cz

Českem 
a Dolním Rakouskem
Dovolená bez hranic, tak zní název projektu, který pro návštěvníky již-
ních Čech v tomto roce připravila Jihočeská centrála cestovního ruchu. 
Přestože český turista nezná hranic domácích, myslím tím hranice krajů, 
ne vždy je připraven se vydat za hranice státu. Zvláště pak, je-li ubyto-
ván na „domácí“ straně hranice. Ale věřte mi, jde to a není to špatné.

Jižní Čechy
Pokud se vydáte do  Slavonic za  unikátním 
náměstím nebo do  jeho podzemí, do  No-
vých Hradů za  relaxem či krásně docho-
vanou lékárnou, případně do  Jindřichova 
Hradce na  hrad a  zámek, máte to do  Dol-
ního Rakouska co by kamenem dohodil. 
V každém z měst najdete pro sebe vhodné 
ubytování. Ubytovat se ale také můžete 
přímo na hranicích s Rakouskem, v překrás-
ném rodinném hotelu Peršlák.  

Dolní Rakousko – Waldviertel
Jenom pár kilometrů za  hranicemi můžete 
navštívit malebné městečko Weitra. Zdejší 
zámek, krom jedinečně zastřešeného ná-
dvoří, nabízí prohlídky zámeckých interiérů 
věnovaných rodu Fürstenbergů nebo skle-
pení s  expozicí pivovarnictví. V  podzámčí 
jistě stojí na návštěvu také pivovarský dům 
s  tradiční kuchyní a  možností návštěvy pi-
vovaru s  průvodcem. Dalším městem je 
Gmünd, kde můžete mimo jiné navštívit 

komplex zdejšího „aquaparku“ s  nepřeber-
ným množstvím služeb a atrakcí. Posledním 
z našich tipů na výlet může být také městeč-
ko Schrems a zdejší muzeum umění.

www.waldviertel.at
www.jiznicechy.cz
www.dovolenabezhranic.cz

Dolnorakouskem, 
Šumavou i Bavorskem

terý pro návštěěv íníkky jjižiž-

komplex zdejšího aquaparku“ s nepřeber-

Slavonické náměstí

Slavonické podzemí

Jindřichův Hradec, Langrův dům

10 KAM do regionu

Gmünd, kde můžete mimo jiné navštívit mimo jiné 

wwwww.kampocesku.cz

Jindřichův Hradec, 
sousoší Nejsvětější Trojice

Nové Hrady, hotel Rezidence

A

Nové hrady, unikátní lékárna

Hotel Peršlák

Nádvoří zámku Weitra

 Sklepení zámku
Pivovarský dům

Muzeum umění Schrems

Muzeum umění Schrems

Zoo

Aquapark Gmünd

G
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Českem 
a Východním Bavorskem
Jižní Čechy
Tentokrát navštívíme nejprve něco, čemu se 
dnes říká „zážitkové centrum“. Doslova aka-
demie zážitků s notnou dávkou adrenalinu je 
přírodní lanový park o rozloze jednoho hek-
taru – Libín (www.adrenalin-libin.cz). Naproti 
tomu archeopark v  Netolicích vás přiměje 
spíše k zamyšlení. Zdejší akropole bývalého 
přemyslovského hradiště na  vrchu sv. Ján, 
přímo v  městské památkové zóně v  Netoli-
cích, vzniká postupně od roku 2004. Součás-
tí je také naučná stezka, kterou lze využít jak 
pro pěší, tak pro cykloturistiku (www.arche-
opark-netolice.cz). Muzeum středního Poota-
ví ve  Strakonicích najdete za  zdmi zdejšího 
hradu. Expozice věnované pravěku Strako-
nicka, Strakonické ČZ nebo výrobě fezů jistě 
zaujmou nejen dospělé (www.muzeum.stra-

konice.cz). A  když už vás budou bolet nohy 
z procházky staletími, odpočinout si budete 
moci přímo na nádvoří ve stylové restauraci 
Hradní sklípek (www.hradnisklipek.cz). 

Východní Bavorsko
Tato oblast sama o sobě nabízí nepřeberné 
množství aktivit pro všechny. Podívejme se 
alespoň na některé z nich. Například zvířecí 
park Lohberg je nebývale poutavou sondou 
do života fl óry i fauny Bavorského lesa. Na-
chází se pouhých 16 km od  Železné Rudy 
a  cena vstupného je 5 € dospělí, 3 € děti, 
které toto zoo ocení nejvíce (www.lohberg.
de/tierpark). Místem zábavy, her, poučení 
i krásných výhledů je pak Wald Wipfel Weg, 
asi 57 km od Železné Rudy. Najdete tu nej-

různější atrakce pro děti i  dospělé, stejně 
jako občerstvení či parkoviště. Je tu sjezd 
na  čtyřkolkách po  sjezdovce, dvě bobové 
dráhy – jedna pro děti, jedna pro dospělé. 
Unikátní je dřevěný chodník dlouhý 370 m 
a  30 m nad zemí s  nádhernou vyhlídkou 
(www.waldwipfelweg.de). Místem keltské 
kultury je archeopark Keltendorf (Keltská 
vesnice), jinak Gabreta. Autem se sem do-
stanete přes Strážný – směr Pasov. Cena 
vstupného pro dospělé je 6 € a pro děti 3 € 
(www.gabreta.de). Do tří zemí se pak může-
te rozhlédnout na  Trojmezí – Třístoličníku 
(www.dreisessel.com). 

Adrenalin v Libíně

ČČ

Zoopark Lohberg

Přemyslovské hradiště Netolice

Zoopark Lohberg

Strakonický hrad

Wald Wipfel Weg

Hradní sklípek

www.waldwipfelweg.de
www.jiznicechy.cz

11KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAAAMMMMMMMMMMMMMM ddddddddddd doooooo reregionuKAKAMMKAKAAAMMMM

zaujmou 

Wald Wipfel Weg Wald Wipfel Weg

Wald Wipfel Weg

Gabreta – kovářský učeň

Wald Wipfel Weg

Třístoličník Třístoličník

Gabreta
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Šumavou v heslech i obrazech

Horská Kvilda (německy Innergefi ld)
Najdete ji ve  výšce 1  070 m nad mořem. 
Ještě v nedávné době klidné a tiché místo, 
dnes letovisko, jak má být. 

Hrad Kašperk
Hrad stojí na  výběžku hory Ždánova a  do-
stupný je nejlépe z asi 1 200 m vzdáleného 
parkoviště pohodovou cestou, tedy po-
kud to nevezmete přes Hrádek. Ale výhled 
z Hrádku stojí za to. 

Kvilda
Kdyby nic jiného, potom musím zmínit ale-
spoň stále stejnou expozici infocentra NP 
Šumava a  také si postesknout nad návaz-
nostmi a  frekvencemi autobusových linek 
v hlavní sezoně. 

HH kákáá KK ilddd ( ě k II fild)

KKK
KK
ss
ŠŠ
nnn

j

Horská Kvilda, vpravo Rankl Sepp

m. 
o, 

v vv v hlhlhlhlavavavníníníííí sssss sss sseezezezezezezeezezzzeeezeezononononěěěě.ěě  vvvv

Nouzové nocoviště

Javoří potok

www.kampocesku.cz12 KAM do regionu
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www.jiznicechy.cz/jihocesky-kompas

Ti z vás, vážení čtenáři, kteří jste trochu 
netrpěliví či nemáte jistotu, jestli na ve-
letrh dorazíte, si můžete zasoutěžit již 
nyní prostřednictvím našeho magazí-
nu. Pokuste se odpovědět (ano či ne) 
na otázku: Byl pan Vilém z Rožmberka 
posledním představitelem rožmberské 
dynastie? Své odpovědi nám zasílej-
te do 20. 9. na adresu redakce nebo 
na info@kampocesku.cz. Pro tři ze 
správných odpovědí má Jihočeská 
centrála cestovního ruchu připra-
veny tři pobytové poukazy v jižních 
Čechách. 

Jihočeský kompas – jediný 
kompas, který ukazuje na jih!

Veletrh turistických zážitků, možností a vizí 
Jihočeský kompas představuje mezi po-
dobně koncipovanými nabídkovými ve-
letrhy žhavou a  velmi zajímavou novinku. 
Mimořádnou pozornost si získalo zajímavě 
komponované výstavní studio, stejně jako 
televizní pošťák Ondra, který výhercům růz-
ných znalostních a  dovednostních soutěží 
doručil 250 cen, mezi kterými nechyběly ani 
pobytové zájezdy v  nejkrásnějších místech 
Jihočeského kraje. Letošní druhý ročník se 
uskuteční v Českých Budějovicích ve dnech 
8.–10. 10. 2009.

Výlet z Modravy na Tříjezerní slať
Cesta je to nenáročná a  až na  jedno stou-
pání pohodová. Tedy pokud jste cyklista, 
inlajnista a vůbec nějaký ten okolečkovaný 
turista. Pěší to mají horší. Protože se nena-
učili chodit vlevo, musí se stále ohlížet 
přes rameno a trnout, jestli je, nebo třeba 
jejich psa, něco nezajede. 

Poledník a Prášilské jezero
Co se náročnosti cesty týče, to už napovídá 
sama červená značka, po které půjdete. Ale 
protože vede povětšinou po zpevněné ces-
tě, mnohdy asfaltové, dá se to.  

Stožecká kaple
Cesta sem není extrémně náročná, 
ale posledních pár set metrů ke  kapli nebo 
na samý vrchol náročných je. Ale stojí to za to. 

Svojše
Tato méně známá ves, kterou povětšinou 
všichni profrčí, aniž se ohlédnou, ukrývá 
jednu krásnou vyhlídku. Posuďte sami. 

-lgs-

jejeejjjjjj jijiichch pppppsaa, , něněn cococ  n nnezezajaja edede.e. 
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extrémně náročná, Tříjezerní slať
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Pátek 11. září
Večerní výšlap za  Švejkem do  Putimi se 
stylovou večeří ve  zdejším hostinci. Návrat 
do Písku lokálkou.

Sobota 12. září 

• Pro milovníky historie: Den otevřených 
dveří památek – Prácheňské muzeum, 
Sladovna s  možností zhlédnutí výstavy 
8. mezinárodního bienále kresleného hu-
moru, Děkanský kostel, kostel sv. Václa-
va, kostel sv. Kříže, kostel sv. Trojice, dům 
U  Koulí, arboretum lesnické školy. Vstup 
zdarma a v dopoledních hodinách vás zde 
čeká doprovod v kostýmech.

• Pro pěší turisty: Cesta po  12kilometro-
vém městském turistickém okruhu v Písku 
s  doprovodem KČT; odpoledne možnost 
výletu na tvrz Klokočín.

• Pro cyklisty: Organizovaný výlet „Okolo 
Písku“ se zastávkou na  Permonické slav-
nosti v Ražicích, start v 10.00 hod. z Palac-
kého sadů v Písku (možnost zapůjčení kol 
na místě).

• Pro milovníky koní: Od  13.30 hod. pro-
hlídka Zemského hřebčince s  výkladem 
(vstupné 50 Kč, děti 20 Kč).

Neděle 13. září
Pěší dopolední výlet do Píseckých hor po sto-
pách rodiny Homolkových.

Cena pouhých 1 400 Kč na osobu 
zahrnuje: 
ubytování na  2 noci ve  dvoulůžkovém po-
koji v penzionu kategorie komfort se snída-
ní; průvodce CK při výletech 11. a  13. září; 
večeři se Švejkem; podrobné informace 
o  programech na  12. září. Minimální počet 
10 osob.

Rezervace víkendového 
pobytu zajišťuje: 
Kancelář destinačního managementu 
Písecko – brána do jižních Čech
Tel.: +420 725 774 251
E-mail: slavik@cksaturn.cz 
www.cksaturn.cz

V sobotu 12. září je v Písku připraven pro-
gram pro všechny zájemce. Zvláště pak 
doporučujeme výstavu 8. mezinárodní-
ho bienále kresleného humoru, která se 
koná v písecké Sladovně od 2. do 27. září.

Vysmátý víkend v Písku
Vydejte se po stopách legendárního vojáka Švejka z Písku do Putimi. Do-
přejte sobě i svým blízkým, kamarádům a známým jedinečný zážitek 
aktivního odpočinku. Prověřte pohostinnost jižních Čech. Přijeďte na vy-
smátý víkend do Písku.

Informační systém Písecka 
www.icpisek.cz

Program zvolte podle chuti!
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o Cena pouhých 1 400 Kč na oso

Informační systém Písecka
www.icpisek.cz
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www.pamatnik-terezin.cz

První třídu české ško-
ly začala navštěvovat 
v  Opavě. Koníčkem jí 
byla hra na  klavír pod 

vedením učitelky Theresie Trösterové. Ráda 
také vzpomíná na prázdniny s rodiči v rakous-
kých lázních nebo na výlety do okolí Opavy. 
Počátkem září se celá rodina přestěhovala 
do Prostějova, kde na ještě ani ne desetile-
tou Evu dopadla se vší tíhou okupační na-
řízení postihující děti smíšených manželství. 
Po  dokončení páté třídy složila úspěšně 
zkoušky na reálné gymnázium. Úřední obál-
ka však hovořila jasně. Studium se nepo-
voluje, stejně jako její účast v  Sokole. Otec 
musel přihlásit movitý i nemovitý majetek, 
který mu byl zanedlouho zabaven. Přesto-
že matka byla schopna prokázat svůj árij-
ský původ (do čtvrtého kolene), Evu stejně 
dostihla ustanovení týkající se židovských 
míšenců. Mamince se alespoň podařilo, díky 
známostem s  některými lékaři, uchránit 
otce před transportem. 
Eva však v  necelých 14 letech (10. červen 
1943) musela nastoupit sama transport 
do  terezínského ghetta, kde byla později 
umístěna, spolu s dalšími 30 dívkami, v domě 
č. L 414. Hned nato odjela maminka do Prahy 
na gestapo, kde intervenovala za dceru Evu. 
Nakonec se jí dostalo sdělení, že Eva dál z Te-

rezína pokračovat nebude. Teprve po  válce 
s  maminkou zjistily, co tato informace zna-
menala. Byla nadějí na život. 
Díky vnitřní samosprávě ghetta pracova-
la jako pomocnice při transportech. Nosila 
modrou pásku na  rukávu, a  jak dnes vzpo-
míná, sama podobné pásky pro samosprávu 
vyráběla. Potiskovala je nápisy, čísly nebo 
symboly a  razítka si vyráběla z  brambor. 
Od února pomáhala lidem, kteří do Terezína 
přijížděli přecpanými vlaky nebo přicházeli 
pěšky v transportech smrti z Osvětimi. Nebyl 
to radostný pohled na vagony, které mnoh-
dy přivážely více mrtvých než živých. Někdy 
mezi 3. a  4. květnem gestapo i  další vojáci 
ve  velkém spěchu Terezín opustili. Sprá-
vu nad ghettem i  Malou pevností převzal 
červený kříž. V  podvečer 8.  května dorazila 
do Terezína symbolicky árijskou cestou Rudá 
armáda. Přestože z důvodu šíření nákazy tyfu 
byl Terezín uzavřen, Eva se stejně jako mno-
ho jiných rozhodla z  Terezína odejít. Cesta 
domů za  rodiči do  Prostějova, kam dorazila 
13. května, jí trvala 3 dny a 2 noci.
Po  válce složila externě maturitu na  gym-
náziu v  Opavě a  rozhodla se dále studovat 

hudební vědy na  Karlově univerzitě. Počát-
kem studií se vdala za ruského emigranta, se 
kterým měla syna Michala a  dceru Alexan-
dru. Po ukončení studia nastoupila do nově 
založeného divadelního ústavu, kde založila 
hudebně dramatické oddělení. Uznání se jí 
dostalo nejen doma, ale také na mezinárod-
ním poli, především pak v  oblasti operního 
scénování. V roce 1991 se stala šéfkou opery 
Národního divadla a byla jí až do roku 1995. 
Dodnes pracuje ve výboru Terezínské inicia-
tivy a je předsedkyní operní poroty ceny Thá-
lie. Má čtyři vnučky, Kláru, Andulku, Natálku 
a  Sáru. S  úsměvem však dodává, že čeká 
na kluka, pravnuka.   

Luděk Sládek

Opera, má láska
Dovolte mi představit vám jako další z osobností našeho seriálu někdejší 
šéfku opery Národního divadla, paní Evu Herrmannovou. Narodila se 
ve Vídni, ale své dětství prožila ve Slezské Opavě (*21. 7. 1929). Pochází 
z rodiny židovského velkoobchodníka textilem Erwina Herrmanna a ví-
deňské zpěvačky Katariny Junkerové.

P
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v 
b

d í či lk Th
hudební vědy na 

První třídu české ško

čky Katariny Junkerové.

P
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V rakouských lázních

tatínek

Obchodní dům 

Herrmann a 

Vogel v Opavě

maminka

Těsně před 

nástupem 

do Terezína

Po návratu z Terezína

j

vnučka Sára

vnučky Klárka a Natálka vnučka Andulka

Eva Herrmannová dnes
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Pozvánka na vinobraní
Každý, kdo projížděl údolím řeky Labe, si jistě 
povšiml vinic, na kterých právě teď dozrávají 
odrůdy pro výrobu známých značek bílých 
i  červených vín. Střediskem vinohradnictví 
v úrodném pásu podél Labe jsou Litoměři-
ce, Roudnice nad Labem a Velké Žernoseky 
– zdejší vína si určitě co do kvality nezadají 
s  kvalitními moravskými víny. A  protože se 
blíží doba sklizně úrody z vinohradů, blíží se 
i slavnosti vína – vinobraní. 
Jako první se sejdou příznivci dobrého 
vína na  vinobraní ve  Velkých Žernosekách 
ve  dnech 18. a  19. září. Historie vinařství 
v okolí této obce sahá nejméně do 10. století, 
ve 13. století zde byly vybudovány vinné skle-
py, které se zachovaly a  ve  kterých dodnes 
vyzrává víno v  tradičních dubových sudech 
– to je možno ochutnat ve  sklepení přímo 
u sudů. Ti, kdo na slavnosti vína zavítají, mají 
možnost kromě ochutnávky vína zhlédnout 
průvod a vystoupení historických postav, ale 
také mají možnost se zúčastnit již tradiční 
atrakce – dražby obřího hroznu vinné révy.
www.zernosecke-vinarstvi.cz
http://mesta.obce.cz/velkezernoseky

V  nedaleké Roudnici nad Labem, na  lob-
kowiczkém zámku, naplánovali vinobra-
ní také na  19. září. Vystoupení hudebních 
skupin, program pro děti, historický šerm, 
příchod praotce Čecha, ale třeba i  výstava 
historických vozidel na  Karlově náměstí – 
to všechno jsou lákadla, která do Roudnice 
v tuto zářijovou sobotu jistě přivedou velké 
množství přátel dobrého vína.
www.roudnicenl.cz/vinobrani

Největší vinobraní v  oblasti litoměřické se 
letos koná ve dnech 25. a 26. září. A tento-

krát má zcela nový kabát. Ti, kdo si chtějí 
užít klasické slavnosti (ochutnat dobré víno, 
připomenout si tradiční řemesla a  způsob 
života či setkat se s  přáteli), ti bezpochy-
by zamíří na  litoměřické Mírové náměstí. 
Na Střeleckém ostrově pak proběhne „festi-
valová“ část vinobraní – vystoupení hudeb-
ních skupin nebo třeba rekonstrukce pravé 
vikingské bitvy. Speciální program se chystá 
i na lodi Porta Bohemica 1.
www.vinobranilitomerice.cz

Jubilejní 10. ročník Svatováclavského vino-
braní letos proběhne v sobotu dne 26. září 
v  Kadani, královském městě, kterému udě-
lil právo viničné sám císař Karel IV. Program 
vinobraní, který vyplňují vystoupení folk-
lorních hudebních a tanečních těles z Čech 
a  Moravy, se odehraje v  prostorách zahrad 
Františkánského kláštera, kde  každoročně 
několik tisíc lidí přihlíží vinařskému rituá-
lu Otvírání hory.  K  samozřejmostem pat-
ří ochutnávka kadaňského vína a  moštu, 
ukázky lisování, tombola,  prodej burčáku 
a  kvalitních vín,  ale i  různých dalších pro-
duktů z  kulinářské i  řemeslné oblasti. Své 

zastoupení mezi stánky bu-
dou mít i  terapeuti z  psychi-
atrické léčebny Bohnice, tak-
že si návštěvníci budou např. 
moci vyzkoušet, jak se vyrábí 
ruční papír či jak se přede na  kolovrátku. 
Místní ochotnické divadlo uvede zdramati-
zovanou Romanci o  Karlu IV. Jana Nerudy. 
Vstupné činí 30 Kč. Sám Františkánský kláš-
ter je národní kulturní památkou, v níž sídlí 
Městské muzeum a jejíž nově objevené a re-
staurované malby na stěnách kostela lákají 
do  Kadaně čím dál tím více kunsthistoriků 
i řadových turistů. 
www.mesto-kadan.cz/kultura ve městě
www.kultura-kadan.cz
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Osobní lodní 
doprava na Labi
Loď Porta Bohemica 1
Ale nejenom vínem je známa oblast severo-
českého Polabí. Je tu další atrakce – a to lodní 
výlet po  Labi. Po  60 letech se totiž podařilo 
obnovit pravidelnou osobní lodní dopravu 
na řece Labi, a tak vody této řeky pravidelně 
již druhým rokem brázdí výletní loď Porta 
Bohemica 1 – největší moderní osobní loď 
provozovaná v České republice. Loď jezdí dle 
jízdního řádu na  trase Ústí nad Labem, Lito-
měřice, Roudnice nad Labem, Štětí a je vyba-
vena pro celoroční provoz. Pojme až 300 osob. 
A  co vás čeká na  trase plavby? Proplujete 
nejkrásnějším úsekem řeky Labe – kaňonem 
nazvaným Porta Bohemica, dále proplujete 
4 zdymadly, soutokem Labe s Ohří, projede-
te se po jezeře v Píšťanech se 4 ostrůvky, ale 
především se vám z paluby lodě otevře je-
dinečný výhled na panorama Českého stře-

dohoří s typickými kužely vyhaslých sopek. 
Pokud vám během plavby vytráví, není 
nic snazšího, než zajít do  lodní restaurace 
„Létající ryba“, kde si během plavby může-
te pochutnat na obědě či večeři. Loď kotví 
v  Litoměřicích, odkud vyjíždí buď směrem 
na  Ústí nad Labem, nebo na  Roudnici nad 
Labem a Štětí. A jedna zajímavost pro cyklis-
ty – na lodi je možno přepravovat až 80 jízd-
ních kol, takže proč nevyužít loď pro návrat 
z  cyklistického výletu? Bližší podrobnosti 
včetně jízdního řádu najdete na webových 
stránkách společnosti.
www.labskaparoplavba.cz
www.osobni-lod.cz

Osobní loď Poseidon
Labe při hranicích s  Německem brázdí další 
osobní loď zvaná Poseidon, která zájemce 
sveze z  Děčína do  Českého Švýcarska-Hřen-

ska, případně dále do saského Bad Schandau. 
Cestujícím se na palubě lodi, kromě možnosti 
občerstvení, nabízejí opravdu krásné výhledy 
na údolí Labského kaňonu, který se místy vy-
píná do výše několika set metrů nad hladinu 
řeky. Malebnost pískovcových skal, které pů-
sobení povětrnostních vlivů vymodelovalo 
do  bizarních tvarů a  forem, je umocňována 
zelení okolních lesů a údolí, protkaných toky 
divokých říček. Podrobnosti a  jízdní řád na-
jdete na následujících webových stránkách.
www.labskaplavebni.cz

Josefínské slavnosti 
v Terezíně

Na  závěr bychom vás chtěli pozvat na  Jo-
sefínské slavnosti do  Terezína. Terezín, to 
totiž není jen Malá pevnost, ale také měs-
to, kde se pořádá řada zajímavých akcí. 
Jednou z  nich jsou Josefínské slavnosti, 
oslavy 229  let od  založení města Terezí-

na, které budou v  tomto městě probíhat 
v  sobotu dne 10. října 2009. A  co na  nich 
bude ke  zhlédnutí? Spousta zajímavého, 
zábavného i  poučného. Například pochod 
českých i  zahraničních historických jedno-
tek městem, vystoupení pěveckých sborů, 
průvod vojenských jednotek a návštěvníků 
k  základnímu kameni města Terezína, kde 
se bude očekávat příjezd Josefa II. Zájemci 
budou mít možnost v klidu obhlížet histo-
rické jednotky – mimo jiné třeba vojáky z 1. 
světové války s  jejich technikou, které při-

jede navštívit i císař František Josef I., nebo 
sledovat bitvu o  pevnost Terezín, hlavní 
bod sobotního programu. Bližší informa-
ce ohledně programu budou zveřejněny 
na stránkách města Terezína.
www.terezin.cz

k d d l d k h d h d

Informační středisko
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 010 700
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Podkrušnohorský zoopark Chomutov se 
rozkládá na  téměř 120 hektarech. Je svou 
plochou  největší zoologickou zahradou 
v  České republice. Nejen díky rozloze mů-
žete strávit v  zooparku příjemný den při 
prohlídce 160 druhů zvířat Evropy, Asie 
a  severní Afriky. Zvířata naleznete v  pro-
storných  expozicích a  velkých přírodních 
výbězích. Pokud vás chůze unaví, část are-
álu je možné projet při okružní jízdě lokál-
kou Amálkou. Safari expres zajišťuje naopak 
projížďky   do výběhů Eurosafari s volně ži-
jícími zvířaty. Pro děti je určená  Dětská zoo,  
kde je kromě prolézaček a dětských atrakcí 
umožněn kontakt se zvířaty. Naproti výbě-
hu medvědů hnědých bylo pro děti od  3 
do 12 let vybudováno nové lanové centrum. 
Součástí zooparku je skanzen Stará Ves, 
vznikající za  podpory Evropské unie, jehož 
dominantou je funkční větrný mlýn holand-
ského typu. Zde se přenesete v čase do dob 
našich prababiček.

Plánované akce pro veřejnost 
do konce roku 2009:
12. 9. 2009 – Podzimní parkurové závody – 
Jezdecký klub při chomutovském zooparku
3. 10. 2009 – Den zvířat v  chomutovském 
zooparku
17. 10. 2009 – Parkurové halové závody – 
Jezdecký klub při chomutovském zooparku
7. 11. 2009 – Hubertova jízda v chomutov-
ském zooparku
29. 11. 2009 – Otevření Betléma v  chomu-
tovském zooparku 
5. 12. 2009 – Mikuláš v chomutovském 
zooparku
20. 12. 2009 – Adventní neděle v chomutov-
ském zooparku 
24. 12. 2009 – Živý Betlém v chomutovském 
zooparku

Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov

Podkrušnohorský zoopark
Přemyslova 259, 430 01  Chomutov
Tel: +420 474 629 917
E-mail: zoopark@zoopark.cz
www.zoopark.cz 

wwwwwwwwwwwwwww.kkkakampocesku.cz
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Odtud je už jen krůček k uspořádání mara-
tonu, který se uskuteční 12. září a  odstar-
tuje v 10 hodin z městečka Bad Schaudau. 
Pokud nechcete běžet, můžete se vydat 
po  připravených trasách pěšky a  třeba 

i  s  dětmi. Různorodost tras nabízí mnoho 
možností. Míjet budete mnohá odbočení, 
která vás zavedou na jiné stezky, které jsou 
kratší, méně náročné, a tudíž vhodné i pro 
nejmenší.

Tip na výlet: 
Okolím Hřenska: Hřensko – Edmundova 
soutěska – Mezná – Mezní Louka – Pravčická 
brána – Hřensko
Kyjovským údolím: Krásná Lípa – Kyjovské 
údolí – Krásná Lípa
Jetřichovické vyhlídky: Jetřichovice – Ma-
riina skála – Vilemínina stěna – Rudolfův ká-
men – Jetřichovice

-kris-

www.parkmaraton.cz
www.badschandau.de
www.ceskesvycarsko.cz

Národní park Saské Švýcarsko má své sídlo v německém Bad Schaudau. 
Jeho český příbuzný Národní park České Švýcarsko sídlí v Krásné Lípě. 
Jakousi náhodou vzdálenost mezi oběma městy je 42,2 km.

Parkmaraton – běh Českým 
a Saským Švýcarskem

Tip na výlet:

KAM_zari_2009_CZ_07.indd 18KAM_zari_2009_CZ_07.indd   18 24.8.2009 6:50:2424.8.2009   6:50:24



19KAM do regionu

Propadli jste kouzlu in-line bruslí? Pokud se 
rozhodnete na nich vyrazit „do terénu“, ne-
měli byste si nechat ujít novou cyklostezku 
Varhany, která vede z  České Lípy do  Horní 
Libchavy a  měří 5,3 km. Dalším tipem pro 
bruslaře je cyklostezka vedoucí z České Lípy 
do Vlčího Dolu, která je nenáročnou trasou 
s  minimálním převýšením o  celkové délce 
4 km. Sportovní areály Vesec v Liberci a Bříz-
ky v Jablonci nad Nisou jsou také místy, kde 
si in-line bruslaři přijdou na  své. Vesecký 
areál nabízí kromě kvalitních asfaltových 
tratí, také krásný výhled na  Ještědský hře-
ben a Jizerské hory.

Dáváte-li při svých výletech do  kraje před-
nost světu skalních věží a výhledům z nich, 
v  Libereckém kraji bude těžké se rozhod-
nout, kam vyrazit dříve a  kam později. Pís-
kovcové skály v  oblasti Hruboskalska, Pra-
chovských a  Suchých skal nebo tajemná 
zákoutí Jizerských hor? Záleží jen na vás, zda 
pokoříte skálu na laně a zažijete adrenalino-
vý zážitek ve výškách nebo se budete raději 
držet při zemi.  
Pokud dáváte raději přednost poznávání ze 
sedla kola, budete stát před těžkým úko-
lem rozhodování, kam se vydat. Liberec-
ký kraj totiž nabízí přes 2100 km cyklotras 
a  cyklostezek, které vás provedou křížem 
krážem po  regionu. Předtím, než šlápnete 
do pedálů a přijedete k nám, podívejte se na 
www.liberecky-kraj.cz, kde si určitě vyberete 
tu správnou trasu podle vaší kondice.  
Turistických tras je v Libereckém kraji víc než 
dost a  pokud při svých výletech poznáváte 
méně známá a neobvyklá místa, vydejte se 
s námi do kraje Karla Hynka Máchy a Karo-
líny Světlé – na Českolipsko. Máte totiž jedi-
nečnou příležitost navštívit místa, která jsou 
opředena legendami a  tajuplnými příběhy. 
Zřícenina hradu Ralsko, johanitská komenda 

v Českém Dubu, skalní hrad Sloup, pekelný 
hrad Houska a  řada dalších. To vše na  vás 
čeká na „druhé straně“ Ještědu. Ale i ostat-
ní oblasti Libereckého kraje lákají v  době 
zbarvujícího se listí k návštěvě. Na své si při-
jdete při toulkách Českým rájem, který vás 
naláká na dožínkové slavnosti, švestkobraní, 
podzimní jarmarky, koncerty klasické hudby 
či posvícení. Zkrátka na vše, co patří k babí-
mu létu. Zdatní turisté a cyklisté jistě zamíří 
do  Krkonoš a  pokoří majestátnost zdejších 
vrcholů. Odměnou jim za  to bude výhled 
do okolí. Pančavský vodopád, Lysá Hora, Obří 
důl, Kozí hřbety, Mumlava a další, jsou místa, 
které byste měli při svých toulkách navštívit.  
Chcete vědět, jaké to je, když bukové lesy 
rozehrají svůj barevný koncert? Potom za-
miřte do Jizerských hor, konkrétně na Frýd-
lantsko. Nenáročný terén vás provede kolem 
strmých věží, divokých vodopádů a skalních 
věží. A až bude fyzické aktivity víc než dost, 
můžete relaxovat v  Lázních Libverda či se 
zaposlouchat do zvuků hudby v chrámu Na-
vštívení Panny Marie v Hejnicích. 
Nápadů a  možností, jak strávit babí léto je 
spousta. Kam se v Libereckém kraji vydáte, 
záleží už jen na  vás. Další tipy na  výlet, in-
formace o chystaných akcích a možnostech 
trávení volného času v Libereckém kraji, na-
jdete na www.liberecky-kraj.cz

Babí léto 
v Libereckém kraji
Chcete si vychutnat poslední teplé, slunečné dny, barevné čarování pří-
rody a přitom aktivně strávit svůj volný čas? Liberecký kraj nabízí svým 
návštěvníkům celou řadu možností, jak objevit kouzlo barevného podzi-
mu, být v pohybu a poznat něco nového a zajímavého. A je jedno, zda 
to bude na kole, in-line bruslích, koloběžkách, pěšky, na lodi, na koních 
nebo s pomocí lana, v Libereckém kraji se rozhodně nudit nebudete…

P dli j t k l i li b lí? P k d
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www.liberecky-kraj.cz
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Turistická sezona 
v Krkonoších a Podkrkonoší 
létem nekončí!
V horách a podhůří nejvyšších českých hor 
je právě podzim ideálním obdobím turistic-
kých výletů, náročných túr, společenských 
a  turistických pochodů. Protáhněte si tělo 
při tradičních turistických výšlapech - Pod-
zimní přírodou kolem Hostinného, při 
Jilemnických poznáváních, Po  stopách 
řídícího učitele Jana Buchara. 

Vaší pozornosti nesmí uniknout každoroč-
ní společenské Zavírání turistické sezony 
na  hoře Zvičině, z  níž je překrásný pohled 
na celé Krkonoše. Máte-li radši méně pohy-
bu a více radovánek, nesmíte chybět na Ru-
dolfových slavnostech ve  Svobodě nad 
Úpou, či na 14. divadelním Erbenově Mi-
letíně. První říjnový víkend vás přiláká vůní 
jablečných moučníků na  Slavnosti Holo-
vouského malináče.
Barevné rozhledy do  kraje a  na  zvlněnou 
krajinu hor a podhůří, klid a příroda připra-
vující se k  zimnímu spánku zalijí Vaši duši 
hřejivým teplem.
Nejezděte na kole do kopce! Využijte cyk-
lobusy, které jsou během září v  provozu 
ve čtvrtek, sobotu a v neděli. Více na: 
www.krkonose.eu a www.podzvicinsko.cz 

Podzimní toulky Českým rájem
Milovníci Českého ráje vědí, že právě pod-
zim je obdobím, kdy je tento malebný kout 
naší země nejkrásnější – plný barev prozáře-
ných hřejivými slunečními paprsky. Po v létě 
frekventovaných turistických cestách pro-
chází daleko méně návštěvníků, a  tak lze 
v  klidu vychutnat krásy pískovcových skal-
ních měst, potěšit se výhledem na  krajinu 
z některé z rozhleden nebo objevovat krásy 
tajuplných hradních zřícenin.

V  takovém případě lze doporučit návštěvu 
některého z  romantických českorajských 
zámků, pohádkových hradů či muzeí. Mezi 
na podzim otevřené objekty patří například 
zámek Dětenice, jehož prohlídku lze spojit 
s  návštěvou středověké krčmy, hrad a  zá-
mek ve  Starých Hradech s  pohádkovým 
světem Dědečka Fábulína, hrad Kost nebo 
zámek Humprecht u Sobotky. 
K  podzimu v  Českém ráji neodmyslitel-
ně patří také tradiční kulturní festival 
Jičín město pohádky. V  termínu 8. až 
13. 9. ožije město nejen řadou divadel-
ních, hudebních a  tanečních představe-
ní, ale například i  řemeslným jarmarkem. 
Více na: www.cesky-raj.info

Hradecké pozdní léto hraje 
všemi barvami
Ani v  září se na  Hradecku nebudete nudit. 
Hned první zářijový víkend můžete přivítat 
královnu Elišku, která se s  doprovodem 
vrací do  svého věnného města a  na  její po-
čest historické centrum ožije středověkým 
jarmarkem, pouličním divadlem a  rytířským 
kláním. Kdo má rád koně, jistě využije ojedi-
nělé nabídky být při žehnání koní a zúčastní 
se Svatováclavské přehlídky koní, která 
se koná 28. 9. v  Hradci Králové. Tento den 
je pamatováno i  na  milovníky vína a  Měst-

ská hudební síň spolu s rekonstruovanými 
hradbami ožije slavnostmi vína a letošního 
burčáku při Hradeckém koštýři. Ani vyzna-
vači cykloturistiky nepřijdou zkrátka – 13. 
září na  ně čeká již VIII.ročník akce Město 
na kolech, kdy účastníci projíždějí městem 
na čemkoliv co má kola a kolečka. A pokud 
se vydáte za  hranice města, určitě nepo-
hrdnete návštěvou zámku Karlova koruna 
v Chlumci nad Cidlinou nebo Hrádku u Ne-
chanic. Procházka podzimem zbarveným 
parkem u obou zámků je nezapomenutelná. 
Více na: 
www.ic-hk.cz, www.calendariumregina.cz

Barevný podzim 
v Královéhradeckém kraji
Babí léto, léto pozdní, léto volně se vznášejících pavučin, odnepaměti 
láká člověka k výletům. K výletům do krajiny, která se pak doteky sláb-
noucího slunce mění v malířovu paletu plnou neuvěřitelných barev. 
Nejinak tomu je i v kraji lemovaném hřbety hor, v kraji skalních měst, řek, 
lesů i památek.
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Zdolat Sněžku můžete i na konci 
naučné stezky Lesem Království 
v osadě Hájemství v Podkrkonoší. 

Podzimní Český ráj má co nabíd-
nout, i když počasí ukáže méně 
vlídnou tvář.
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Babí léto v Kladském pomezí
Přijeďte prožít klidný konec léta a začína-
jící podzim do kouzelného regionu Kladské 
pomezí ležícího při hranici s Polskem. Uchvá-
tí vás velmi rozmanitá, převážně hornatá 
krajina – něžná údolí kolem řek Úpy a Metu-
je, unikátní skalní města, stolové hory. 

Oblíbili jste si atmosféru sportovních klání 
a pohyb v přírodě? Poměřte své síly 11.–12. 
září v Teplicích nad Metují. Koná se zde jeden 
z nejtěžších maratonů horských kol – Spe-
cialized Rallye Sudety. Milujete návraty 
do historie? Pak navštivte náchodský zámek 
v  době konání Náchodských kuronských 
slavností 4. a 5. září. Můžete zde potkat vé-
vodu Petra Kuronského s  družinou. Připra-
veny jsou koncerty, divadelní představení, 
historický jarmark. Máte rádi humor a české 
fi lmy k tomu? Nenechte si ujít festival české 
fi lmové a  televizní komedie Novoměstský 
hrnec smíchu – od 19. do 26. září v Kině 70 
v Novém Městě nad Metují. Kam za dalšími 
akcemi a  tipy k  návštěvě zajímavých míst 
najdete na www.kladskepomezi.cz.

Orlické hory a Podorlicko 
na sklonku léta 
Nabízíme pár tipů, jak si užít babí léto, které 
nás letos jistě čeká. Ve  Vamberku navštivte 
v září se svými nejmenšími akci zvanou ko-
čárkyjáda. Turistické letovisko Potštejn vás 
pozve na  oslavy 750. narozenin s  bohatým 
programem a  vstupem zdarma. Na  zám-

ku v  Opočně budou ve  dnech 12.–13. 9. 
u příležitosti Dnů evropského dědictví mi-
mořádně zpřístupněny sekundární galerie 
zámku s  díly vlámských a  italských mistrů 
16. až 19. století. Dále můžete navštívit již 
42. ročník slavného sokolnického setkání.

Lanškrounská kopa – to je 41. ročník 
dálkového pochodu doplněný městskými 
slavnostmi i velkým ohňostrojem. Skanzen 
Krsňovice zve na akce Den dřeva s ukáz-
kami zpracování dřeva nebo na  Den vlny 
a  lnu. Vše si můžete sami zkusit. Podzim 
a  tradiční posvícení – to patří neodmysli-
telně k sobě v Kostelci nad Orlicí. Více na: 
www.orlickehory-cz.info 

www.kralovehradeckyregion.cz

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti
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Čeká tu na vás nepřeberné 
množství značených stezek 
pro pěší i cyklisty. 

Na vaši návštěvu v teplých 
dnech babího léta se těší i větši-
na zdejších památek.
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Indiánské léto 
v Pardubickém kraji
Historie a příroda, to vše se zde snoubí v jeden celek. Přidá-
me-li k tomu ještě chov koní, potom je to ten pravý Pardu-
bický kraj. Přijměte naše pozvání do míst, která vás o tom 
přesvědčí.

Za koňmi do Slatiňan
Areál zámku ve  Slatiňanech nabízí unikát-
ní Hipologické muzeum. Vědecká část ex-
pozice seznamuje s  evolucí a  historií koní, 
jejich anatomií, chovem a využitím ve spo-
lečnosti. Umělecké sbírky „Kůň v umění“ na-
bízí širokou paletu významných obrazů koní 
hlavně z  18.  a  19.  století. Se  zámkem sou-
sedí hřebčín a  výběhy v  zámeckém parku, 
kde jsou celoročně k vidění koně Převalské-
ho, starokladrubští a  jezdečtí. Hřebčín také 
nabízí výukové kurzy jezdectví a  vyjížďky 
na koních.

Zemská brána – brána 
Orlických hor
Na  samotném okraji Pardubického kraje 
najdete Chráněnou přírodní rezervaci, ob-
líbené výletní místo s romantickým údolím 
– Zemskou bránu. Místo, kde na území Čech 
vstupuje Divoká Orlice se svým úzkým bal-
vanovým řečištěm, které je lemováno v úse-
ku několika set metrů bizarními skalami. 
Dojem brány umocňuje kamenný most vy-
stavěný českými a  italskými kameníky v  le-
tech 1901–1903, který byl v nedávné době 
citlivě zrekonstruován. 

Za Kelty do Železných hor
Dodnes je život tohoto národa opředen 
mýty. Naučná „keltská“ stezka u  Českých 
Lhotic na Nasavrcku nás po své 9,5 km dlou-
hé trase provede místy původního keltské-
ho osídlení. U celkem dvanácti zastavení se 
seznámíte nejen s kulturou a životem Keltů, 
ale také s krajinou CHKO Železné hory. Kelt-
skému životu je také věnována výstava v na-
savrckém zámku.

Posvícení na Veselém Kopci
Soubor lidových staveb Vysočina na  Vese-
lém Kopci v  sobotu 5. září pořádá tradiční 
posvícení. Naskytne se vám tak jedinečná 
možnost ochutnat tradiční pečivo, naučit se 
vázat tradiční koláče nebo dozvědět se něco 
víc o zpracování medu. O dobrou náladu se 
postarají dudáci, heligonkáři i  nějaký ten 
folklorní soubor. Dozvíte se také mnoho za-
jímavého o životě, práci i zábavě drobných 
rolníků. Další expozice na vás čeká v neda-
lekých Svobodných Hamrech a  památkové 
rezervaci Betlém-Hlinsko.

Za koňmi do Slatiňan citlivě zrekonstruován.

rereezezezezervrvrvrvacacacacii ii BeBeBBetltléméémm-H-H-Hlilinsnsn kokoo..

Za Kelty do Železných hor

www.vychodnicechy.info 

22 KAM do regionu Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj
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Turistické noviny 
do každé rodiny
První číslo Turistických novin regionu východní Čechy spatřilo 
světlo světa koncem června. Jejich snahou je přilákat do Par-
dubického kraje turisty na atraktivní místa a kulturní či spor-
tovní akce. Noviny určené pro letní sezonu vyšly na 24 stranách, 
ve čtyřech jazykových mutacích a přináší žhavé informace 
z Pardubického kraje.

Najdete tu mimo jiné zámek v Nových Hradech přezdívaný „české Versailles“, Per-
níkovou chaloupku v Rábech pod Kunětickou horou, Muzeum řemesel v Letohra-
dě, dřevěný most v Kočí či kapli svatého Romedia v Cholticích. Čtenáři se mohou 
vydat po stopách Židů do Svitav, rodiště Oskara Schindlera, nebo třeba po pří-
rodních lokalitách unikátní rybniční soustavy na  Bohdanečsku. Noviny nabíze-
jí užitečné tipy pro aktivní odpočinek, ale také řadu rozhovorů s patrony kraje. 
Například s Helenou Vondráčkovou o slatiňanském zámku, Martinem Dejdarem 
o zámku v Chrasti, Václavem Faltusem o rosickém „mašinkářském“ muzeu, Janem 
Svěrákem o pardubickém letišti nebo Richardem Tesaříkem o tom, jak se zrodil hit 
Rybitví. Věděli jste, že tato obec je také rodištěm vynálezců ruchadla – bratranců 
Veverkových? Zpestření do novin vnášejí nejrůznější soutěže, křížovka, dětská vý-
tvarná soutěž či „cool strana pro studenty“ s radami, kam vyrazit na tah. 
Turistické noviny jsou k dostání zdarma ve všech informačních centrech Pardubického 
kraje, u vybraných poskytovatelů služeb cestovního ruchu v kraji i mimo něj. Už nyní je 
jasné, že Turistické noviny pro regi-
on východní Čechy budou mít další 
pokračování – tentokrát zimní. 

www.vychodni-cechy.info

Projekt Turistické noviny pro region Východní Čechy je spolufi nan-
cován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti
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Víte v jakém pořadu České 
televize můžete vidět Jů, Hele 
a Mufa? Pokud ano, napište nám 
do 20. 9. na adresu redakce nebo 
na info @kampocesku.cz. Pět ze správ-
ných odpovědí dostanou zajímavou 
publikaci věnovanou Edicí ČT.

Jana Lightburn
Angličtina s JŮ A HELE / 1, 2, 3
3 netradiční učebnice + AUDIO CD
Věděli jste, že Jůheláci mluví také anglicky? 
Chtěli byste se přesvědčit, co dělají Jů, Hele 
a Muf celý den, co dobrého si vaří na zub, jak 
se starají o  malou sousedovic Annie a  jaké 
nezbednosti Muf vymýšlí? Pak si otevřete tu-
hle knížku, prohlížejte si obrázky, které dob-
ře znáte z dětského vysílání České televize, 
a pročítejte si příhody našich kamarádů. Po-
stačí vám k tomu umět už trochu anglicky. 
Kdo by se necítil jistý, otočí o pár stránek dál, 
podívá se do slovníčku nebo si přečte stejné 
příhody v češtině. Všechny texty si také mů-
žete poslechnout na vloženém CD. 
Netradiční učebnice jsou koncipovány 
do  scének s  obrázky – jako průvodce kaž-
dodenními situacemi a  dialogy se slovní 
zásobou pro běžnou komunikaci. V Anglič-
tině 1 si děti procvičí přítomný čas prostý 
a průběhový a čas budoucí, v Angličtině 2 
a 3 přibude čas minulý.

Stupeň znalosti angličtiny: 
pro pokročilé
Učebnice jsou doplněny mluvenou podo-
bou textu na CD: anglický hlas Benjamin 
Beebe, český hlas Marie Retková.
Brožovaná vazba, každá učebnice 76 stran, 
230 Kč.
Učebnice vyjdou postupně 14. září, 19. října 
a 23. listopadu.

S námi máte výběr!
Knihy z  Edice ČT zakoupíte v  běžné ob-
chodní síti nebo v  internetovém 
knihkupectví České televize. 
www.ceskatelevize.cz/eshop

S Jůheláky do nového 
školního roku!

                www.edicect.cz    

na info @kampocesku.cz. Pět zcesku
ných odpovědí dostanou zajímdosta
publikaci věnovanou Edicí ČT

tině 1 si děti procvičí přítomný čas prostý 
a průběhový a čas budoucí, v Angličtině 2 
a 3 přibude čas minulý.
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Obrázky z učebnice Angličtina 
s Jů a Hele: Podle Stanislava Holého 
nakreslila Maria Axamitová.
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5/9 – 6/9 FIRE TROPHY 2009 
okružní jízda historických hasičských zása-
hových vozidel na trase Želetava – Heraltice 
– Jihlava – Telč –  Želetava – Gars am Kamp; 
www.fi retrophy.at

5/9 – 6/9 Císařské manévry, 
Velké Meziříčí 
sté výročí cvičení rakousko-uherské armády, 
defi lé vojenských jednotek, prohlídky zám-
ku s průvodci v dobových kostýmech, ruská 
čajovna, stylová taverna, řemeslné stánky; 
www.mestovm.cz

9/9 – 1/11 Picasso v Jihlavě
jedinečná výstava kreseb, grafi k a dobových 
reprodukcí plakátů z období, kdy autora in-
spirovaly mytologické scény a  býčí zápasy; 
http://tic.jihlava.cz

9/9 – 16/9 Tradiční hody, 
Velká Bíteš
stavění a kácení máje, krojovaný průvod, vy-
stoupení folklorních skupin, středověké le-
žení na náměstí, hospůdky a hodové sklípky 
ve dvorech měšťanských domů; 
www.velkabites.cz

12/9 Folklorní slavnosti, Třebíč
přehlídka tuzemských i zahraničních folklór-
ních souborů, trh lidových řemesel; 
www.mkstrebic.cz

12/9 – 13/9 Mrkvancová pouť, Polná
tradiční pouť ve svátek patrona města, sv. Li-
guriáše, koncert Václava Hudečka, vyhlídka 
z věže chrámu, noční prohlídky zámku, stře-
dověký jarmark; www.mesto-polna.cz

12/9 – 13/9 Oživený zámek, 
Náměšť nad Oslavou
netradiční prohlídky v  podobě divadelních 
obrazů o osobnostech spojených s městem 
a zámkem, prolínání pravdy a fi kce – na mo-
tivy fi lmového muzikálu Starci na chmelu;
www.namestnosl.cz

19/9 Noční prohlídka hradu s živý-
mi obrazy, Ledeč nad Sázavou
prohlídky běžně nepřístupných prostor le-
dečského hradu za svitu loučí, svící a  luce-
ren; www.ledecns.cz   

18/4 – 1/11 Česko. Rakousko. 
Rozděleni – odloučeni – spojeni.
přeshraniční výstava pořádaná spolkovou 
zemí Dolní Rakousko a  krajem Vysočina, 
společná historie obou zemí v  expozicích 
ve městech Horn, Raabs a Telč;  
www.dolnorakouska-vystava.cz

Víte, že...
• obří reliéfy Bretschneiderovo ucho, Ústa 

pravdy, Zlatý voči, vytesané do  žulových 
skal v okolí Lipnice nad Sázavou, s nadsáz-
kou představují způsoby monitorování lid-
ské činnosti?

• v Hliníkáriu v Humpolci si můžete prohléd-
nout přes 600 pohlednic zaslaných neexis-
tujícímu Hliníkovi? 

• rozměrné dioráma Jiřího Trnky na  motivy 
Karafi átových Broučků, vystavené v Síni ro-
dáků v  Jimramově, bylo původně určeno 
na světovou výstavu 1939 v New Yorku?

• troje hodiny na  Vysočině drží primát NEJ? 
Největší věžní hodiny jsou v Třebíči, největší 
osvětlené věžní hodiny jsou ve Velkém Me-
ziříčí a největší sluneční hodiny jsou v Třešti. 

Barevný podzim
Chystáte se na Vysočinu a přemýšlíte, kam se všude podívat? Chcete si 
zpestřit volné chvíle návštěvou zajímavé akce nebo nevšední výstavy? 
Přinášíme vám pár tipů:

Na Vysočině se nachází geografi c-
ký střed ČR. Pokud víte, na jakém 
místě, napište nám do 20. 9. na ad-
resu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Pro tři ze 
správných odpovědí máme připra-
veny ceny věnované organizací 
Vysočina Tourism.

www.velkabites.czw Ro
př
ze
sp
ve
w
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Konec únavě 
– na jižní Moravě
Slunečná, přívětivá, pohostinná. Taková je jižní Morava. Návštěvníky vítá 
s otevřenou náručí a nabízí jim nepřebernou škálu zážitků, chutí i barev. 
Ukáže vám místa, kudy kráčela historie, místa, kde dnešní lidé v duchu 
tradic pečují o kraj nevšedních zážitků. 

Průvodce Podyjím
Tento turistický region, kde si každý na-
jde to své, je místem jako stvořeným pro 
atraktivní dovolenou v  oblasti česko-ra-
kouského pomezí řeky Dyje. Najdete tu 
archeologická naleziště světového význa-
mu, zříceniny středověkých hradů, města, 
majestátné hrady, zámky, pamětihodnosti 
i  přírodní zajímavosti. To vše podkreslené 
folklorem, báječnou gastronomií a  přede-
vším skvělým vínem. Průvodce Podyjím 
vás zavede například za památkami Zno-
jma i jeho podzemí, ke hradu Roštejn, do 
Jaroměřic nad Rokytnou nebo do Vranova 
nad Dyjí. Pozve vás na vyhlídkovou plavbu 
po Vranovské přehradě, na  hrad Bítov, zá-
mek v  Mikulově nebo do  Lednicko-valtic-
kého areálu. A navíc vám doporučí i vhod-
né ubytování. 
Více na www.touristregionpodyji.cz

Na Pálavě nech na hlavě
Proč? Protože tu slunce umí krásně pálit, 
jak ostatně už napovídá sám její název. Bu-
dete si tu připadat jako někde na slunném 
jihu. Na okolních vinicích dozrávají hrozny, 
hrádky z  bílého kamení stále střeží vinné 
sklepy a vy můžete kráčet po stopách lidí, 
kteří se v  tomhle kraji před stovkami let 
usadili a žili. I vám tu může být dobře stej-
ně jako jim. Na  výšlap Pálavou se můžete 
vydat například z  Dolních Věstonic (trasa 
měří 18,5 km). Hned za  obcí vystoupáte 
ke  zřícenině Dívčích hradů, odkud vede 
stezka až k nejvyššímu vrcholu Pavlovských 
vrchů – Děvínu. Odtud můžete pokračovat 
naučnou stezkou přes zříceninu Sirotčího 
hrádku až na  Stolovou horu. Dále pak ko-
lem Kočičí skály na Turold nad Mikulovem 
a do Mikulova. 
Více na www.mikulov.cz

Po stopách Bobulí
„Ty, to je krása. Podívej se na to, ty barvy, ten 
vzduch, co bychom v tý Praze dělali?“, věta, kte-
rá zazněla ve fi lmu Bobule, režiséra Tomáše Ba-
řiny, natáčený na jižní Moravě. Navštivte místa, 
kde se natáčel fi lm o víně a vinařích. Genius loci 
zachycený na fi lmových záběrech točících se 
kolem vinic dal také tomuto fi lmu jeho jméno 
– BOBULE. Spatříte na vlastní oči místa, která 
znáte z fi lmu, a jejich prostřednictvím poznáte 
jedinečné kouzlo a přívětivost jižní Moravy. 

Na větrném mlýně
Areál Bukovanský mlýn najdete mezi obce-
mi Bukovany a Ostrovánky u Kyjova. Nabízí 
bohaté možnosti pobytů a  akcí vhodných 
pro širokou klientelu. Celý areál je vystavěný 
v  tradičním stylu moravského Slovácka se 
stylovými rustikálními interiéry navozující-
mi neopakovatelnou atmosféru. V rámci ba-
líčků nabízí zajímavé programy pro rodiny 
s dětmi i fi rmy. Okusit můžete například sva-
tomartinské víno se svatomartinskou husou 
nebo slováckou zabijačku. 
Více na www.bukovansky-mlyn.cz
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www.jizni-morava.cz
www.ccrjm.cz
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Díky nabídce Top výletních cílů získáte 
přehled o tom, co byste při návštěvě 
jižní Moravy neměli minout. Stát se Top 
výletním cílem není jenom tak, uchazeč 
musí splnit řadu kritérií, která se zaměřují 
především na kvalitu nabídky a posky-
tovaných služeb. Značka Top výletní cíle 
jižní Moravy je jistotou kvality pro vás.

Nabídka Top výletních cílů jižní Moravy 
je opravdu bohatá – zavítejte na hrady 
a zámky, do výstavních prostor muzeí 
a galerií, poznejte krásy přírody jak 
pěšky, tak i na lodi, navštivte místa plná 
zábavy, zážitků i poznání. 

Pro přehlednost nabídky jsme rozdělili 
naše cíle do pěti tematických skupin, 
které také disponují odlišnými barvami: 
Hrady a zámky naleznete pod oranžovou 

barvou, skupina Muzea a výstavy se pyš-
ní fi alovou barvou, Kláštery a památníky 
červenou, pro Krásy přírody je tu zelená 
barva a poslední barvou je modrá, tu 
najdete u cílů typu Zábava a zážitky.

A na která místa na jižní Moravě vás 
zveme? Mezi první Top výletní cíle se 
řadí např. Moravský kras, Státní zámek 
Lednice, Muzeum města Brna – Špil-
berk, zámek Slavkov, Moravská galerie 
v Brně, Baťův kanál, Muzeum Brněnska 
– Mohyla míru a Památník písemnictví 
Rajhrad, Western Park Boskovice, zámek 
Valtice s Národním vinařským centrem, 
Automotodrom Brno, Moravské zemské 
muzeum, Znojemské podzemí, Technic-
ké muzeum v Brně, Slovanské hradiště 
v Mikulčicích, Mendelovo muzeum nebo 
Státní zámek Lysice.

Jak výčet těchto atraktivit naznačuje, 
nabídka Top výletních cílů je opravdu zají-
mavá a pestrá! A tento výčet není konečný, 
naše nabídka se bude neustále rozrůstat 
o další nezapomenutelné zážitky.

Informace o Top výletních cílech naleznete 
na nové webové stránce www.vyletnicile.cz. 
Získáte komplexní přehled o jednotlivých 
cílech, o jejich historii i současnosti, o na-
bídce a doprovodných službách, nebudou 
chybět důležité kontakty, informace o ote-
víracích dobách i cenách. 

Top výletní cíle jižní Moravy jsou úzce 
spjaty s Topvýletními cíli Dolního Rakouska 
(www.ausfl ug.at), které
prezentují úspěšně svoji nabídku
na trhu již několik let. Výsledkem
společné práce se stane bohatá
přeshraniční nabídka výletů, každý z vás 
jistě najde ten správný tip
na den plný zážitků na jižní Moravě 
a v Dolním Rakousku!

Top výletní cíle jižní Moravy 
jsou nejatraktivnější místa 
našeho regionu. Zveme vás 
k jejich návštěvě! 
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www.kampocesku.cz28 KAM po Česku

Vyjdi, ty stárečku, 
vyjdi z domu…
Významná výroční lidová slavnost známá v Čechách jako posvícení či 
na Moravě jako hody se odnepaměti konala na počest založení toho 
kterého místního kostela. Věděli jste, že podle legendy slavil první hody 
král Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě?

Posvícení a hody
Hody byly a stále jsou svátkem zábavy, vese-
lí, dobrého jídla a pití. Však se taky na ně hos-
podyně připravovaly několik dní dopředu. 
Vysmejčily stavení, zařízly husu, kachnu 

nebo kuřátko, napekly koláčů různých tvarů 
a chutí a přichystaly sváteční stůl. Na hody 
se tradičně scházela celá rodina a platilo, že 
čím víc hostí, tím větší pocta pro hospodyni. 
Hody se slavily různě dlouhou dobu, obvyk-
le od  sobotního večera do  úterního rána. 
Zahajoval je sváteční nedělní oběd. Po něm 
se šlo do kostela na požehnání a pak už se 
chasa rozběhla na zábavu k muzice.

Vinobraní
Tato slavnost vína pořádaná na podzim v ob-
dobí jeho sběru si svou původní podobu za-
chovala především v oblasti jižní Moravy, kde 
ji dodnes provází tradiční rituály, třeba tolik 
známé „zarážání hory“. Protože hlavním mo-
tivem vinobraní je víno, můžete se zde setkat 
s mnoha jeho odrůdami z širokých vinařských 

oblastí a  také se o  něm mnohé dozvědět 
od zkušených vinařů. Střihněte si sólo s muzi-
kou a dejte po penízku, ať dlouho vydrží hrát. 

Vínečko bílé, si od mé milé,
budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé.
Vínečko rudé, si od té druhé,
budu ťa pít, co budu žít, vínečko rudé.

Nina Kročilová
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www.bucovice.cz

Rovnou do Bučovic
Až se vydáte na jižní Moravu, určitě navštivte také Bučovice. Město 
je díky své poloze na úpatí Ždánického lesa vyhledávaným místem pro ak-
tivní odpočinek. Značenými stezkami se lze snadno dostat do nedalekých 
Chřibů, navštívit Buchlovský hrad, Moravský kras nebo třeba Slavkov.

Nejvýznamnějšími památkami města jsou 
například renesanční zámek z let 1567–1582, 
unikátní stavba italské renesance na  sever 
od  Alp. Dále pak klasicistní farní kostel Na-
nebevzetí Panny Marie, Strakoschův dům či 
kubistický Obecní dům, dnes sídlo městské-
ho úřadu. Pro volný čas ve městě můžete vy-
užít nabídky lázeňského a relaxačního centra 
v prvním patře krytého plaveckého bazénu. 

Vikingský drakar v Bučovicích?
Ano, a třeba i vzducholoď Italia Umberta No-
bileho, na které se vydal k severnímu pólu 
mezi jinými také radiolog František Běhou-
nek. Najdete tu také Fram, loď Fridtjofa Nan-
sena, či eskymácký kajak, stejný, na jakém se 
Nansen zachránil. To a mnohé další nabízí je-
dinečná výstava Borise Vlacha, učitele zdejší-

ho gymnázia, v bučovickém muzeu. Výstava 
„Lodě s osudem“ potrvá pouze do 11. října. 
„Zajímají mě detaily a snažím se o věrnost,“ 
říká Vlach a dodává, že „materiálem pro stav-
bu modelů je ořechové, lipové a borovicové 
dřevo, některé maličkosti jsou pak ze slono-
viny“. Jako zkušený cestovatel, který navští-
vil více jak 50 zemí pěti kontinentů, doplnil 
svou expozici také suvenýry a  předměty ze 
svých cest. Více informací na  http://muze-
um.vyskov.cz/bucovice/bucovice.htm.

-lgs-
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Nejvýznamnějšími památkami města jsou

zámek farní kostel

www bucovice cz

-lgs-

Boris Vlach, autor výstavy
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Naše nej…
• Nejstarší jodobromové lázně Česka
• Minerální voda – prehistorické moře
• Rarita – nejšikmější kostel v Česku 
• Jedinečné projížďky v kočáře s pravidelným 

kalendářem jízd v Moravskoslezském kraji
• Vícenásobní extraligoví mistři v házené
• Rodiště Dany Zátopkové, Šárky Kašpárko-

vé, Radka Štěpánka, Petry Němcové 

Tipy k návštěvě
Lázně Darkov, www.darkov.cz
• Přírodní léčivý zdroj – vysoce kvalitní jo-

dobromová solanka
• Komplexní léčebná rehabilitační péče, vy-

nikající výsledky 
• Oblíbené relaxační pobyty na míru, dárko-

vé poukazy 
• Moderní wellness centra pro veřejnost
• Polárium, bazény, sauny, masáže a další

Zámek Fryštát, www.zamek-frystat.cz 
• Prohlídky šlechtických interiérů ve 2 okruzích
• Stálá expozice Národní galerie Praha 
• Provádění v dobových kostýmech
• Nostalgické kočárové jízdy v  zámeckém 

parku
• Komorní koncerty a občanské obřady

Kostel sv. Petra z Alkantary – „česká Pisa“
• Sklon od svislé osy 6,8° – na rovné 
 ploše, a přece šikmo
• Pokles půdy pod kostelem 37 m
• Prohlídky s výkladem na objednávku

Balíčky zážitků pro všechny smysly, 
www.balickyzazitku.cz – hledej „Karviná“

Cyklotrasy fajnym městem – tematické 
trasy Karvinou a okolím

Žhavé novinky a co se chystá
• Karvinská zážitková univerzita
• Nové balíčky zážitků
• Turistická známka šikmého kostela 
• Zařazení do projektu „Báječná místa a aktivity“ 
• Golf Lipiny (předpokládané otevření 
 r. 2010)

Karviná
Navštivte údolí řeky Olše na samém okraji Beskyd a poznejte 
město založené na obchodní cestě z Uher do Pobaltí. Seznam-
te se s jeho dlouhou historií. Přestože byla Karviná v minulosti mnohdy 
spojována spíše s těžbou uhlí, její současnost je zcela jiná. Široká nabídka 
turistických možností, památek nebo lázeňství dělá z Karviné to pravé 
místo pro výlet.

Informační centrum města Karviná:
Tel.: +420 596 318 620
E-mail: micka@rkka.cz
www.karvina.cz 
(v sekci město a čím město žije)

•
•
•
•

•
•

T

N
m
t
s
t
m

 

-

•
•
•
•

•

K
•
 
•
•

B
www

C
t

Ž
•
•
•
•
•
 

B
ww

C

í

zích

kém

saa“

cké Zajímavosti v okolí
• DinoPark Ostrava (provoz od  července 

2009, obec Doubrava, Karvinsko)
• Archeopark (Chotěbuz u Karviné, 
 viz www.muzeumct.cz)

29KAM na výlet
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Vážení čtenáři,
léto nám uteklo jako voda. Děti už se zase těší do škol 
a školek, dospělí sledují předvolební kampaně a rozčilu-
jí se u televizorů. Mohlo by se zdát, že i turistická sezona 
končí. Není tomu tak. Kam po Česku vyhlašuje její ofi ciální 
prodloužení. Využijte babího léta a navštivte ještě krásné 
české památky, vstupte do otevřených bran zoologických 
zahrad, kde ze svých příbytků nedočkavě vyhlížejí šimpan-
zové, papoušci a hranostajové. Jen Nese tam nenajdete. 
Až dáte sbohem zvířeně, nezapomeňte protáhnout nohy 
na horách a zúčastnit se tradičních či netradičních akcí. 
V září jich zase bude hojnost. Stejně jako dobrého jídla 
a pití. Bude po žních, dost trnek na povidla a máku haba-
děj, k tomu vykrmená drůbež nebo to macaté prasátko. 
Proti gustu žádný dišputát. Poctěte návštěvou co nejvíc 
hospodyň, navštivte české posvícení i moravské hody. 
Vystřihněte si pěkně polku s krásnou děvčicou či urostlým 
šuhajem. Muzikanti budou veselí a zahrajou, co si řeknete. 
Naučte se nové lidové písně a oprašte si ty, které už umíte. 
Za dobrý pěvecký výkon budete odměněni pohárkem bí-
lého. Jedlíci se můžou těšit na tu tradiční husičku, knedlíky 
se zelím, koláče a vdolky. Nechci vás nabádat k obžerství, 
chci vám navrhnout, jak strávit příjemné zářijové dny. Jak 
se pěkně s grácií rozloučit s létem. Třeba s perníkovým 
srdcem v ruce jedné a lahvinkou vínka v ruce druhé. Jen 
abyste pak věděli KAM. 

Nina Kročilová, redaktorka

30 KAM za kulturou www.kampocesku.cz

www.karvina.cz

Národní zemědělské 
muzeum Praha

Stálé expozice

Jede traktor – sbírka zemědělské techniky 
(celoročně; velký sál – snížené přízemí)
Unikátní sbírka historických traktorů a dalších 
zemědělských strojů v  moderním prostředí; 
interaktivní program pro děti i pro dospělé.

Malá muzejní farma 
(celoročně; dvůr – vchod z muzea nebo  z Le-
tohradské ulice)
Živočišná část – ukázky chovu domácích 
zvířat – živí králíci, slepice a ovce;
rostlinná část (políčko) – různé zemědělské 
plodiny a další rostliny. 

Výstavy

Kamčatka – země vulkánů a šamanů  
(hlavní vestibul, schodiště a 1. patro; 
12. 8. – 18. 10. 2009) 
Výstava fotografi í a přehlídka dokumentárních 
fi lmů Pavla Hubenky z jeho cest po Kamčatce 
v letech 2001-2008. 

Kuchařství a veřejné stravování 
(malý sál v 1. patře; 18. 9. 2009 – 3. 1. 2010)
Výstava o historii stravování a stolování, která 
se zabývá nejen vývojem stravovacích zvyklos-
tí našich předků, ale zároveň proměnami míst, 
kde docházelo a dochází ke konzumaci jídla.

Dřevo krásných stromů
(velký sál v 1. patře; 30. 9. 2009 – jaro 2010) 
Výstava představuje dílo Martina Patřičného, 
umělce pracujícího se dřevem. Přináší ukázky 
„těla“ více než čtyřiceti našich známých stromů 
a také stovky exponátů. 

Přednášky pro veřejnost 
(začátky v 17.00, zasedací sál ve zvýšeném příze-
mí, č. 14, vstup volný) 

9. 9. Zahrádka na podzim 
RNDr. Stanislav Peleška – odborný pracovník

23. 9. Kamčatka, země vulkánů a šamanů 
PhDr. Pavel Hubenka – režisér a fotograf

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00  Praha 7
Tel.: +420 220 308 200
E-mail: nzm.praha@nzm.cz www.nzm.cz

Klatovy

Město Klatovy vás srdečně zve
 
7. 9. Putovní výstava 
„Historie školství v Klatovech“
Zahájení výstavy proběhne 7. 9. 2009 na 
Základní škole Klatovy, dále bude výstava 
putovat po ostatních klatovských školách až 
do června 2010.

12. 9. Dny Evropského dědictví v Klatovech 
"Památky měřené časem"

16. 9. – 13. 11. Expedice Tibet
Výstava fotografi í z cest Miloše Kašpara 
a Jany Dvorské se pořádá v přednáškovém 
sále vlastivědného muzea Dr. Hostaše. 

28. 9. Svatováclavská jízda

Informační centrum města Klatovy 
Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
Tel.: +420 376 347 240
E-mail: icklatovy@mukt.cz 
www.klatovy.cz

Karviná

5. 9. Hornické slavnosti
Tradiční akce provázená zajímavým progra-
mem a bohatým stánkovým prodejem. Vy-
stoupí skupiny Monkey Bussines, Olympic 
nebo Horkýže slíže. Pro děti je připraven spe-
ciální program. Vstupné je zdarma.
18. 9. S kolem kolem Karviné
Cykloakce vhodná pro celou rodinu bude 
odstartována v odpoledních hodinách na do-
pravním hřišti v Karviné. Na trase jsou připra-
vena zastavení pro děti, ty zde naleznou zába-
vu i poučení. Startovné je zdarma. Při nepřízni 
počasí se akce přesouvá na 19. 9. 
20. 9. Barevný podzim
Tato ekologická akce bude probíhat v parku 
B. Němcové a její součástí bude i soutěž Voří-
šek roku. Nezapomeňte využít Dnů evropské-
ho kulturního dědictví 19.–20. 9., kdy se konají 
prohlídky karvinských památek.
26. 9. Zavírání pramenů
Veselé loučení s lázeňskou sezonou při bur-
čáku. Akce s kulturním programem proběhne 
odpoledne ve starých i nových lázních Darkov. 

Soutěž
Víte, jak při vinobraní probíhalo „zará-
žání hory“? 
Své odpovědi můžete zasílat do 15. 10. na adresu redak-

ce nebo na e-mailovou adresu info@kampocesku.cz. 

Na tři vylosované výherce čeká odměna v podobě 

map od vydavatelství Kartografi e Praha, a. s.

?obran

l
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Holice České Švýcarsko

www.info.rokytnice.cz

www.bavi.cz

Rokytnická lákadla
5. 9. Přepadení kunštátské celnice 
2. ročník akce Přepadení kunštátské celnice 
pořádá muzeum Pevnost Hanička ve spolu-
práci s obcí Orlické Záhoří.
28. 9. Svatováclavský koncert
Jste příznivci vážné hudby? Přijďte si ji po-
slechnout do kostela Nejsvětější Trojice 
v Rokytnici v Orlických horách. Vystoupí li-
berecký dětský pěvecký sbor Severáček.

HradeckoHradecko
4.–5. 9. Fišerův Bydžov 2009
13. ročník festivalu dechových orchestrů
www.novybydzov.cz
4.–5. 9. Hradec Králové v zrcadle staletí 
aneb Slavnosti královny Elišky
Historické centrum města Hradce Králové 
www.armentum.cz
5. 9. Pochod pohádkovým lesem
Třebechovice pod Orebem 
www.trebechovice.cz
13. 9. Město na kolech
Ulice města Hradce Králové 
www.caspv.cz                                                 
28. 9. Hradecký koštýř
Městská hudební síň, historické centrum 
města Hradce Králové
www.ic-hk.cz; www.adalbertinum.cz; 
www.diecezehk.cz
28. 9. Svatováclavská přehlídka koní
Historické centrum města Hradce Králové 
www.diecezehk.cz
28. 9. – 28. 10. Čekání na Václava
Scény Klicperova divadla
www.klicperovodivadlo.cz

Český rájČeský ráj
5. 9. – 4. 10. Josef Horáček – výstava
Výstava Josefa Horáčka s rodinou 
5.–6. 9. Vystoupení šermířů 
Ukázky historického šermu 
http://hrad-kost.cz
8.–13. 9. Jičín, město pohádky
19. ročník tradičního kulturního festivalu 
www.jicin.org, www.pohadka.cz
26. 9. Festival středověké hudby
Zámek Dětenice
www.detenice.cz

Krkonoše a PodkrkonošíKrkonoše a Podkrkonoší
5. 9. Hudební festival „Za zdí“ 
http://festival.farnostvr.info
6. 9. Trutnovský jarmark
www.trutnov.cz
12. 9. Zavírání turistické sezony 
www.podzvicinsko.cz
26. 9. – 13. 12. 14. Erbenův Miletín
www.miletin.cz 
28. 9. Žacléřská sedmdesátka 
www.zaclerska70.cz
3. 10. Slavnosti Holovouského malináče
www.holovousy.cz
3. 10. Svatohubertská slavnost
www.hospital-kuks.cz 

Kladské pomezí Kladské pomezí 
5. 9. 23. ročník terénního běhu 
Broumovské stěny
www.poclickej.net
11.–12. 9. Specialized Rallye Sudety
15. ročník maratonů horských kol
www.redpointteam.cz
19.–26. 9. Novoměstský hrnec smíchu
www.novemestonm.cz
26. 9. Teplice nad Metují
3. ročník pochodu Teplicko-adršpašskými 
skalami 
www.poclickej.net

Orlické hory a PodorlickoOrlické hory a Podorlicko
11. 9. Choceňské vinobraní 
12. 9. BETLÉMÁCI 
www.betlem.cz
19. 9. Kostelecké posvícení
www.kostelecno.cz
25.–27. 9. Svatováclavské slavnosti 
25.–27. 9. Českotřebovské vinobraní

Královéhradecký kraj

www.hradeckraloveregion.cz

11.–12. 9. Dny Českého Švýcarska
11. září v 19 hod. se přijďte podívat do Krás-
né Lípy na koncert Vašo Patejdla. 12. září 
se zúčastněte Parkmaratonu na trase Bad 
Schandau – Krásná Lípa. Začíná v 10 hod. Ne-
opomeňte ani doprovodný program. Mezi 
10. a 14. hod. se koná originální Krásnolip-
ský rodinný maraton aneb putování za led-
ňáčkem. A mezi 9. a 18. hod. se můžete těšit 
na Den otevřených dveří v Domě Českého 
Švýcarska. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
26.–28. 9. Ekofestival s cestovatel-
skou tematikou SEDM DIVŮ
Benefi ční akce, na které uslyšíte 
zajímavé přednášky z cest po celém světě, 
jejichž účelem bylo pomoci lidem v nouzi, 
podpořit lokální kulturní tradice a přispět 
k ochraně ohrožené přírody. Připraven je 
i bohatý doprovodný program, např. foto-
grafi cký workshop, kurzy latinskoameric-
kých tanců, čajové obřady, míchání éteric-
kých olejů, povídání O stromech a lidech…

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti

Rokytnice v Orlických horách

12. 9. Litovelské slavnosti
Přijeďte se podívat na VI. ročník Litovelských 
slavností, jejichž ústředním tématem budou 
„památky měřené časem“. Na dvou scénách 
(Masarykovo náměstí a muzeum) budete 
moci zhlédnout třeba Chinaski, Dalibora Jan-
du či Ivana Mládka se skupinou Banjo band. 

Litovel

21. 8. Návrat prince Karla
Do památníku Dr. Emila Holuba v Holicích se 
vrací princ Karel – vzácný exponát kapského 
lva, který byl počátkem července převezen 
do Ostravy, kde se ho ujal tým restaurátorů. 
Přijďte se na něj podívat denně mimo pon-
dělí. Všechny rád uvidí.

11. 9. Peklo fšem vol. 4 
Na páteční večer láká koncert, jehož výtěžek 
bude věnován psímu domovu v Lukavicích. 
Do hotelu Labuť v Rychnově nad Kněžnou 
vám přijedou zahrát Big beer terror, Tass, Ra-
dio Jerevan nebo Sicherhatesystem a další. 
Vstupné je 100 Kč.
Za 10 kilogramový pytel psích či kočičích 
granulí vstup pro dva zdarma. 

www.sicherhatesystem.czechian.net

Rychnov nad Kněžnou

www.holice.cz

www.ceskesvycarsko.cz

KAM_zari_2009_CZ_07.indd 31KAM_zari_2009_CZ_07.indd   31 24.8.2009 6:53:0624.8.2009   6:53:06



www.kampocesku.cz

Správné odpovědi a výherci
Soutěže červenec–srpen 2009
(Celkem došlo 1 266 odpovědí)

Křížovka od Baseta

Sudoku

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

32 KAM pro bystré hlavy

Výlety do Polabí
Otázka: Víte, kde má své informační centrum obecně 
prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí?
Správné odpovědi: Poděbrady
Celkem soutěžilo: 247; správně odpověděli: 67; špat-
ně odpověděli: 180
Výherci: Naďa Pénzešová, Trutnov; Olga Pětivoká, Pra-
ha; Barbora Belavá, Palkovice; Jindřich Ryk, Most; Jaro-
slav Borůvka, Zbraslav u Brna

Kartografi e Praha
Otázka: Která ze tří rozhleden v  Karlových Varech se 
nachází v nejvyšší nadmořské výšce?
Správné odpovědi: Goethova vyhlídka
Celkem soutěžilo: 201; správně odpověděli: 199; špat-
ně odpověděli: 2
Výherci: Vladimír Provazník, Černá za  Bory; Ludmila  
Šubrtová, Praha; Jan Slezák,  Karlovy Vary

Prázdninová nabídka České televize 
Otázka: Napište nám tři nejúspěšnější tituly, které 
v Edici ČT vyšly.
Správné odpovědi: Kluci v akci, 13. komnata, Františ-
kova velká kniha pohádek
Celkem soutěžilo: 174; správně odpověděli: 29; špat-
ně odpověděli: 145
Výherci: Olga Marešová, Jince; Martina Vaňková, Pra-
ha; Josef Osladil, Bohutín; Jana Mertová, Šumperk; Ja-
roslav Bizoň, Liboš

Prázdniny v Královéhradeckém kraji 
Otázka: Fotosoutěž
Celkem soutěžilo: 36
Výherci: Jiří Mlejnský, Týnec n. S.; Josef Šochman, Pra-
ha; Hana Daňková, Čebín

Poznáváte…?
Otázka: Víte, jak se jmenuje tato skulptura?
Správné odpovědi: socha se jmenuje POZOROVATEL – 
autor Karl Emil Wiele
Celkem soutěžilo: 35; správně odpověděli: 25; špatně 
odpověděli: 10
Výherci: Jaroslava Neumannová, Liberec; Marek Kor-
páš, Stráž pod Ralskem; Michaela Vršecká, Hrádek nad 
Nisou; Pavel Pretschner, Písek; Miloslava Lasáková, Ha-
vířov

Křížovka
Tajenka: vytrvalostním hlavičkováním
Celkem soutěžilo: 321; správně odpověděli: 321; špat-
ně odpověděli: 0
Výherci: Jan Kohout, Břehy; Monika Karasová, Králův 
Dvůr; Fuksa Jiří
Brno-Bystrc; Hana Běláková, Mirošov; Jarmila Klimková, 
Žeranovice

Sudoku
Řešení: 936 527 841
Celkem soutěžilo: 251; správně odpověděli: 251; špat-
ně odpověděli: 0
Výherci: Monika Bačová, Králův Dvůr; Miroslav Kaňa, 
Brno; Hořejší Marie, Řepeč; Anna Šebestová, Hodonín; 
Patrick Dresher, Děčín

Všem výhercům blahopřejeme.

Tajenku a řešení sudoku nám za-
sílejte do 20. 9. na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. 
Deset šťastlivců od nás dostane 
mapy.
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 22. srpna Dostihový den – III. kvalifikace na Velkou pardubickou České pojišťovny

  Slovenský den - Velká cena SKANSKA, a.s. 

 4. - 6. září Mezinárodní výstava „ Koně v akci“

 12. září Dostihový den – IV. kvalifikace na Velkou pardubickou České pojišťovny 

  Francouzský den - Velká cena Bargiela, dotovaná společností

  CHARVÁT Group s.r.o.

 10. října Dostihový den - DOMEC St.Leger s Českým rozhlasem Pardubice

 11. října Dostihový den - 119.Velká pardubická České pojišťovny

 24. října Dostihový den – závěrečné dostihy

 27. - 28. října Prostata Cup - všestrannost 

 30. října Velká zemědělská AGROTEC – prezentace zemědělské techniky

 31. října III.tradiční Hubertova jízda městské jízdní policie Pardubice

P A R D U B I C E
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ 

Vítězové
118. Velké pardubické

České pojišťovny
Josef Bartoš

a Sixteen

Dostihový spolek a.s. / Pražská 607 / 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 797 111 / fax: +420 466 335 304
email: racecourse@pardubice-racecourse.cz

g e n e r á l n í  p a r t n e r
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