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1KAM po Česku

Milí čtenáři,

na stránkách první-

ho letošního vydá-

ní magazínu KAM 

po Česku najde-

te opravdu nepře-

berné množství po-

zvánek KAM v  roce 

2010. Jednak to jsou pozvánky všech hejtma-

nů, dále pak pozvánky do jednotlivých krajů. 

Z jejich rozmanitosti a nápaditosti je patrné, že 

domácí cestovní ruch dostává zelenou napříč 

republikou, což nám, návštěvníkům, činí ob-

zvláštní potěšení.   

Aktivní využití volného času je cesta, jak pře-

dejít takovým světovým primátům, kterých se 

nám v  posledních letech dostává. Sedmé mís-

to nejtlustších dětí na světě není nikterak licho-

tivé. Možná to svědčí o dostatku jídla, ale zce-

la jistě o nedostatku pohybu. Je na nás, na ro-

dičích, co uděláme proto, aby naše děti neby-

ly terčem posměchu, častých nemocí a podob-

ných radostí. Dřív když přišlo dítě ze školy, ho-

dilo tašku do kouta a hurá ven. Dnes je to hurá 

k počítači, kde dřepí celé dny a kynou. Chtělo by 

to nějaké novoroční předsevzetí.      

Máme za sebou po čertech divoký rok a je dob-

ře, že je za námi. Doufejme, že rok letošní bude 

šetrnější k  našemu zdraví, zaměstnání, peně-

ženkám, prostě ke všemu, co nás tradičně drží 

při životě. Proto pokud si mohu něco přát, přeji 

si, abychom byli všichni zdraví, a když už náho-

dou budeme nemocní, aby nás uzdravení stálo 

co nejmíň. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Řezno, česká brána na západ
Regensburg, česky Řezno, je čtvrtým největším bavorským městem. Zalo-
žen byl nedaleko soutoku řek Řezná (Regen) a Dunaje, v nadmořské výš-
ce 326–471 m. Z Bavorského lesa to sem máme, co by kamenem dohodil, 
a ani v minulosti tomu nebylo jinak. 

Dopisy čtenářů
Vážení přátelé, dostalo se mi zcela náhodou 

do rukou říjnové vydání vašeho časopisu 

a byl jsem překvapen jeho úrovní a velmi se 

mi líbil. Chtěl bych vědět, kam je váš časopis 

distribuován, abych se mohl stát jeho pravi-

delným čtenářem. Mnoho úspěchů ve vaší 

práci vám přeje 

Jiří Hrdlička, Kladno 

Aktuální seznam distribučních mít ma-
gazínu KAM po Česku najdete na našich 
webových stránkách www.kampocesku.cz 
– sekce KAM pro KAM. 

Dobrý den, …, musím Vám zcela upřímně 

sdělit, že magazín KAM po Česku mám velmi 

rád a stal se neodmyslitelnou součástí ná-

mětů a inspirací pro výlety za poznáváním 

naší země. Proto samozřejmě vítám možnost 

předplatit si jej i na další období. Současně 

využívám této příležitosti k tomu, abych 

všem, kdo mají zásluhu na tom, že magazín 

tohoto druhu, jako jeden z mála, ne-li v sou-

časnosti jediný, žije a dělá nám radost, popřál 

pokud možno klidné, spokojené a radostné 

Vánoce a v roce 2010 pak především pevné 

zdraví, optimismus a trvale dobrou náladu, 

nezbytné to předpoklady pro radost ze života 

a záslužné práce. Vše dobré a stále zajímavější 

a nápaditější obsah časopisu v roce 2010! 

Jan Slezák, Karlovy Vary

Děkuji všem našim čtenářům, kteří si v  roce 

2009 objednali zasílání magazínu KAM po 

Česku. S  potěšením mohu konstatovat, že 

jejich počet se v roce 2010 zněkolikanásobil. 

Nebývalý zájem o KAM a jeho zasílání na pri-

vátní adresy svědčí nejen o rostoucím zájmu 

čtenářů, ale také o tom, že se KAM stává stále 

více nedostatkovým zbožím. Možná také proto, 

že jen v roce 2009 bylo distribuováno 12 960 

výtisků na střední a vyšší odborné školy, 8 760 

výtisků VIP osobnostem a manažerům, 7 280 

výtisků dopravcům a více než 15 000 výtisků na 

památkové objekty po celé ČR. Zkrátka, kdo si 

KAM objednal, dobře udělal.  

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Původně keltské středisko (Radasbona), poz-

ději Ratisbona, bylo kolem roku 70 obsaze-

no Římany. Ti tu založili vojenský tábor pro 

kohortu, který císař Marcus Aurelius roku 

179   rozšířil na tábor pro legii a nazval Cast-

ra Regina (pevnost na řece Regen). Ve 4. sto-

letí byla pevnost zničena Germány a počát-

kem 6. století se tu usídlil kmen Bavorů, kte-

ří v 7.  století přijali křesťanství, ale jejich vlá-

du o půl století později ukončil Karel Veliký. 

Řezno se zanedlouho změnilo v sídelní měs-

to vládců východofranské říše. 

Unikátní památkou je zdejší Steinerne Brüc-

ke (Kamenný most 1135–1146), který byl 

vzorem dalším mostům (Londýn, Avignon, 

Písek, Roudnice) a zcela jistě ho postavil stej-

ný architekt jako Juditin most v Praze. Věděli 

jste, že roku 1630 tu zemřel Johannes Kep-

ler, jehož muzeum (Kepplerhaus) tu můžete 

navštívit?

Letos 13. ledna tomu bude přesně 1 165 

let, co do Řezna dorazilo (roku 845) čtrnáct 

Boemanů, aby tu i se svými družinami přija-

li křest. Pravděpodobně šlo o 14 knížat čes-

kých kmenů, kmenů historiky předpokláda-

ných, leč nikdy nedoložených. Přestože Ba-

vorský geograf (latinský spis po roce 843) 

uvádí pouze jediný kmen nazývaný Beche-

imare, připisuje mu celkem 15 hradů (civi-

tates). To by znamenalo, že Becheimare měli 

15 knížat a křest přijala knížata všech kmenů, 

tedy až na jediný. Pokud by se jednalo o jedi-

ný kmen, stačilo by pokřtít jediného knížete. 

Tento křest měl zabránit válce s Ludvíkem II. 

Němcem (kolem 805–876), prvním výcho-

dofranským králem. Omyl, už následujícího 

roku Ludvík vytáhl v půli srpna s vojskem pro-

ti znesvářeným moravským Slovanům, kde 

spory urovnal a vévodou ustanovil Rostisla-

va. Poté táhl do Čech a dojednal to, co neby-

lo dojednáno při křtu v Řezně. Chtěl přimět 

Čechy vojensky, aby dodrželi staré závazky 

k říši, především tribut (placení daně). Ale Če-

chové Ludvíka odrazili a stalo se, že Ludvíkův 

arogantní postoj nás od experimentů s křes-

ťanstvím na dalších 25 let odradil. 

Alois Rula
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Břetislav I., 
Achilles český
Jako nemanželský syn knížete Oldřicha a jeho nejspíš druhé ženy Bo-
ženy se Břetislav I. narodil mezi lety 1002–1005 a zemřel 10. ledna 1055 
v Chrudimi. Jako český kníže z rodu Přemyslovců vládl Čechám v le-
tech 1034–1055. Ale už od roku 1019 byl ustanoven otcem jako správce 
teprve nedávno připojené Moravy k Čechám. 

KAM na výlet 
s Vladislavem Dudákem

Nad další politickou kariérou Břetislava však 

visel velký otazník. Jako nelegitimní Oldři-

chův potomek mohl jen těžko doufat v čes-

ký knížecí stolec. Rozhodl se proto vzít svůj 

další osud do vlastních rukou. Roku 1021 

pronikl se svými kumpány do Svinibrod-

ského kláštera a násilím odtud odvlekl Jit-

ku, dceru bavorského markraběte Jindřicha. 

S tou se také zanedlouho v Olomouci oženil 

a narodil se jim první syn 

Spytihněv. Nyní už ni-

kdo nic neměl proti 

jeho původu, což se 

potvrdilo zanedlou-

ho.

Když císař Konrád II. 

sesadil (1033) Oldři-

cha a  poslal ho do 

vyhnanství v Bavor-

Filosof, historik a učitel. Autor netra-
dičních průvodců Pražský a Kut-
nohorský poutník nebo třeba En-
cyklopedie světové architektury. 
V internetovém Týdnu měl rubri-
ky Okno do Česka a České trosky, 
v pořadu Myšlenkování ČRo 2 Pra-
ha četl své krátké úvahy k fi losofi i 
všedního dne. Více než dobrý dů-
vod zeptat se, kam by pozval na 
výlet naše čtenáře. 

sku, usedl na trůn jeho bratr Jaromír, podpo-

rovaný Břetislavem. Oldřich však dlouho ve 

vyhnanství nepobyl. Patrně pro jeho špatný 

zdravotní stav se Konrád rozhodl nevzít si na 

svědomí život knížete, a tak Oldřicha (1034) 

propustil. Vrátil mu úřad, ale pod podmínkou, 

že Jaromír získá v Čechách úděl a Břetislav 

správu nad Moravou. To však neznal Oldři-

cha. Ten zajal Jaromíra a oslepil ho, a pro-

to raději Břetislav ve strachu z otce uprchl 

ze země. Po Oldřichově smrti (1034) usedl 

na knížecí stolec Jaromír, ale vzápětí odstou-

pil ve prospěch Břetislava. Život to Jaromí-

rovi však nezachránilo. Už za rok byl zavraž-

děn, patrně Vršovci. Tak usedl na český kní-

žecí trůn další Přemyslovec, Břetislav I., kní-

že český, pro své pozdější skutky a udatnost 

přezdívaný Achilles český.  

Josef Grof

3KAM to vidí

a j

únos Jitky z kláštera Břetislavem I. 
život sv. Ludmily a malý sv. Václav 

Na severozápadě Plzeňska, uprostřed nád-
herné přírody v povodí Úterského potoka, 
leží městečko Úterý. K nejbližšímu většímu 
městu – Stříbru – je to 20 kilometrů a dostat 
se sem, pokud nejedete autem, není snad-
né. Asi nejlepší je zvolit pěší cestu z Bezdru-
žic nebo Konstantinových Lázní.
Je jen málo krásnějších náměstí než to úter-
ské. Dlažba z kočičích hlav přímo ukázková, 
uprostřed barokní mariánský sloup a všude 
kolem malebné domy. Ani jeden není poka-
žený, žádný neruší! Spousta hrázdění (ostat-
ně po celém městě), kamenná torza gotic-
kých oblouků, renesanční portály a okna, 
místy barokní ornament. U zdi radnice je 
lavička a v konzumu naproti vám uvaří kafe, 
které si můžete vypít na jeho schodech. 
Sem tam přejde kolem chodec. 
Uličky obkružují dominantu města – barok-
ní Dientzenhoferův kostel sv. Jana Křtitele. 
Nedaleko Staré mincovny (kdysi se zde prý 
těžilo zlato) je hospoda.
I když jsem se zde toulal hodiny, nevím, jak 
tu žijí místní. Ani nevím, co jim přát. Měs-
tečko Úterý ale propaguji, kde mohu. Ale 
nedělám mu tak náhodou medvědí službu? 
Co když přijdu příště, všude budou stát au-
tokary a místo konzumu s lógrovým kafem 
budu nucen pít kapučíno ve Starbucku. Dě-
sivá představa.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, abyste mu-
sel na svých cestách po Česku pít kapučíno 
co nejméně.

Jolana Uhlířová
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Divadlo 
Spejbla a Hurvínka
V únoru tomu bude 15 let od chví-
le, kdy v roce 1995 začalo divadlo 
S+H hrát v novém divadle kina 
Svornost v Dejvicích. Sem se pře-
stěhovalo z Hasičského domu na 
Vinohradech, kde působilo téměř 
padesát let.
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Divadlo Spejbla a Hurvínka je naším „rodin-
ným stříbrem“, třeba jako jedno z posledních 
marionetových divadel. Jeho repertoár má 
dvojí dramaturgii. Hraje nejen pro děti, ale 
od svého založení i pro dospělé. Vystupuje 
především v Dejvicích, kde má své sídlo, kam 
se po rozsáhlé rekonstrukci vrací, ale také po 
celé republice i jinde ve světě. Často tak re-
prezentuje naši vlast na mezinárodních festi-
valech, kongresech i výstavách. 

Specialitou divadla je zcela ojedinělý slovní 
i politický humor nebo skutečnost, že před-
stavení jsou hrána vždy v jazyce té země, ve 
které divadlo hostuje. Dosud tomu tak bylo 
celkem ve dvaceti jazycích, jedenatřiceti ze-
mích čtyř kontinentů.

-kris-

SOUTĚŽ:
Víte, kolikáté narozeniny letos oslaví Spej-
bl, Mánička a Žeryk? Pokud ano, napište 
nám do 10. 2. na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Pro tři ze správných 
odpovědí má Divadlo Spejbla a Hurvínka 
připravené vstupenky na představení.

Dejvická 38, 160 00  Praha 6
pokladna: +420 224 316 784
e-mail: info@spejbl-hurvinek.cz
www.spejbl-hurvinek.cz

Klub za starou Prahu
Letos v lednu tomu bude přesně 110 let, co byl 28. ledna 1900 tento klub 
založen. Vznikl v době radikální přestavby centrálních čtvrtí Prahy, kdy 
docházelo k mnoha velmi necitlivým zásahům do historické zástavby.

notlivým přestavbám či novostavbám. 

Obzvlášť bedlivě hlídá všechny stavební zá-

měry ve středu města, zejména když je já-

dro Prahy od roku 1992 zapsáno v Seznamu y ppp
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V čele Klubu se od samého počátku se-

skupili architekti, umělci a historici. Velkou 

předností klubu byla jeho vysoká odbor-

nost práce, budící respekt v očích veřej-pp j

nosti. Mezi nejdůležiitějějšíší ppříř padyy p prvr níníhho

desetiletí existence KKKlulububu ppatatřiřilyly p prorotetessty y

proti zavedení elektrririckcké é drdráháhy y s s vrvrchchc níníím m m

vedením elektřiny přeeses K Kara lůlůvv momoststt č čči ii prprproo-o-

ti projektu ozubené ddrdráháhy y v v NeNerurudodověvě u ulil -

ci. Později, počátkemm m miminunuléléhoho sstotoleletítíí, , bybyl l

prosazován záměr zaasastatavěvět t KaKampmpu u úřúřededníní-

mi budovami. Po 2. ssvěvětotovévé v válálcece t too bybylo

nebezpečí vybudovánní malostrannnnskss é kokomum -

nikace, která by přes Kampu vedla i tětěžkžkouu

dopravu, v 70. letech nán vrh tzv. malosostrtranan---

ského tunelu. Při každém z těcchto přípípípada ůů 

Klub za starou Prahu hájil zájem milovvvnínín kůkůů

pražských památek aa je i jeho zásluhououou, ,, žežeže 

žádný z projektů nebyyl rreae lizováv n.n

Hlavní náplň činnostti i KlKlububu u jeje p po o cecelolouu 

dobu jeho existence v v popodsdstatatětě s steteejnjnjná:á: s sslelele-

duje proměny Prahy aa v vyjyjadadřuřujeje s se e k k  jejed-d-
www.zastarouprahu.cz

Co mají společného?
Otevření Rudolfi na jako víceúčelového domu pro umění a založení Umě-
leckoprůmyslového muzea v Praze proběhlo 7. 2. 1885. Jednalo se o vý-
znamný kulturní počin své doby.

Uměleckoprůmyslové muzeum se roku 

1900 přestěhovalo do nové budovy navr-

žené Josefem Schulzem, odtud tedy její 

podoba s Rudolfi nem. Sbírky Uměleckoprů-

myslového muzea obsahují sklo, porcelán 

a  keramiku, užitou grafi ku a fotografi i, ná-

bytek, práce ze dřeva, kovů a různých mate-

riálů, šperky, hodiny a hodinky, textil, módu 

a hračky. Tradiční součástí muzea je veřejná 

odborná knihovna. 

Obě budovy nám i po 125 letech umějí po-

skytnout krásu, poučení i zážitek.

-jol-

Stavbu Rudolfi na fi nancovala Česká spoři-

telna při příležitosti oslav 50. výročí svého 

založení. Dům byl postaven podle návrhu 

architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze 

a byl slavnostně otevřen dne 7. února 1885. 

Původně označovaný Dům umělců byl na-

zván Rudolfi nem na počest rakouského 

korunního prince Rudolfa. Budova Rudolfi -

na poskytla zázemí také nově založenému 

Uměleckoprůmyslovému muzeu.

Rudolfi num kromě doby mezi oběma svě-

tovými válkami, kdy bylo sídlem parlamen-

tu, sloužilo a po zdařilé rekonstrukci v  le-

tech 1990–1992 stále slouží pro koncertní 

a galerijní účely. 

www.upm.cz
www.galerierudolfi num.cz
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Všem čtenářům magazínů KAM po Česku 

a Travel EYE, stejně jako návštěvníkům

serveru www.kampocesku.cz, 

přejeme veselou mysl, 

pevné zdraví a splnění 

i těch nejtajnějších přání.

Vaše redakce… 

Kapr, co přežil
Na Štěpána někdo klepe na dve-
ře redakce. Jdu se podívat, koho 
to sem čerti nesou, a oni sem ne-
sou kapra. Nevěřícně kroutím 
hlavou a zmůžu se jen na „po-
zdrav pánbůh, kmotře kapře, kde 
se tu berou“? 

„Jó, berou,“ odpoví kapr, „na háček jsem se ne-

chyt, do sítě taky ne, zato mě chyt revizor.“ Ne-

chápu, kapr, a nemá pražskou Opencard? Na-

štěstí pokračuje: „Peníze nemám, tak jsem mu 

slíbil pět brášků českejch na stole a jsem tady“. 

Setřel si kapku z čela a dodává: „Trmácím se za 

váma až z Budějic, protože už toho mám fakt 

dost.“ Vytřeštím oči a čekám, co bude. „Už mě 

nebaví bejt jednou nohou na pekáči jako vá-

noční tradice. Tak jsem si řek, najdeš si práci, bu-

deš v odborech, pod zákoníkem práce, a pak ať 

si někdo něco zkusí. Věděj, jeden kapr z Budějic 

mně říkal, že hledáte redaktora, tak jsem tady.“ 

Co dodat? Přijímací pohovor, jak má být. Stá-

vá se, že lidi chtějí pracovat, stává se dokonce, 

že chtějí pracovat poctivě a za poctivou práci 

brát plat. Ale není to tak vždycky. Kapr Jakub 

chce pracovat a věřím, že bude mít svou práci 

rád. Slovo dalo slovo, a vy, milí čtenáři, se bude-

te moci s redaktorem Jakubem od březnového 

vydání setkávat v rubrice „Co ty na to, Jakube?“.

-lgs-

KAM až domů k Vám

Více informací na www.kampocesku.cz

Zasilatelská cena

Redakce magazínu 

KAM po Česku

Kubelkova 30

130 00 Praha 3

e-mailem na adrese:

redakce@kampocesku.cz

Zasílání magazínu KAM po Česku 

si můžete objednat na adrese:

252,- 

PF 2010

5KAM to vidí
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Namalovali 
pro vás…
S Novým rokem přichází také 
nejedno ušlechtilé předsevzetí. 
Naše redakce se rozhodla pod-
porovat Základní  školu inter-
nátní v Olešovicích. Škola sídlí 
v bývalé vile barona Ringhoffe-
ra nedaleko Štiřína a stále tam 
vládne příjemná atmosféra 
mezi dětmi a všemi pracovníky. 

6 KAAAAAAAAAAM po Č

Autoři kreseb: Petra Dufková, Tereza Šťastná, 

Luděk Kovařík, Daniel Rudolf, Zdeněk Šefránek, 

Pavel Štafek a Petr Šťovíček

Jsou zde děti dojíždějící z okolí, dále děti 

ze sociálně slabých rodin, děti, jejichž rodi-

če se o ně nestarají tak, jak by si sami přá-

li. Ale znáte děti. Nerady se nudí, a proto 

rády ukazují, co umí. Některé umí krásně 

malovat. Posuďte sami. 

-kub-

Památník Karla Čapka

Památník Karla Čapka vznikl v roce 1963 tam, 

kde spisovatel pobýval v posledních třech le-

tech svého života. Po rozsáhlé rekonstrukci 

objektu i expozice byl památník znovuote-

vřen dne 25. dubna 1997 a je věnován ne-

jen osobnosti a dílu Karla Čapka, ale i jeho 

manželce, herečce a spisovatelce Olze Sche-

inpfl ugové. 

Samostatnou expozici má od roku 1998 

vpodkroví domu novinář a spisovatel Fer-

dinand Peroutka, který za Čapkem jezdil na 

Strž. Památník Karla Čapka je místem, kde 

jsou každoročně pořádány zajímavé akce, 

např. vernisáže, výstavy, koncerty a další.

-kris-

Pojďme si připomenout návštěvou ve Staré Huti výročí 120 let od úmrtí 
našeho významného spisovatele, dramatika a novináře…

6 KAM to vidí

Památník Karla Čapka
262 02  Stará Huť 125
tel.: +420 318 522 265
www.capek-karel-pamatnik.cz

Vraž do toho hroudu másla…

Rettigová se narodila 31. ledna 1875 a až do 

své svatby s českým obrozencem J. A. Retti-

gem hovořila jen německy. Po svatbě užívala 

komoleninu němčiny a češtiny. Až poté, co 

byla ve společnosti za svou mluvu kritizo-

vána, prohlásila, že za každé německé slovo 

zaplatí pokutu jeden vídeňský groš a že za 

tyto peníze bude pořízena knihovna. Knih 

bylo nakonec nakoupeno kolem třiceti, Ret-

tigová je všechny přečetla a začala pracovat 

na své psané češtině. 

Za svůj život vydala několik desítek děl 

(povídky, básně, praktické příručky), podle 

kritiků však nevalné literární kvality. Jejich 

význam spočívá v  cíleném šíření českého 

jazyka v  ženském měšťanském prostředí. 

Domácí kuchařku tak už žádné z jejích děl 

nepřekonalo. Rettigová však svými moderní-

mi názory předběhla svou dobu, minimálně 

svou radou ženám: „Ctnost, mírnost, vzdě-

lanost ducha, něžnost srdce a jemnost citu, 

Kdo by neznal Magdalenu Dobromilu Rettigovou a stejně tak i její Domá-
cí kuchařku. Kuchařku, která nebyla jen obyčejnou kuchařskou knihou, 
byla to také kniha napsaná vybranou češtinou. To proto, aby se mohly 
česky učit i ty ženy, které by se k dobré češtině vůbec nedostaly. 

zběhlost ve všem, čehož ženě potřebí, budiž 

nám zbraní, kterou nikdo nepotlačí a která 

každého přemůže!“ Její rada platí i po dvou 

stech letech. 

-jol-
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Jakub Schikaneder Jakub Schikaneder 

Zachraňte je…

Nejbližší sjezdový areál vzdálený 9 km s na-

bídkou večerního lyžování najdete na hoře 

Kozákov (nejvyšší hora Českého ráje). Par-

koviště je vzdáleno 300 m od horní stanice 

vleku. Náročnější lyžaři mohou využít skibus 

z nedalekého Turnova, který je zaveze za ne-

celou hodinu jízdy do skiareálu v Herlíkovi-

cích. Na dosah jsou i další kvalitní lyžařské 

areály v Krkonoších a v Jizerských horách. 

Ochuzeni nezůstanou ani příznivci běžek, 

běžecké tratě na profesionální úrovni nabí-

zí nedaleký areál v Jablonci nad Nisou. A za 

ušetřené peníze za ubytování si večer můžete 

dát v dřevem vytápěné restauraci v kempu 

dobrou večeři a grog na zahřátí. 

-jol-

Zima je v Českém ráji ve srovná-
ní s některými horskými středisky 
mírnější, ale také klidnější a hlav-
ně levnější. Proto pokud chcete 
strávit příjemný víkend s možností 
lyžování a moc neutrácet, můžete 
využít příjemný a pohodlný kemp 
v Sedmihorkách.

Jakub studoval v Praze i Mnichově a byl součástí tzv. „Genera-

ce českého Národního divadla“. Maloval převážně melancho-

licky laděné obrazy a jeho oblíbeným námětem byl podzim. 

Já osobně ale miluji jeho pražská zákoutí a nábřeží Vltavy, kte-

rá namaloval až v pokročilém stáří. Letos, 27. února, si připo-

meneme 155 let od jeho narození.  Antonín Fridrich

Tento geniální malíř pocházel z rodiny celního 
úředníka a pochopení pro Jakubovo umělecké 
zaměření pramenilo z divadelní i kulturní tradi-
ce rodiny. 

Věděli jste, že existuje něco jako 
veterinární záchranná služba? Po-
tom tedy pozorně čtěte. PET-MEDIC 
zasahuje nejen v Praze, ale také 
v části Středočeského kraje.

Posláním této záchranky je odborná první 

pomoc na místě události, převoz zvířátka sa-

nitním vozem s odbornou posádkou (v do-

provodu majitele zvířete) a jeho předání 

na urgentní příjem veterinární kliniky nebo 

nemocnice. Řeší akutní stavy (úraz, onemoc-

nění), převozy na operace, ošetření či očková-

ní a na objednávku ošetření lékařem doma. 

Poskytuje kompletní pietní služby (eutanazie 

doma, krematorium, pietní park). 

-jol- 

Tísňová linka nonstop 
mobil: +420 724 184 840
www.pet-medic.cz

Činoherní klub
Činoherní klub v Praze letos osla-
ví své 45. výročí založení. Vznikl 
26. února 1965 jako součást Státní-
ho divadelního studia. Během jedi-
né sezony se stal jedním z nejpopu-
lárnějších pražských divadel. 
U zrodu stáli dramaturg Jaroslav Vostrý a re-

žisér Ladislav Smoček, který také režíroval 

první inscenaci klubu (Piknik). Režiséři diva-

dla nikdy nehledali efektní režijní postupy 

mimo herecké prostředky. Repertoár tvořily 

především současné české hry. Počátkem 

70.   let po nuceném odchodu většiny vůd-

čích osobností divadla se Činoherní klub ocitl 

v umělecké krizi. Divadlo začalo opět syste-

matičtěji pracovat na konci 70. let. V  roce 

1990 se Činoherní klub osamostatnil a zájem 

diváků i ofi ciální ocenění ho řadí ke špičce 

našeho divadelnictví.

-jol- 

www.cinoherniklub.cz

www.campsedmihorky.cz

S lyžemi do 
Českého ráje
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Punkevní jeskyně patří mezi nejnavštěvo-

vanější lokality v České republice. Součás-

tí 1,2 km dlouhého atraktivního zpřístup-

něného okruhu je návštěva dna světozná-

mé propasti Macocha a 350 metrů dlouhá 

plavba na motorových člunech po ponor-

né řece Punkvě. Prohlí˝dka vrcholí v Masa-

rykově dómu s překrásnou krápníkovou vý-

zdobou. 

Více také na: www.punkevni-jeskyne.cz.

Kateřinská jeskyně je opředena pověstí 

o malé pasačce Kateřince, která zde zahy-

nula, když hledala svou zatoulanou ovečku. 

Návštěvníky čeká během prohlídky Hlavní 

dóm, s rozměry 97 x 44 x 20 metrů největ-

ší zpřístupněná prostora v republice, a také 

unikátní krápníkové seskupení – Bambuso-

vý lesík s barevně nasvětleným útvarem Ča-

rodějnice. Délka trasy je 580 metrů a prohlíd-

ka trvá 40 minut.

Jeskynní bludiště Balcarka u obce Ostrov 

u Macochy vyniká velmi bohatou a barev-

nou krápníkovou výzdobou. Části nazývané 

Galerie a Přírodní chodba patří mezi nejkrás-

nější podzemní prostory u nás. Pozoruhod-

né jsou kruhové propasti, tzv. Rotundy nebo 

Rovné stropy vzniklé lavicovitou odlučností 

vápencových vrstev. Délka trasy je 720 met-

rů a prohlídka trvá 60 minut.

Podzemní systém Sloupsko-šošůvských 

jeskyní na severním okraji Moravského kra-

su u městečka Sloup tvoří složitý komplex 

chodeb a hlubokých propastí ve dvou výško-

vých úrovních. Návštěvníkům se otevírají fas-

cinující pohledy do nitra mohutných propas-

tí, ale i krápníková výzdoba některých partií 

je okouzlující. Součástí prohlídky je i světo-

vě proslulá archeologická lokalita – jeskyně 

Kůlna. Delší okruh měří 1 760 metrů a pro-

hlídka trvá 100 minut, kratší měří 890 metrů 

a prohlídka trvá 60 minut.

Jeskyně Výpustek byla již před staletími 

rozsáhlým a unikátním podzemním systé-

mem. Charakter prostor byl však ve 20.  sto-

letí poznamenám těžbou fosfátových hlín 

a činností Československé a Německé armá-

dy. V 60. letech byl v jedné z chodeb vybu-

dován podzemní protiatomový kryt. Během 

prohlídky jsou návštěvníci s celou historií Vý-

pustku seznámeni. Trasa je dlouhá 500 metrů 

a prohlídka trvá 70 minut.

Jeskyně Na Turoldu v Pálavských vrších je 

naším největším podzemním systémem vy-

tvořeným v jurských vápencích. Šikmo upa-

dající komplex chodeb a puklin je vyzdoben 

masivními sintrovými povlaky. Místy byl za-

znamenán výskyt drobných paličkovitých 

výrůstků, které jsou považovány za unikát-

ní krápníkovou formu. Jeskyně leží na okra-

ji Mikulova a spolu s jeskyní Liščí díra tvoří 

2,5 km dlouhý labyrint chodeb. Trasa je dlou-

há 300 metrů a prohlídka trvá 30 minut.

Rozsáhlý systém Javoříčských jeskyní je vý-

jimečný svou bohatou, rozmanitou a velmi 

zachovalou krápníkovou výzdobou. Na za-

čátku prohlídky jsou návštěvníci ohrome-

ni překrásně zdobenými obrovskými dómy. 

Další část trasy vede vodou modelovanými 

chodbami, kde lze spatřit mnoho forem běž-

né i vzácné krápníkové výzdoby. Delší okruh 

měří 790 m a zabere asi 60 minut, kratší měří 

360 m a trvá 40 minut. 

V ČR je dosud známo téměř 3 500 jeskyní. Většina z nich má mimořádný význam, neboť předsta-
vuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou zde 
zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života. Zpřístupněno veřejnosti je čtrnáct 
jeskyní, které jsou v péči Správy jeskyní ČR. 

Cesta do hlubin země 

Bozkovské dolomitové jeskyně  

Balcarka – Fochův dóm

Javoříčské jeskyně

Kateřinská jeskyně
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Ve vstupní prostoře Mladečských jeskyní 

dýchá na návštěvníky atmosféra dávné mi-

nulosti. Dóm mrtvých je významnou arche-

ologickou lokalitou, kde bylo mimo jiné na-

lezeno pravěké ohniště kromaňonských lidí. 

Další prostory jsou místy bohatě zdobeny 

krápníky, kterým dominuje překrásný stalag-

mit nazývaný Mumie. Délka trasy je 380 me-

trů a prohlídka trvá 40 minut.

Zbrašovské aragonitové jeskyně nedaleko 

lázní Teplice nad Bečvou jsou jedinými zpří-

stupněnými jeskyněmi hydrotermálního pů-

vodu u nás. Na jejich vzniku se kromě povr-

chových vod podílely také hlubinné vývě-

ry teplých kyselek. Díky tomu se zde vysky-

tují unikátní krasové výplně a jezera plynu 

oxidu uhličitého. Trasa je dlouhá 375 metrů 

a prohlídka trvá  50 minut. Nedaleko jesky-

ní leží nejhlubší propast v ČR – Hranická pro-

past (289,5 m). 

Podzemní prostory jeskyně Na Špičáku byly 

modelovány tavnými vodami kontinentální-

ho ledovce. Chodby proto mají dnes typic-

ký srdcovitý profi l. Protože byly jeskyně pod 

vrchem Špičák známy odnepaměti, docho-

valy se na stěnách velmi staré nápisy a kres-

by. Unikátní je mj. motiv ukřižování nezná-

mého stáří nebo nejstarší letopočet z roku 

1519. Nejstarší písemná zpráva o jeskyni po-

chází z roku 1430.  Délka trasy měří 220 me-

trů a prohlídka trvá 30 minut. 

Jeskyně Na Pomezí je nejdelší krasový 

sy stém v ČR vytvořený v krystalických vápen-

cích (mramorech). Rozsáhlý komplex cho-

deb a puklin je ˝A bohatě zdoben krápníko-

vou výzdobou, ve které převládají  sintrové 

náteky, záclony, stalaktity a stalagmity. Mezi 

nejkrásnější prostory patří Ledový dóm, dóm 

U smuteční vrby a Bílý dóm. Turistická trasa 

měří 350 m a zabere vám asi 45 minut. 

Bozkovské dolomitové jeskyně najdete na 

okraji Bozkova, asi 8 km od Semil. Jedná se 

o nejdelší jeskynní systém vytvořený v dolo-

mitech v ČR. Kromě krápníkové výzdoby mo-

hou návštěvníci spatřit velmi zajímavé plás-

tevnaté struktury křemene vzniklé tzv. selek-

tivní korozí. Vrcholem návštěvní trasy je pře-

krásně nasvětlené největší podzemní jezero 

v ČR. Veřejnosti přístupný okruh měří 350 m 

a prohlídka trvá asi 45 minut. Více také na 

www.bozkovske-jeskyne.cz.

Koněpruské jeskyně jsou nejrozsáhlejším 

krasovým podzemním systémem v Českém 

krasu. Jedná se o komplex dómů, propastí 

a chodeb s krápníkovou výzdobou. Návštěv-

níky zaujme překrásný sintrový útvar nazýva-

ný Varhany, zajímavě modelovaný profi l Sta-

ré chodby, největší prostora Proškův dóm či 

prostory blízko povrchu, kde byla nalezena 

penězokazecká dílna. Prohlídková trasa měří 

620 m a trvá asi 60 minut. 

Více také na www.konepruske-jeskyne.cz.

Chýnovská jeskyně byla první veřejnosti 

zpřístupněnou jeskyní na území ČR. Prová-

dění návštěvníků zde probíhá od roku 1868. 

Podzemní systém šikmo padajících chodeb 

a puklin byl vytvořen ve vrstvách mramorů 

a amfi bolitů, které dávají stěnám neobvyklou 

barevnost. V jeskyni je dodnes zachován sta-

robylý ráz prohlídkové trasy. Prohlídka měří 

260 m a zabere vám asi 40 minut. 

    

Správa jeskyní České republiky

Květnové náměstí čp. 3 

252 43 Průhonice

tel.: +420 271 000 040

e-mail: spravajeskynicr@caves.cz

www.jeskynecr.cz 

Koněpruské jeskyně - U Varhan

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Punkevní jeskyně – Přední dóm

Více informací o jednotlivých 
jeskyních, otevíracích dobách, 
rezervacích vstupů a podobně se 
dozvíte na www.jeskynecr.cz.
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Trochu neskromně při-
pomínám, že v  americ-
kém tisku náš kraj nazva-
li „českou Provence,“ což 
mi samozřejmě lichotí. 
Bez ohledu na to říkám, že 
jsme jedním z nejkrásněj-
ších regionů Evropy. V ro-
vinách na jihu najdete ta-
kovou raritu, jakou je Led-
nicko-valtický areál – vlastně umělá krajina, jejíž 
lesoparky s množstvím solitérních staveb, mina-
retem počínaje a umělou zříceninou hradu kon-
če, jsou pozoruhodným dílem období romantis-
mu. Můžeme lákat panenskou přírodou Pody-
jí, krásami jeskyní Moravského krasu, najdete tu 
lužní lesy v jedné a vřesoviště v druhé části regi-
onu. Vedle přírodních krás a  architektonických 
klenotů, jako je třeba vila Tugendhat, se může-
me chlubit dalšími raritami. UNESCO zařadilo na 
svůj seznam třeba improvizovaný skočný muž-
ský tanec verbuňk, který se dodnes tančí na Slo-
vácku. Folklorní festivaly, vinobraní a další atrak-
ce budou pro turisty dobře vyváženy takovými 
akcemi, jako je motocyklová Grand Prix nebo 
festival ohňostrojů Ignis Brunensis. Kraj má také 
dost kapacit pro pořádání kongresů, je dějištěm 
několika desítek veletrhů a výstav. Máme co na-
bídnout. 
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Kdo už tu byl, odpověď 
moc dobře zná. Protože 
jižní Čechy jsou jedineč-
né a  harmonické. Přijdou 
si zde na své jak vyznava-
či aktivní dovolené plné 
sportu a  pohybu, tak mi-
lovníci kultury, památek 
a  relaxace. V  Jihočeském 
kraji se snoubí hory i rovi-
ny, sport i odpočinek, historické památky i nej-
modernější způsoby vyžití. 
Region je protkán hustou sítí cyklostezek, které 
vedou jak rovinatou oblastí Třeboňska, tak šu-
mavskými a novohradskými kopci. K pěším vý-
letům láká nejen příroda, ale i města, neboť náš 
kraj patří k regionům s největším počtem pamá-
tek. Nikdy se turistům neokoukají sídla Rožm-
berků, Schwarzenberků a dalších slavných rodů. 
A koho přece jen architektonické památky omr-
zí, může se vydat za těmi technickými. Zmiňo-
vat jednotlivé výstavy, slavnosti a festivaly, kte-
ré mají v kulturním kalendáři své pevné místo, 
by si vyžádalo samostatnou publikaci. Kdo tvrdí, 

že jižní Čechy jsou zajímavé hlavně v  létě, měl 
by si sem určitě najít cestu i v zimě, a bude pří-
jemně překvapen. Šumava, Česká Kanada a No-
vohradské hory nabízejí vyžití milovníkům sjez-
dového i běžeckého lyžování. A když mráz spor-
tovcům přeje, nabízí se jim projížďka na upra-
vené bruslařské dráze na Lipně. Ať už přijede-
te v  létě nebo v  zimě, vždycky můžete v  míst-
ních restauracích ochutnat jedinečnou kuchyni, 
které se žádný jihočeský patriot nikdy nevzdá.
Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Už ze samotného názvu 
našeho kraje je cítit to 
podstatné. Vyslovíte Vy-
sočina, a  nejenom znal-
cům se vybaví krajina 
s  úžasnou přírodou, kop-
ci, lesy, loukami a  pastvi-
nami, řekami, potoky, ryb-
níky a  studánkami. Sto-
py dějin doplňují dílo člo-
věka v  krajině a  dotvářejí její krásu. Mimořád-
né kulturní hodnoty našeho kraje uznávají stá-
le početnější návštěvníci z  domova i  zahrani-
čí. Tři památky zapsané na seznamu světového 
kulturního a  přírodního dědictví UNESCO řadí 
Vysočinu na první příčku mezi ostatními kra-
ji v České republice. Patří mezi ně historické já-
dro Telče, jednoho z nejkrásnějších měst naší re-
publiky, Santiniho kostel sv. Jana Nepomucké-
ho na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a tře-
bíčské židovské ghetto s bazilikou sv. Prokopa. 
Přijet k nám můžete za poznáním i relaxací. Vy-
sočina je zároveň místem, kde žijí přímí, srdeč-
ní a pracovití lidé. Přijeďte se přesvědčit, že stu-
dánky jsou u nás kouzelné. Kdo se do nich jed-
nou podívá, musí se k nám stále vracet.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Kulturní a památkové dě-
dictví Plzeňského kraje 
spolu s  přírodním bohat-
stvím  každoročně přilá-
ká tisíce návštěvníků, kte-
ří zde naleznou všech-
ny druhy památek – hra-
dy a  zámky, historickou 
městskou architekturu 
s  městskými domy, ko-
lonády a  lázeňské objekty, stavby lidové archi-
tektury, technické památky, drobnou městskou 
i  venkovskou architekturu. Pro milovníky zim-
ních sportů skýtají jedinečné lyžařské podmín-
ky horská střediska či běžecké trasy nejen na 

Šumavě. Celé území je protkáno i sítí značených 
turistických cest a cyklostezek. Je zde též mno-
ho příležitostí pro provozování vodních sportů 
a  plavání. Dobré podmínky naleznou milovní-
ci koupání, kempování a  rybaření na přehradě 
a vodních tocích. Návštěvníky Plzeňského kraje 
rovněž zaujme rozvíjející se venkovský cestov-
ní ruch (agroturistika, jezdecká turistika, kem-
pování, poznání alternativního způsobu života 
v kontaktu s přírodou, přímá spoluúčast na ze-
mědělských činnostech) či ekoturistika pro je-
dince s hlubokým zájmem o přírodu a její ochra-
nu spojenou s  návštěvou atraktivních přírod-
ních území a  nabídkou ekologických informa-
cí, ale také zdravotní, rehabilitační a rekondiční 
wellness pobyty. 
Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje

Vážení přátelé, dovoluji si 
vás pozvat do Olomouc-
kého kraje, který je har-
monií kultury a  přírody. 
Pro rok 2010 jsem pro vás 
vybral několik novinek, 
mezi něž patří zejména 
Rychlebské stezky. Ty jsou 
určeny zkušeným cyklis-
tům a  vedou zrekonstru-
ovanými starými loveckými chodníky. Na jaře 
se v Olomouci otevře největší muzeum historic-
kých automobilů v ČR a po celý rok je v provo-
zu aquapark. V červnu přijeďte na 30. ročník mi-
strovství Evropy v závodech automobilů do vr-
chu, které se tradičně uskuteční ve Šternberku, 
a  v  srpnu na Mistrovství světa v  rýžování zlata 
ve Zlatých Horách. V Olomouckém kraji zažijete 
vždy něco nového a jedinečného. 
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

Vážení a  milí čtenáři, do-
volte mi, abych vás tímto 
srdečně pozval do Karlo-
varského kraje – do míst, 
kde vyvěrají léčivé pra-
meny a nachází se množ-
ství zvláštních přírodních 
jevů, do měst s  bohatou 
historií i  současnou kul-
turou, do horských středi-
sek, v nichž se můžete plně oddat zimním rado-
vánkám i letní turistice.
Fenoménem kraje jsou četné minerální prame-
ny, jejichž léčivé účinky jsou využívány v Karlo-
vých Varech, Mariánských a Františkových Láz-
ních, Jáchymově nebo v Lázních Kynžvart. V na-
šem kraji naleznete také množství kulturních 
a historických památek i přírodních zajímavos-
tí. Za návštěvu jistě stojí hradní komplex v Be-
čově nad Teplou s  relikviářem Sv. Maura, Kláš-
ter premonstrátů v Teplé s druhou největší kláš-
terní knihovnou v ČR nebo historická jádra měst 
Cheb a Loket s dominantami středověkých hra-
dů. K Chebsku neoddělitelně patří i typická lido-
vá architektura – chebské hrázděné domy, kte-
ré naleznete v Novém Drahově, Doubravě nebo 

Proč právě k nám 
v roce 2010?
Tak také zněla otázka, kterou redakce magazínu KAM po Česku položila 
takřka všem našim hejtmankám a hejtmanům. Tady jsou jejich odpově-
di a pozvánky do všech krajů České republiky. Věříme, že si jistě vyberete.
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Milíkově. Nádherné přírodní scenérie lze spat-
řit v masivu Krušných hor nebo CHKO Slavkov-
ský les. Nelze opomenout ani národní přírodní 
rezervaci SOOS, která představuje živou ukáz-
ku bahenních sopek a vývěrů plynů. V Karlovar-
ském kraji si tedy přijdou na své nejen lázeňští 
hosté, ale i obdivovatelé přírodních krás, histo-
rických památek či milovníci sportovních akti-
vit. Těším se s vámi na shledanou.
Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Ne nadarmo je Moravsko-
slezský kraj nazýván kra-
jem rázovitým. Může se 
opřít o  přírodní bohat-
ství, mohutnou průmys-
lovou základnu, udržo-
vané tradice a  řemesla, 
historické a  kulturní pa-
mátky, lázeňství, vybave-
ná sportoviště i výtečnou 
gastronomii, v  níž se odráží staleté soužití Če-
chů, Moravanů, Němců, Slezanů, Poláků a poz-
ději i Slováků. Naleznete zde jedinečné dřevěné 
stavby, krásné zámky, historická města i unikát-
ní technické památky. Nádherná příroda maleb-
ných Beskyd i trochu drsnějších Jeseníků vybízí 
k rozmanitým sportovním aktivitám i příjemné-
mu odpočinku. 
Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Vážení přátelé, zvu vás 
do Ústeckého kraje. Jako 
patriot regionu na seve-
ru Čech, s  Portou Bohe-
micou – Bránou Čech – 
v  malebném údolí Labe 
mohu podložit pozvánku 
řadou názvů, míst a desti-
nací. Co vyjmenovat? Ur-
čitě památnou horu Říp 
s legendou o praotci Čechovi a další místa spo-
jená s  počátky české státnosti – Stadice a  po-
mník Přemysla Oráče či Peruc s pověstí o Oldři-
chovi a  Boženě. Jsou tu Krušné a  Lužické hory 
i  České středohoří, unikátní labské pískovce 
v  Českém Švýcarsku, excelentní evropské tu-
ristické destinaci. Kromě krás a řady národních 
kulturních památek s  opravenými královskými 
městy má kraj přídomek energetické zásobár-
ny Čech. Do rozvoje regionu dává Ústecký kraj 
ročně stamiliony korun a  využívá při tom i  ev-
ropských peněz. Oceníte nové silnice, cyklostez-
ky a další možnosti ke sportu, zábavě a poznání. 
A také vynikající víno. Poznejte nádhernou ob-
last Čech s dobrými a pracovitými lidmi! 
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

Kam po Česku? Rozhodně 
k nám! Vyrazte na východ-
ní Moravu na víkend nebo 
měsíc, nudit se nebudete. 
Za odpočinkem a zdravím 
zamiřte do okouzlujících 
lázní Luhačovice, toulej-

te se pěšky či na kole malebnou krajinou plnou 
historie. S dětmi navštivte zlínskou ZOO, budete 
nadšeni. Dobrodruzi mohou od jara do podzi-
mu brázdit vody Baťova kanálu. V zimě připnete 
lyže a hurá na sjezdovky nebo úžasné hřebeno-
vé túry. A to není vše. Náš kraj se pyšní nebýva-
le živými tradicemi. Poznáte je při řadě slavnos-
tí či v rožnovském skanzenu. Všude vás okouz-
lí typické chutě a vůně. Frgály, kyselice, slivovi-
ce, víno... I to patří k východní Moravě. Má pro-
stě „kouzlo rozmanitosti“. Přijďte se přesvědčit.
Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Proč právě k  nám? Roz-
lohou je Liberecký kraj 
hned po Praze nejmen-
ším krajem České repub-
liky, ale co se nabídky 
týká, tak se rozhodně řadí 
mezi nejbohatší. Na mno-
ha místech se dochovala 
unikátní roubená stave-
ní, ojedinělá je i soustava 
kamenných a  kovových 
rozhleden, která nemá jinde v  republice ob-
doby, lákají i hrady a zámky. Jedním z důvodů 
k návštěvě Libereckého kraje může být i zdejší 
světoznámé sklo a  bižuterie, které mají v  tom-
to regionu bohatou historii. Liberecký kraj, to 
ale není jen historie a kultura, je to i ideální mís-
to pro strávení aktivní dovolené. Pro milovníky 
sportu jsou zde vhodné terény pro letní i  zim-
ní sporty a nechybí ani množství nejrůznějších 
adrenalinových aktivit. Spojení pestré nabíd-
ky a kvalitních služeb je důkazem toho, že je Li-
berecký kraj každoročně vyhledávaným cílem 
turistů. 
Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje

Na území Středočeské-
ho kraje se nachází množ-
ství historických památek 
a několik chráněných kra-
jinných oblastí. Je ideál-
ním prostorem pro ces-
ty za poznáním, zábavou, 
sportem, relaxací i pro tu-
ristiku. Hustá síť silnic, 
dobré spojení po želez-
nici, cyklotrasy, golfová hřiště a rozvinutá infra-
struktura služeb vytvářejí dobré podmínky pro 
domácí i zahraniční turisty. Středočeskému kra-
ji se podařilo vydražit zcela ojedinělou památku 
české knižní malby – iluminaci vyobrazující do-
lování a zpracování stříbra v Kutné Hoře. Mimo-
řádně kvalitní malba z konce 15. století nebyla 
od středověku nikdy veřejně vystavena. Mohou 
se na ni těšit návštěvníci Galerie Středočeského 
kraje v Kutné Hoře. 
David Rath, hejtman Středočeského kraje

Královéhradecký kraj patří právem k  turistic-
ky nejoblíbenějším regionům v  České republi-
ce. Jeho územím prochází na jedné straně po-
labská nížina, na druhé se klenou nejvyšší české 

hory Krkonoše. Jsou zde 
stále hluboké lesy i  ma-
lebná zákoutí řek a  ryb-
níků. Všechny tyto přírod-
ní krásy lákají turisty a po-
máhají kraji také s  příli-
vem stálých obyvatel, kte-
ří zde hledají nový domov. 
Mé srdce tíhne například 
k přírodním krásám Brou-
movska. Za zhlédnutí v  regionu ale určitě sto-
jí i množství historických památek. Mezi všemi 
bych vás rád všechny pozval alespoň k návště-
vě mých nejoblíbenějších míst – barokního hos-
pitalu Kuks a Babiččina údolí. Podobných míst je 
však v našem kraji mnoho a já věřím, že si mezi 
nimi rádi vyberete to, které je vám nejbližší, kte-
ré k vám nejvíce promlouvá. 
Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Vážené dámy, vážení pá-
nové, dovolte, abych vás 
pozval do Pardubického 
kraje. Do regionu, v němž 
jsem doma a o němž jsem 
přesvědčen, že má svým 
návštěvníkům co nabíd-
nout. Procházkami po ob-
lasti vojenských pevnos-
tí na Králicku či po oko-
lí Sečské přehrady v Železných horách počína-
je a náročnými výstupy na Králický Sněžník kon-
če. Terény na Jevíčsku nebo Toulovcových Maš-
talích potěší každého bikera a rozsáhlá síť cyk-
lostezek na Orlickoústecku nebo v Polabí výlet-
níky na kolech či in-linech. I na milovníky koní, 
a v Pardubickém kraji tomu ani nemůže být ji-
nak, je pamatováno. Díky rozrůstající se síti hi-
postezek je možné v sedle navštívit např. slavné 
hřebčíny v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňa-
nech nebo pardubické závodiště. Ale na Velkou 
pardubickou můžete přicestovat strejně, jako to 
každoročně dělají fanoušci z  celého světa. Po-
dobně jako v případě dalších velkých podniků, 
jako jsou Zlatá přilba, Pardubická juniorka, Me-
zinárodní operní festival Smetanova Litomyšl či 
Bohuslava Martinů fest v Poličce. Zmíněná měs-
ta určitě stojí za vaši návštěvu díky své unikát-
ní architektuře a stejné to je i v celé řadě dalších 
míst, jako jsou hrad Svojanov, zámek Nové Hra-
dy nebo městská památková rezervace v  Mo-
ravské Třebové. To vše je jen malá ukázka toho, 
čím se může Pardubický kraj pochlubit. Přijmě-
te proto prosím mé pozvání a přijeďte se do na-
šeho kraje podívat. Těším se na shledanou a vě-
řím, že se vám u nás bude líbit. 
Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Děkuji všem citovaným hejtmankám a hejtma-
nům za jejich zajímavé odpovědi. Věřím, že také 
v  roce 2010 budou nakloněni popularizaci do-
mácího cestovního ruchu, který je stále více ne-
dílnou součástí života většiny našich spoluob-
čanů. 

Luděk Sládek



… aktivní
Rozmanitost jižních Čech ocení lidé, kteří 

si nejlépe odpočinou při aktivní dovolené. 

Krajina, v níž jsou hory i roviny, mnoho řek, 

rybníků a přehradních nádrží, vyhovuje mi-

lovníkům nejrůznějších sportovních disci-

plín i  lidem, kteří si chtějí jen občas trochu 

protáhnout tělo. Ať už jste cyklista, pěší tu-

rista, vyhledáváte vodní turistiku či adrena-

lin, nebo máte chuť pohlédnout na krásy re-

gionu z koňského sedla, u nás si přijdete na 

své.

… cykloturistické
Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cest 

pro cyklisty, které umožňují jízdu krajinou 

v  ideálním tempu, aniž by člověk ztratil 

kontakt s  jejími barvami, vůněmi a  další-

mi půvaby. Oblíbená je rovina Třeboňska, 

pocit objevitelů lze zažít v příhraničních čás-

tech Jindřichohradecka či na Novohradsku, 

přibývají kilometry tras podél jihočeských 

řek. Zdatné sportovce beze strachu z kopců 

odmění Šumava nadhledem, který bývá uži-

tečný i po návratu domů.

… turistické
Kdo chce zastavit čas, vydá se po jižních Če-

chách pěšky. To je ta nejlepší možnost, jak 

poznat kraj opravdu důvěrně a  vychutnat 

si jeho půvaby všemi smysly. Teprve v  ti-

chu, které neruší žádná doprava, lze napl-

no vnímat vůně, zpěv ptáků a zvuk vody či 

pozorovat stínohru v korunách stromů. Po-

stůj, poutníče, radí básník v těchto vzácných 

chvílích...

… gastronomické
Pověstná konzervativnost Jihočechů se 

v  dobrém odráží v  gastronomii, která se 

pevně drží léty prověřených tradic. Věhlas 

místních pokrmů přesahuje hranice regionu 

i republiky, stačí jmenovat jihočeské pivo či 

mléčné výrobky, třeboňského kapra, výteč-

nou zvěřinu, speciality z  hub, lívance s  bo-

růvkovou omáčkou zvanou žahour a  mno-

hé další dobroty.

Jižní Čechy harmonické
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… historické
Jihočeský kraj patří k regionům s největším 

počtem památek. Rožmberkové, Schwar-

zenberkové a další slavné rody zde zanecha-

ly obrovské dědictví, jehož krása zušlechťu-

je a dramatická historie učí moudrosti. Vedle 

architektonických památek jsou jižní Čechy 

bohaté i na památky technické.

… kulturní
Výstavy, slavnosti, festivaly... to vše neod-

myslitelně patří k jihočeskému regionu. I na-

bídka muzeí a galerií je nepřeberná, a každý 

si tak najde to své, a to zdaleka nejen v let-

ní sezoně.

… rodinné
Jižní Čechy jsou ideálním místem pro ro-

dinnou dovolenou, při níž je možné propo-

jit sport, kulturu, pobyt v přírodě, zábavu či 

adrenalinové zážitky. Při ubytování, stravo-

vání i  v  programech vycházejí organizátoři 

stále častěji vstříc rodinám s dětmi. Sázka na 

mladé lidi se totiž vyplácí, protože kdo jed-

nou okusil jižní Čechy, rozhodně se do nich 

chce vrátit.

… zimní
Lákavá je v  zimním období pře-

devším Šumava s dvěma největší-

mi lyžařskými areály v Lipně nad 

Vltavou a  na Zadově. Pro běžka-

ře je však vedle více či méně zná-

mých tras na Šumavě stále láka-

vější oblast České  Kanady či No-

vohradských hor. A  když je zima 

dostatečně „tuhá“, dopřejí jižní Čechy svým 

návštěvníkům i  dostatek prostoru k  brus-

lení, a to jak na řekách a rybnících, tak i na 

upravené bruslařské dráze na Lipně.

… lázeňské
Kraj, který uzdravuje, tak mluví o  jižních Če-

chách vděční návštěvníci zdejších lázní pro-

slulých zejména díky bohatým zásobám sla-

tiny z  rašelinišť, která je přírodním léčivým 

zdrojem a má blahodárný účinek na pohybo-

vé ústrojí. Úspěšně toho využívají hlavně láz-

ně v Třeboni, Bechyni či Vráži u Písku. Nejen 

zde připravují rozmanité wellness programy, 

jejichž cílem je harmonie těla a ducha. 

Více informací o možnostech 
trávení dovolené v jižních 
Čechách najdete na stránkách:
www.jiznicechy.cz
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Jindřichův Hradec
J ihočeské město Jindřichův Hradec 
je historickým a kulturním centrem, 
 jehož počátky sahají do poloviny 
 13. století. Státní hrad a zámek v Jin-
dřichově Hradci je třetím největším zá-
meckým komplexem v ČR. V Muzeu Jin-
dřichohradecka je k vidění největší li-
dový a mechanický betlém na světě 
– Krýzovy jesličky.

Kultura ve městě
květen – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál 
(jarní jízda po jindřichohradeckých cyklostezkách)

červen – Jihočeský festival Concertino Praga 
Den města (městské slavnosti, řemeslné trhy, zábava na st. hradu 
a zámku)

červenec – Folková růže (folkový festival)
Léto u vody (zábavný pořad pro děti i dospělé – v areálu Aqua-
parku)

srpen – Město dětem (veselé rozloučení s prázdninami)

září – Operní představení (III. nádvoří st. hradu a zámku) 

říjen–listopad – Jindřichohradecký hudební podzim (série 
koncertů)

prosinec – Advent v Jindřichově Hradci (koncerty, výstavy, trhy, 
kulturně-společenské akce)

Proč právě do Slavonic
Chcete vidět jedny z nejkrásnějších sgrafi t s fi -
gurální malbou? Potom přijeďte do Slavonic. Pět 
důvodů pro vás, proč letos právě k nám. 

4Slavonice jsou renesanční perlou česko-moravsko-rakouského 

pomezí.

4Dovolená pro rodiny s dětmi – cyklotrasy, koupání, turistické stez-

ky, památky, v zimě udržované běžkařské trasy, v blízkosti lyžařský 

vlek, dopravní obslužnost.

4Ve Slavonicích můžete navštívit několik uměleckých galerií, mu-

zeí, městskou věž, unikátní podzemí a další zajímavá místa.

4Pravidelně pořádáme kulturní a společenské akce – Pohádko-

vý les, Slavonické kulturní léto, Slav-

nosti Trojmezí, Jarmark, vánoční 

koncerty atd.

4Celý rok se ponese v  duchu 750leté-

ho výročí od první dochované písem-

né zmínky o Slavonicích.

Turistické informační centrum 
Slavonice
e-mail: i@slavonice-mesto.cz
www.i.slavonice-mesto.cz

Veselí nad Lužnicí
Zveme všechny vodáky a plavce 
na akce v roce 2010. 

24. 4. Veselský vodácký maraton (21. ročník vodácké soutěže 

navazující na závod Po třech řekách)

21. 8. Betonový muž a žena (27. ročník rekreačního triatlonu 

v oblasti veselských pískoven)

29. 8. Veselská hodinovka (10. ročník – vytrvalostní plavecké 

závody na Vlkovské pískovně, součást Českého poháru 

dálkových plavců)

25. 9. Vodácký triatlon EPI (8. ročník rekreačního triatlonu v ob-

lasti veselských pískoven)

Závody dračích lodí (termín bude upřesněn na www.veseli.cz)

Infocentrum
nám. T. G. Masaryka 25, 391 81  Veselí nad Lužnicí
tel./fax: + 420 381 548 180 , e-mail: info@veseli.cz 
www.veseli.cz

Informační středisko město 
Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I, 
377 01 Jindřichův Hradec
tel. +420 384 363 546
e-mail : info@jh.cz
www.jh.cz
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Zrůdy na stěnách kostela
Jižní Čechy a především Jindřichohradecko patří k  nejkrásnějším koutům naší země. Toto 

prosté konstatování v sobě skrývá mnohé. Krásnou přírodu, výlety, rybníky, památky, ale 

také pověsti, tajemno a nejednu záhadu. 

ě. Toto

tky, ale

Například vltavín se 

ještě v  minulém století užíval 

v jižních Čechách jako svatební rituál-

ní předmět. Dokud vdavekchtivá slečna ne-

dostala od svého nastávajícího vltavín jako dů-

kaz jeho citů, ze svatby nebylo nic. Z pokolení 

na pokolení si také zdejší lidé předávají pověs-

ti o čarodějnicích, čertech, tajemných silách, 

upírech i alchymistech. Tím byl i rybníkář Jakub 

Krčín z Jelčan, o kterém se traduje, že ho dokon-

ce odnesl ďábel. Někdo se možná pousměje, 

potom se ale ptám, kde jsou uloženy ostatky Kr-

čínovy? A co třeba jindřichohradecká za-

jímavost, 400 let stará freska na stropě 

refektáře bývalé jezuitské koleje, znázor-

ňující dva kněze nad pitevním stolem? 

Jsou tu i další tajemná místa. Když zavítáte do Jindři-

chova Hradce, uvědomíte si, že vaše kroky městem 

vede neomylně jakási neznámá síla, a i když tu bude-

te poprvé, nezabloudíte. Vaše kroky povedou do are-

álu někdejšího hradu, dnes zámku na břehu Vajgaru, 

překročíte 15. poledník a zcela jistě dojdete i k mino-

ritskému klášteru a kostelu sv. Jana Křtitele. Ten stojí 

na místě původní románské svatyně a jeho založení 

možná souvisí s příchodem minoritů (1320) do Hrad-

ce. Řečeno slovy Aleše Česala, najdete tu „nekřesťan-

skou výzdobu křesťanského kostela“. Například skře-

ta s ohromnou hlavou nasazenou na nohách, ženu, 

která má prsa na zádech, a další těžko defi novatel-

ná monstra napůl zvířecí, napůl lidská. Navíc se mal-

by zrůd pravidelně střídají s obdélníky tvořenými nej-

různějšími geometrickými obrazci. Namítnete, že jsou 

to jen obyčejné sgrafi tové dekory, ale při podrobněj-

ším prozkoumání zjistíte, že zase tak obyčejné nejsou. 

Kdo, kdy, jak a proč, to jsou otázky, na které si bude-

te muset odpovědět sami, protože historici mlčí. Za-

jeďte se sami přesvědčit na vlastní oči do Jindřichova 

Hradce, a třeba na nějaké logické vysvětlení přijdete. 

Josef Grof

Jindřichohradecký hrad 
a zámek15 poledník protíná město

Freska v bývalé Jezuitské koleji

SSSSSSOSOSOSOSOSOSOUTUTUTUTĚŽĚŽĚŽĚŽĚŽ:

VVVV VV době založení kostela sv. Jana Křtitele tu působily dva rytířské řády. Víte, jaké???

PPPoP kud ano, napište nám do 15. 2. na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz...

TřTřTřTřTřTřTřTřTTTT iiii ii zezezze s ssprprprpppp ávávávnýnýnýýýýýýchchch oo odpdpdpppppovovovědědědííí odododměměměnínínímememe pp pppppububublililikakakacícící„ „„„„OdOdOd gg gggggotototikikikyyy yyyyy cececestststaa…a…“.. 

Kostel sv. Jana Křtitele

Detail bočního vstupu kostela

15KAM to vidí



vanů na západě Čech. Po stopách dávných 

lovců se vydáte dále napříč hustým lesem, 

až se napojíte u  rozcestí Polesí-Hradiště na 

lesní cestu, odkud červená po 0,5 km od-

bočí vlevo, ale vy půjdete stále rovně, dolů, 

do údolí Korečného potoka. U Březinského 

koupaliště se vám naskytne krásný pohled 

na skálu se zříceninou hradu Březiny. Při tro-

še štěstí bude také otevřený altán, jehož 

prohlídkou můžete zakončit své putování.

Jarní výpravy za tajemnou historií
Cílem vašeho putování je obec Březina, jejíž 

historie se začíná psát ve 3. čtvrtině 14. sto-

letí. Na severním okraji obce, u autobusové 

zastávky, se vydáte po červené, která vás do-

vede k zámku z 19. století. V zámeckém par-

ku si povšimněte znovupostavené kaple sv. 

Terezie, zničené v  50. letech minulého sto-

letí. Dále pokračujete hustým lesem okolo 

mohutných skalisek až na vrchol kopce, kde 

bývalo rozsáhlé slovanské hradiště. Po zdo-

lání závěrečného stoupání se rázem ocitne-

te v době praotce Čecha, v době, kdy tu stá-

val jeden z nejstarších opěrných bodů Slo-

Léto na kole krajinou Domažlic
Výlet začíná v Domažlicích, centru Chodska. 

Za vidění zde jistě stojí válcová věž, Chod-

ský hrad nebo typické štíty a podloubí měš-

ťanských domů. Z  náměstí se vydáte smě-

rem na Trhanov. Odbočíte ze silnice č. 193 

na cestu ke vsi Újezd, kde se narodil vůdce 

povstání Chodů Jan Sladký Kozina, je tu také 

jeho statek s pamětní síní. Ze vsi vystoupá-

te na nedaleký Hrádek, kde objevíte Kozi-

nův pomník a odkud vás čeká příjemné kle-

sání. Po napojení na silnici do Trhanova pro-

jedete kolem památné lipové aleje a barok-

ního zámku. Pokračujete silnicí k obci Cho-

dov, s  památníkem J. Husa, a  pokračujete 

přes obec Pec pod Čechovem, až dorazíte 

k  přírodnímu koupališti Babylon. Pokraču-

jete dál, projedete obcí Pasečnice a můžete 

navštívit zajímavou přírodní památku Salka, 

která leží asi 200 m od cyklotrasy, mezi Sta-

rou Hutí a  Pasečnicí. Od Salky pokračujete 

zpět po okraji lesa do Pasečnice, kde na roz-

cestí opouštíte cyklotrasu č. 2014 a zamíří-

te po zelené značce KČT na vrch Zadní ská-

la, kde odbočíte doleva na polní cestu a po 

krátkém stoupání lesem, přes rozcestí Býva-

lá hájovna Dmout, dorazíte k poutnímu mís-

tu Veselá Hora. Z Vavřinečku, jak se Veselé 

Hoře lidově říká, vás čeká závěrečný sjezd 

po silnici zpět do Domažlic. 

Plzeňský kraj,
turistů ráj

Příroda zdejšího kraje je neobyčejně pestrá. Od horských oblastí Šuma-
vy a Českého lesa přes vrchovinu šumavského podhůří až ke zvlněné-
mu vnitrozemí. Všude najdete místa s malebnými městečky a vesnicemi, 
hojností lesů a vodních ploch. A věřte, že se u nás na jaře, v létě, na pod-
zim či v zimě nudit nebudete. 
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Podzimní toulky kolem 
Rabštejnu nad Střelou
Začátek naučné stezky je v nejmenším měs-

tě Evropy, v Rabštejně nad Střelou, asi 7,5 km 

od Manětína. Dominantou městečka je ba-

rokní zámek se zříceninou gotického hra-

du ze 14. století. Cestu k řece z náměstí le-

muje řada domků s roubenou a hrázděnou 

architekturou, loretánská kaple a  před ka-

menným mostem smírčí kříž z roku 1584. Za 

mostem u rozcestníku se vydáte lesní pěši-

nou k první informační tabuli naučné stezky, 

kterých je na trase celkem patnáct. Po pě-

šině značené zelenobílými psaníčky bude-

te stoupat k nejhezčí vyhlídce na Rabštejn. 

Po naučné stezce projdete kolem malého 

betonového opevnění a  dojdete k  Horovu 

mlýnu, kde přejdete ocelový most a vydáte 

se lesní cestou k Ranči Havraní Kámen. Od-

tud se budete pomalu vracet zpět do měs-

ta, na jehož okraji minete židovský hřbitov. 

Zde odbočíte doprava na pěšinu, která vás 

přivede pod klášter k řece. Pěšina pokraču-

je k  prudkým svahům, proti proudu Střely, 

lemovaná stavbami lidové architektury. Pro-

jdete mezi domky a  jste na silnici pod rab-

štejnským náměstím, kde vaše putování 

končí. 

Bílou stopou z Modravy 
na Březník
Jedná se o nenáročný výlet vedený výhrad-

ně po strojově udržovaných trasách centrál-

ní částí NP Šumava. Cestou se vám naskytne 

jedinečný pohled na Modravské slatě, na-

vštívíte samotu Březník i bývalou sklářskou 

osadu Filipova huť. Začít doporučujeme 

v obci Modrava (985 m), kde můžete poho-

dlně zaparkovat. Od rozcestníku se po mod-

ré vydáte 7,5 km dlouhým mírným stoupá-

ním k  prvnímu zastavení s  odpočívadlem, 

k rozcestí Modravský most. Cesta pokračuje 

údolím k  rozcestníku Na Ztraceném, násle-

duje mírné stoupání, až nakonec cesta ústí 

do Luzenského údolí pod samotou Březník 

a mohutným vrcholem Luzného. 

Z Březníku se vrátíte zpět 2 km k rozcestní-

ku Na Ztraceném, kde odbočíte vpravo do 

stoupání po žluté asi 2 km k  rozcestníku 

u bývalé Ptačí nádrže (1137 m). Pokračujete 

rovně na Filipovu Huť, v mírně zvlněném te-

rénu po trase, která se klikatí v hustých smr-

kových lesích. Tady jsou také k vidění Mod-

ravské slatě. Za Lovčí skálou už sjedeme až 

na okraj Filipovy Hutě. Odtud to je pouhých 

2,5 km zpět na Modravu.

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

Navštivte 
nás i na 

veletrzích

REGIONTOUR 2010
14.–17. 1. 2010

Holiday World 2010
4.–7. 2. 2010

Výstaviště INCHEBA EXPO Praha
číslo stánku LK 240

motto: „Kde se pivo vaří…“

BVV Brno, pavilon P, 
číslo stánku 001

15 vystavovatelů včetně kraje 
Plzeňský Prazdroj 

+ další regionální pivovary 

Účast Plzeňského kraje na tomto 
veletrhu je součástí projektu

„Komplexní propagace Plzeňského 
kraje“, který je spolufi nancován 
Evropskou unií z Regionálního 

operačního programu.



Při bližším pohledu zjistíte, že je to oblast 

velice půvabná – vedle jedinečných přírod-

ních lokalit a upravených měst se tu nachází 

velké množství kulturních památek, histo-

rických i technických zajímavostí. Kraj je 

možno rozdělit na 3 odlišné oblasti – pásmo 

Krušných hor s Podkrušnohořím, krajinu vy-

haslých sopek Českého středohoří a oblast 

pískovcových skal Českého Švýcarska se 

Šluknovským výběžkem. 

Aktivní dovolená 
v Krušných horách
Milovníci zimních sportů, letních po-

chodů, ale i turisté a cykloturisté si pro 

trávení volného času v  posledních letech 

stále více vybírají oblast Krušných hor. Zde 

najdou dostatek prostoru pro různé letní 

a zimní sportovní aktivity i vhodné záze-

mí pro odpočinek – z mnoha středisek 

jmenujme alespoň Perštejn, Blatno, Klíny 

nebo Lesnou. Také Podkrušnohoří – Cho-

mutovsko, Mostecko a Teplicko – zažívá roz-

květ a stává se stále více oblastí zajímavou 

pro turisty. Zámek v Klášterci nad Ohří s mu-

zeem českého porcelánu, nedaleká historic-

ká Kadaň s Františkánským klášterem nebo 

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, to 

jsou jen některá ze zajímavých míst, která 

doporučujeme k návštěvě.

Daleký výhled z Milešovky 
Dominantou Českého středohoří je největrnější 

hora Čech, 837 metrů vysoká Milešovka. Kdo se 

nezalekne výstupu na vrchol, kam vede dobře 

značená turistická stezka, je za jasného dne od-

měněn dalekým výhledem do úrodné polab-

ské nížiny i na vrcholky okolních kopců. Slavný 

německý přírodovědec a cestovatel Alexander 

von Humboldt označil rozhled z vrcholu Mi-

lešovky za třetí nejkrásnější na světě. Množství 

značených turistických stezek i cyklotras vede 

na další známé vrcholy této krajiny sopek – na 

Lovoš, Kletečnou nebo třeba ke zřícenině hradu 

Házmburk, který se již více než 700 let vypíná 

nad okolím.

Pozvánka do Ústeckého kraje
Přijměte pozvání do Ústeckého kraje, který již dávno není tím, za který 
byl dlouhá léta považován – tedy krajem továren a důlních pracovišť. Ti, 
kdo na sever Čech zavítají, budou mile překvapeni změnami, jimiž kraj 
v posledních letech prošel.

www.kampocesku.cz18 KAM po Česku



České Švýcarsko excelentní
Pravým rájem turistů je České Švýcarsko – 

kraj pískovcových skal a hlubokých údolí, 

který svým charakterem patří k nejzajíma-

vějším místům svého druhu v Evropě. Při-

bližně 150 km značených cest s několika na-

učnými stezkami zavede návštěvníky do nej-

zajímavějších partií této oblasti. Největším lá-

kadlem a evropským unikátem je bezespo-

ru symbol celé oblasti, skalní most Pravčic-

ká brána, a dále projížďka na lodičkách sou-

těskami říčky Kamenice. A ještě jedna za-

jímavost – národní park České Švýcarsko 

má od letošního roku přívlastek „excelent-

ní“. Stal se totiž za Českou republiku prvním 

vítězem v  soutěži o evropskou oblast nej-

vyšší kvality. V kopcovitém terénu labských 

skal a v přilehlém Šluknovském výběžku 

bylo postaveno množství rozhleden. Dym-

ník, Tanečnice, Vlčí hora nebo třeba Děčín-

ský Sněžník – všechny nabízejí krásné výhle-

dy do dalekého okolí, dokonce i přes hrani-

ce k německým sousedům. Rozhledna na Dě-

čínském Sněžníku je zajímavá tím, že zde 

bylo v roce 1936 poprvé zachyceno vysílání 

televizního signálu z letní olympiády v Ber-

líně. Hrad Střekov, zámky v Ploskovicích 

a Libochovicích, vodní hrad v Budyni nad 

Ohří, historická města Litoměřice a Roudni-

ce nad Labem či pevnost Terezín a další za-

jímavá místa jsou svědectvím o tom, že ob-

last úrodného pásu kolem řeky Labe byla již 

v minulosti vyhledávaným místem pro sídla 

našich předků. Krásná místa labského údo-

lí můžete mimo jiné obdivovat při projížďce 

lodí Porta Bohemica, která  v sezoně vyplou-

vá z litoměřického přístavu buď po proudu 

řeky směrem na Ústí nad Labem, nebo proti 

proudu do Roudnice nad  Labem. 

wwwwwwwwwwwwwwwww .krkr.kr.krkr.kr-us-usususus-ustectectectectectecky.ky.ky.ky.ky.kyy czczczzczcz
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Krušné hory se staly oblíbeným zimním cílem. 

Lákají ideálními lyžařskými podmínkami ve 

svých technicky zasněžovaných skiareálech, 

upravenými sjezdovými i běžeckými tratěmi 

a novými showparky. Poskytují kvalitní záze-

mí zkušeným lyžařům, začátečníkům i dětem. 

Zimní Krušnohoří ovšem přivítá i nelyža-

ře a nabídne jim řadu možností odpočinku, 

včetně lázeňských relaxačních pobytů. Ať už 

lyžujete či nikoliv, s 3K kartou si užijete zim-

ní Krušnohoří opravdu naplno. Ceny zim-

ních 3K karet začínají již na 99 Kč! Na zimu 

2009/2010 jsme pro vás připravili dva zá-

kladní typy karet. Pro krátký výlet na hory 

vám dobře poslouží jednodenní karta „Lyžo-

vání na Klínovci“. Umožní vám čerpat slevy 

v největším krušnohorském skiareálu na Klí-

novci a blízkém okolí. Chcete-li kromě toho 

Celoroční odpočinek uprostřed malebné přírody Krušných horCeloroční odpočinek uprostřed malebné přírody Krušných hor
Léčebné lázně Jáchymov a.s. – lázeňská společnost roku 2008Léčebné lázně Jáchymov a.s. – lázeňská společnost roku 2008

T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, tel.: 353 833 333, fax: 353 834 567, e-mail: info@laznejachymov.czT. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, tel.: 353 833 333, fax: 353 834 567, e-mail: info@laznejachymov.cz

Připravili jsme pro Vás:

www.laznejachymov.cz

Lázně Jáchymov 
Lázně • Relaxace • Wellness • SportLázně • Relaxace • Wellness • Sport

nové AQUACENTRUM

• Lyžařské pobyty • Lyžařské pobyty 

pro rodiny i jednotlivcepro rodiny i jednotlivce

• • Lyžování na KlínovciLyžování na Klínovci

• • Největší U-rampa v Česku Největší U-rampa v Česku 

se špičkovým instruktoremse špičkovým instruktorem

• Školy lyžování pro děti i dospělé• Školy lyžování pro děti i dospělé

Navštivte

navštívit například i příhraniční aquadrom 

v Geyeru, hrad Loket, dejte přednost dvou- 

nebo pětidenní kartě „Zima v Krušných ho-

rách“. Ta obsahuje kompletní nabídku služeb 

a atrakcí 3K pro zimní sezónu. 

Hodně příjemných zážitků při návštěvě se-

verozápadu Čech Vám přejí města Klášte-

rec nad Ohří a Kadaň, která fi nančně podpo-

rují tento produkt. Více informace na webu 

www.3k-karta.cz.

3K karty
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří představuje zimní 3K karty: levnější permanentky 
a služby skiareálů, slevy v Lázních Evženie, volné vstupy do Zámku Kláš-
terec nad Ohří, aquadromu, sauny, nebo třeba středověkého hradu.

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 376 431, fax: 
+420 474 371 170
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz



Krkonoše jsou nejvyšším pohořím  Čes-

ké republiky a právem patří k nejnavštěvo-

vanější lyžařské lokalitě. Vyznavači sjezdo-

vého lyžování určitě nepohrdnou kvalitní-

mi sjezdovými areály ve Špindlerově Mlý-

ně, Peci pod Sněžkou či Harrachově, které 

mohou směle konkurovat „alpským kop-

cům“. K dispozici jsou i lyžařské školy, kte-

ré pro vás připraví výuku sjezdového lyžo-

vání a  snowboardingu. V  zimě sice 

slunce zapadá brzy, ale možnost 

lyžování nekončí ani se západem 

slunce. Řada areálů disponuje 

i umělým osvětlením, které 

umožňuje lyžovat i ve večerních 

hodinách. Pokud dáváte před-

nost běžeckému lyžování, určitě 

neodmítejte nabídku vydat se na 

hřebeny hor a vychutnejte si mi-

mořádné výhledy, které budou 

odměnou za vynaloženou fyzic-

kou námahu. Díky 90 km dlouhé a upravo-

vané Krkonošské magistrále je možné pře-

jet celé pohoří od západu na východ.  A kdyby 

náhodu bylo tradičních zimních sportů více 

než dost, nechejte se zlákat adrenalinem 

– čekají zde na vás sněžné skútry, snowtu-

bing (jízda na nafukovacích duších ve sně-

hovém tobogánu) a skijöring (jízda na ly-

žích tažených skútrem), výlety na sněžnicích 

a řada dalších. Po náročném dnu se vyplatí re-

laxovat – netradiční zážitek nabízí pivní lázně 

v Harrachově, aquapark ve Špindlerově Mlý-

ně nebo v Jilemnici, solné jeskyně nebo sau-

ny. A jako suvenýr nezapomeňte dovézt tra-

diční výrobek z Krkonoš (např. loutku Krako-

noše)  – originální produkt, který jistě potěší. 

Vyhledávanou lokalitou lyžařů jsou také 

Jizerské hory. 

Jen málokteré pohoří má tak hustou síť udr-

žovaných běžeckých stop jako Jizerky – čeká 

tu na vás přes 160 km upravovaných běžec-

kých tras pro klasiku i bruslení s mnoha ná-

stupními místy. Každý si může zvolit dle 

svých fyzických schopností okruh, který mu 

bude nejvíce vyhovovat. Již od roku 1968 

se tu každoročně koná mezinárodní dálko-

vý běh „Jizerská padesátka“, která je součás-

tí světové ligy dálkových běhů World loppet 

a vždy přiláká do Jizerských hor tisíce zá-

vodníků. Jizerské hory nejsou ale jen rájem 

běžkařů. Na své si přijdou i sjezdaři a snow-

boardisté, kteří si mohou vybrat z několika 

sjezdových areálů nabízejících kvalitní zá-

zemí – např. Tanvaldský Špičák, Rejdice, Ješ-

těd. Ani této lokalitě se však nevyhýbají ne-

tradiční adrenalinové sporty. Pokud chcete 

zjistit, jaké to je, jezdit na sněhu v kajaku či 

skákat z  trampolíny do závějí, určitě se vy-

dejte do Bedřichova. 

Zatím ne zcela objevenou lyžařskou ob-

lastí jsou Lužické hory, které disponu-

jí jak běžeckými, tak sjezdovými tratěmi 

v okolí Luže a Jedlové hory. Díky nižší ná-

ročnosti jsou tratě vhodné především pro 

méně zdatné lyžaře či rodiny s  dětmi. Mů-

žete se ale také nechat svézt psím spřeže-

ním nebo si vyzkoušet snowkiting – neboli 

jízdu na snowboardu taženém padákem. To 

vše na vás čeká v Heřmanicích v Podještědí. 

Ani při nedostatku sněhu však nemusíte za-

hálet. Pokud mrzne, nazujte brusle a vydej-

te se na Máchovo jezero a poznejte ho jinak 

než jen v létě. 

Zaujala vás naše zimní nabídka?

Více informací naleznete na www.liberecky-kraj.cz. 

Pro ty, kteří jsou vyznavači spíše letní dovo-

lené, přineseme tipy zase příště.

Kam vyrazit?
Přeci do Libereckého kraje!
Chcete si užít zimu na horách? Pak se vydejte do Libereckého kraje, který 
pro své návštěvníky připravil řadu tradičních i netradičních možností, 
jak strávit zimní radovánky. Záleží už jen na vás, zda se rozhodnete pro 
Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory či Máchovo jezero. Všude na vás 
čeká příjemně strávený zimní čas.

www.liberecky-kraj.cz

lyžo- Jizerské hory. la
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Výstavy v roce 2010

Lenka Vilhelmová – grafi ka

14. 1. – 30. 4. foyer kinosálu Malé pevnosti

Hanalisa Omer – obrazy, kresby

11. 2. – 20. 5. foyer kinosálu Muzea ghetta

Martin Tomášek – kresby, obrazy, plastiky

4. 3. – 28. 4. výstavní prostory IV. dvora 

Malé pevnosti

Jaromír Másler – obrazy, Karel Peřina – sochy

15. 4. – 20. 8. výstavní prostory IV. dvora 

Malé pevnosti

Výtvarná výstava ze sbírek a akvizic pa-

mátníku (2004–2009)

6. 5. – 31. 7. výstavní prostory IV. dvora 

Malé pevnosti

Dokumentární výstava k 65. výročí 

osvobození

6. 5. – 12. 9. foyer kinosálu Malé pevnosti

Jim Schantz – obrazy, Nadia Rovderová – 

fotografi e 

25. 5. – 22. 9. foyer kinosálu Muzea ghetta

Lenka Vilhelmová – grafi ka (pokračová-

ní výstavy)

5. 8. – 31. 10. výstavní prostory IV. dvora 

Malé pevnosti

Martin Tomášek – kresby, obrazy, plastiky

2. 9. – 27. 10. výstavní prostory IV. dvora 

Malé pevnosti

Radek a Zdeněk Květoňovi – fotografi e

16. 9. – 31. 12. foyer kinosálu Malé pevnosti 

D. Abrhámová, D. Barkey, I. Grimmová, 

Y. Livay – obrazy, kresby, grafi ka

7. 10. – 28. 2. foyer kinosálu Muzea ghetta

Akce v roce 2010

12. 4. Vzpomínková akce na oběti holo-

caustu Jom Ha´shoa 

30. 4. Výročí poslední popravy v Malé 

pevnosti 

16. 5. Terezínská tryzna na Národním 

hřbitově  

6. 6. Koncert, Ludwig van Beethoven, 

Malá pevnost

14.–15. 6. Konference k 70. výročí vzniku 

„Policejní věznice v Malé pevnosti“ 

25. 6. Pietní akt u příležitosti popravy 

Milady Horákové

5. 9. Tryzna Kever avot na Židovském 

hřbitově

22. 12. Pietní akt u příležitosti narození 

Milady Horákové 

Aktuální a upřesňující informace vždy na 

www.pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín
Národní kulturní památka 
V České republice se jedná o jedinou instituci svého druhu, jejímž poslá-
ním je uchovávat památku na oběti rasové a politické perzekuce v le-
tech nacistické okupace. Rozvíjí také muzejní, galerijní a vzdělávací čin-
nost, která sem každoročně přivádí statisíce návštěvníků.

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55  Terezín
tel.: +420 416 782 225, 416 782 442, 
416 782 131
mobil: +420 604 241 179, 606 632 914
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz

22 KAM  na výlet www.kampocesku.cz



Správa hradu Český Šternberk vás zve k návštěvě
• Gotický hrad, založen r. 1241.

• 15 místností bohatě zařízených mobiliářem.

• Prohlídka s výkladem přizpůsobeným věku návštěvníků. 

• Hrad Český Šternberk je otevřen po celý rok (v zimní sezoně nutná rezervace).

V sezoně 2010 jsme pro vás připravili:
29.–30. 5. Dětské prohlídky: 

Každou celou hodinu vstup vyhrazen rodinám s dětmi, pro 

něž bude výklad upraven. Průvodkyně v kostýmu. Soutěž 

o vstupenky na Putování šternberskou historií.

29. 5.–29. 8. výstava Babiččiny kočárky: 

Výstava historických kočárků pro děti a panenky z let 

1860–1960. Kromě kočárků si návštěvníci budou moci 

 prohlédnout i dobové oblečení na miminka, zavinovačky, 

polštářky, ukázky dětských pokojíčků, nádobí pro panenky.

12. 9. EHD: 

V rámci Dnů evropského dědictví bude mimořádně zpřístup-

něna jižní terasa hradu a kaple sv. Jiří.

23.– 24. 10. Putování šternberskou historií:

Oživená historie, netradiční prohlídky. Účinkující oblečení 

do dobových kostýmů formou scénky, dialogu „naživo“, 

představí děje, události a osudy, o kterých se návštěvníci při 

běžných prohlídkách dozvídají z vyprávění průvodkyně. 

Doprovodný program na nádvoří a u hladomorny.

Zdeněk Sternberg, 257 27 Český Šternberk 1, tel.:+420 317 855 101, fax: +420 317 855 118

e-mail: info@hradceskysternberk.cz, www.hradceskysternberk.cz

foto - Karel Jíra

Co dělají 
hrady a zámky 
v Libereckém 
kraji v zimě?

Turistická sezona se uzavřela, brány vybraných 

památkových objektů v Libereckém kraji však 

zůstávají otevřené. Po celou zimu si návštěv-

níci mohou prohlédnout přepychové interiéry 

sychrovského zámku, které dokážou navodit 

hřejivou atmosféru i v  čase nepřízně počasí. 

Příjemné odreagování může nabídnout rov-

něž hrad Grabštejn nebo zámek Hrubý Roho-

zec (oba pouze po předchozí dohodě).  

Hrubý Rohozec chystá od jara zásadní pro-

měnu prohlídkové trasy. Z  vývojově poja-

té expozice, která představovala stylové eta-

py od renesance po secesi, se zámecké poko-

je postupně vrátí do doby mládí našich babi-

ček a  prababiček. Návštěvníci neuvidí pouze 

okázalé pokoje určené k  zábavě a reprezen-

taci, barokní kapli Nejsvětější Trojice, knihov-

nu s  rodovou obrazárnou a novogotickou jí-

delnu, ale proniknou do nejužšího soukromí 

tehdejších majitelů zámku. Druhé patro zám-

ku nabídne prohlídku ještě komornější. Každý 

z hostinských pokojů povypráví epizodu ze ži-

vota dalších členů urozené domácnosti, pří-

buzných, přátel a jejich doprovodu. Vstoupí-

me i do království nejmladších obyvatel zám-

ku, do herny a ložnice malých hrabat, a podí-

váme se i do sousední komnaty jejich vycho-

vatelky. Hrubý Rohozec není jen zámek, je to 

šlechtický dům vyprávějící barvitý příběh.

www.hrad-grabstejn.cz
www.zamek-sychrov.cz
www.hruby-rohozec.eu

( p p p )

23KAM na výlet



22. ledna – Maškarní ples pro dospělé

Vraťte se na jeden večer do dětských let.

19. února – 3. ples města

21. února – Maškarní rej pro děti

Soutěže, hry, tanec.

13. března – 5. postmasopust 

v Postoloprtech

Přijďte se pobavit na Mírové náměstí, kde 

nadvládu nad městem převezme na jeden 

den Josef Švejk.

30. dubna – Rej čarodějnic

Zábavný podvečer s pálením čarodějnic.

8. května – Porta Apostolorum 

aneb 8. cesta do minulosti Postoloprt

Celodenní akce, ve které se tentokrát podí-

váme do Postoloprt 17. století. Kejklíři, ta-

nečnice, šermíři, dobové kapely, ale i mažo-

retky a pohádky. Vše zakončeno ohňostro-

jem. Koná se v zámecké zahradě a okolí. 

12. června – 130 let ochotnického divadla 

ve městě

Zámecká zahrada se promění na jeden den 

na divadelní scénu, kde si vyberou z nabíd-

ky děti i dospělí.

červenec–srpen: Postoloprtské letní kino

25. září – Ahoj, léto

Rozloučení s  létem spojené s  přehlídkou 

mažoretek.

4. prosince – Advent v Postoloprtech

Adventní trhy, vánoční zvyky, rozsvícení ži-

vého vánočního stromu.

Slaný – objevte kouzlo tohoto města 

–  Víte, že město dostalo podle pověsti své 

jméno díky slanému prameni? 

–  Víte, že u nás máme nejstarší barokní repliku 

Božího hrobu v Čechách? 

–  Víte, že Slánská hora je pozůstatek bouřli-

vé sopečné činnosti? 

–  Víte, že můžete ve Slaném strávit aktivně 

víkend (Sladký víkend ve Slaném) nebo 

ochutnat slánské víno z okolních vinic?

Přijeďte k nám 
květen

12. husitské slavnosti 

(Tradiční historické slavnosti s  celovíken-

dovým programem, jarmarkem a spoustou 

dobrodružství pro malé i velké.)

červen / září

Procházky s průvodci městem

červenec / srpen

Hudba na náměstí 

(Páteční koncerty rozličných žánrů – ZDARMA.)

srpen

Rock na valníku No. 11

(Punk-rockový hudební festival.)

září

Rožnění uherského býka

(Slánské posvícení, staročeský jarmark a rož-

nění uherského býka.)

říjen

Putování Slánskem po dřevěných zvoničkách

listopad

44. slánské jazzové dny 

(Prestižní hudební festival s  účastí domá-

cích i zahraničních špiček jazzové hudby. 

Nejstarší svého druhu u nás.)

Jak vidíte, město Slaný stojí za návštěvu. Tře-

ba proto, že je stále co objevovat. Stačí jen 

trocha pozornosti, a objevíte netušené.

Královské město SlanýKultura 
v Postoloprtech Jsme centrem regionu Přemyslovské střední Čechy i místem s bohatým 

kulturním, společenským a sportovním životem. Dovolte nám pozvat vás 
k návštěvě města, jehož historie se začala psát před bezmála 750 lety.

Postoloprty, městečko v Ústeckém 
kraji, Vás zvou v roce 2010 k návště-
vě. Připravili jsme pro vás během 
roku následující kulturní nabídku:

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

Kulturní zařízení města Postoloprty
e-mail: kzmp@kzmp.cz
www.kzmp.cz

den Josef Švejk.

www.kampocesku.cz24 KAM na výlet



Co přinese rok 2010 v Kutné Hoře a okolí

Doporučujeme navštívit řadu akcí i památek, které mají 

brány otevřené po celý rok. 

14. – 17. 1. Regiontour Brno
Prezentace turistické destinace na 19. Mezinárodním veletrhu turistických 

možností v regionech ve stánku Středočeského kraje.

4. – 7. 2. Holiday World Praha

 Účast na 19. Středoevropském veletrhu cestovního ruchu, kde se představí 

turistická destinace i Kutná Hora jako památka UNESCO.

10. 4. Probouzení Kutné Hory aneb Ktož jsú boží bojovníci
Pátý ročník zahájení turistické sezóny tentokrát představí 

Kutnou Horu husitskou.

8. 5. GASK
Slavnostní otevření Galerie Středočeského kraje v Jezuitské koleji. 

Celý rok 2010
je ve znamení 15. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Navštivte Kutnou HoruNavštivte Kutnou Horu perlu na náhrdelníku UNESCO obklopenou nezaměnitelným okolím
Širší nabídka je pro vás připravena na http://guide.kh.cz.Širší nabídka je pro vás připravena na http://guide.kh.cz.

turistická destinace Kutná Hora a okolíturistická destinace Kutná Hora a okolí

Těšíme se na vaši návštěvu!

perlu na náhrdelníku UNESCO obklopenou nezaměnitelným okolím

      

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 turistické cíle ČR

?
Jak se jmenuje nejdelší jeskyně 
v České republice?

a) Balcarka
b) Amatérská jeskyně
c) jeskyně Ementál

Česká republika
turistický autoatlas

1 : 200 000

Autoatlas formátu A4 slouží přede-

vším pro ty, kteří chtějí pro poznávání 

krás naší vlasti používat automobil. 

Základem je digitální automapa ČR 

1 : 200 000 bohatě doplněná o barev-

né ilustrace a symboly (hrady, zámky, 

přírodní a technické zajímavosti atd.), 

které mohou napomáhat při výběru 

turistických cílů na cestách.



Hradecko
Náš výlet začneme na Hradecku, a  to rov-

nou v Hradci Králové, který leží na soutoku 

řek Orlice a Labe, svírajících v objetí Jirásko-

vy sady. Ze sadů, provoněných v letních mě-

sících růžemi, můžeme po několika hradec-

kých schodech vystoupat do samého cent-

ra dění, na Velké náměstí, kde se při pohle-

du na pastelově zbarvené budovy nejen ar-

chitektům tají dech. Budovy jakoby samy vy-

právěly historii města, právem přezdívané-

ho salon republiky. Pro lepší orientaci stačí 

ve stoupání schodů pokračovat a  dostat se 

tak až na vyhlídku hradecké dominanty, Bí-

lou věž, ze které je možné podívat do všech 

koutů Hradecka z ptačí perspektivy. A pro ty, 

kteří mají respekt z  výšek a  zůstanou radě-

ji na náměstí, máme připravený v  průběhu 

celého roku bohatý program, jako například 

festival Divadlo evropských regionů, vždy ve 

dnech 21.–30. června, příjezd královny Elišky 

do svého věnného města každoročně první 

zářijový víkend a mnohé další. 

www.ic-hk.cz, www.hradecko-info.cz

Orlické hory a Podorlicko
U historie ještě chvíli zůstaneme, jen se po-

suneme o kus na jihovýchod na barokní zá-

mek Potštejn. Novým lákadlem je ojedině-

lá prohlídka zámeckého sklepení nazvané-

ho Bubákov. Připraven je tu příběh o  pot-

štejnské minulosti plné tajemných duchů 

a  historických postav. Setkáte se například 

s  loupeživým rytířem Mikulášem z  Potštej-

na a  jeho oddaným pomocníkem křivohu-

bým Ješkem. A že už jste tmavé-

ho sklepení nasyceni a strachy se vám svírá 

žaludek? Není nic lepšího než se provětrat 

na čerstvém vzduchu. Pro tento účel dopo-

ručujeme navštívit potštejnský westernový 

kemp Vochtánka. Kromě různých akcí, kdy si 

připadáte jako na divokém Západě, se mů-

žete vydat do blízkého okolí na procházku 

romantickou krajinou, jejíž siluetu dokreslu-

je středověká zřícenina hradu Potštejn. Zda 

se na ni vydáte po svých nebo v  koňském 

sedle, již necháme na vás.

www.orlickehory-cz.info

Kladské pomezí
Nejen děti určitě potěší výlet do Babiččina 

údolí. Kromě zámku v  Ratibořicích uvidíte 

Mandl, Rudrův mlýn a Staré bělidlo. Dozví-

te se, jak se žilo před více než 150 lety, a za-

vzpomínáte si na idylické dětství, které po-

pisuje Božena Němcová v knížce Babička.

Křížem krážem 
Královéhradeckým krajem
Od zelených údolí, poklidně plynoucích řek a ruchu velkoměsta přes 
malebnou krajinu rozeklaných skalisek, předválečného opevnění, po-
hádkových hradů a zámků a jiných architektonických skvostů až do po-
loh nejvyšších, majestátných Krkonoš. Do kraje významných spisovate-
lů, po jejichž stopách můžete putovat a při odpočinku ochutnat nějakou 
z mnoha místních kulinářských specialit. To vše a mnohé další je Králo-
véhradecký kraj. Vydejte se s námi do některé z našich pěti turistických 
oblastí a poznejte nepoznané.oblastí a poznejte nepoznané.

ě-

hu

na a  jeho oddaným pomocníkem křivohu-

bým Ješkem. A že už jste tmavé-

Hradec Králové – soutok Labe a Orlice

Hradec Králové - Velké náměstí

hrad Potštejnzámek Potštejn

Hradec Králové 

– divadlo evropských regionů
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Český ráj
Pokud vás skály nadchnou, jakože určitě 

ano, vydejte se také do Českého ráje a jeho 

Prachovských skal, známých horolezci z  ši-

roka daleka. I pokud krajinou jen projíždíte 

či jste v časové tísni, stojí za to vydat se pěš-

ky alespoň na 1,5kilometrový „malý okruh“. 

Pokud máte čas chvíli se zdržet, absolvujte 

raději „velký okruh“, který je dlouhý pět ki-

lometrů. Ten představuje asi nejatraktivněj-

ší a nejzajímavější cestu skalními masivy. Při 

procházení mezi skalními velikány uvidí-

te místa nesoucí názvy jako například Fort-

na, Šikmá věž, shlížet do okolní krajiny bu-

dete z Rumcajsovy, Hakenovy, Všetečkovy či 

Šlikovy vyhlídky a kousek před cílem vaše-

ho putování se ocitnete v Císařské chodbě. 

Kromě nádherných skalních útvarů můžete 

v Prachovských skalách vidět také pozůstat-

ky středověkého hradu Pařez.

www.cesky-raj.info

Dále určitě neopomeňte navštívit jedno 

ze skalních měst, ať už Adršpašské skály, 

Teplické skály nebo Broumovské stěny. Ve 

všech budete, při procházkách mezi bizar-

ními skalními pilíři, zajisté obdivovat umě-

ní přírody – jaké tvary dokázala vytvořit. Ně-

které dokonce mají svá jména podle toho, 

koho svým tvarem připomínají. V Broumov-

ských stěnách můžete bloudit mezi spletitý-

mi skalními útvary, šplhat do příkrých srázů, 

obcházet kolem dokola skalní hřiby, shlížet 

do strží a hlubokých roklí a z vrcholů se ko-

chat neméně fascinující okolní krajinou.

www.kladskepomezi.cz

Krkonoše a Podkrkonoší
Další skvost, pro změnu lidskou rukou stvo-

řený, na vás čeká v  jedinečném barokním 

komplexu, hospitalu Kuksu, který založil 

hrabě F. A. Špork. V prostoru před průčelím 

kostela a  hospitalu můžete obdivovat so-

chy z  dílny M. B. Brauna, zobrazujících ale-

gorie Ctností a Neřestí. Kuks žije jak v letní, 

tak zimní sezoně. V létě například ožije fes-

tivalem barokního divadla Theatrum Kuks. 

Náš výlet po kraji jsme začali v  nížině, pro-

to si snad můžeme dovolit se přes jeho růz-

norodost, která kraji dodává na atraktivnos-

ti, přenést až do poloh nejvyšších a zakon-

čit naše putování v  Krkonoších. Krkonoše 

se Sněžkou,  nejvyšší horou České republi-

ky, jsou oblíbeným cílem turistů v  každém 

ročním období. Představují ráj pro sportov-

ní nadšence, ale také pro nenáročné turisty, 

kteří můžou relaxovat a nasávat čerstvý hor-

ský vzduch posezením na lavičce, například 

v překrásném areálu Janských Lázní. 

www.krkonose.eu, www.podzvicinsko.cz

Č ký áj

p

www.kralovehradeckyregion.cz

v

w

Broumovské stěny – Slavný, skalní hřiby

Janské lázně – lázeňská promenáda

sochy před Kuksem

zámek v Ratibořicích

sousoší Babičky s dětmi

Prachovské skály

Zimní Krkonoše se Sněžkou v pozadí
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je výšlap po Křížové cestě na Andrlův chlum 

s vyhlídkovou věží. 

Těšíme se na Vás u nás nebo na veletrzích 

v Brně či Praze… 

Velkou chloubou celého regionu jsou již 

zmíněné unikátní cyklostezky, vhodné také 

pro in-line bruslení. Vedou z  Ústí do Choc-

ně, Letohradu a České Třebové. Byly vysta-

věny v letech 2007 - 2009 v délce 40 km. Na 

milovníky adrenalinových sportů se těší tá-

bořiště a loděnici v  Cakli, Aquapark nebo 

nově zrekonstruovaný kryty plavecký ba-

zén či sportovní areál. Klidnou procházkou 

Výlet po zasněžených hřebenech Orlických hor odmění každého běžkaře 

nenáročným terénem a překrásným výhledem. Dnes už můžou Orlické 

hory nabídnout nejen moderní areály a kvalitní zázemí, ale i nedotknu-

tou přírodu a upřímnou pohostinnost.

Obce Orlické Záhoří a Olešnice v Orlických horách se jako partneři spolu 

s polskými městy Bystřice Kladská a Dušníky Zdrój staly příjemcem do-

tace Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR pod názvem 

projektu:

„Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických 

a Bystřických hor“, registrovaným pod číslem CZ.3.22/2.2.00/08.00116.

Z  této dotace se podařilo zakoupit na obou stranách hranice po dvou 

rolbách Pisten Bully na údržbu běžeckých tratí. Vytištěny byly nové ka-

pesní mapy, které prezentují běžecké lyžařské trasy. Došlo také k doplně-

ní značení v terénu, k přípravě tras před sezonou, a důležitá je i pomoc 

dotace pro sezonní zimní úpravu běžeckých tratí a spokojenost příznivců 

bílé stopy. Kapesní mapy běžeckých tras jsou k dostání zdarma ve všech 

turistických informačních centrech Orlických hor.

In-line a cyklo magistrály
Ústí nad Orlicí každoročně nabízí nepřeberné množství kulturního vyžití. 
V poslední době ale také aktivní odpočinek na síti in-line a cyklo stezek. 

Přijeďte si vyzkoušet 
nové běžecké tratě

Turistické informační centrum
517 64  Orlické Záhoří 34
tel./fax: +420 494 542 033
mobil: +420 737 012 205
e-mail: tic@orlickezahori.eu
tic.orlickezahori@seznam.cz
www.orlickezahori.eu

Jste příznivci běžeckých tratí? 

Přijeďte si vyzkoušet ty naše!

p p

www.ustinadorlici.cz
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nosochařství. Představí významné osobnos-

ti města, jako hudebníka a  skladatele Jana 

Václava Huga Voříška nebo Josefa Richar-

da Vilímka, zakladatele známého pražského 

nakladatelství. 

A  čím vás ještě může Vamberk překvapit? 

Kupříkladu v  kostele sv. Prokopa najde-

te unikátní dvoumanuálové varhany s krát-

kou oktávou z počátku 18. století. Dále to je 

vamberský kamenný most s plastikami pat-

ronů země, nebo pekelský 

krytý věšadlový most. Pro-

hlídku města můžete zakon-

čit výletem k chatě Vyhlídka. 

Krom příjemného občerst-

V zimě, o víkendech, vyjíždějí od nás SKIBU-

Sy do hor a v létě, vás provedou okolím měs-

ta sítě in-line a cyklo tras. Že sport není vaší 

silnou stránkou? Kostelec nad Orlicí nabízí 

celoročně také bohatý kulturní program. 

Šumná Orlice (29. 5.) 8. ročník kulturně-

společenské i  sportovní akce. Cyklovýlet 

s  Davidem Vávrou a  Radovanem Lipusem 

(Šumná města).

Kostelecké posvícení (18. 9.) to jsou řeme-

slníci a tradičními výrobky, hospodští s po-

svícenskými dobrotami, hudebníci, divadel-

níci, mažoretky a kejklíři 

Tůmův Kostelec (říjen) VII. ročník hudební-

ho festivalu věnovaný významnému rodáku 

F. I. A. Tůmovi. 

Vánoční ulička (28. 11.) vánoční trhy, příjezd 

Mikuláše, čertů a anděla, ohnivá show, roz-

svícení stromečku, Kostelecké slámování 

(létající hvězda splněných přání)

Nový zámek – od května 2010 bude ve 

zdejších prostorách otevřena výstavní gale-

rie. Prostory budou otevřeny o svátcích, so-

botách a nedělích, od 10.00 do 18.00 hodin. 

Známé je především výrobou paličkované 

kajky, jejíž historie se u nás začíná psát po-

čátkem 16. století. Její triumfální cestu Ev-

ropou dokumentuje expozice Muzea kraj-

ky. Věděli jste, že roku 1889 byla ve Vamber-

ku otevřena první odborná krajkářská škola, 

jediná v  ČR, kde se vyučuje umění krajkář-

ství dodnes? 

Při prohlídce města vám bude spolehlivým 

průvodcem naučný prohlídkový okruh „Za-

stavení Vamberka“. Seznámí 

vás s  historií města, zavede 

k židovskému hřbitovu. Uká-

že vám krajkářství ale i kame- vení je odtud skutečně krásná vyhlídka na 

město i panorama Orlických hor. 

Takový je Vamberk v roce 2010. 

Těšíme se na Vás…

Tradiční akce
20. 3. Velikonoční jarmark

25. – 27. 6. Mezinárodní setkání krajkářek

25. 6. – 25. 7. Bienále české krajky – výstava

18. 9. Svatováclavský jarmark

27. 11. Vánoční jarmark

30. 12. Městem chodí andělé

Regionální turistické a informační centrum
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 494 337 261; GSM: 724 367 861
e-mail: rtic@muko.cz 
www.rtic.kostelecno.cz   www.kostelecno.cz

Informační centrum Vamberk
tel: +420 494 320 171 
mobil: +420 733 772 650
e-mail: infocentrum@vamberk-city.cz
www.ic-vamberk.cz

celoročně také bohatý kulturní program. h
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Vamberk – město krajky
Město zasazené do údolí řek Zdobnice a Orlice. Město proslulé krajkář-
stvím v podhůří Orlických hor. 

5 důvodů proč letos 
do Kostelce nad Orlicí
Ptáte se proč zrovna k nám? Třeba proto, že jsme malé, ale za to malebné 
město v podhůří Orlických hor. To, že sportovci si u nás přijdou na své, je 
známá věc.

K l ké í í ( 8 9 ) j ří

Kostel sv. Prokopa

j

Chata Vyhlídka
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Jízda na koni
Koně najdete ve východních Čechách všu-

de, možná také proto, že sem prostě patří. 

Dokladem toho jsou městská znamení, kde 

kůň je symbolem odvahy a síly. Není proto 

náhodou, že nejstarší hřebčín v ČR je v Klad-

rubech nad Labem, nejtěžší dostih konti-

nentu, Velká pardubická steeplechase, se 

běhá v  Pardubicích a muzeum koní najde-

te ve Slatiňanech. A už vůbec není náho-

da, že tu hippostezky prožívají svůj velký 

boom. Značené jezdecké stezky (bílý čtve-

rec s modrým, červeným nebo žlutým kru-

hem uprostřed) se tu táhnou v délce 600 km. 

Regionem prochází páteřní jezdecká stez-

ka z Vídně s  jezdeckou křižovatkou na ran-

či LL Kovářov. Místní jezdecké stezky křižují 

Chrudimsko, Pardubicko, nové trasy vznika-

jí například v Orlických horách či Železných 

horách. K dispozici je stále více úvazišť, ve 

kterých můžete přespat vy i váš kůň, nebo 

půjčovny, kde je možné si koně pronajmout. 

Památky a turistické atrakce
Ve východních Čechách se dochovalo oje-

dinělé množství hradů, zámků i sakrálních 

staveb. Turisty se zájmem o historii lákají 

historická centra měst stejně jako hrady 

Kunětická hora, Lichnice, Rychmburk, Liti-

ce či Svojanov. Město Litomyšl se pyšní do-

minantní památkou, která je od roku 1999 

zapsána v seznamu světového kulturního 

dědictví UNESCO. Je jí unikátní renesanční 

zámek s více než osmi tisíci sgrafi ty. Mezi 

další architektonické skvosty patří také zá-

mek v Nových Hradech, přezdívaný české 

Versailles. Proto pokud hledáte něco spe-

cifi ckého, unikátního, tajemného a historií 

opředeného, najdete to třeba u nás. 

Na sněžnicích přes Sněžník
Drsní lidé v drsných horách. To je spojení 

Králického Sněžníku (1423 m n. m.) s vůlí 

mužů a žen stoupajících na sněžnicích až 

na jeho vrchol. Program je určen právě pro 

vás, kteří si chcete sáhnout na hranici svých 

možností. Můžete očekávat prudká stoupá-

ní v hlubokém sněhu a silný vítr na vrcholu 

Sněžníku, ale i pocity absolutního souznění 

s přírodou kolem vás. Během dvou dnů vy-

jdete z Dolní Moravy a po překonání vrcholu 

se druhý den vrátíte zpět. Při pohybu v ho-

rách je však nutné respektovat nařízení Hor-

ské služby a sledovat vývoj sněhové pokrýv-

ky i počasí. Bezpodmínečně nutné je pohy-

bovat se ve skupince minimálně třech lidí 

a pohyb nahlásit na ohlašovně Horské služ-

by v Dolní Moravě. 

Pět důvodů proč…
Ve východních Čechách se snoubí nádherná příroda s velkolepou historií, lidským umem, 
úchvatnou hudbou a všemožnými druhy sportů. Poznejte region, který se do vašich srdcí zce-
la jistě zapíše třeba chutí výtečného perníku nebo ušlechtilostí koní.
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Odpočinek v lázních
Lázně Bohdaneč je město zasazené do maleb-

né krajinné oblasti. Kromě specifi cké lázeňské 

architektury či relaxační atmosféry nabízí kvalit-

ní služby a procedury. Lázeňská zařízení se spe-

cializují zejména na léčbu onemocnění pohybo-

vého ústrojí. Lázně Bohdaneč slouží k léčbě po-

hybového aparátu s orientací na zánětlivá rev-

matologická onemocnění, artrózu, vertebro-

genní syndromy, Bechtěrevovu nemoc. Jsou vy-

hledávaným místem nejen k zajištění prevence, 

ale i k relaxaci a odpočinku.

Festival Smetanova Litomyšl
Tento mezinárodní operní festival je dru-

hým nejstarším hudebním festivalem v  ČR 

a zároveň patří k největším pravidelným 

festivalům klasické hudby u nás. Již od roku 

1949 je v rodišti zakladatele české národ-

ní hudby Bedřicha Smetany, ve staroby-

lé východočeské Litomyšli, pořádán vel-

ký hudební festival. Jeho hlavní programo-

vou náplní jsou operní inscenace, koncertní 

provádění oper, ale také galakoncerty, ora-

toria, kantáty a písňové večery, tedy formy, 

v nichž je dominantou vokální umění. Stra-

nou však nezůstávají ani hudba symfonic-

ká, instrumentální či komorní, prostor zde 

nachází balet stejně jako koncerty chrámo-

vé, promenádní nebo i přesahující do jiných 

žánrů. Centrem festivalového dění je nád-

herný areál Státního zámku Litomyšl, po-

řadatelé jsou město Litomyšl a Pardubický 

kraj, Ministerstvo kultury ČR a Národní pa-

mátkový ústav. 

www.vychodni-cechy.info
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Největší strom Deštného, 

a jeden z  největších jasa-

nů v  Orlických horách, je 

jasan ztepilý s  obvodem 

kmene 545 cm. Má mohut-

né kořenové náběhy, kte-

rými se drží na svahu u  re-

kreačního objektu stojícího 

nad zelenou turistickou ces-

tou, necelých 800 metrů se-

verovýchodně od kostela sv. 

Máří Magdaleny. Roste do 

výšky 24 metrů. 

Druhý strom, dub zimní, naleznete asi 

90 metrů od křižovatky silnic do Skuhro-

va nad Bělou proti nové roubené chalupě. 

Značka ORLICKÉ HORY originální produkt®  

je ochrannou známkou, která byla udělena 

nezávislou Certifi kační komisí na doporuče-

ní Regionálního koordinátora MAS POHODA 

venkova, o. s. těmto výrobkům: 

• tkalcovské, keramické a košíkářské (Sdru-

žení Neratov, o.s. – chráněné dílny Kope-

ček) 

• brašnářské (Ladislav Hemrlík) 

• rokytnické pečivo (pekařství Marie Kalou-

sová) 

• ličenský chléb a sváteční koláčky (pekárna 

Lično) 

• chlenskou uzeninu a tlačenku (ZOPOS Pře-

stavlky) 

• synkovská jablíčka (Ovocné sady Synkov) 

• včelí produkty (Lenka Skalická) 

• ryby z Opočna (Správa Kolowratského ry-

bářství) 

• mák modrý (fi rma LABRIS) 

• biobrikety (Alena Janovcová, Pěčín) 

• vitráže a dekorace tiff any (Marie Hájková, 

Orlické Záhoří) 

Obvod kmene je 366 cm s pravidelnou ko-

runou a výškou 26 metrů. Je to krásný soli-

térní strom. 

• šperky z  ručně paličkované krajky (Jiřina 

Rejentová, Žamberk) 

• ručně paličkovaná krajka (Jana Štefková, 

Merklovice) 

• lidové kroje a dobové oděvy (Eva Tatouš-

ková, Nové Město nad Metují) 

• dřevěné hračky (Karel Jirsa, Pohoří) 

• dřevěný štípaný šindel (ŽIVA, Klášterec 

n. Orlicí) 

• rychnovská piva Zilvar, Kaštan, Kněžna 

a přírodní ovocné pálenky (Podorlická so-

dovkárna, Rychnov n. Kn.)

Udělování značky v Orlických horách a Po-

dorlicku probíhá za fi nanční podpory Králo-

véhradeckého kraje. Letos vychází také ak-

tualizovaný Katalog certifi kovaných výrob-

ků OHop, které budou k dostání v informač-

ních centrech celé oblasti.

No a posledním stromem je bříza bělokorá, 

která roste v linii dřevin mezi lyžařským are-

álem Marta I a Marta II, asi 220 metrů od sil-

nice. Obvod kmene má na břízu úctyhod-

ných 270 cm. Bříza je vysoká 21 metrů. S tě-

mito rozměry ji můžeme považovat za nej-

větší břízu v Orlických horách. Určitě pama-

tuje dobu, kdy na okolních strá-

ních začaly vznikat sjezdovky 

a kdy byl postaven první vlek. 

Vzdejte hold těmto stromům. 

Pokud se na ně půjdete podívat 

v  zimě, uvidíte krásnou struk-

turu větví. V  létě pak mohut-

nost celého stromu. A budete-li 

pozorní, jistě vám neunikne ži-

vot na strom vázaný, od ptáků 

po drobný hmyz. Určitě nebude-

te litovat času, který jste pozná-

ní deštenských památných stro-

mů věnovali.

Josef Kučera, CHKO Orlické hory

Památné stromy deštenské

To pravé z Orlických hor!

Obec Deštné v Orlických horách se jako jedna z mála na Rychnovsku 
může pochlubit třemi památnými stromy, které rostou přímo v zastavě-
ných částech obce. Pokud tedy přijedete do Deštného za sportem nebo 
rekreací, udělejte si čas a zajděte se na ně podívat. Postačí vám na to ho-
dinka vašeho času.

V roce 2007 se území Orlických hor a Podorlicka zařadilo jako pátý re-
gion v pořadí do národního systému značení domácích výrobků. Tato 
regionální značka garantuje, že produkt je vyroben místním výrobcem, 
z místních surovin, je jedinečný ve vztahu ke svému regionu a šetrný k ži-
votnímu prostředí. 

t

n

foto: Eva a Jiří Francovi, Pavel Bednář, Luděk Sládek

www.domaci-vyrobky.cz 
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Arnošt Vašíček
Návrat Strážce duší

Záhady minulosti v  kriminálních příbězích ze 

současnosti. Nová kniha známého spisovatele-

-záhadologa.

Oceánem věčnosti putují Strážci duší.

Vedeni neomylnou Prozřetelností  přicházejí na svět,

aby chránili, co má zůstat skryté, 

a odhalili, co musí být zjeveno. 

Ve službách osudu berou na sebe lidskou podobu, 

ale jen vyvolení smějí spatřit jejich tvář.

Beletristické zpracování nových dílů televizního 

seriálu Strážce duší přináší čtyři napínavé krimi-

nální příběhy. Jejich hrdinové se pokoušejí nejen 

odhalit pachatele, ale i rozluštit velké otazníky 

českých dějin. Oproti televizní verzi má kniha bo-

hatší děj a obsahuje více zajímavých faktů i ne-

všedních hypotéz.

Pevná vazba s přebalem,

192 stran s barevnou přílohou, 269 Kč

S námi máte na výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchod-

ní síti nebo v  internetovém knihkupectví 

České televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Pavel Augusta, František Honzák
Naše vlast

Ilustrovaná encyklopedie informuje slovem i ob-

razem o historii a současnosti České republiky. 

Obsahuje základní údaje a zajímavosti o příro-

dě, hospodářství, dopravě, vědě, technice, spor-

tu, historii a kultuře. Strany jsou přehledně uspo-

řádány a text je srozumitelný i mladším čtená-

řům. Text doplňují věcné ilustrace a fotografi e. 

Na konci knihy jsou zařazeny přehledy panovní-

ků v českých zemích, prezidentů a předsedů vlád 

Československé i České republiky a také fotbalo-

vé a hokejové přehledy a samozřejmě abecední 

rejstřík. Autorům se do sourodého celku podaři-

lo shrnout množství informací, o čemž vypovída-

jí namátkou vybrané názvy jednotlivých kapitol: 

Pohoří, hory a nížiny, Chrámy a kláštery, Naši vel-

cí vynálezci, S míčem malým i velkým, Geologic-

ká stavba, Čechy královské, Církve a náboženství, 

Svátky a památné dny, Cirkus. 

Námi doporučovanou knihu si může-

te objednat na adrese redakce nebo na 

kultura@kampocesku.cz Cena včetně balného 

a poštovného je 172 Kč. 

Pavel Motejzík
Podzelenohorská pohádka

Pohádka z doby, kdy ještě žili nuzní vandráci 

a šlechetné kněžny, ale už začínaly jezdit auto-

mobily a zaváděla se elektřina, vypráví o  tom, 

jak šel chudý Matěj do světa, aby zbohatl 

a mohl za ženu dostat statkářovu Terezku. Pří-

běh je určen pro dospívající čtenáře bez rozdí-

lu věku, je zasazen do atmosféry skutečných 

událostí roku 1929 a jsou v  něm zachyceny 

zvyky a obyčeje, které se během roku odehrá-

valy na Nepomucku. Děj je postaven na vzpo-

mínkách pamětníků a na historických materi-

álech či kronikách obcí. Do pohádky jsou za-

členěny dobové události, místní pověsti, ne-

chybí ani láska, dobro, zlo a nadpřirozené jevy. 

Ve snaze podat čtenářům co největší množ-

ství informací o kraji a době nechává autor 

hrdiny příběhu používat slovní spojení, která 

místy odporují jejich jednoduchému charak-

teru, ale v pohádce je možné všechno a vypo-

vídající hodnota příběhu jistě převažuje. 

Námi doporučovanou knihu si může-

te objednat na adrese redakce nebo na 

kultura@kampocesku.cz. Cena včetně balného 

a poštovného je 200 Kč. 

Božena Tymichová
Pohádky ze zámeckého parku

Inspirací pro půvabné příběhy se stal park rene-

sančního zámku v Opočně. Příroda v parku je pří-

mo stvořena pro pohádkový děj. Když půjdete po-

tichu a budete se pozorně dívat, možná v  kme-

nech stromů, pařezech a tajuplných zákoutích 

spatříte lesní skřítky, oplývající laskavostí a moud-

rostí. Po přečtení knížky doplněné ilustracemi au-

torky a reprodukcemi krajek Blanky Kovařovicové 

jistě oceníte pohodu na duši, kterou vám hlavní 

hrdinové (Petr, Klíček a Pomněnka) přinesou. 

Námi doporučovanou knihu si může-

te objednat na adrese redakce nebo na 

kultura@kampocesku.cz. Cena včetně balného 

a poštovného je 275 Kč.  

Uničovský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a Jan Sarkander

U příležitosti 400. výročí příchodu Jana Sarkan-

dera do Uničova vyšla útlá, ale zajímavá publika-

ce obsahující dvě studie. Autorem první z nich je 

Filip Hradil a je věnovaná životu Jana Sarkandera, 

knězi žijícímu v nábožensky i politicky nestabilní 

době. Druhá stať je dílem Ondřeje Jakubce a po-

jednává o historii, architektuře a umělecké vý-

zdobě děkanského chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie v Uničově. Čtenářům, zajímajícím se o tuto 

problematiku, se tak dostává do rukou fundova-

ný a přehledný text o jedné z nejvýznamnějších 

uničovských památek.

Námi doporučovaná kniha je k dostání v Měst-

ském informačním centru Uničov, Dr. Beneše 

15, tel. +420 585 054 880, mic@unicov.cz.

Víte, jak se jmenuje a kde se nachází 
hrad, v němž se odehrává seriál 
Strážce duší a který prý střeží bránu 
do pekla? Pokud ano, napište nám do 
15. 2. na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Pro tři ze 
správných odpovědí má Edice ČT 
připraveny zajímavé publikace.

Víte, který rybník je v České republice 
nejhlubší? Pokud ano, napište nám do 
15. 2. na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Pro tři ze správ-
ných odpovědí má redakce připrave-
nou publikaci Naše vlast.
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Lyžování na Vysočině
Již třetím rokem je v  provozu portál 

www.lyze-vysocina.cz. Jedná se o informač-

ní systém přinášející aktuální informace 

o možnostech sjezdového lyžování v  lyžař-

ských areálech Vysočiny – od Bystřice nad 

Pernštejnem přes Svratku, Nové Město na 

Moravě, Jihlavu, Světlou nad Sázavou až 

po Kamenici nad Lipou. Dozvíte se zde vše 

o sjezdovkách a vlecích 30 areálů, momen-

tální sněhové situaci i podmínkách k lyžo-

vání. Zjistíte si, je-li vlek v  provozu či niko-

li, jaká je teplota nebo jak je sjezdovka vyba-

vena. Samozřejmostí jsou kontaktní údaje, 

informace o možnostech parkování, provo-

zu lyžařských škol nebo doplňkových služ-

bách (občerstvení, půjčování lyžařského 

vybavení, ubytování apod.). Je tu k dispo-

zici také navigace z domova či hotelu k vle-

ku s podrobným itinerářem trasy a kilomet-

ráží. Koncem ledna vyjde také „Zimní mapa 

Vysočiny“ s přehledem sjezdovek.

Za památkami UNESCO 
na Vysočinu
Jedno z nejprestižnějších ocenění, zápis na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO, se dostalo hned třem místům Vysočiny. 

www.region-vysocina.cz

Telč, jejíž 

historické náměstí 

s renesančními 

štíty měšťanských 

domů a arkádovými 

podloubími 

tvoří spolu 

s renesančním 

zámkem výjimečný 

architektonický 

celek. 

Komplex unikátně 

zachovaného 

židovského města 

se dvěma 

synagogami 

a hřbitovem 

a románsko-

gotickou bazilikou 

sv. Prokopa 

v Třebíči.

Poutní kostel 
sv. Jana 

Nepomuckého 
na Zelené hoře 

u Žďáru nad Sázavou 
pro mistrovskou 

kompozici barokní 
stavby se symbolikou 
pěticípé svatojánské 

hvězdy architekta 
Jana  Blažeje 

Santini-Aichla.

www.kampocesku.cz34 KAM do regionu



Kořeny malebného městečka ležícího na 

břehu Sázavy sahají až k  letopočtu 1252, 

kdy byl v neprostupném pralese na pomezí 

Čech a Moravy založen cisterciácký klášter. 

Od té doby město vyrostlo do krásy a stalo 

se příhodným místem pro letní i zimní rekre-

aci. Návštěvníkům může nabídnout nejen 

kvalitní zázemí pro turistické výlety, ale také 

různorodé kulturní vyžití. 

V zimě láká okolí města k tradičnímu běžec-

kému lyžování. V  létě zase potěší turistické 

stezky pro pěší i cyklisty. 

Nejznámější cyklotrasou Žďáru nad Sázavou 

je ta Santiniho. Je dlouhá 64 km a prochází 

obcemi, v nichž může návštěvník obdivovat 

některé ze staveb J. B. Santiniho, například 

kostel či hostinec.

Další cyklotrasou, která vede městem, je Po-

sázavská cyklotrasa. Je dlouhá 243 km, začíná 

v Davli u Prahy a končí v nedalekém Lísku. 

Nově vydaných 10 doporučených cyklistic-

kých tras je popsáno v cyklistickém průvod-

ci Žďáru nad Sázavou, který informuje o je-

jich délce, převýšení v terénu, ale také o kul-

turních a přírodních zajímavostech na trase. 

Popis a mapu značených cyklotras nalezne-

te na adrese www.zdarns.cz.

Žďár nad 
Sázavou 
– město 
dvou tváří
Současná podoba města jako dy-
namicky se rozvíjejícího moderního 
střediska regionu je propojena s ti-
chou religiozitou historického areá-
lu bývalého cisterciáckého kláštera.

stezky pro pěší i cyklisty.

Ž

Informační a turistické centrum – 
Stará radnice
tel.: 566 628 539, fax: 566 625 808
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.cz 
Informační a turistické centrum 
ŽĎAS – Zámek
tel.: 566 629 152, fax: 566 629 331

35KAM na výlet

Královské město Pelhřimov bylo založeno 

v roce 1290 na žádost biskupa Tobiáše z Be-

chyně. Na čtvercovém náměstí, které od dob 

založení města prakticky nezměnilo tvar ani 

velikost, jsou zastoupeny všechny význam-

né stavební slohy. S jejich historií vás sezná-

mí „Stezka po stavebních slozích“, která za-

číná na Masarykově nám. před domem čp. 

10. Naučná stezka vede městskou památ-

kovou rezervací, která letos oslaví své čtyři-

cetiny. Zastavení na stezce si určitě udělejte 

na zámku pánů z Říčan, kde dnes sídlí Mu-

zeum Vysočiny. Kromě uměleckých sbírek 

tu najdete Městskou šatlavu, historii regio-

nu, města a další zajímavé expozice.

Ve sklepení Purkrabského domu čp. 17 na 

Masarykově náměstí se nachází Muzeum 

strašidel, ve kterém můžete na chvíli zapo-

menout na starosti všedních dní. Na vlastní 

oči se tu seznámíte s nadpřirozenými bytost-

mi minulé, ale i  současné Vysočiny. Exponá-

ty jsou vyrobeny převážně z vosku a ve „sku-

tečné“ velikosti. 

Síň Lipských aneb První české MÚZYum, 

která se nachází v domě čp. 10 na Masaryko-

vě nám., je věnovaná životu a dílu bratrů Ol-

dřicha a Lubomíra Lipských. Ve třech částech 

se postupně seznámíte s  jejich životem, dí-

lem i fi lmovou tvorbou.  

Největší, nejmenší, nejpomalejší nejrychlej-

ší, nejkurióznější, nejvíce, nejméně, to jsou 

jen některé přívlastky více než 250 exponá-

tů vystavených v Muzeu rekordů a  kurio-

zit, mezi kterými si každý najde to své! Expo-

zice Zlaté české ručičky, umístěná v „Domě 

dobrých dnů“, je světovým unikátem. Za ne-

uvěřitelných 63 310 hodin práce tu vytvořil 

T. Korda z Vrchlabí desítky staveb z 820 215 

zápalek a zápalkových hlaviček. Oba objekty 

spojuje 2 km dlouhý okruh centrem města 

„Procházka Českou knihou rekordů“. 

Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje 

pochází z  roku 1576. Z  ochozu věže, z výš-

ky třiceti metrů se vám otevře krásný a ne-

zapomenutelný výhled na město Pelhřimov 

a jeho okolí. V horní části věže je zpřístupně-

na komůrka hlásného, s historickými foto-

grafi emi města Pelhřimova. 

Příroda v okolí Pelhřimova přímo láká k vý-

letům. Ať už se vydáte pěšky, na kole či au-

tem, budete mít stále co objevovat. Rozhod-

nout se vám pomůže projekt „Cestou ne-

cestou" a „Cestou necestou II.", který nabí-

zí hned několik výletních tras. Například na 

poutním místě Křemešník, 10 km od Pelhři-

mova, můžete navštívit Křížovou cestu, stu-

dánku s léčivou vodou nebo kostel Nejsvě-

tější Trojice. Krásný pohled na Pelhřimovsko 

a širé okolí se vám naskytne z rozhledny Pí-

palky. Okolní přírodou vás provede naučná 

stezka „Křemešník“. Pro milovníky adrenali-

nu je zde lanový park vhodný pro malé i vel-

ké. Občerstvení nabízí  nově zrekonstruova-

ný Poutní hotel Křemešník. 

Pelhřimov, 
město mnoha nej
Přijměte naše pozvání do města Poutníkova, ve kterém se snoubí histo-
rie se současností, kde mnoho neznamená dost a kde najdete odpoči-
nek i rozptýlení.

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 10, 393 01  Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924
e-mail: ic@kzpe.cz 
www.pelhrimovsko.cz

Víte, kolik schodů vede na vyhlídkovou 
věž kostela sv. Bartoloměje? Pokud ano, 
napište nám na adresu redakce nebo 
na info@kampocesku.z. Pro 3 ze správ-
ných odpovědí má město Pelhřimov 
připravené zajímavé ceny.

foto © Libor Kadlec



Vyberte si z podrobné nabídky toho nejlepšího,
co Jižní Morava nabízí.

Zámek Valtice a Salon vín České republiky 
www.zamek-valtice.cz , www.salonvin.czwww.zamek valtice.cz , www.salonvin.cz

Uměleckoprůmyslové muzeum

www.moravska-galerie.czwww.moravska gaggg lerie.cz

Moravský kras
www.cavemk.cz

Hrad Špilberk
www.spilberk.czwww.spilberk.czw

Mendelovo muzeum  
www.mendelmuseum.muni.czwww.mendelmuseum.muni.czw

Technické muzeum v Brně

www.technicalmuseum.czwww.te. chnicaalmuuseuum.c. zw

Baťův kanál
www.batacanal.cz

Moravské zemské muzeum 
– Dietrichsteinský palác www.mzm.cz Dietrichsteinskýý palác www.mzm.czc

Skanzen Strážnice

www.nulk.czwww.nu. ulk..czw

Westernové městečko Boskovice
www.westernove-mestecko.cz

Zámek Milotice
www.zamekmilotice.czwww.zamekmilotice.czw

Regionální muzeum v Mikulově
www.rmm.czwww.rmm.czw

Památník písemnictví na Moravě
www.muzeumbrnenska.czwww.muzeumbrnenska.czw

Znojemské podzemí
www.znojmocity.cz/podzemi

Zámek Slavkov – Austerlitz

www.zamek-slavkov.czwww.za. amek slavka ov.o .czw

Slovanské hradiště v Mikulčicích

www.mikulcice-valy.infowww.mikulcice valyyyy.infow

Mohyla míru
www.muzeumbrnenska.cz

HHZámek Lednice
www.zamek-lednice.com

ZZáZámek Lysice
www.zameklysice.cz

www.muzeumbrnenska.czw

Automotodrom Brno
www.brno-circuit.com

Dovolte, abychom Vás pozvali do nejatraktivnějších míst jižní Moravy pod 
značkou kvality Top výletní cíle jižní Moravy. 

Díky naší nabídce Top výletních cílů získáte přehled o tom, co byste při 
návštěvě jižní Moravy neměli minout. 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!

Top výletní cíle jižní Moravy spolupracují s Top výletními cíli 
Dolního Rakouska (více na www.ausfl ug.at). 

objevujte TOPravé
z jižní Moravy
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Znáte jižní Moravu?
Pro čtenářsky nebývale velký zájem o naši poslední fotosoutěž zveřej-
něnou v zimním dvojčísle jsme se rozhodli navázat a připravit našim 
čtenářům malé pokračování. Tady je…

SOUTĚŽ 

Poznáváte místa na našich snímcích? 

Pokud ano, napište nám do 15. 2. 

na adresu redakce nebo na Inko@kampocesku.cz. 

Pro tři ze správných odpovědí 

má připraveny zajímavé ceny 

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava.   

foto: Agentura CzechTourism

www.kampocesku.cz

turistický magazín
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V  obou Regio-

nech Slovácko působí také mikro-

regiony, které jsou významnými nositeli ak-

tivit v cestovním ruchu. Nyní máte možnost 

navštívit Slovácko od severu, který ohrani-

čuje Napajedlská brána, až po jih do Valtic-

ko-lednického areálu, či naopak. Vytvořte si 

vlastní plán cesty nebo se nechte inspirovat 

doporučeními v  propagačních materiálech 

Slovácka nebo na webové stránce www.slo-

vacko.cz. My jen můžeme ujistit, že vás kaž-

dý kout Slovácka překvapí bohatostí atrak-

tivit, krásnou přírodou nebo pohostinností 

místních lidí.

10 důvodů, proč právě k nám

Významné památky (hrady a zámky) – 

hrad Buchlov, zámek Buchlovice, zámek 

Bojkovice, zámek Ostrožská Nová Ves, zá-

mek Milotice, zámek Valtice, zámek Ledni-

ce a jiné. 

Duchovní centra – centrum duchovní kul-

tury Velehrad, nově otevřený památník Vel-

ké Moravy, slovanské hradiště Mikulčice (vy-

hlášena nejlepší muzejní výstavou v ČR pro 

rok 2008), Dolní Věstonice, Pohansko.

Baťův kanál – jedna z  nejnavštěvovaněj-

ších turistických vodních cest vedoucí z Ot-

rokovic do slovenské Skalice a na samostat-

ných říčních úsecích Kroměříž – Otrokovice 

a Rohatec – Hodonín. Jeho délka je přibližně 

80 km, plavební sezona se zahajuje 1. květ-

na a uzamykání vodní cesty připadá obvyk-

le na 28. říjen.

Lázně – potřebujete si po celoroční či mě-

síční nepřetržité zátěži trošku odpočinout? 

I to je důvod, proč k nám. Lázně Ostrožská 

Nová Ves, Leopoldov, Lednice a Lázně Ho-

donín, které jsou držitelem  prestižního oce-

nění certifi kace kvality EUROSPA, vám na-

bídnou širokou škálu procedur, které vás za-

ručeně „postaví na nohy“. 

Turistika – díla přírody můžete poznávat po 

značených turistických trasách a naučných 

stezkách. Pro cykloturisty je vedena řada 

značených cyklostezek, vedoucích kolem 

památek nebo vody, přes nádherné přírodní 

scenérie, města i vesnice zdejšího regionu.

Příroda – Slovácko je ojedinělé neuvěřitel-

nou kombinací biosférických rezervací Bí-

lých Karpat, oblastí Chřibů, nádherného pří-

rodního parku, který stojí za to, aby byl po-

znán. Podél řeky Moravy se nachází rovina-

tá krajina s množstvím ojedinělých živočiš-

ných či rostlinných druhů – orchideje, bou-

rec trnkový, vzácný druh jeřábu s  jedlými 

plody – oskeruše – strom Slovácka. 

Adrenalinová turistika – pokud máte rádi 

adrenalin, můžete navštívit expozici le-

teckého muzea v  Kunovicích, které nabízí 

nejrůznější akce spojené s  létáním včetně 

tandemových seskoků. Zážitky nabízí také 

paintbalová hřiště nebo střelnice.

Víno – region Slovácko je krajem vína a dob-

rosrdečných lidí. Ať přijdete kamkoliv, bude-

te vždy přijati s otevřenou náručí. Zvláště ve 

zdejších vinných sklípcích se přátelství dob-

ře navazuje, lahodný mok přispívá k  dobré 

náladě a v  přiměřeném množství prospívá 

i  zdraví. A kdo by neznal hezké písně osla-

Konečně spolu
Po 10 letech úspěšné činnosti Regionu Slovácko v Uherském Hradišti bylo 
v roce 2008 založeno městy Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Spo-
lečenstvem podnikatelů v cestovním ruchu další sdružení s názvem Re-
gion Slovácko v Hodoníně. Tím se podařil uskutečnit neuvěřitelný sen 
– sjednotit celé Slovácko, které se nachází ve dvou krajích. 

V  obou Regio-
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Region Slovácko
Masarykovo nám. 21
68601 Uherské Hradiště
tel./fax: +420 572 540 303, 572 525 527
e-mail: info@slovacko.cz
www.slovacko.cz

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz



vující tento mok? Přijďte, slyšte a ochut-

nejte. Raritou jsou měšťanské vinné sklepy 

v Uherském Hradišti – Mařaticích. Význam-

né jsou také sklepní uličky petrovské Plže 

nebo Templářské sklepy Čejkovice.

Folklor – území Slovácka je významné au-

tentickým folklorem ve své ryzí podobě, je-

hož pokračovatelé jsou především folklor-

ní soubory nebo cimbálové muziky. Během 

celého roku je pořádáno mnoho akcí a festi-

valů v různých částech regionu. Lidovou ar-

chitekturu ve své původní podobě můžete 

vidět ve skanzenu ve Strážnici.   

Po vzoru staré pravdy, která říká, že nejlep-

ším učitelem je sám život, tvrdíme i my, že 

můžete o Slovácku 100x číst, ale pravou at-

mosféru tohoto úžasného koutu naší země 

poznáte teprve tehdy, když na Slovácko za-

vítáte osobně. Vždyť i slunce zde svítí nej-

déle z celé republiky…

To vše si klade za cíl zpřístupnit domácímu, 

případně zahraničnímu turistovi interneto-

vý server Slovácka www.slovacko.cz nebo 

www.slovacko-tourism.cz.

Můžete nás navštívit také na 

veletrzích cestovního ruchu, jako 

bude Regiontour Brno, Holiday 

World Praha, Dovolená Ostrava, 

Infotour Hradec Králové nebo ITEP 

Plzeň, případně na Slovensku, 

v Polsku, Německu, Rakousku 

nebo Itálii.
-

, 

-

o

30. 1. Bukovany

13. ročník koštu slivovice

12.–16. 2. Strání 

21. ročník Festivalu masopust-

ních tradic (Fašank)

26.–28. 2. Vacenovice 

Celostátní výstava kraslic

7. 3. Hodonín

Oslavy 160. výročí narození 

T. G. Masaryka

28. 3. Kyjov  Otevírání sklepů

17. 4. Uherské Hradiště

Na kole vinohrady (otevírání 

vinařských stezek)

1. 5. Veselí nad Moravou

Baťův kanál (odemykání 

plavební sezony)

22.–23. 5. Čejkovice

15. vinné trhy

28.–30. 5. Vlčnov

Jízda králů

30. 5. Buchlovice

Písně kosecké (setkání pěvec-

kých sborů a muzik, soutěž 

o nejlepšího sekáče Slovácka) 

4.–6. 6. Tvrdonice

57. ročník národopisné slavnos-

ti Podluží v písni a tanci

4.–6. 6. Veselí nad Moravou

Mezinárodní folklorní festival 

Štěpy 

14.–20. 6. Kunovice 

Kunovské léto (mezinárodní 

dětský folklorní festival)

24.–27. 6. Strážnice

Mezinárodní folklorní festival 

(nejznámější folklorní přehlídka 

na Slovácku)

15. 7. Javořina 

Slavnost bratrství Čechů 

a Slováků

17. 7. Hodonín

Slavnosti Vodního království

23. 7. – 1. 8. Uherské Hradiště 

Letní fi lmová škola

23.–25. 7. Velká nad Veličkou

Horňácké slavnosti

16.–18. 7. Starý Hrozenkov

Slavnosti bratrství Čechů 

a Slováků 

6.–9. 8. Hodonín

Svatovavřinecké slavnosti

13.–15. 8. Kyjov

Kyjovské letní slavnosti

11.–12. 9. Uherské Hradiště

Slovácké slavnosti vína 

a otevřených památek

8.–10. 10. Uherské Hradiště

XIX. ročník Festivalu hudebních 

nástrojů a lidových muzik

23.–28. 11. Uherské Hradiště 

Mezinárodní fi lmová soutěž 

(Týká se to také tebe)

21. 11. – 5. 12. Hodonín 

Mezinárodní výstava betlémů

30.–31. 12. Javořina

Československá vatra přátelství

Proč letos na Slovácko? 
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Region Slovácko 
– zájmové sdružení právnických osob
Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín
tel.: 725 816 603 – 4
e-mail: hodonin@slovacko.cz
www.slovacko.cz Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií.
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cházkách prohlédnout překrásné přírodní scenérie. Ideálním zakončením 

dne v Jeseníkách je návštěva místních vyhlášených lázní. Olomoucký kraj 

má pro vás dále připraveno nepřeberné množství zážitků v podobě návštěv 

divadel a galerií, nákupů, ale i zábavu a relax v nově otevřeném aquaparku. Vždy 

tady najdete něco pozoruhodného, co bude důvodem k zimní dovolené nebo 

víkendovému pobytu.

Pro Olomoucký kraj je charakteristické spojení horských oblastí 

Jeseníků s kulturním bohatstvím a tradicemi Hané. Patříte-li mezi 

vyznavače zimních radovánek všeho druhu, pak se Jeseníky 

stanou vaším rájem. Horská část tohoto kraje nabízí výborné 

možnosti k provozování zimních sportů. Kdo má raději toulání 

po horách, může si během túr na běžkách či při toulavých pro-

Zima v Olomouckém kraji

www.ok-tourism.cz



Beskydy i Jeseníky jsou ideálním místem 

pro odpočinek, je zde množství relaxačních 

a odpočinkových zařízení – wellness areá-

ly, aquaparky, adrenalinová centra. Nabízí ši-

rokou nabídku produktových balíčků zážit-

ků spojených s relaxací i aktivním odpočin-

kem. V regionu je také řada pravidelně upra-

vovaných lyžařských běžeckých tras a lyžař-

ských areálů. Moravskoslezský kraj se šes-

ti turistickými oblastmi je zkrátka region, 

který stojí za to navštívit, www.kr-morav-

skoslezsky.cz, skvělou volbou jsou ski busy 

http://skibusy.connexmorava.cz

Turistická oblast Beskydy je synony-

mem pro kvalitní lyžování – skiareál Bílá  

www.skibila.cz,  skiareál na Pustevnách 

www.skialpin.cz Tak neváhejte a přijeďte si 

s celou rodinou zalyžovat do Beskyd! Více 

info na stránkách Beskydského informační-

ho centra Frýdek-Místek www.beskydy.com 

a Agentury Beskydy-Valašsko www.besky-

dy-valassko.cz.

Zimní radovánky v Moravskoslezském kraji
Vstupte do světa smyslových požitků, adrenalinu, do světa vůní, barev a harmo-
nie tělesné i duševní pohody, to vše naleznete v Moravskoslezském kraji. Celý re-
gion nabízí nespočet možností, jak si v zimě odpočinout a načerpat nové síly.

Turistická oblast Opavské Slezsko – pro pří-

jemné zpestření lyžařských radovánek nabí-

zí tato oblast v zimním období množství za-

jímavých kulturních i sportovních aktivit. Ná-

vštěvníkům města Opavy se k prohlídce na-

bízí samotné historické centrum města s řa-

dou významných památek. Využít lze průvod-

covské služby Městského informačního cen-

tra města Opavy. www.infocentrum.opava.cz

Turistická oblast Ostravsko -  zkušení prů-

vodci vám poradí místa, kde se určitě nudit 

nebudete. Mnoho turistických atrakcí je to-

tiž otevřeno i v zimním období. Za návštěvu 

jistě stojí muzea, kterých je v Ostravě požeh-

naně. Denně po celý rok je otevřena zoolo-

gická zahrada Ostrava. Celoročně je otevřeno 

i  oblíbené Hornické muzeum OKD na úpatí 

vrchu Landek. Nezapomenutelné zážitky za-

žijete jedině v proslulé Stodolní ulici. V zim-

ním období můžete navštívit i  Slezskoostrav-

ský hrad. www.ostravainfo.cz, www.ostrava.cz 

Turistická oblast Poodří – Moravské Kra-

vařsko – v obci Tošovice, nedaleko města 

Oder, na území Moravského Kravařska, se na-

chází sportovní areál HEIpark, který nabízí 

odpočinek, zábavu, ale hlavně adrenalin.Ote-

vřen je celoročně s možností letního a zim-

ního vyžití. Internetové stránky HEIparku: 

www.heipark.cz, www.regionpoodri.cz

Turistická oblast Jeseníky – horská stře-

diska Ski Centrum Malá Morávka – Karlov 

www.malamoravka.cz., Praděd – Ovčárna 

www.fi gura.cz. Ta nabízejí v zimním období vý-

borné sněhové podmínky lyžařům (sjezdovky 

pro zdatné i méně zdatné, upravené běžecké 

tratě). Praděd je proslulý tím, že zde bývá  nej-

vyšší sněhová pokrývka včetně prvního a po-

sledního sněhu z celé České republiky. Lázně 

Karlova Studánka www.kstudanka.cz jejichž vě-

hlas již dávno překročil hranice ČR, nabízejí je-

dinečnou možnost pro relaxaci v pěkném čis-

tém zdravém prostředí. Mezi další, menší, ale 

o nic méně atraktivní střediska můžeme v Je-

seníkách řadit také lyžařské vleky či areály na-

příklad v Ludvíkově, Andělské Hoře či ve Vrb-

ně pod Pradědem. www.jeseniky.net

Turistická oblast Těšínské Slezsko – pojďte 

si užívat sjezdového lyžování a snowboardin-

gu v mnoha sice trochu menších, ale o to klid-

nějších lyžařských střediscích v Těšínských 

Beskydech. Připraveno je tu pro vás několik 

větších i menších lyžařských center nebo vle-

ků s mnoha kilometry sjezdových tratí – Ski-

areál Mosty u Jablunkova, Horské středis-

ko Javorový vrch u Třince, Skiareál Řeka s asi 

nejtěžší sjezdovkou v Beskydech, Severka 

nebo „Armáda“ v Dolní Lomné, nový KEM-

PALAND v Bukovci a další. Info na stránkách 

www.tesinske-beskydy.cz

www.kr-moravskoslezsky.cz
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Vzpomínáte na úsměvnou českou komedii, 

kdy se parta chlapů se svými dětmi vydala 

lyžovat právě do Beskyd? I tento sen si mů-

žete splnit. Je zde řada ubytovacích kapacit 

rozličného charakteru, stačí si jen vybrat 

z bohaté nabídky. 

Sjezdové lyžování si můžete užívat v  lyžař-

ských areálech třeba na Bílé, v Malenovicích 

a na Morávce. Pokud jste si zamilovali bílou 

stopu, ani na vás v Beskydách nezapomněli. 

K dispozici je několik desítek značených tras 

pro náročné i  ty s  menším stupněm obtíž-

nosti.

Ale nejen lyžemi v zimě je člověk živ. Relaxo-

vat a odpočívat můžete v Beskydách i jinak. 

Jsou zde relaxační centra, ve kterých najde 

každý něco právě pro sebe – squash, sau-

nu, whirlpool, pivní lázně, masáže či solnou 

jeskyni. Aquapark Olešná ve Frýdku-Místku 

pro změnu zase  nabízí osvěžení a  zábavu 

pro celou rodinu.

Kdybyste byli sportováním nabaženi 

a zatoužili po poznání, navštivte Koz-

lovický skanzen – zrekonstruovaný mlýn 

pod hradním vrchem Hukvaldy a nedalekou 

expozici Obecné školy přinášející pohled 

do školství Rakouska-Uherska, dále zámek 

s historií života v Beskydách ve Frýdku-Míst-

ku nebo Galerii uměleckého smaltu a  liti-

ny ve Frýdlantu n. O. Pro zvídavé připravi-

lo Beskydské informační centrum Dny s prů-

vodcem ve Frýdku-Místku a Frýdlantu n. O., 

které se konají několikrát v roce. 

Putujte po beskydských horách, vychut-

návejte panoramata nádherného pohoří, 

neboť z  Lysé hory jsou za pěkného počasí 

vidět i vrcholky Tater, z Ondřejníku je úžasný 

pohled na podhorské město Frýdlant n. O.

Beskydy jsou balzámem pro duši. Neváhej-

te a přijeďte se o tom přesvědčit osobně pří-

mo k nám do Beskyd nebo na veletržní stá-

nek Euroregionu Beskydy. Prezentujeme 

se na  Region Tour v Brně (14.–17. 1. 2010) 

˝pavilon P č. 104 či na Holiday World v Praze 

(4.–7. 2. 2010) stánek č. LK140.

Nemusíš do Alp ani
jinde, hledáš pobavení?
Tož do Beskyd přijeď, najdeš v nich zalíbení!

Zima zalézá za nehty, letní dovolená v nedohlednu a vy možná patří-
te k těm, co si svůj odpočinek nevychutnávají jen v létě. „Kam se vydat?“ 
ptáte se a přemýšlíte, zda by se nenašlo něco poblíž. Pokud patříte k vy-
znavačům zimních sportů, rádi aktivně relaxujete a k tomu máte děti 
plné neutuchající energie, je tady tip právě pro vás.

Beskydské informační centrum 
Náměstí Svobody 6
738 02  Frýdek-Místek
tel.: +420 558 646 888   
e-mail: info@beskydy-info.cz
www.beskydy.com
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Památky, zajímavosti
Dominantou a největším lákadlem města je 

zámek s  bohatými sbírkami, prohlídkovým 

okruhem a hodnotnou galerií.

Turistika, cykloturistika
Malebná příroda láká, zdejším krajem vás 

provedou turistické, cykloturistické, naučné 

i lyžařské stezky.  

Vodní turistika
Vodáky zve na projížďku řeka Moravice. 

Nabídne zábavu, dobrodružství i fascinující 

pohledy z lodi. 

 
Pro mlsné jazýčky 
Čtyři druhy vyhlášených domácích koláčů 

a domácí chleba z  parní pekárny uspokojí 

každého návštěvníka.

Sobota 16.1.

10.00 zahájení programu Rádia ČAS celý 

den moderovaný hudbou. Rozhovory s  vý-

tvarníky, taneční a hudební vystoupení, 

soutěže pro děti, karaoke show

16.00 ukončení programu

U toho musíte být! 
13. 2. 2010 – VODĚNÍ MEDVĚDA

v Kajlovci, v Jakubčovicích

21. 3. 2010 – VYNÁŠENÍ MAŘENY

3. 4. 2010 – DP „Bezručova Moravice“

10. 4. 2010 – Otevírání jara a turistické 

sezony

4.–11. 6. 2010 – Beethovenův Hradec

 (violoncello a viola)

Sledujte kalendář akcí na 

www.knihovna.unas.cz.

Bližší informace vám rádi poskytneme 

v našem informačním centru!

Neděle 17.1.

10.00 zahájení programu Rádia ČAS zaháje-

ní programu Rádia ČAS celý den moderova-

ný hudbou. Rozhovory s výtvarníky, taneční 

a hudební vystoupení, soutěže pro děti, ka-

raoke show

12.00 hodnocení odborné poroty

14.00 vyhlášení vítězů soutěží a hlasování 

diváků

16.00 ukončení programu

5 důvodů, proč přijet 
právě k nám v roce 2010

Království sněhu

Město Hradec nad Moravicí je díky své poloze, krásné přírodě, boha-
té historii a velkému množství památek a zajímavostí významným vý-
letním místem již od 19. stol.

Již po dvanácté budou patřit Pustevny v Beskydech umělcům z nejrůz-
nějších koutů Evropy, kde budou vytvářet sněhové a ledové sochy.

Městská knihovna a informační centrum 
Hradec nad Moravicí
Opavská 265
747 41  Hradec nad Moravicí
tel.: 553 783 940
e-mail: ic@muhradec.cz
www.knihovna.unas.cz

www.dagi.cz
www.pustevny.cz

“

-
-
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CESTUJETE ČASTO?

T SERVICE Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec
Tel.: +420 485 249 202, +420 485 249 212, 

e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz

Garantujeme vysoký komfort ubytování a služeb ve vybraných a prověřených
hotelech v různých koutech České republiky. Každý z nich je něčím zajímavý
a ojedinělý. Hotely jsou zaměřeny na lázeňství, relaxaci, zábavu, sport,
historické památky, kongresovou turistiku, výstavnictví, obchodní jednání
v historickém centru města, anebo třeba jen na útulné poklidné schůzky daleko
od veřejnosti. Pestrost nabídky, rozmístění po různých místech republiky, 
a tím i relativní dostupnost dalšího partnera sítě - to vše zvyšuje atraktivnost
produktu. Síť hotelů je neustále doplňována dalšími hotely a golfovými hřišti.

Ubytování nebo fee zaplatíte pomocí voucheru
• Vouchery jsou vystaveny vždy na konkrétní hotely či golfová hřiště

(jedna noc se snídaní pro 1-2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji nebo golfový 
voucher ke hře na 18 jamkách pro jednoho hráče) • Vouchery jsou vhodné 
nejen pro služební cesty a individuální turistiku, ale i jako dárky • Vouchery 
zakoupíte v recepcích všech partnerských hotelů a golfových hřišť v síti
nebo prostřednictvím  CK TOURIST SERVICE Liberec • Cena voucherů je 
dle podmínek prodejců nižší o 25 % i více než je nominální cena produktů
• Noclehy a tee time je třeba si rezervovat telefonicky nebo e-mailem předem 
• Voucher je přenosný a slouží jako cenina • Platnost voucheru je vyznačena

na jeho rubové straně. Emitent ji může prodloužit.

www.bhc.cz.

VYUŽIJTE SLUŽEB NOVÉ SÍTĚ
BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF

• hotely
• wellness hotely

• pensiony • farmy
• luxusní apartmá

• golfová hřiště

CENTRUM BABYLON, a. s., Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ
GPS: 50°45‘32‘‘ N, 15°03‘08‘‘ E, tel.: +420 485 249 202, +420 485 249 212

fax: +420 485 249 946, e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz

www.BabylonLiberec.cz

BABYLON 
LIBEREC

NEJVĚTŠÍ KRYTÝ ZÁBAVNÍ, 
SPOLEČENSKÝ A HOTELOVÝ 

KOMPLEX V ČESKÉ REPUBLICE

Design hotel Noem Arch v Brně symbolizuje loď 
zazazakokokotvtvtvenenenououou vv v pp přířířístststavavavuuu aaa nananabíbíbízízízí šš širirirokokokououou šš škákákálululu ss slululužežežeb:b:b:
▪ bubub tytytovováánánííí vv 181818 úú úttutullnlnýýcýchhh popokkokojíjíjí hchch    

  navržených do stylu lodních kajut
▪ nadčasovou restauraci s mezinárodní 

gagaststrorononomimiííí
▪ netradiční Cocktail Bar & Podpalubí 
▪ konferenční prostory až pro 150 osob
▪ úchvatné sezónní Summer Patio
▪ 22 pop číčíttačečem řířízenéné gg lolffo évé siim lulátátory y PPr ToTee
▪ přpříjíjememnéné U USSSSPAPA W Welellnlnesesss sese s sauaunonou,u,

vířivkou a masážemi

Noem Arch Restaurant & Design Hotel 
Cimburkova 9
612 00 Brno – Královo Pole

Tel.: +420 541 216 160
Fax: +420 549 211 365

E-mail: info@noemarch.cz
Web: www.noemarch.cz

www.kampocesku.cz44 KAM za odpočinkem



GARANCE ATRAKTIVNÍHO 
PROSTŘEDÍ, KVALITY A CENY

VOUCHER NA JEDNODENNÍ FEE

NA GOLFOVÉM HŘIŠTIGOLFOVÉM HŘIŠTINA GGOLNA G M HŘNA GGOLFOVOVÉM HŘIŠTIGOLGOLGOLGOLGOLGOLGOLGOGGGGGGGGOOOOOOAAAAAAA GGGGGGGAAAAAAAA LLLLLFFFFFNANANAAAAA FOFOFOFONNNNNNNN FOVFOVFOVF ÉOOO ÉMAAAA O ÉM HŘNNN VÉM HŘIŠTINNANANANANNANAAAAAAAA GGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOLLLLLLFFFFOVOOVVÉM HŘIIŠTINANNANANANANAN GGAAAA A A GGGGGGGOGOGGNANANNANANANANAAAA A AA GGGGGGGO

PENSIONY • FARMY • RODINNÉ HOTELY
VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

NNENSSSIONIOONYY •• FARMFAARMYYVVOVOVOVOO NNY Y •• FARMFAFAARRMY Y •• RODINNÉROROODDINNÉ HOTELHOOTOTEELL
VVVVOUCVOUCVOUCVOUCVOUCVOUCVOUCHERHERHERHERHERHERHERVVOVOVOVVOOVOVOVOVOUCUCUUUUUCCCCCCCCCHEHHHHHHEREEEEEERRRRERER ER NANANANANANNANANANNNAANANANAA UUUUUUUUUBYBYBBYBYBBYYYTOVTOTOVOVÁÁÁNÍNÍÍ VV

DINNÉDDINNÉ HOTELHOTOTETEELLYYYLLLLL
UUUBYBYYBBBYYYTOVTOVTTTTOVOVVÁÁNÍNÍ VE DVOULVEVE DVDVOVOULŮŽKŮŽŮŽKŽKKOVÉMOOVOVÉVÉMÉM PPOOKKKOJIOOJJI

VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC 

VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI V HOTELU

MM PPOOKKKOJIOOJOJIHERHHEER NANAA UUBBVEVEVEVVEVEVEVEEVEVE OJIJIRR NANANA UUBYBYYYTOVTOTOVOVVÁÁÁVV NÍNÍNÍ NANANA JEDNUJEJEDEDNDNUNU NONO

VEVEVEVEVEVEVEVEEEEVEEVEVEEEVVEVEVVEVVV DVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVDV ULULULULULULULULULULUUU
VVVEVEVVVVVVVVVVVVVEEEVEVEVEVEEEEVEVEEEVEVEVEVEVE DVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDDVDDVODVODVOVVVVVVVVVVVVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOOVOUUUUOOOOOOOOULUUUUUUUUUUULLULULULLULULULULŮŽKŮŽKŮŽKŮŽKŮŽKŮŽŮŮŮŮŽŮŽŮŮŮŮŮŮŮŮŽKŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŮŽŽKŽKŽKŽKŽKKOVÉOVÉOVO MOOOOVOOOOVÉVVVÉÉMÉM PPOOKKOOO

EDNUEEDDNUNU NOCNONOCOC
MM PPOOKKKOJIOOJOJIJI VV HOTELUHOHOTOTETELELULU

VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC 

VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI V HOTELU 
S WELLNESS SLUŽBAMI

S SLS SLSLUUŽBAMŽBŽBABAMAM

• na sto partnerů v celé České republice
• prodej formou voucherů   

v dárkových obalech
• vhodné pro služební     

cesty, poznávací výlety,    
jako dárky...

• pět typových kategorií   v  
a cenových relací

• sleva oproti pultové     
ceně25 % a více

Vouchery si můžete VV
objednat a koupit u všech
partnerů sítě, uvedených 

na internetových 
stránkách klubu

www.bhc.czz

Wellness

   Bowling

      Pizzerie

         Svatby

            Oslavy

               Školení

                  Ubytování

e-mail:

info@selskydvur.eu

web:

www.selskydvur.eu

tel.: +420 517 331 250

fax: +420 517 331 252

HOTEL OSTROV - OSTROV U TISÉ
● aktivní a relaxační pobyty 

● kouzlo přírody skalních oblastí Tisá a České Švýcarsko 
www.hotelostrov.com

45KAM za odpočinkem



Vážení čtenáři,
rok se nám přehoupl a za-
kulatil. Jistě si říkáte „zase 
o rok  starší“,  ale hlavu vzhůru. 
Se vší vážností si řekněte, 
že nejste jen o rok starší, ale 
také o rok moudřejší a zku-

šenější. A slibme si, že novoroční předsevzetí dodr-
žíme, tedy alespoň než se měsíc přehoupne. To ale 
neplatí o kouření. Všem, kdo toho chtějí nechat, dr-
žím palce, ať konečně přestanou a začnou hrát třeba 
squash. 

Leden a únor nabízejí hlavně akcičky v teple. Lyžová-
ní, sáňkování a jiné venkovní aktivity si určitě užijete 
i bez organizace, vstupenek a otevírací doby. A až 
budete pořádně unavení a zmrzlí, určitě si udělejte 
čas na nějakou tu výstavu. Dozvíte se spoustu nové-
ho a zajímavého.  

Mám pro vás také jedno novoroční překvapení. Tím 
je kalendář nejrůznějších kulturních, společenských, 
sportovních a zábavních akcí z celé naší vlasti, které 
se budou konat v letošním roce. Najdete ho na serve-
ru www.kampocesku.cz.  

S námi víte KAM i v roce 2010.  

Nina Kročilová, redaktorka
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čt áááři

MerkurMerkur
1. 1. – 8. 2.1. 1. – 8. 2. 
Snad každý zná českou stavebnici Merkur. Sy-

stém této stavebnice se zachoval v nezměněné 

podobě dodnes. 

Výstava v Muzeu hlavního města Prahy sezna-

muje návštěvníky s českými výrobci kovových 

stavebnic z období po první světové válce. Jsou 

zde prezentovány modely sběratele Jiřího Mlád-

ka. Součástí výstavy je i herna pro všechny věko-

vé kategorie.  

Praha

Bohemian CarnevaleBohemian Carnevale
5.–16. 2.5.–16. 2. 
Karnevalový festival, jehož hlavní částí je show 

výpravných alegorií a instalací a průvody karne-

valových masek v centru Prahy, navazuje na his-

torické výpravné alegorické slavnosti pořádané 

na území Čech. Je znovuzrozením tohoto feno-

ménu oslavujícího lidskou radost a pospolitost. 

Uskutečňuje se v masopustním období a probíhá 

na veřejných prostranstvích, v palácích, muzeích, 

galeriích, divadlech, školách a dílnách, ale také 

v restauracích a obchodech.

Doteky barokaDoteky baroka
1. 1. – 31. 12. 1. 1. – 31. 12. 
Hmatová expozice ve Schwarzenberském pa-

láci doplňuje stálou expozici Národní galerie 

s názvem Baroko v Čechách. Vývoj sochařství 

během 17. a 18. století představuje 14 exponátů 

opatřených popisky v Braillově bodovém písmu 

a ve zvětšeném černotisku. Soubor vystavených 

odlitků pořízených během 20. století pro případ 

zničení originálů například za války je určen pře-

devším návštěvníkům se zrakovým postižením. 

Expozice je přístupná na požádání. 

Duhové bubliny v kulturním centruDuhové bubliny v kulturním centru
23. 1.23. 1. 
V kulturním centru „12“ se sejdou klauni pro po-

bavení našich nejmenších. Klaunské skopičiny, 

vtípky a legraci si určitě nenechte ujít. Součástí 

vystoupení je také Bubbleclownery čili klauniá-

da s obřími mýdlovými bublinami. Přijďte se taky 

pobavit a přiblížit se dětskému světu her a fan-

tazie mezi bublinami. Účinkují například Václav 

Strasser a Kateřina Jiránková.

Výtvarná dílna VinohradyVýtvarná dílna Vinohrady
9. 1. 9. 1. 
Hedvábná sobota: vlastní hedvábí, ostatní po-

můcky k zapůjčení, vlastní návrhy

Keramická sobota: pracovní oblečení, jinak vše 

k dispozici, vlastní návrhy

Korálky pro radost – rybí kost

23. 1. 23. 1. 
Plstění: výroba šperků z plsti

Hrníčkové PF

Točení na kruhu: pro děti od 8 let

Počítačová grafi ka: program Corel Draw 

6. 2.6. 2.  
Hedvábná sobota

Keramická sobota

Korálky pro radost – křížky z korálků

20. 2. 20. 2. 
Drátěné korálky

Točení na kruhu: pro děti od 8 let 

Počítačová grafi ka: práce v programu Corel 

Draw, kreslení s myší na tabletu

Kurzy jsou určené pro děti i dospělé (děti zdar-

ma), probíhají od 10 do 14 hod. (délka kurzu je 

cca 2 hodiny), je nutné se přihlásit předem.

Liberecký krajLiberecký kraj

www.muzeumprahy.cz

www.carnevale.cz

www.vytvarka.info www.kc12.cz

www.ngprague.cz

KrysáciKrysáci
18. 1. – 28. 2. 18. 1. – 28. 2.  
Unikátní výstavu loutek a fi lmových kulis ze zná-

mého večerníčku, který odvysílala Česká televize, 

můžete zhlédnout v prostorách Chvalského zám-

ku v Horních Počernicích. Tato výstava je první 

svého druhu v Čechách. Kromě loutek všech 

hlavních i vedlejších protagonistů a autentic-

kých kulis budou moci návštěvníci nahlédnout 

i pod pokličku výroby animovaného fi lmu. V rám-

ci výstavy je pro děti přichystána výtvarná dílna. 

www.chvalskyzamek.cz

MČR Freestyle Motocross v rámci MČR Freestyle Motocross v rámci 
FMX Gladiator GamesFMX Gladiator Games
19. 2.19. 2. 
V Tipsport areně v Liberci opět vyroste speciálně 

upravená motocrossová dráha pro jezdce na „lé-

tajících“ strojích. Ti divákům předvedou své ne-

bezpečné kousky. Těšit se tak můžete na notnou 

dávku napětí a adrenalinu. V akci uvidíte také 

nejlepšího českého jezdce a druhého muže svě-

tového žebříčku IFMXF Libora Podmola. Součástí 

této akce je také doprovodný program.   

www. tipsportarena.cz

Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

Strašidelné soboty na zámkuStrašidelné soboty na zámku
1. 1. – 31. 3.1. 1. – 31. 3. 
Každou zimní sobotu od 11 do 17 hodin patří zá-

mek Dětenice čertům, čerticím, upírům, ježiba-

bám, strašidlům a dalším nestvůrám. Pokud jste 

odvážní a máte rádi dobrodružství, přijďte také 

na prohlídku při svíčkách za doprovodu nadpři-

rozených bytostí. Rádi uvítáme malé i velké dob-

rodruhy, zkrátka celou rodinu.   

www. zamekdetenice.cz

Top Secret v TechmániiTop Secret v Techmánii
1. 1. – 31. 3. 1. 1. – 31. 3. 
V Regionálním technickém muzeu o.p.s. – Tech-

mania science center – probíhá unikátní výstava 

dovolující návštěvníkovi vstoupit do světa špioná-

že. Po celou dobu prohlídky budete pociťovat, že 

věci nejsou takové, jakými se zdály být. Nikdy ne-

víte, jestli vás někdo sleduje nebo odposlouchává. 

Expozice se stane ještě zábavnější, jakmile zjistíte, 

že odposlouchávat a sledovat ostatní můžete i vy.

Plzeňský kraj

www.techmania.cz
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Jihočeský krajJihočeský kraj

Gasherbrum I 2009Gasherbrum I 2009
19. 1.19. 1. 
Na cestopisnou přednášku se přijďte podívat do 

společenského sálu Národního domu v Prachati-

cích. Ocitnete se v dalekém Pákistánu, nekoneč-

ných horských údolích, na mohutných ledovcích, 

pod majestátnými horskými štíty a vystoupáte 

na vrchol jedenácté nejvyšší hory světa Gasher-

brum I. Vhod vám tak jistě přijde pevná obuv, 

teplá bunda a samozřejmě dobrá nálada.

http://prachatice.cz

Ty děti mně největší starost dělají… Ty děti mně největší starost dělají… 
1. 1. – 31. 3.1. 1. – 31. 3. 
Muzeum fotografi e Šechtl a Voseček v Táboře 

připravilo ke 130. výročí úmrtí Josefa Němce ex-

pozici věnovanou rodině Boženy Němcové. Pro-

střednictvím fotografi í, dobových dokumentů 

a knih přibližuje nejen život a dílo potomků Bo-

ženy Němcové, ale i Tábor na konci 19. stol. a na 

počátku 20. stol. S Táborem je úzce spjat i život 

syna Boženy Němcové Karla a mládí jeho dětí. 

S přestávkami zde žil i Josef Němec. 

http://sechtl-vosecek.ucw.cz

Masopust na Veselém KopciMasopust na Veselém Kopci
30. 1. 30. 1. 
Masopustní akce v muzeu v přírodě na Vese-

lém Kopci na Hlinecku. Soubor lidových staveb 

ožije veselým rejem. Návštěvníci si budou moci 

prohlédnout všechny tradiční masky, např. stra-

katého, ženušku, kominíky... Během masopustní 

obchůzky se však musí připravit i na jejich nejrůz-

nější žerty, ke kterým například odpradávna patří 

i pomazání obličeje zvláštním mazadlem.

Pardubický kraj

www.vesely-kopec.eu

Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlík – Kloss – Knödel aneb 
Knedlíkové nebeKnedlíkové nebe
1.–10. 1. 1.–10. 1. 
Výstava probíhá v muzeu Chebu a přináší možnost 

dozvědět se něco nového o knedlících. Expozice 

zachycuje rozdílný pohled na knedlíky v Bavorsku 

a v Čechách a porovnává jejich oblibu u strávníků 

obou zemí. Představí také knedlíkovou kuchyni 

s mnoha legendami opředenými recepty a odkryje 

stravovací návyky těchto dvou národů.

Karlovarský kraj

www.muzeumcheb.cz

Architektonické návrhy Johanna Lu-Architektonické návrhy Johanna Lu-
case von Hildebrandtacase von Hildebrandta
1. 1. – 31. 10.1. 1. – 31. 10.
Loretánská kaple v Rumburku hostí česko-ně-

meckou výstavu přibližující dosud neznámou 

tvář barokní architektury Šluknovska. Dobové 

plány a fotografi e představí návštěvníkům stav-

by postavené v 1. polovině 18. století rakous-

kým architektem Johannem Lucasem von Hil-

debrandtem a jeho žákem Johannem Georgem 

Aichbauerem ve Šluknovském výběžku. 

Ústecký kraj

http://rumburk.farnost.cz

Mezinárodní košt slivoviceMezinárodní košt slivovice
20. 2. 20. 2. 
Milovníci valašského penicilinu a jiných „léčidel“ 

se určitě už chystají na 3. ročník mezinárodního 

koštu slivovice, který se bude konat ve Vinařském 

a kulturním centru Sádek. K potěšení zúčastně-

ných vystoupí Jožka Šmukař s cimbálovkou, 

dechovka Horank a country Květinka Znojmo. 

K jídlu se bude podávat opékané prasátko a uze-

né speciality.  

Vysočina

www.kostslivovice.cz

Panenky 1890–1960Panenky 1890–1960
1.–17. 1.1.–17. 1.
V historické výstavní budově Slezského zem-

ského muzea v Opavě se koná výstava panenek 

z let 1890–1960 ze sbírky paní Aleny Benešové. 

Atraktivní formou se dozvíte něco o jejich výro-

bě a historii. Kromě panenek se na výstavě objeví 

i jiné dobové hračky. Pro děti je přichystán koutek, 

kde si budou moci pohrát se skládačkami, obléci 

si panenku nebo si něco hezkého nakreslit. 

Moravskoslezský kraj

www.szmo.cz

Olomoucký kolektářOlomoucký kolektář
1.–3. 1.1.–3. 1.
Vzácný rukopis Horologium Olomouce čili Olo-

moucký kolektář představuje nejznámější a nej-

vzácnější dochovanou památku z olomouckého 

skriptoria. Za třicetileté války byl odvezen do Švéd-

ska jako válečná kořist. Nyní jej můžete znovu vidět 

na výstavě „Jindřich Zdík (1126–1150) – Olomoucký 

biskup uprostřed Evropy“ v Arcidiecézním muzeu.

Olomoucký kraj

www.olmuart.cz

Masopust ve skanzenuMasopust ve skanzenu
6. 2. 6. 2. 
Masopust ve Valašském muzeu v přírodě se po-

nese ve znamení starých tradic, uvidíte průvod 

maškar, zažijete pochovávání basy. Kromě boha-

tého folklorního programu naláká návštěvníky 

i pestrá nabídka zabijačkových dobrot. Těšte se na 

vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže O nejlepší 

valašskou klobásku a 2. ročníku soutěže O nejlepší 

valašskou tlačenku. 

Zlínský kraj

www.vmp.cz

Fašank 2010 – Festival masopustních Fašank 2010 – Festival masopustních 
tradictradic
12.–16. 2. 12.–16. 2. 
Fašank ve Strání na Uherskohradišťsku je proslulý 

mečovým tancem, který při průvodu obcí před-

vádí skupinky složené z tanečníků, gazdy a kape-

ly. O půlnoci proběhne pohřbívání basy, které za-

hájí šestitýdenní půst. Na akci vystoupí folklorní 

soubory z Česka i ze zahraničí a nebude chybět 

zabijačka ani ukázky lidových řemesel.

www.strani.cz

Zlato Inků – 1 000 let prokletíZlato Inků – 1 000 let prokletí
1. 1. – 28. 2.1. 1. – 28. 2.
V prostorách západního křídla hradu Špilberk 

v Brně je vystavena unikátní kolekce 90 zlatých 

šperků vyrobených Inky, které jsou působivým 

důkazem zlatnického umění období 400 př. n. l. 

– 600 n. l. Masky, poháry, mísy a šperky ze zlata 

představují jedinečnou ukázku bohatství inckých 

národů. Tašky na koku a obrovské pivní poháry 

přináší svědectví o halucinogenních obřadech. 

Jihomoravský kraj

www.spilberk.cz

Alfons Mucha Alfons Mucha –– Mistr „Belle Epoque“ Mistr „Belle Epoque“
1.–24. 1.1.–24. 1.
V uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské ga-

lerie v Brně probíhá zajémavá výstava věnovaná 

Alfonsi Muchovi. Expozice přibližuje Mucho-

vo dílo jak z období jeho pobytu v Paříži, tak z 

pozdějších dob, kdy tvořil v Americe, a konečně 

i díla, která vznikla po jeho návratu do Prahy. K 

vidění tak bude více než 100 Muchových výtvo-

rů, převážně plakáty a kresby doplněné o mal-

by, fotografi e a akvarelové skicy k jeho dekora-

tivním zakázkám.  

www.moravska-galerie.cz



Křížovka od BasetaSprávné odpovědi a výherci   
Soutěže listopad–prosinec 2009

Celkem došlo 2.071 odpovědí

Milí čtenáři, 

občas se stává, že v některé z redakcí si zařádí redakční šotek. U nás se mu 

to povedlo hned dvakrát. Správná odpověď na otázku „Jaký pochod přes tři 

hrady v Podorlicku se každoročně pořádá…“, byla Potštejn, Litice, Žampach 

a nikoli Žamberk. Všem řešitelům se za toto politováníhodné nedopatře-

ní omlouváme, zvláště pak panu Milanu Šebkovi z Varnsdorfu. Stejně tak 

správné vyluštění křížovky, které zní „Nejmenší bota… Musilovi“ postrádá 

také jakoukoliv logiku. I  zde prosím přijměte naši omluvu. A nyní výsled-

ky soutěží :

Kouzlo divadla

Otázka: Víte, v jakém roce poprvé zazněla píseň Kde domov můj?

Správná odpověď: v roce 1834

Celkem soutěžilo: 206 čtenářů. Správné odpovědi: 205, špatná odpověď: 1

Výherci: Marie Dostálová, Loučany; Robert Mašek, Sokolov; Jiří Mika, Kar-

lovy Vary

Takový byl rok 2009

Správné odpovědi naší fotosoutěže:

1 – Adršpašské skály;2 – Boží Dar;  – Broumovský klášter; 4 – zámek Břez-

nice; 5 – Javorník; 6 – Písek; 7 – Nové Město nad Metují; 8 – Holašovice; 

9 – Masarykova chata na Šerlichu; 10 – zámek Opočno; 11 – zámek Rych-

nov nad Kněžnou; 12 – Jindřichův Hradec; 13 – Choceň; 14 – Jiráskova cha-

ta na Dobrošově; 15 – Lázně Velichovky; 16 – Homole; 17 – Liberec (rad-

nice); 18 – zámek Nové Hrady (u Litomyšle); 19 – Svatý Jan pod Skalou; 

20 – Strakonice; 21 – Deštné v  Orlických horách; 22 – Vlčnovské búdy; 

23 – Rechle; 24 – Zemská brána (Divoká Orlice); 25 – Botanikus (Ostrá); 

26 – Chalupská slať; 27 – Velehrad; 28 – Modrá u Velehradu; 29 – Třístolič-

ník; 30 – Památník Terezín; 31 – Telč; 32 – Svitavy; 33 – Slavonie; 34 – zá-

mek Ratibořice; 35 – Rabí; 36 – Muzeu stavebnice Merkur (Police nad Me-

tují); 37 – Poledník; 38 – Modrava; 39 – Loket; 40 – Hory Matky Boží (He-

deč); 41 – Kvilda; 42 – Litomyšl; 43 – Vrbice.  

Celkem soutěžilo: 225 čtenářů, všechny fotografi e poznalo 18 soutěžících. 

Největším oříškem pro soutěžící byly fotografi e č. 19 – Svatý Jan pod Skalou 

a č. 25 – Botanikus (Ostrá) 

Výherci: Helena Holubářová, Praha; Michaela Kočí, České Budějovice; Edu-

ard Severa, Brno

Podzemí České republiky

Otázka: Víte, jakého formátu je tato mapa? 

Správná odpověď: 123 x 230 mm (rozložená 985 x 665 mm)

Celkem soutěžilo: 210 čtenářů. Správné odpovědi: 180, špatné odpovědi: 30

Výherci: Marcela Matysová, Liberec; Alena Vacková, Vysoké Mýto; Ivan Pí-

cha, Chocerady

Rampušák vypravuje

Otázka: Víte, co má společného Rampušák s Horskou službou?

Správná odpověď: Rampušák přebírá v Orlických horách vládu za princez-

nu Kačenku na zimní období. Je něco mezi lesákem a horskou službou. Po 

celou zimu dbá na to, aby na horách vládl pořádek a pohoda, lyžaři dodržo-

vali nastolená pravidla, dodržovali pokyny členů HS.  

Celkem soutěžilo: 135 čtenářů. Správné odpovědi: 89, špatné odpovědi: 46

Výherci: Miloslava Lasáková, Havířov; Veronika Velechová, Praha 10; Hana 

Vovsíková, Sedlčany

Vánoční čtení z Edice ČT

Otázka: Víte, kdo ztvárnil hlavní roli spisovatele a studentky archeologie 

v seriálu Strážce duší?

Správná odpověď: Lukáš Vaculík a Zuzana Norisová

Celkem soutěžilo: 258 čtenářů. Správné odpovědi: 245, špatné odpovědi: 13

Výherci: Iva Hrušková, Palkovice – Myslík; Zdenka Krtilová, Dobruška; Anna 

Matějková, Brandýs nad Orlicí; Martina Procházková, Valašské Meziříčí; Zde-

něk Košťál, Brno

Čerpání zemské energie nebo apríl?

Otázka: Víte, jak se jmenují nejznámější kamenné řady nacházející se ve 

středních Čechách?

Správná odpověď: Kounovské kamenné řady

Celkem soutěžilo: 208 čtenářů. Správné odpovědi: 186, špatné odpovědi: 22

Výherci: Marie Havlíčková, Ivančice; Dana Rákosníková, Česká Třebová; To-

máš Vilím, Praha 5

Kartografi e Praha

Otázka: Kde se nachází podzemní sál zvaný Gorlice?

Správná odpověď: Kasematy pevnosti Vyšehrad

Celkem soutěžilo: 226 čtenářů. Správné odpovědi: 221, špatné odpovědi : 5 

Výherci: Božena Adamová, Hovorčovice; Vladimíra Komendová, Kroměříž; 

Karel Uhlíř, Lanškroun

Orlické Záhoří představuje… 

Otázka: Víte, je-li v Orlickém Záhoří přechod do Polska?

Správná odpověď: ano

Celkem soutěžilo: 194 čtenářů. Správné odpovědi: 193, špatná odpověď: 1

Výherci: Helena Rothbauerová, Chýnov; Jaroslava Strončeková, Brno; To-

máš Táborský, Doksy u Kladna

Křížovka

Tajenka: Nejmenší bota……..Musilovi

Celkem soutěžilo: 247 čtenářů. Správné odpovědi: 109, špatné odpovědi: 138

Výherci: Milada Homolková, Pelhřimov; Jaroslava Svobodová, Újezd u Brna; 

Milada Špačková, Křižanov; Dušan Hauser, Bzenec; Jan Jonáš, Praha 3

Sudoku

Řešení: 847 263 195

Celkem soutěžilo: 162 čtenářů. Správné odpovědi: 155, špatné odpově-

di: 7

Výherci: Libuše Karlíková, Sušice; Lenka Malá, Horažďovice; Marie Sobotko-

vá, Most; Jaroslav Borůvka, Zbraslav u Brna; Martin Košek, Liberec

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky nám zasílejte do 
15. února 2010 na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. Tři 
výherci od nás dostanou mapy.

4848 KAM pro bystré hlavy



www.kampocesku.cz



www.bhc.cz

NEJVĚTŠÍ HOTELOVÁ SÍŤ
V ČESKÉ REPUBLICE

VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI V HOTELU S WELLNESS SLUŽBAMI




