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Výhodné balí ky lyža ské školy a INTERSPORT RENT s LIPNO CARD

P ipravili jsme pro vás komplexní nabídku služeb s jedine nou 25% slevou na skipas.

Moderní p j ovna a prodejna lyža ského vybavení INTERSPORT RENT p ímo v areálu

Otev eli jsme pro vás novou p j ovnu v etn  obchodu se sportovním vybavením.

Nové výukové h išt  Skischool Lipno Park

Postavili jsme pro vás výukové h išt  ur ené pouze pro lyža skou školu Skischool Lipno, které je 

spole n  s Foxparkem nejv tší výukovou plochou v eské republice.

Nová skicrossová dráha
Vybudovali jsme pro vás zábavnou 800 m dlouhou dráhu, kde si užijí d ti i dosp lí.

Pohádkové esko ŠKODA AUTO nov  na Lipn

Seznamte se s horským sk ítkem na www.pohadkovecesko.cz!

Exkluzivní slevy s LIPNO CARD s úsporou až 4 000  K

Nabízíme zajímavé slevy pro držitele LIPNO CARD na všechny služby Skiareálu Lipno a další 

zajímavé služby na Lipensku, v eských Bud jovicích a eském Krumlov .

asové skipasy
Umož ujeme vám naplánovat si lyžování na míru.

Nové typy rodinného jízdného

Rozší ili jsme pro vás nabídku výhodných služeb pro celou rodinu.

Nov  slevy pro studenty až do v ku 26 let

Zvýšili jsme pro vás v kovou hranici zlevn ného jízdného.

www.skiareallipno.cz

ž kéškolya
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Milí čtenáři,
nic naplat, jsme 

o slepičí krok starší a na-

víc máme před sebou 

rok 2012, o kterém zlí ja-

zykové tvrdí, že je rokem 

„konce světa“ nám zná-

mého. Proto jsem původ-

ně zamýšlel připravit pro 

vás nějaký hodně moc 

optimistický hororskop, 

ale protože je stejně nikdo nečte, zvláště ty, no víte 

jaké, rozhodl jsem se nabídnout vám něco ze života, 

třeba pro zamyšlení nebo jako předsevzetí. 

Znáte to, když jdete kolem popelnice a mimoděk 

čtete nápis směsný odpad? Já ano a navíc s jedním 

háčkem nad „s“. Nešlo by s tím něco dělat? Vždyť po-

pela se moc neprodukuje, proč potom popelnice? Co 

třeba odpadnice, to by nešlo? Podobně to mám s ná-

pisem polední menu. Takřka automaticky čtu menu 

poslední a hlad je ten tam. Onehdy jsem ale vstoupil 

a byl svědkem, jak mladý rastaman snědl celý oběd 

lžící, v čepici a za doprovodu uši rvoucích zvuků. Chá-

pu, vše je to vývoj, stejně jako vývoj slova druh, které 

vystřídal soudruh a nakonec obstruh. Ale vývoj jsem 

zaznamenal i na poště, kde mně dobrovolně neviděli 

pět let, a tajně doufám, že dalších pět let ani neuvidí. 

Nabídka je tu přebohatá, což o to, koupit se tu dá od 

školních potřeb, knih a kalendářů vše až po punčochá-

če, hračky a společenské hry. Poslední nejspíš proto, 

aby vám čas promarněný tady lépe utíkal. Čas je vůbec 

věc ošidná. Jako například, když si kdosi kdysi v dobré 

víře objednal příchod dvou věrozvěstů na Velkou Mo-

ravu a teprve teď, možná v rámci církevních restitucí, 

nám přišla z Vatikánu faktura. 

Naštěstí nás počátkem letošního roku čekají i za-

jímavější místa. Co třeba zákoutí lesního ticha nebo 

naopak rušné sjezdovky, běžecké magistrály, přírod-

ní i umělá kluziště nebo koupání pod střechou? Psí 

počasí zimní bývá pro kočku, to se ví, ale dojít či do-

klouzat do muzea, galerie, divadla nebo na výstavu se 

dá vždycky. Zabránit nám v tom může snad jen blbá 

nálada. Ale pokud uvážíme, že na nás v opačném pří-

padě doma čeká tak maximálně Full HD bedna, volba 

je jedna. Vyzvat na souboj svá těla, která u vánočních 

pohádek zmohutněla, a vydat se na výlet. Třeba na-

zdařbůh nebo si můžete vybrat z naší nabídky. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vychází 4. 1. 2012Vych
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 Dopisy čtenářů

Právě tomuto významnému rodákovi je vě-

nována pětikilometrová naučná stezka, vedoucí 

okolím města. Na deseti zastaveních, doplněných 

přehlednými panely, se mohou turisté seznámit se 

životem a  dílem českého básníka. Naučná stezka 

začíná u rodného domku K. J. Erbena a pokračuje 

přes Studánku s  dřevěnou sochou Polednice ze 

stejnojmenné balady, následuje Popraviště a  Vy-

hlídka, kde stojí dřevěná socha jezdce na koni 

z balady Zlatý kolovrat. Odtud stezka pokračuje do 

Svatojánských lázní s  kapličkou z  roku 1750 a  lé-

čivým pramenem, kde se před rokem 1910 léčily 

neduhy pohybového ústrojí. K  tomuto místu se 

pojí balada Záhořovo lože. Stezka dál vede k Božím 

mukám, odkud je pěkná vyhlídka na Miletín a na 

kostelík v zaniklé obci Byšičky, který je rovněž zmi-

ňován v Kytici. Putování nás dále zavede ke Svaté 

trojici u hřbitova, soše K. J. Erbena na náměstí nebo 

k věži a kostelu, kde je poslední zastavení. Ještě než 

se vydáte na své putování stezkou, navštivte infor-

mační středisko na náměstí, kde dostanete mapku 

s otázkami. Správné odpovědi pak tamtéž vymění-

te za „Pamětní list“ udělený městem Miletín. 

Jaroslav Pomezný, Vimperk

Pracoval jsem totiž jako strojvedoucí a  jezdil 

i na této trati z Volar do Strakonic. Dovoluji si na-

psat pár vět o službě na této trati, hlavně pak o úse-

ku z Volar do Vimperka. Obsluhoval jsem nejprve 

nákladní vlaky, které dnes už v tomto úseku nejez-

dí, poté jsem jezdil na osobních vlacích. Nejprve 

na motorových vozech řady 131 zvané Hurvínek, 

později na řadě 152 (potom 810). Byly to krásné 

služby, měly své kouzlo v každé roční době, neboť 

trať vede nádhernou šumavskou přírodou. Stanice 

„Kubovka“ je doslova třešničkou na dortu, a to ne-

jen proto, že je nejvýše (995 m. n. m.) položenou 

stanicí v České republice. Takže z obou stran − jak 

od Volar, tak od Vimperka − je to k ní pěkně do kop-

ce. Navíc skoro celý úsek je veden lesy, v blízkosti je 

například i Boubínský prales. 

Rád vzpomínám na proměny pří-

rody v  uvedeném úseku, na krásnou 

jarní svěží zeleň vyrašených buků i na 

podzimní barvy okolních lesů. Přímo 

pohádkovou krásu má jízda zasněže-

nou krajinou, kdy je alespoň −15 °C, 

stromy jsou ojíněné a  v  záři refl ekto-

rů se zrcadlí třpyt krystalů. Opravdu 

kouzelný zážitek. Pravda, najdou se 

i stinné stránky, například když je sně-

hu moc nebo fouká silný vítr, který pů-

sobí ničivé polomy. Dnes už si užívám 

důchodu, ale na práci železničáře stále 

rád vzpomínám.  Karel Procházka, Volary

Dobrý den, váš moc pěkný a inteligentně pojatý 

časopis si vždy vyzvednu v informačním středisku 

v Bruntále. Jsem vedoucí Klubu seniorů a v KAM po 

Česku často vyhledávám různá zajímavá místa, která 

by se hodila pro jednodenní výlety našich členů. 

Letos jsme absolvovali zdařilý zájezd do oblasti Mo-

ravského krasu, kde jsme si prohlédli překrásnou 

Kateřinskou jeskyni, kterou nás provedla příjemná 

průvodkyně, a poslechli jsme si i zajímavou hudeb-

ní ukázku. Líbily se nám rovněž pískovcové sochy 

Blanických rytířů v Rudě u Kunštátu. Musím také 

pochválit perfektní informační středisko v Boskovi-

cích, lepší jsem zatím nenašla. Vám přeji chuť a zdar 

do další práce.  Zdraví A. Staňková

Děkuji Vám, paní Staňková, jménem redakce 

a přeji Vašemu Klubu seniorů šťastné vykročení do 

nového roku. Věřím také, že v Boskovicích nenechají 

bez povšimnutí Vaše ocenění jejich infocentra. 

Vážená redakce, v příloze svého dopisu Vám po-

sílám okopírovaný výstřižek článku z týdeníku Spirit 

jako příspěvek k tématu „Známosti, štěstí, náhoda“. 

Buďte tak laskavi a přiložený text si přečtěte. Dozvíte 

se v něm, co byl ten „náš slavný“ Karel IV. za „dáreč-

ka“. Nebo to mám napsat naplno? Když probíhala 

anketa o nejlepšího Čecha, jako řada jiných lidí jsem 

hlasoval pro Jiřího z Poděbrad. Ale vyhrál „ten nej-

lepší“, tedy král Karel IV. Vyhrál. Ale proč? Někteří naši 

lidé neradi myslí. Těch naštěstí není moc, a tak čekají, 

jaký názor vysloví televize, a podle toho se rozhod-

nou. Protože ale televize vystrkuje jen a pouze Karla 

IV., musela anketa dopadnout tak, jak dopadla. Mohl 

bych to dokázat i na jiných příkladech, ale nechci to 

protahovat. Jak je na tom náš národ s přemýšlením, 

dokazují počty lidí, kteří čtou škvár, jako je Blesk, Šíp, 

Aha apod. Ale dost. 

Zdravím a děkuji, Vít Záhora, Praha 4 – Michle

Věřte mi, pane Záhoro, že normálních lidí, kteří 

přemýšlejí, je dost, jen nemají čas.

Vážený pane Sládku, dnes Vám píši jako čtenář-

ka magazínu KAM po Česku a musím se k něčemu 

přiznat. Vždy bedlivě čtu všechny články a sleduji, 

jak se prezentuje „konkurence“. Dnes jsem opět ote-

vřela aktuální číslo magazínu, ale změna byla v tom, 

že jsem si poprvé přečetla Váš úvodník. Pak jsem šla 

do archivu a přečetla si všechny Vaše úvodníky. Mu-

sím Vám napsat, že Váš literární styl spojený s nos-

talgií, humorem a poučením je naprosto úžasný a já 

Vám za něj moc děkuji. S úctou čtenářka KAM po 

Česku Magdalena Jiříková 

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, jaké pod-

mínky musí splňovat informační centrum, aby moh-

lo nabízet svým turistům Váš magazín, případně jaké 

poplatky jsou s tím spojeny? 

Martina Havlíková, Opočno

V zásadě máme jedinou podmínku, informační 

centrum musí mít otevřeno, aby mohlo převzít zásilku 

magazínů od PPL… Luděk Sládek, šéfredaktor

Za Karlem Jaromírem Erbenem
Dobrým tipem na výlet, který potěší a přinese nejen zábavu a odpočinek, ale 
i poučení, je návštěva města Miletína na Jičínsku. Nachází se mezi Hořicemi 
a Dvorem Králové nad Labem a je mimo jiné rodištěm Karla Jaromíra Erbena, jehož 
dvousté výročí narození si miletínští připomněli v loňském roce. 

Kouzlo železnice, láska na věky
V úvodu se přiznám, že pro mne nebylo těžké poznat Kleť (soutěžní otázka z KAMu 
XI−XII/2011, pozn. redakce), zvláště proto, že jsem tam byl krátce před zveřejněním 
soutěže na cyklovýletě. U obrázku železniční zastávky Kubova Huť jsem neměl 
nejmenší pochybnosti, neboť jsem přes tuto stanici mnohokrát jel.
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KAM na výlet s:
prezidentem Mírou Foltýnem

Milí čtenáři, do-

volte mi, abych vám 

představil prezidenta 

Asociace turistických 

informačních center 

ČR, vedoucího odboru 

kultury, marketingu 

a  cestovního ruchu 

města Klášterec nad 

Ohří. Tady je jeho tip 

na výlet pro Vás. 

Je mnoho míst, kam po České republice vyrážím 

v souvislosti s provozem informačních center, a pak 

jsou místa, která jsem si oblíbil a  rád je doporučím 

dalším návštěvníkům. Uvádět pouze jednu lokalitu 

by bylo málo. Proto si vám dovoluji nabídnout hned 

tři místa, která mám opravdu rád. Společným jme-

novatelem pro všechny je možnost cykloturistiky, 

aktivního vyžití a  vždy něčeho specifi ckého. Prvou 

lokalitou je jižní Morava, oblast Pálavy. Poprvé jsem 

tam zavítal před více než 25 lety a od té doby mi kraj 

kolem Mikulova a  Valtic přirostl k  srdci. Pasohlávky 

a  Novomlýnské nádrže, Pavlov, náměstí v  Mikulově 

a  jeho Svatý kopeček, Valtice a  jejich okolí − to jsou 

především krásné scenérie, vinohrady, sklepy a  bá-

ječná setkání s  přáteli. Když k  tomu připočtu lidové 

písně a historii, je to koš, nebo spíše „košt“ plný chutí 

a barev. Dalším oblíbeným místem jsou pro mne jižní 

Čechy. Osobitá historická města, rybníky, jihočeská 

blata, Lužnice a  Nežárka, nepřeberné množství cyk-

lotras, malebných vesnických kostelíků a také udržo-

vané drobné památky v krajině. Tady je těžké vybírat. 

Kdybych měl upřednostnit některý kout jižních Čech, 

bude to asi Třeboňsko. Hlavním důvodem je historic-

ké dědictví, které nám zanechali středověcí rybníkáři. 

Jihočeský kapr je pojem a tak, jak ho dělají v Šupině 

a šupince blízko pivovaru, to nedokážou nikde na ce-

lém světě. Třetím místem, kam rád pozvu všechny ná-

vštěvníky, jsou Krušné hory. Tady jsem doma a mám 

to tu rád. Sem se vracím ze všech cest a vždy, když je 

zdáli vidím, mám neopakovatelný pocit. Tady se celá 

staletí krušily nerosty, tady Karel IV. našel poklady do 

svých kaplí, tady i dnes stále nacházím něco nového. 

Zvu Vás k objevování horských údolí a bystřin, náhor-

ních planin, obnovených lesů, turistických tras a  ly-

žařských areálů. Pro běžkaře doporučuji oblast mezi 

Božím Darem a Horní Blatnou, která určitě nezklame. 

Chcete-li zkusit sjezdovky, zajeďte si do Potůčků. Ne-

jen velká lyžařská střediska uspokojí své návštěvníky 

a tady to platí dvojnásob. Přeji Vám pěkné poznávání 

a šťastné návraty domů.

Děkuji za Váš tip pro naše čtenáře.

Luděk Sládek 

Eliška Přemyslovna se narodila 20. ledna 1292 

v  Praze jako dcera českého a  polského krále Vác-

lava  II. a Guty Habsburské. Už v pěti letech ztratila 

matku. Otec se znovu oženil, ale Eliška se s přícho-

dem jen o šest let starší macechy Elišky Rejčky nikdy 

nesmířila. V roce 1306 ji tvrdě zasáhla vražda jejího 

milovaného bratra Václava III. V  tu chvíli se Eliška 

stala důležitou aktérkou mocenských bojů o český 

trůn. V  zájmu českého 

státu bylo rozhodnuto, 

že se provdá za Jana Lu-

cemburského. 

Ke svatbě došlo 

1. září 1310, ačkoliv Jan 

byl teprve čtrnáctiletý 

a  přemyslovská prin-

cezna byla o čtyři roky 

starší. Jejich manžel-

ství ale nebylo šťastné. 

Jan trávil většinu času v cizině, zatímco jeho žena 

doufala, že její choť obnoví velikost českého státu 

z doby jejího otce. Eliška se navíc snažila uplatňo-

vat svůj vliv v politice i samostatně. Roku 1319 se 

manželství úplně rozpadlo a Jan následně vzal své 

ženě jejího nejstaršího syna Václava (pozdějšího 

císaře Karla IV.) 

Poslední Přemyslovna na českém trůně zemře-

la na tuberkulózu v osmatřiceti letech 28. září 1330. 

Je pohřbena ve Zbraslavském klášteře vedle svého 

otce. -mak-

Zdislava se narodila asi v roce 1220 jako dce-

ra českého šlechtice Přibyslava z Křižanova. O je-

jím mládí se neví prakticky nic, ale není ani vy-

loučena její výchova v některém z moravských 

klášterů. Kolem roku 1238 se Zdislava provdala 

za Havla z  Lemberka, blízkého důvěrníka krále 

Václava I. V manželství se narodily čtyři děti.

Budoucí svatá byla zřejmě ráznou a  velmi 

energickou ženou. Založila v  Turnově a  v  Jab-

lonném v  Podještědí dominikánské konventy, 

v  Jablonném navíc i  špitál. Ve špitále se sama 

aktivně zapojila do péče o nemocné a podle le-

gend prý začala konat zázraky. Vzkřísila k životu 

pět mrtvých, navracela zrak slepcům, léčila mr-

záky a  uměla zbavovat vředů. Nemusíme těm-

to legendám věřit, protože ani její přímá péče 

o nemocné není spolehlivě doložena. Nicméně 

pokud skutečně pečovala o  slabé a  nemocné, 

napravovala zlomeniny a ošetřovala vředy, pak 

to byla úctyhodná žena, která si zaslouží, aby se 

na ni nikdy nezapomnělo. 

Svatá Zdislava zřejmě zemřela 1. ledna 1252, 

snad na tuberkulózu. -mak-

Smutný konec Přemyslovců
Poslední Přemyslovna na českém trůně neměla vůbec lehký 
život. Velmi brzy ztratila oba rodiče, její bratr Václav III. byl 
zavražděn a manželství s Janem Lucemburským bylo pro ni 
utrpením. 

Život zasvětila nemocným
Svatá Zdislava z Lemberka proslula jako zakladatelka špitálu, kde prý sama 
ošetřovala nemocné. Navíc podle legend měla konat i četné zázraky, za což byla 
v roce 1995 prohlášena za svatou.
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Historia 
magistra vitae
Zjevení páně aneb Tři králové
Od 3. stol. – 6. 1. se slaví svátek Tří králů, který je 

svým obsahem téměř totožný s vánočním Naroze-

ním Páně. O Třech králích se navíc Kristus zjevuje 

i nevěřícím či jinověrcům. K zažitým zvykům patří 

žehnání domům, kdy se na dveře svěcenou křídou 

píší písmena C † M † B †, v Čechách K † M † B †. 

Zkratka neoznačuje jména tří králů, ale pochází z la-

tinského „Christus mansionem benedicat = Kristus 

žehnej tomuto domu“.

Kníže Vratislav II. – král Vratislav I.
1092 – 14. 1. zemřel Vratislav II., první český král 

z rodu Přemyslovců. Za jeho vlády došlo k rozšíření 

území a upevnění pozic českého státu. Vratislav II. 

byl věrným spojencem Jindřicha IV. a na oplátku od 

něj získal nejen podporu, ale i královskou korunu 

a značná území. 

Vykrmit se do zásoby
Od 13. stol. – o masopustech u nás se dochovaly 

písemné zprávy již ze 13. století. Masopustní veselí 

bývalo mnohem hlučnější než v dnešních dobách. 

Snažili se ho užít jak bohatí, tak chudí. Konaly se 

hostiny, tancovačky, vepřové hody. Masopust byl 

pro lidi svátkem hodování, během kterého se při-

pravovali na následné čtyřicetidenní postní období. 

Tanec a veselí
Od 13. stol. – fašank je synonymem masopustu. 

Moravské pojmenování fašank vzniklo zkomole-

ním německého Fasching. V některých regionech 

Moravy tančí mladíci obřadní tance nebo se koná 

obchůzka v maskách s lidovou zábavou. Těm, kdo 

se slávy nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka, na 

Moravě kdysi zvaná šperky a v Čechách zabijačka.

Druhá křížová výprava proti husitům
1422 – 10. 1. porazili husité druhou křížovou (kři-

žáckou) výpravu. Křížové výpravy proti husitům byla 

vojenská tažení vyhlašovaná papežem za cílem po-

tlačení husitských kacířů. Bojovníci se označovali 

červeným křížem. Nejčastěji bývají uváděny čtyři 

křížové výpravy proti husitům, druhá byla vyhlášena 

v květnu roku 1421. 

Smrt Rudolfa II.
1622 – 20. 1. zemřel výstřední římský císař a král čes-

ký, uherský a chorvatský, který na svém dvoře hostil 

velikány své doby, jako byl například Tycho Brahe 

nebo Jan Kepler. Ale méně znám je fakt, že začátkem 

17. století po nakažení syfi lidou se Rufolf II. pokusil 

o sebevraždu. Neúspěšně. Zemřel až později a po 

provedení nedůstojné pitvy byl pohřben v pražské 

katedrále.

monového, gumy a škrobu. Baleny byly po stovce 

v kartonové, později dýhové krabičce a jmenovaly 

se trefně − Lucifers. Byl tu ale problém. Silně za-

páchaly, při zapálení třaskaly, a hrozilo tak nebez-

pečí smrdutého kapesního ohňostroje. A  protože 

zvláště u pánů, nosících zápalky často v předních 

kapsách kalhot, mohlo dojít k  nenapravitelným 

škodám, byly záhy zápalky opatřeny varovným ná-

pisem „škodí zdraví“. 

Roku 1830 změnil Charles Sauria chemické slo-

žení zápalky a doplnil ji o bílý fosfor. Pach i třaskání 

to sice odstranilo, objevil se však jiný nedostatek 

− bílý fosfor je smrtelně jedovatý. Mnozí to poznali 

na zdraví a  dokonale toho využili sebevrazi. Bez-

pečné zápalky vynalezl až Švéd Johan Lundström 

(1855), který rozhoření zápalky podmínil škrtnutím 

o škrtátko. Dnešní zápalky jsou napuštěny parafí-

nem a opatřeny hlavičkou ze směsi okysličovadla, 

pojiv a plniv. Tedy pokud je nenahradily čínské za-

palovače.

Antonín Fridrich

Původně jen míchal ve své laboratoři dřívkem 

potaš s antimonem. Naštěstí ale také škrtl stejným 

klacíkem o  kamennou podlahu, aby se tak zbavil 

hrudky na jeho konci, a  ejhle − vynalezl zápalku. 

Smůlou bylo, že zápalku ukazoval kdekomu jako 

salonní trik, ale patentovat si ji nenechal. To sta-

čilo jistému Samuelu Jonesovi, aby už o  rok poz-

ději prodával zápalky ve velkém. Hlavičky zápalek 

tvořila směs chlorečnanu draselného, sirníku anti-

Teprve 709 let po založení města Říma, 

v  roce  45 před nar. Krista, nechal sestavit Julius 

Caesar pravidelný kalendářní systém. Kalendář vy-

niká jednoduchostí a přesností postačující pro kaž-

dodenní potřebu. Po mnoho staletí fungoval dob-

ře. Kvůli délce tropického roku = 365,242199 dne, 

docházelo však k postupnému opožďování kalen-

dáře vůči okamžikům, kdy nastává rovnodennost 

či slunovrat. A k nelibosti římské církve se opožďo-

valy i  tradiční církevní 

svátky. Proto roku 1582 

Řehoř  XIII. reformou 

zavedl nynější grego-

riánský kalendář. Ten 

ale nebyl všude přijat 

ihned. V  Anglii byl po 

dlouhém váhání zave-

den až roku 1752. Kvůli 

srovnání data po 2. září 

následovalo 14.  září. 

V  Čechách ho zave-

dl Rudolf II. skokem 

z 6.  ledna na 17.  ledna 

1584, na Moravě v říjnu 

téhož roku. Kvůli tomuto posunu se v  roce 1584 

slavily v  Čechách Velikonoce o  čtyři týdny dříve 

než na Moravě. 

Pravidla gregoriánského kalendáře: Rok je pře-

stupný, pokud je dělitelný číslem 4 (2004, 2008). 

Výjimka – rok není přestupný, pokud je dělitelný 

číslem 100 (1900, 2100). Rok, na který se vztahu-

je výjimka, je přestupný, pokud je dělitelný číslem 

400 (2000, 2400). Takže pěkné počítání!  -šad-

Zápalky pro pamětníky
John Walker, neznámý anglický chemik ze Stockton-on-Tees 
(nezaměňovat s Johnem Walkerem, míchačem whisky, známým 
jako Johnnie Walker), se mohl stát slavným doslova přes noc. Jak 
tomu ale u převratných objevů bývá, přestože už před 185 lety 
(1827) zcela náhodně vynalezl zápalku, nebylo mu to nic platné. 

Letošní rok je přestupný
Před 430 lety, 24. února, byla Řehořem XIII. vydána bula Iter gravissimas. Ta 
vyhlašovala kalendářní reformu a zaváděla gregoriánský kalendář. 
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František Xaver Brixi
1732 – 2. 1. se narodil František Xaver Brixi, český 

hudební skladatel, který patří mezi nejvýznamnější 

skladatele 18. století v našich zemích. Stylově se 

tvorbou řadí k hudebnímu předklasicismu a ranému 

klasicismu. Jeho díla lze nalézt téměř v každé naší 

chrámové či zámecké sbírce historických hudebnin 

a setkáme se s nimi i v mnoha zahraničních fondech.

Mecenáška Mánesů
1817 – 21. 1. se v Praze narodila malířka Amálie, 

sestra bratrů Mánesů. Po otci převzala kurzy kreslení 

a ze získaných prostředků podporovala své mladší 

bratry. Amálie velmi obdivovala a také ovlivňovala 

hlavně bratra Josefa. Sama se věnovala pouze kraji-

nomalbě, neboť dle jejího otce se pro ženu nehodilo 

kreslit portréty. 

120 let Braillova písma
1852 – 6. 1. zemřel vynálezce písma pro nevidomé 

Louis Braille, který sám přišel v raném dětství o zrak. 

Studoval v institutu pro slepou mládež, písmo pro 

nevidomé sestavil na základě zdokonalení nepou-

žívaného vojenského systému nočního psaní, které 

upravil z dvanácti na šest bodů, přidal znaménka 

pro matematiku a hudbu. Od roku 1932 začal Brail-

lovo písmo používat celý svět. 

Samuel Colt
1862 – 10. 1. zemřel Samuel Colt. A kde by bez něho 

byly dnešní zbraně? Přičinil se totiž o zpopularizová-

ní a rozšíření revolveru, když založil Colt‘s Patent Fi-

re-Arms Manufacturing Company (nyní známá jako 

Colt‘s Manufacturing Company). Zpočátku zbraně 

nešly dobře na odbyt, ale Kalifornská zlatá horečka 

a expanze na západ přinesly takovou poptávku, že 

Colt vybudoval monopol.

Žena s trnovou korunou
1862 – 21. 1. zemřela Božena Němcová, jedna 

z největších českých spisovatelek, autorka děl jako 

Babička nebo Divá Bára a zakladatelka novodobé 

české prózy. Na sepsání jejího života plného hladu, 

chudoby a nešťastného manželství bohužel nestačí 

krátký text. Avšak na uctění 150. výročí její smrti si 

jistě můžeme všichni najít čas.

Hurá do Sokola!
1862 – 16. 2. byl založen Sokol, v současnosti čtvrté 

nejpočetnější občanské sdružení v České republice, 

jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje 

sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské 

všestrannosti a kulturní činnosti. V roce 1862 byl 

starostou zvolen Jindřich Fügner a místostarostou 

(později náčelníkem) Miroslav Tyrš.

Jedna z  nejzářivějších hereček 

předválečného fi lmu se narodila 

27. 2. 1912 v bohaté rodině jako Nata-

ša Hodáčová. Její tatínek byl národo-

hospodář František Hodáč. Umělecké 

jméno si zvolila podle svého dědečka, 

historika Jaroslava Golla. Byla nejinte-

ligentnější a  nejvzdělanější herečkou 

své doby. Měla velký talent na jazyky, 

studovala na zahraničních školách, ale 

láska k herectví zvítězila. V roce 1939 dostala osu-

dovou roli ve Fričově komedii Eva tropí hlouposti. 

Pak už následovaly jen samé veleúspěšné role. Sta-

la se vedle Adiny Mandlové naší nejobsazovanější 

herečkou. Ještě před koncem války na-

stoupila jako dobrovolná ošetřovatelka 

do terezínského ghetta, kde se nakazila 

skvrnitým tyfem. Více než půl roku pak 

bojovala o život. I tak musela po válce 

opustit Vinohradské divadlo. Až v roce 

1951 si ji Jan Werich prosadil do fi lmu 

Císařův pekař. Nakonec ji ale podlome-

né zdraví a deprese vehnaly do náručí 

alkoholu. Tato kdysi krásná žena ze-

mřela 29. října 1988 v domově důchodců.

Nataša Gollová je pohřbena na Vyšehradském 

hřbitově v hrobce rodiny Hodáčových.

-mak-

Roku 1853 izoloval mladý francouzský chemik 

Charles Frederic Gerhardt v laboratorních podmín-

kách acetylací (přidáním acetylové funkční skupiny 

do organické sloučeniny) salicin, ale také kyselinu 

salicylovou. Což je právě látka obsažená ve vrbě, 

která mírní horečku a  bolesti. Přestože připravil 

kyselinu acetylsalicylovou, jeho objev nebyl farma-

ceuticky využit. Ukázalo se totiž, že má negativní 

účinek na sliznice, zvláště na sliznici žaludku. Mu-

sel přijít až německý chemik Felix Hoff mann, jinak 

také „otec aspirinu“, který před 115 lety (1897) hle-

dal lék na revma svého otce a objevil nový postup 

výroby kyseliny acetylsalicylové. Po provedených 

klinických zkouškách byla prokázána její přednost 

před kyselinou salicylovou. Tak se stalo, že už 1. 

února 1899 mohla německá fi rma Bayer, v  jejímž 

farmaceutickém oddělení Hoff mann pracoval, 

uvést na trh nový výrobek − „aspirin“ (acetyl-spir-

salic-acidin). Tak se mladý aspirin vydal dobýt svět. 

Přestože jsou známy některé jeho negativní vlast-

nosti, spotřeba aspirinu celosvětově neklesá pod 

desáté místo na žebříčku nejrozšířenějších léků. 

V  souvislosti s  připravovanou změnou lékové vy-

hlášky se chystám zjara vysadit pár vrbiček u nás 

nad rybníkem. A to nejen kvůli vodníkům. 

Antonín Fridrich

Smutný konec hvězdy
Hvězda stříbrného plátna Nataša Gollová zaplatila za údajnou kolaboraci příliš 
vysokou daň. Navíc kromě své kariéry přišla i o zdraví, když se snažila pomoci 
druhým. 

Starý dobrý aspirin 
Řekne-li se vrba, vybavíme si maximálně velikonoční 
pomlázku nebo proutěný košík. Naši předci pro ni 
však měli mnohem lepší využití. Už Hippokratés 
popsal antické lékaře, kteří kůru, listí i mízu z vrby 
používali k přípravě léků proti horečce a bolestem. Ale 
až v 19. století, v souvislosti s rozvojem chemie, byly její 
účinky„objeveny“ také z vědeckého hlediska. 
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Historia 
magistra vitae
Rozdělení univerzity
1882 – 28. 2. se rozdělily fakulty Univerzity Karlovy. 

Mohla za to petice o zrovnoprávnění češtiny, kterou 

předložil Jan Evangelista Purkyně zemskému sněmu 

již v roce 1864. Avšak na schválení a vydání zákona 

se muselo čekat ještě osmnáct let. Jak právnická, tak 

fi losofi cká fakulta pak přednášela ve dvou jazycích 

– v němčině a v mateřském jazyce.

Lyžařský průkopník
1887 – 5. 1. sjel Josef Rössler-Ořovský na lyžích praž-

ské Václavské náměstí. Jde o historicky první dolože-

né použití lyží na našem území. Rössler-Ořovský patří 

bezesporu k největším postavám našeho sportu. Má 

zásluhu na zavedení řady sportů u nás, byl spolu-

zakladatelem četných sportovních svazů a klubů.

Buřič Šrámek
1877 – 19. 1. se narodil spisovatel Fráňa Šrámek. 

Většina jeho románů a divadelních her se odehrává 

v Písku, který si oblíbil. Jeho nejznámějším dílem je 

Stříbrný vítr, román o mládí a dospívání. V roce 1954 

byl Stříbrný vítr zfi lmován, v hlavních rolích excelo-

vali Eduard Cupák a Dana Medřická. Zajímavostí je, 

že Šrámek za druhé světové války na protest proti 

fašismu vůbec nevycházel z domu.

Dětem i dospělým
1892 – 3. 1. se narodil anglický spisovatel, fi lolog 

a univerzitní profesor J. R. R. Tolkien. Proslavil se jako 

autor příběhů Hobita a Pána prstenů z fi ktivního 

světa Středozemě. Tolkienovy příběhy jsou proje-

vem lásky k vlastním dětem, pro které rád vymýšlel 

fantastické příběhy. V roce 1972 obdržel od královny 

Alžběty II. Řád britského impéria.

Zázrak inzulín
1922 – 11. 1. se prvním léčeným diabetikem stal 

teprve čtrnáctiletý Leonard Thompson. Měl velké 

štěstí, protože do začátku 20. let minulého století 

byla léčba cukrovky nemyslitelná. Bostonský dia-

betolog E. P. Joslin mu aplikoval první inzulínový 

vzorek. Právě díky němu chlapec přežil dalších tři-

náct let a poptávka po inzulínu prudce stoupala.

Oscarový režisér
1932 – 18. 2. se narodil Miloš Forman, režisér, sce-

nárista a herec, držitel dvou Oscarů za nejlepší režii 

a dalších mnoha ocenění. Legendární fi lm Hoří, má 

panenko natočil ještě za normalizace před odcho-

dem do USA. V roce 1974 uspěl s adaptací romá-

nu Přelet nad kukaččím hnízdem oceněným pěti 

Oscary. Jeho dalšími úspěšnými fi lmy byly Valmont, 

Amadeus, Vlasy, Goyovy přízraky aj.

První semafor s  červenou 

a  zelenou barvou umístil před 

londýnským Parlamentem v roce 

1868 jistý J. P. Knight, odborník 

na železniční signalizaci. Jednalo 

se o  zastaralý železniční model 

s  rameny a  dvěma plynovými 

lampami (červenou a  zelenou), 

které musel ručně měnit policista. 

Nebudete tomu věřit, ale sloužil 

k  zastavení dopravy, aby mohli poslanci na cestě 

do a z parlamentu přejít vozovku. Umíte si to před-

stavit? Já ne, protože už vidím dnešní řidiče, váhají-

cí mezi brzdou a plynem. Tenhle semafor ale neměl 

dlouhého trvání. V provozu byl jen rok, pak jedna 

z  lamp explodovala a  navíc zranila obsluhujícího 

policistu. Mnohem modernější typ semaforu za-

vedli roku 1914 v Clevelandu v USA. Měl také pou-

ze červené a zelené světlo, ale navíc i varovný zvu-

kový signál, který oznamoval změnu barev. První 

tříbarevné semafory instalovali v  New Yorku roku 

1918 a obsluhoval jej zřízenec z budky vysoko nad 

křižovatkou. Mnozí si pamatují 

tyto prosklené budky i u nás, jen 

se zřízencem SNB. Francouzi měli 

semafory v  Paříži od roku 1923 

s  gongem oznamujícím změnu 

světel. Do Londýna se semafory, 

stále ještě ručně obsluhované, 

vrátily až roku 1926 a  první au-

tomatický semafor spatřil světlo 

světa před 85 lety v  anglickém 

Wolverhamptonu (1927). 

Zajímavé semafory si pamatuji z Rumunska − 

byla na nich ještě časomíra, která odpočítávala vte-

řiny zbývající do změny barvy. U nás by však jejich 

zavedení nemělo žádný smysl, protože dnes i těm 

nejdokonalejším semaforům zvoní hrana. Možná 

kdyby měly čtvrtou barvu, tzv. „váhavku“, která 

pokud by svítila, mohli bychom otálet s výjezdem 

z křižovatky. Nebude totiž trvat dlouho a všechny 

semafory nahradí tolik oblíbené kruháče, postave-

né i na těch nejnesmyslnějších místech. 

Alois Rula

Nejdříve vystupoval v Plz-

ni s  loutkou Kašpárka. V  roce 

1919 si od loutkáře Karla 

Noska nechal vyrobit panáka 

– karikaturu měšťáka s  velký-

ma ušima, který se stával obětí 

Kašpárkových vtípků. Tak se 

zrodil Spejbl. V  divadelní čin-

nosti Skupu vydatně podporo-

vala manželka Jiřina, která byla 

dlouho vodičkou Hurvínka. 

Toho dostal v roce 1926 Skupa jako překvapení od 

Gustava Noska, synovce Karla Noska. Z Hurvínkovy 

postavičky se vyklubal mazaný synek přihlouplé-

ho taťky Spejbla. Tuto dvojici v  roce 1930 doplnila 

postavička věčně udivené dívenky Máničky a  te-

prve v  roce 1971 se zrodila Mániččina pedantická 

bábinka Kateřina. V době, kdy začala být divadelní 

představení velmi úspěšná – a to hlavně díky Sku-

pově schopnosti improvizovat, opustil své učitelské 

povolání. Kromě divadla vystupoval se svými posta-

vičkami v  rozhlase, objevily se i  v  knižním vydání. 

Po válce Skupa divadlo obnovil, ale v Praze. A my se 

díky Josefu Skupovi můžeme bavit veselými přího-

dami v Divadle Spejbla a Hurvínka dodnes.  -jap-

V hlavní roli Hurvínek
Před 120 lety, 16. ledna 1892, se narodil otec Spejbla 
a Hurvínka Josef Skupa.

Historie semtamfórů 
Světelné signalizační zařízení, laicky semafor, je odborný termín, popisující 
zařízení sloužící pomocí světelných signálů k řízení dopravy. Zatím se s ním 
setkáváme jen na pozemních komunikacích, občas na vodě a v podzemí. 
V oblacích ještě ne. 
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Historia 
magistra vitae
Málem nezávodil
1937 – 6. 1. se narodil olympijský vítěz a světový 

rekordman v hodu diskem Ludvík Daněk. Ač mu 

lékařské prognózy po těžké dopravní nehodě před-

povídaly konec sportovní kariéry, dokázal po sedmi 

letech získat stříbro na olympiádě v Tokiu, na další 

olympiádě vybojoval bronz a konečně v roce 1972 

v Mnichově dosáhl na metu nejvyšší a domů přivezl 

zlato.

Život je jen náhoda
1942 – 1. 1. zemřel v New Yorku geniální hudební 

skladatel, skvělý klavírista a úžasný improvizátor Ja-

roslav Ježek, který byl od dětství téměř slepý. Osu-

dovým pro něho bylo setkání s Janem Werichem 

a Jiřím Voskovcem, pro které začal skládat své šlágry. 

Většina jeho písniček dávno zlidověla a zpívá si je 

už několik generací. 

Počátek hromadné genocidy
1942 – 20. 1. se konala v zámečku na břehu jezera 

Wannsee poblíž Berlína konference, jejímž účelem 

byla koordinace konečného řešení židovské otázky. 

Schůze byla přísně tajná a předsedal jí z pověření 

Adolfa Hitlera zastupující říšský protektor Reinhard 

Heydrich, který také přednesl hlavní referát na dané 

téma.

Zakladatel moderního umění
1962 – 10. 2. završil svou životní pouť jeden z nej-

významnějších českých umělců 20. století profesor 

Max Švabinský. Po celý život byl obdivován pro 

neobyčejnou kreslířskou zručnost a  rozmanitost 

grafi ckých technik. Patřil ke generaci umělců, kte-

ří položili základy našeho moderního výtvarného 

umění minulého století. 

 

Anticharta
1977 – 28. 1. byli do Národního divadla pozvá-

ni národní umělci, herci a  jiné osobnosti známé 

z kulturního života, aby svým podpisem odsoudili 

prohlášení Charta 77. Podobné shromáždění bylo 

uspořádáno také 4. 2. v Divadle hudby. Seznamy 

všech podepsaných byly vydávány v Rudém právu. 

Seznamy však nejsou považovány za zcela důvěry-

hodné. Není jisté, kdo je opravdu podepsal.

„Matka“ mnoha dětí
1992 – 3. 1. zemřela Ludmila Mojžíšová, která se 

zabývala odstraňováním poruch pohybového sys-

tému. Její metoda spočívá v kombinaci vyrovná-

vacích cvičení. Zprvu ji aplikovala na sportovce, 

později však zjistila, že řadě pacientek se podařilo 

otěhotnět, ačkoli předtím byly bezvýsledně léčeny 

pro neplodnost. Tím se otevřela nová kapitola jejího 

působení.

František Smolík se narodil 23. ledna 1891 

v  Praze. Od malička ho to táhlo k  herectví, ale 

otec mu nepovolil studium na konzervatoři, tak 

se vyučil elektrotechnikem. Proti vůli otce odešel 

v  roce 1908 ke kočovné herecké společnosti. Po 

první světové válce, kdy bojoval v  řadách rakous-

ké armády v Rusku a v Itálii, nastoupil angažmá ve 

Švandově divadle. V  roce 1921 byl angažován do 

Vinohradského divadla, odkud v roce 1934 přešel 

do naší Zlaté kapličky. Tíhnul k  dramatickým rolím a  měl smysl pro 

humanizaci svých postav. Byl velmi proslulý a oblí-

bený především pro svoji neobyčejnou skromnost, 

charakter, slušnost, noblesu, laskavost a kavalírství. 

Ač byl samotář, bojoval proti fašismu svým způso-

bem. Aby například nemusel za protektorátu účin-

kovat v propagační rozhlasové hře, nechal si raději 

od známého lékaře zlomit nohu. 

Jeho manželka Milada Smolíková byla také 

herečka, kterou lze zahlédnout ve fi lmech z 30. let 

minulého století, kde proslula jako představitelka 

dobrosrdečných maminek. Skvělý herec a báječný 

člověk František Smolík zemřel 26. ledna 1972.

-mak-

stříbrného plátna Zita Kabátová. „Burian byl 

také jediný herec, který mohl během natáče-

ní říci Stop místo pana režiséra. On si i  sám 

upravoval text, a i když byl text podle scénáře 

sebehorší, vždycky našel cestu, jak ho vylep-

šit. Nakonec mu dal svoje osobité kouzlo, tak 

jak je známe z konečného výsledku. Vlastík byl 

prostě geniální.“

„Vlasta měl v sobě víc komiky, než si naše 

výroba pohyblivých obrázků zasloužila,“ vzpo-

mínal v 90. letech minulého století komik Jára 

Kohout. „Vždycky říkával, že může být dobrý 

jen tehdy, když je přítomna jeho milovaná 

žena Nina. A  tak se musela účastnit všech 

představení. Když onemocněla, dal Burian 

zavést telefon doprostřed scény a kroužil kolem něho, 

aby ho Nina doma v  posteli slyšela. Já jsem se s Vlas-

tou setkal naposledy v Pezinoku, kde jsme po revoluci 

hostovali. Nebylo to veselé, byli jsme oba štvanou zvěří. 

A  náš stav tehdy trefně vystihla paní Nina, když řekla, 

že jí připadáme, jako dva české hrady: Žebrák a Trosky.“

-mak-

Herec s mravním kodexem
Jeden z nejlepších herců Národního divadla, František Smolík, je určitě 
nezapomenutelný jako profesor Málek ve fi lmu Vyšší princip. Na rozdíl od 
některých umělců se ale mravním kodexem i sám řídil.

Střípky vzpomínek 
na krále komiků
Vlasta Burian, od jehož úmrtí 
uplyne 31. ledna již padesát let, 
se dočkal obrovské slávy, a o to 
většího pádu. Zkusme dnes na 
krále českých komiků zavzpomínat 
trochu jinak.

„Natáčení s Burianem bylo bezprostřední, 

nesmírně příjemné a všem se zdálo, že to až 

moc rychle utíká,“ vzpomíná dodnes hvězda 
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Jak byste reagovali na tvrzení, že antická řečtina, latina, germánština, keltština 
a dokonce i některé dnešní světové jazyky mají původ ve staroslovanštině? Nechci 
vás nikterak šokovat, ale je načase si připustit, že naši slovanští předkové měli své 
předkřesťanské písmo (tzv. slovanské runy). Dosud o nich vědecký svět hovořil 
jen jako o písmu hypotetickém, které Slované užívali před přijetím křesťanství. 
Nepřímé důkazy nám však poskytují zmínky o něm již v raném středověku. 

Ve všech případech se v  ní zachovaly společné 

indoevropské kořeny s  latinou, dalšími italickými 

a  indoevropskými jazyky, především pak s  ger-

mánskými a keltskými. Bohužel se však venetština 

jako mluvené či psané slovo začala po roce 200 n. l. 

pomalu vytrácet. Chybí nám ona pomyslná Rosett-

ská deska, na níž byl ve 166 znacích zaznamenán 

totožný text v hieroglyfi ckém a démotickém písmu 

vedle řeckého překladu. Jistě by nám příbuznost 

venetštiny a  praslovanštiny prokázala. Nic naplat, 

pokud by se však slovanská a  venetská etnicita 

potvrdila, bylo by předkřesťanské slovanské písmo 

starší než například písmo germánské. 

Náznaky naší příbuznosti s Venety
Vraťme se k  příbuznosti německého označení 

Vendové pro západní Slovany (wendisch − lužicko-

srbský). Odborníci, kteří nevěří, že slovanské runy 

mají základ v písmu pobaltských Venetů, poukazují 

na nesprávnou interpretaci staroseverského ozna-

čení „vendarunir“, které bylo překládáno jako „runy 

Vendů“. Pravdou je, že seveřané Venty (Vendy) ozna-

čovali slovem vindir, a  slovo venda (jako slovesný 

základ) znamenalo obracet. Opomíjejí však sku-

tečnost, že výraz vendarunir je možné chápat také 

jako runy psané bustrofedónem. To znamená, že se 

píše na jeden řádek zleva doprava a na druhém se 

pokračuje zprava doleva a jednotlivé znaky jsou zr-

cadlově obráceny. Název je pak odvozen z toho, že 

se při dosažení konce řádku tah perem nepřerušuje, 

ale obrací zpět, podobně jako tažná zvířata při orbě. 

Odtud možná ono slovo vendarunir.

Co na naši příbuznost 
praví forenzní věda?

Už ze školy víme, že Češi, Moravané a  Sleza-

né jsou Slované, kteří do Evropy přišli z  východu 

s  praotcem, jenž se však navzdory státotvorným 

mýtům nejmenoval Čech. Promíchali se snad 

s Germány, či dokonce Kelty, se kterými nás „jasně 

spojuje“ neschopnost podřizovat se autoritám? 

Pravdou je, že opravdových Slovanů je u nás jen asi 

čtvrtina, stejně jako potomků germánsko-román-

ských a germánsko-skandinávských nebo jihoslo-

vansko-balkánských. Zjednodušeně řečeno jsme 

směsicí genomů většinově patřících Slovanům, 

Germánům, Italům, Skandinávcům a  Balkáncům 

s nepatrnou stopovou přítomností Keltů. Moleku-

lární genetika tak z hlediska původu národů nepři-

nesla nic nového. 

Můžeme sice pomocí DNA a  chromozomu 

Y poznat původ obou svých rodičů, dvou ze čtyř 

prarodičů, dvou z  osmi praprarodičů, dvou ze 64 

prapraprapraprarodičů či dvou z 1024 na devátou 

prarodičů. Ale poznání původu z tak malého vzor-

ku předků nemá prakticky žádný biologický, ale 

ani historický význam. Proto, lidi, bděte a  neblb-

něte. Neutrácejte horentní sumy za výzkum svého 

chromozomu Y u některé z biotechnologických fi -

rem. Nemá to žádný smysl. Nechme tuto snobskou 

módu snobům, a než takto vyhazovat peníze, radě-

ji je rozumně investujme − třeba do svého zdraví. 

Memento 
Mrzí mě, že všem, kdo si pohrávají s myšlenkou 

o svém keltském původu, kazím radost. Pokud se 

však neurazí, nabídnu jim mnohem atraktivnější 

alternativu. Bez ohledu na vznik slovanského etni-

ka, který je dodnes zastřen rouškou tajemství, mi 

dovolte na základě předložených důkazů vyslovit 

následující teorii: 

„Venetové a  Praslované, stejně jako jejich 

runy, jsou našimi praotci a pramatkami.“ 

Máme tak jedinečnou možnost uvědomit si, 

pokud to tak opravdu je, že patříme k  nejstarším 

národům Evropy, jež měly své vlastní písmo, vent-

sko-slovanské runy, které naši předkové tesali do 

kamene možná už v  5. století. Uvědomujeme si, 

že slovanskými státy jsou Bělorusko, Bosna a Her-

cegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, 

Chorvatsko, Makedonie, Polsko, Rusko, Slovensko, 

Slovinsko, Srbsko a Ukrajina? Dalšími slovanskými 

národy jsou potom Moravané, Slezané, Rusíni, Lu-

žičtí Srbové, Kašubové, Veléti i Obodrité. Podívejte 

se na mapu a sečtěte počet obyvatel těchto států. 

Nemusíme své vzory hledat u Keltů či Vikingů. Ne-

musíme se ani se svěšenou hlavou krčit na periferii 

kolabující Unie. Naopak. Když na to přijde, založí-

me si unii svou, Slovanskou.  Josef Grof

? 
Polabští Slované, to bylo veliké množství 

malých kmenů, které se sdružovaly do 

dvou kmenových svazů. Víte do jakých? 

Pokud ano, napište nám do 15. února na adresu 

redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro autory 

tří správných odpovědí jsou v redakci připravena 

unikátní slovanská trička. 

Tak jak, bratři 
Slované? 

Například v  9. století, kdy bulharský mnich 

Černorizec Chrabr píše „O písmenech“, která před 

přijetím křesťanství užívali Slované (črty a  zářezy, 

pozn. autora), jejichž prostřednictvím věštili a po-

čítali. Katolíci však kontrují, že dokud byli Slované 

pohany, neměli písmo, ale jakmile byli pokřtěni, 

snažili se zapisovat slovanskou řeč římskými a řec-

kými písmeny po mnoho set let. Současník Chrab-

ra, biskup Dětmar z Merseburgu, popsal dokonce 

chrám raných Slovanů na ostrově Rujána. Stávaly 

v  něm dřevěné modly, ve kterých byla vyřezána 

jména bohů, jež představovaly. Přesto označení 

„slovanské runy“ stále staví na problematických 

předpokladech. Jde o to, že bychom museli nejpr-

ve identifi kovat dávné Venety se starými Slovany. 

Dovolte mi, abych se o to pokusil. 

Venetové z pohledu geografi ckého
Podle antických pramenů obývali Venetové 

v prvním tisíciletí př. n. l. rozsáhlou oblast severní 

Itálie. Jižní hranici „jadranských“ Venetů představo-

vala řeka Pád, na severu ji tvořily Alpy a na západě 

jezero Lago di Garda. Dnes se tato italská provincie 

jmenuje Veneto a  známe i  město Benátky (Vene-

zia). Venetové (v  Itálii) jsou považováni mnohými 

odborníky za přímé příbuzné Venetů-Keltů, žijí-

cích poblíž dnešního města Vannes (ve francouz-

ské Bretani), baltských Venetů, žijících v okolí Visly 

a Baltského moře, a Venetů-Tráků. 

Nepřímým důkazem spojení pobaltských Ve-

netů s prvními Slovany, kteří sem doputovali z nám 

neznámých míst, je prokázané splynutí obou náro-

dů na tomto území. V žádném případě se nejedna-

lo o  pobití či vyhnání Venetů Slovany. Z  němčiny 

víme, že označení původních obyvatel (Weneden 

nebo Winden) bylo přeneseno také na nové oby-

vatele − Slovany − die Wende. Důkazem je první pí-

semná zmínka o Slovanech z 6. stol. n. l., kdy se řím-

ský historik Jordan zmiňuje o kmeni Venetů, jehož 

příslušníci se nazývají především Slované a Anté. 

Venetština jako důkaz? 
Příbuznost nejméně čtyř skupin Venetů po-

tvrzuje také venetština, která se dochovala na více 

než pěti stovkách převážně náhrobních nápisů 

na kamenech, bronzových tabulkách či keramice. 

Země obývané Slovany. 

Západní, východní a jižní 

Slované jsou vyznačeni 

odlišnými barvami
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Kde se narodil moravský malíř 
a grafik Joža Uprka?

a)  Hluk

b)  Kněždub

c)  Hroznová Lhota

Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.
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Bílé Karpaty, Slovácko
Mapa je jednou z řady turistických 
map v měrítku 1 : 50 000. 

 Mapová část obsahuje kromě 
    obvyklého turistického obsahu 
    také  vyznačené cyklistické trasy 
    a turistická známková místa.

 Samozřejmou součástí jsou 
    zakreslené turistické značené 
    trasy a kilometráž.

 Na zadní straně mapy je 
    místopisný heslář všech 
    důležitých a zajímavých míst, 
    která vás nejen poučí, ale 
    mohou také inspirovat 
    k dalším výletům.
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Kč 89,-

Své odpovědi zasílejte do 15. února na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografi e PRAHA, a. s.

KAM po Česku způsobuje závislost, ale zachovává 
duševní zdraví. Proplujte s námi 

v pohodě rokem 2012.

KAM až domů k vám
aneb postrádáte prima tipy na výlety? 

Stačí pouhých 252 Kč, a KAM bude chodit až domů k vám.

Jak objednat?
 na adrese redakce 

 e-mailem na: kubatova@kampocesku.cz

 prostřednictvím SMS ve tvaru: KAM / na číslo: +420 602 223 279

 snadno prostřednictvím www.kampocesku.cz, sekce KAM pro KAM

cena: 28 Kč za každé vydání (9x 28 = 252 Kč), zahrnuje poštovné a balné

Děkujeme za vaši přízeň… 

adresa redakce  KAM po Česku, o. s.

Zdeňka Kubátová, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3

www.kampocesku.cz   9
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Kolín ovšem neustrnul v  minulosti a  vyvíjí se 

v  moderní město poskytující služby ve všech ob-

lastech – moderní vodní svět se spoustou atrakcí, 

kino s nejmodernější digitální technologií, divadlo 

nabízející představení vyhlášených republikových 

souborů, skvěle spravované Regionální muzeum, 

lesopark Borky se sportovišti a  naučnou stezkou 

nebo ideální terén pro cyklisty. 

Kolín žije, dýchá historií a  má neopakovatel-

nou atmosféru města, kde se historie snoubí s  in-

dustriální tradicí. 

Vít Rakušan, starosta města Kolína

z 15. až 19. století, na takzvaném Novém je třeba se 

zmínit o Památníku obětem holocaustu.

Na druhém břehu Labe se tyčí pozdně gotická 

věž zvaná Práchovna. Postavena byla jako součást 

předsunutého městského opevnění, svůj název však 

získala až v 18. století, kdy zde bylo skladiště střel-

ného prachu. Po rekonstrukci slouží v letní sezoně 

jako rozhledna.

Pro mnoho lidí je Kolín městem spjatým s de-

chovou hudbou a červnovým festivalem dechových 

orchestrů Kmochův Kolín. I další významná kulturní 

událost připadá na červen. V blízkém okolí města 

totiž probíhají vzpomínkové akce na tzv. bitvu u Ko-

lína, kterou 18. 6. 1757 svedla vojska Rakouska pod 

velením maršála Dauna a Pruska, vedeného samot-

ným králem Bedřichem II. 

Možnost sportovního vyžití nabízí aquapark 

Vodní svět. Kromě krytých bazénů, letní plovárny 

a tenisových kurtů je jeho součástí i víceúčelová plo-

cha, která slouží v létě jako dopravní hřiště, v zimě 

jako bruslařský stadion.

V příměstské části Sendražice nabízí v letních 

měsících jedinečný zážitek tzv. Kolínská řepařská 

drážka. Jedná se o obnovenou část úzkokolejné 

železnice, jež kdysi přepravovala cukrovou řepu, 

nyní však vozí malé i velké návštěvníky rekonstru-

ovanými vagony taženými parní nebo dieselovou 

lokomotivou. 

Město Kolín má určitě co nabídnout milovní-

kům historie, rodinám s dětmi i sportovně založe-

ným lidem. Zkrátka – je tu pro každého něco, při-

jeďte se přesvědčit!

Městské informační centrum
Na Hradbách 157, 280 02 Kolín I.
tel.: +420 321 712 021
mobil: +420 774 138 197
e-mail: mic@mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I. 
tel.: +420 321 748 111, e-mail: podatelna@mukolin.cz
www.mukolin.cz

Navštivte „Cool IN“ = Kolín, nebudete litovat
Vážení čtenáři, dovolte mi, prosím, abych vás jako starosta Kolína co nejsrdečněji 
pozval k prohlídce našeho historického města. Ačkoliv se nacházíme na trase 
mezi tradičními turistickými destinacemi, jako jsou Praha či Kutná Hora, jsme 
přesvědčeni, že i Kolín má rozhodně co nabídnout. Zastávky v našem městě 
v žádném případě nebudete litovat. 

Pozvánka do královského města Kolín
Kolín není pouze průmyslovým centrem, ale také místem s bohatou minulostí 
a cennými památkami. Místem, kde si na své přijdou milovníci kultury i příznivci 
turistiky a sportovního vyžití.

Pádným důvodem k  návštěvě Kolína je pro 

každého milovníka historie nejen Chrám svaté-

ho Bartoloměje, ojedinělé a  architektonicky čisté 

Parléřovo dílo, ale i dva židovské hřbitovy a skvěle 

zrekonstruovaná synagoga upomínající na druhou 

nejpočetnější židovskou obec v  českých zemích. 

Málokdo ví, a je to škoda, že i Kolín má svou vlast-

ní kostnici s  monumentální fi gurální výzdobou, 

anebo že se Kolín pyšní výstavní novorenesanční 

radnicí, jejíž obřadní síň zdobí triptych Václava Ra-

dimského nesmírné umělecké hodnoty.

Mezi nejvýznamnější historické památky patří 

chrám sv. Bartoloměje a areál bývalého židovské-

ho ghetta. Nejstarší části chrámu pocházejí z druhé 

poloviny 13. století. Roku 1349 byl však chrám těž-

ce poškozen požárem. Jeho obnovu řídil dvorní ar-

chitekt Karla IV. Petr Parléř, jehož nový vysoký chór 

se dochoval do současnosti.

Dominantou židovského ghetta je bezesporu 

budova synagogy z konce 17. století, jedna z nej-

starších na území Čech. Uvnitř je umístěna stálá 

expozice „Žili tu s  námi“, seznamující návštěvníky 

s dějinami kolínské židovské obce. Kromě synago-

gy se ve třech uličkách dochovalo několik desítek 

židovských domků. Vně původního středověké-

ho města se rozkládají dva židovské hřbitovy. Na 

starším z nich se nachází více než 2 500 náhrobků 

www.kampocesku.cz   10
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Neznamená to, že s návštěvou Kutné Hory musí-

te čekat až do jara, stříbrné město se k zimnímu 

spánku neukládá a  nejvýznamnější památkové 

objekty mají i v zimě otevřeno sedm dní v týdnu. 

Více informací naleznete na www.guide.kh.cz

a www.kutnahora.cz. 

Kutná Hora v roce 2012
Pokud tvrdíme, že v Kutné Hoře vám prostě „jeden den nestačí“, pak v letošním roce 
to bude platit dvojnásob! Nemůžeme vám prozradit všechno, ale už teď se můžete 
těšit na mezinárodní výstavní projekt Europa Jagellonica, kterým bude od května 
do září žít doslova celé stříbrné město.

Informační centrum Kutná Hora
Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378
e-mail: infocentrum@kh.cz

Díky nenáročnému rovinatému terénu jsou 

místní cyklotrasy vyhledávány jak rodinami s dět-

mi, tak i  cyklisty-seniory. Pěší návštěvníky bezpo-

chyby potěší příjemné procházky lužními lesy, na 

své si zde přijdou i milovníci historie. 

Až tedy začnete plánovat letošní dovolenou, 

určitě nezapomeňte na střední Polabí a  půvabné 

město Poděbrady. Vedle lázeňských služeb a  ak-

tivního pohybu nabízí i bohatý kulturní, sportovní 

a společenský program, kde si svůj „šálek kávy“ na-

jde jistě každý. 

4.– 5. 3. Oslavy Dne Poděbrad – letos slaví Podě-

brady 540. výročí povýšení na město

7. 4. Zahájení motocyklové sezony tradiční jíz-

dou Praha–Poděbrady

27.–29. 4. Slavnostní zahájení 104. lázeňské se-

zony

1. –2. 6. Slavnosti krále Jiřího – připomenutí slav-

né postavy poděbradských a českých dějin

22.–24. 6. Národní šampionát mažoretek ČR – 

fi nále

27.–29. 7. Swingtime in Poděbrady – festival 

swingové hudby

13.–16. 9. FEMAD – festival mladého amatérského 

divadla

4.–6. 10. Prix Bohemia Radio – mezinárodní pře-

hlídka rozhlasové tvorby

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946, www.mesto-podebrady.cz

Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505, www.ipodebrady.cz

Poděbrady nejsou jen lázně
Poděbrady – město známé svými léčivými prameny a bohatou historií – přiláká 
každoročně tisíce návštěvníků. Kromě lázeňských hostů jsou to v poslední době 
zejména cyklisté a vyznavači in-line bruslení. 

KAM na výlet
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Prodej map:
Zelená edice 1:50 000

Žlutá edice cyklomap 1:100 000
Nová edice cyklomap 1:50 000

Slovenské mapy VKÚ Harmanec
Celá produkce i přes e-shop!

Prodej funkčního prádla:
Jitex Písek

Vavrys
Craft

Prodej turistických suvenýrů:
odznaků

sběratelských karet
turistických známek
turistických vizitek

a spousty dalších …

Obrazový atlas
Kalendáře akcí – celostátní, 
KČT Praha a ostatní oblasti

SLEVA PRO ČLENY KČT!

dějiny výtvarného umění

klasická archeologie

architektura
historie

160 00 Praha 6, Muchova 9 
(80 m od stanice metra Hradčanská)

telefon: +420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz

www.arsviva.cz

Turistické infocentrum
KČT Praha

BIKES_131x125,5.indd   1 21.12.11   11:06

Klub českých turistů Praha

Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2

Po–Čt 9:00–18:00, Pá 9:00–14:00 hod.

metro trasa C, stanice I. P. Pavlova, roh Legerovy ulice a Fügnerova náměstí

tel.: 224 261 919, tel./fax: 224 498 355, mobil: 736 754 030

e-mail: info@kct.cz, http://www.kct.cz
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Proč se právě letos vypla-

tí přijet do Vimperka? Třeba 

proto, že městské vimperské 

spolky šíří díky svému umu 

a  nadšení slávu města daleko 

za hranicemi regionu. Dobrým 

důvodem ale jistě budou také 

chystané oslavy 700. výročí 

vzniku vimperské větve Zla-

té solné stezky. A  také třeba 

proto, že se naše turistické in-

formační středisko zapojilo do 

projektu kraje „Usmějme se na 

turisty“ a  vy si to budete chtít 

ověřit na místě. 

Uvidíte, že Vimperk je měs-

to přátelské, turistům nakloně-

né. Pokud s tím budete souhla-

sit, můžete nám dát svůj hlas na 

www.usmejmesenaturisty.cz.

www.vimperk.cz 
www.info.vimperk.cz

Každý návštěvník si v  Písku 

najde své. Milovníci klidu a přírody 

odpočinek v přírodních lokalitách 

bezprostředně navazujících na 

Písek, milovníci historie a  kultury 

řadu památek a  velké množství 

kulturních akcí, rodiny s  dětmi 

řadu nových dětských hřišť. Pro 

návštěvníky Písku každoročně ne-

jen město připravuje celou řadu 

akcí. Turistická sezona r. 2012 byla 

v  Písku vyhlášena rokem fi lmu. 

Vedle akcí věnovaných tomuto 

tématu se však v Písku bude konat 

opět řada akcí tradičních.

Věřím, že návštěvníci Písku 

budou i  v  roce  2012 odjíždět se 

spoustou pozitivních zážitků 

a  budou se k  nám i  nadále rádi 

vracet.

JUDr. Ondřej Veselý, 

starosta města

Přehled akcí roku 2012
22. 4. Dřevorubecký závod TIMBERSPORTS

11.–13. 5. Cipískoviště

25.–27. 5. Šrámkův Písek

1.–2. 6. Duhové divadlo

8.–10. 6. Městská slavnost

19.–23. 6. Mistrovství světa v hokejbale

30. 6. Neckyáda

3.–10. 8. Festival nad řekou

22.–26. 8. Mezinárodní folklorní festival

21. 9. Knihovnický happening 

5.–7. 10. Mezinárodní festival studentských fi lmů*

27. 10. Drakyáda

2.–4. 11. Písecké dupání

2.–24. 12. Advent v Písku

*Další akce cyklu „Písek – město fi lmu 2012“ včetně 

informací o  cestovním ruchu regionu Písecka na-

jdete na www.pisek.eu (stránky oceněné v soutěži 

Zlatý erb 2011).

Turistické informační centrum
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
tel.: +420 387 999 999
e-mail: infocentrum@pisek.eu
www.pisek.eu

Usmějme se na turisty 
Díky akcím pořádaným v rámci projektu Rožmberský rok mohli 
mnozí z vás navštívit Vimperk. Projekt sám dokonce přinesl 
Vimperku tvrdou „čokoládovou“ měnu − rožmberský zlatý dukát.

Rezervujte si poslední volné termíny a získejte 
mimo ádné slevy na služby Skiareálu Lipno.

www.chatalanovka.cz

Ubytování p ímo pod sjezdovkou
v Lipn  nad Vltavou

• 20 komfortních apartmán
pro 2 až 10 osob v etn  dvou 
bezbariérových

• restaurace p ímo v objektu
• WiFi p ipojení k internetu bez poplatku
• uzamykatelná kolárna / lyžárna
• salónek s dataprojektorem
• 2 klubovny (s TV)
• hlídání d tí na apartmánu
• p j ovna sportovního vybavení, lyža ská 

škola, servis p ímo 
v budov

• speciáln  nabitá karta 
hosta LIPNO CARD

• Sleva p i v asné 
rezervaci jarních 
a letních pobyt !

Proč v roce 2012 navštívit Písek?
Přece proto, že se jedná o jedno z nejhezčích měst u nás. Město, kde 
se v dokonalém geniu loci kloubí historie – Kamenný most, Městská 
elektrárna, Zemský hřebčinec – s moderní současností – městská galerie 
Sladovna, nové cyklotrasy kolem řeky Otavy a v Píseckých horách.

Písek město filmu 2012
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Milí čtenáři, na jih Čech turisty lákají krásné rybníky, příroda, kulturní památky, 
lázně a gastronomie. Na své si u nás přijdou milovníci klidné dovolené i aktivní 
turisté. Rádi vás u nás přivítáme a postaráme se o vaši harmonickou dovolenou.

Přijeďte i vy načerpat sílu… 
Jihočeský kraj je z  pohledu českých turistů 

stále nejvyhledávanějším regionem pro trávení 

dovolené. Také v zájmu zahraničních výletníků se 

držíme na špici nejnavštěvovanějších lokalit. Při-

jeďte i vy načerpat sílu do regionu plného krásné 

přírody, kulturních památek, lázní a  usměvavých 

lidí. Sílu načerpáte i  z  voňavé a  typicky jihočeské 

kuchyně. Na své si na jihu Čech přijdou jak milovní-

ci klidné dovolené naplněné nicneděláním, tak ak-

tivní sportovci a turisté lační po poznání. Rádi vás 

u nás přivítáme a postaráme se o vaši harmonickou 

dovolenou plnou nevšedních zážitků. V jižních Če-

chách se můžete vydat na hrady a zámky, kterých 

máme z  celé republiky nejvíc. Historická centra 

měst a  vesniček vás uchvátí svou jedinečnou do-

chovanou architekturou. 

Cyklisté a  pěší prověří svou kondici na šu-

mavských kopcích, milovníci klidnějších vyjížděk 

a  vycházek ocení rovinaté okolí Třeboně. Zotavit 

unavené tělo vám pomohou v  lázních v Třeboni, 

Bechyni a Vráži u Písku. Energii doplníte u výborné 

jihočeské kuchyně plné ryb, zvěřiny, hub a lesních 

plodů. Ticho a klid panenské přírody si vychutnáte 

také na stezkách Novohradských hor a  České Ka-

nady. 

Vyznavači kempování si své místo najdou 

v okolí vodní nádrže Lipno a jihočeských rybníků. 

Vodáci na sebe mohou své „Ahoj!“ volat na klikatící 

se Lužnici, zlatonosné Otavě a majestátní Vltavě. 

Tipy na festivaly, městské a spolkové slavnosti, 

sportovní soutěže pro širokou veřejnost, výstavy, 

festivaly, trhy a  jarmarky najdete na www.jiznice-

chy.cz. Informační brožury vydané Jihočeským kra-

jem jsou vám k dispozici v informačních centrech 

jihočeských měst. 

www.jiznicechy.cz

Na jih Čech 
za harmonií zážitků

Netradiční zážitky v  roce 2011 turistům nabí-

zel projekt Rožmberský rok, který připomínal 400 

let od smrti posledního Rožmberka Petra Voka. 

V  Rožmberském paláci Pražského hradu návštěv-

níky do jihočeského regionu lákala velmi úspěšná 

rožmberská výstava Rok růže. Ve všech koutech 

našeho kraje se konaly kulturní, společenské, spor-

tovní a  gastronomické akce navazující na odkaz 

Rožmberků. Za projekt Rožmberský rok obdržel 

kraj ocenění v  soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 

v kategorii Cestovní ruch a hotelnictví. 

V  roce 2012 si Jihočeský kraj připomene pro-

jektem „Žijeme v  památkách“ 20 let od zapsání 

Českého Krumlova na seznam památek UNESCO. 

Projekt se ovšem nezaměří jen na Český Krumlov 

a  Holašovice – jihočeské památky UNESCO. Jeho 

smyslem je ukázat, že život v  regionu plném uni-

kátních památek není životem ve skanzenu. Na-

opak, život v  historicky cenných místech je velmi 

obohacující a inspirující i pro současnost. 

Mgr. Jiří Zimola,

hejtman Jihočeského kraje 
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19. 5. Přes kopec na Hradec (zahájení turistické 

sezony)

8. 6. Muzejní noc (Muzeum Jindřichohradecka)

16. 6. Den města (centrum města, Státní hrad 

a zámek)

červen Večerní toulky bájným Hradcem (do 14. 7.)

12.–14. 7. Folková růže 2012 

21. 7. Noční prohlídky zámku s Bílou paní (pá a so 

o prázdninách)

27. 7. Jazzový koncert (Národní muzeum fotogra-

fi e)

TOP týden v Jindřichově Hradci 
28. 7. Oslavy 140. výročí SDH v J. Hradci

28. 7. Pokus o rekord (centrum města)

29. 7. Promenádní koncert (centrum města)

30. 7. Hastrmaní princeznička a jiné pohádky 

(atrium Langrova domu)

1. 8. Vodníci na plátně 

2. 8. Obrázky z pouti (vernisáž − Muzeum 

Jindřichohradecka)

3. 8. Vodnický karneval aneb Hastrmani, to jsou 

páni (Aquapark J. Hradec)

5. 8. Porcinkule (zábavní pouť s atrakcemi 

a promenádní koncerty) 

25. 8. XIX. setkání čs. válečných a poválečných 

letců v J. Hradci 

6.–9. 9. Světový pohár v silniční cyklistice 

7.–8. 9. Pivní slavnosti (Tyršův stadion)

28.–30. 9. Slavnosti Adama Michny (centrum 

města)

6. 10. Přes kopec na Hradec (ukončení turistické 

sezony)

7. 10. Návrat údolím do historie (procházka podle 

starých map)

24. 11. Mikuláš v dílně (dílna Romany Hulíkové, 

Děbolín)

2. 12. Pekelně zábavné odpoledne (rozsvícení 

vánočního stromu)

8.–9. 12. Advent a vánoční trhy na zámku

prosinec Série adventních koncertů (kaple sv. Maří 

Magdaleny)

(změna programu vyhrazena)

www.infocentrum.jh.cz

9. 2. Věra Martinová (koncert)

19. 2. Masopustní průvod městem a Dětský 

karneval 

28. 2. Felix Slováček a Boris Krajný (koncert)

30. 3. Divadelní představení Shirley Valentine

1. 4. Den otevřených dveří v nových expozicích 

Muzea Jindřichohradecka

7. 4. Velikonoční jízda Jindřichohradeckou úzkoko-

lejkou (Jindřichův Hradec − Nová Bystřice)

8. 4. Vynášení smrtky (centrum města)

4. 5. Majáles (centrum města, Státní hrad a zámek)

12. 5. Běž na věž! (zábava pro všechny)

k návštěvě Státního hradu a zámku, Muzea Jindři-

chohradecka, Národního muzea fotografi e a Domu 

gobelínů. Romantikům je pak určena projížďka Jin-

dřichohradeckou úzkokolejkou. 

Historie a současnost, dnešek a včerejšek – je 

důležité znát mosty, které je spojují. Vždyť kultura 

vyrůstá jen ze zdravých kořenů a tradice často do-

dává svému kraji svébytný kolorit. A  kraj pětilisté 

růže má tradice hluboko vryty do svého života.

Vítejte v Jindřichově Hradci, přátelé!

Ing. Stanislav Mrvka,

starosta města Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec − město nad Vajgarem 
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval na návštěvu našeho města 
a okolní krásné a podmanivé jihočeské přírody. Jindřichohradecko vyniká svou 
neobyčejnou krajinnou rozmanitostí, pestrostí a členitostí. Příroda i krajina zde 
byly až do dnešní doby uchovány ve stavu velmi podobném tomu, který zde 
vytvořily předchozí generace. 

Jindřichův Hradec − město nad Vajgarem 
vás zve... aneb žijeme naplno!

Na území Jindřichohradecka naleznete velké 

množství rybníků, které zde vznikaly již od 14. sto-

letí, ale krajina je typická i hlubokými lesy. Zvláště 

okolí Nové Bystřice a Kunžaku si pro svou drsnou 

krásu a  neporušenost přírody vysloužilo název 

Česká Kanada. Země zde ze svého nitra vyvrhla 

podivuhodné kamenné útvary, opředené kouzlem 

tajemna z  dávných pohanských věků i  pověstmi 

z dob poměrně nedávných.

Zlatá pětilistá růže v  historickém znaku je 

vhodným vyjádřením místa Jindřichova Hradce 

mezi ostatními českými městy. Přijměte pozvání 
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22.–24. 3. Skupovy Strakonice – přehlídka loutkář-

ských souborů

28. 4. Strakonické vítání léta – Strakonický hrad

– otevření Muzea středního Pootaví 

– turistický výlet po Naučné stezce Švandy dudáka 

– zahájení cyklistické sezony v Jihočeském kraji 

–  otevření nové expozice ve středověkém vodním 

mlýně v Hoslovicích

18. 5. Den otevřených dveří Muzea středního 

Pootaví 

25.–26. 5. Jamboree – bluegrassová přehlídka 

1. 6. Dudácká muzejní noc – Strakonický hrad

otevření výstavy Z historie dudáckých festivalů

2.–3. 6. Národní šampionát mažoretek České 

republiky 

8.–10. 6. DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy 

dudáka – dálkový pochod

14.–15. 6. Strakonický dudáček – přehlídka dět-

ských dudáckých muzik a souborů

15.–17. 6. Dance show – přehlídka tanečních 

souborů a skupin

22. 6. Strakonický dudák – divadelní představení – 

Strakonický hrad 

30. 6. Pivovarská pouť – zábavné odpoledne 

s neckyádou

3. 7. S dudáky po strakonických památkách za 

magického úplňku 

27.–29. 7. Český skokový pohár – parkurový závod 

2. 8. S dudáky po strakonických památkách za 

magického úplňku 

21. 8. Strakonický běh městem

22.–26. 8. Mezinárodní dudácký festival – 

20. ročník – unikátní přehlídka dudáckých 

kapel z celého světa

22.–23. 9. Domácnost paní mlynářky – Středověký 

vodní mlýn Hoslovice 

28.–30. 9. Václavská pouť Strakonice

6. 10. Zpracování dřeva – Středověký vodní mlýn 

Hoslovice 

28. 10. Ukončení sezony – Středověký vodní mlýn 

Hoslovice 

16.–18.11. Divadelní přehlídka Setkání – přehlídka 

amatérských i profesionálních pouličních divadel

25. 11. Slavnostní zahájení adventu 

30. 11.–2. 12. Adventní řemeslné trhy pod Rumpá-

lem – Strakonický hrad

Městské informační centrum Strakonice
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
tel.: +420 383 700 700/701
e-mail: infocentrum@strakonice.eu
www.strakonice.eu
www.hradstrakonice.cz

www.muzeum-strakonice.cz

Muzeum středního Pootaví 
Strakonice v roce 2012
–  mimořádnou expozici dud a dudáctví 

v Čechách

–  motocykly a další exponáty legendární 

značky ČZ

–  novou expozici Rožmberkové na 

Strakonicku

– hradní věž Rumpál

–  unikátně dochovaný středověký vodní 

mlýn Hoslovice prohlášený za národní 

kulturní památku

Připravili jsme i  tematické sezónní výstavy 

a  pestrý program zaměřený na všechny vě-

kové kategorie. Z bohaté nabídky zveme na 

Slavnostní zahájení sezóny,  Léto pod Rum-

pálem, Dudáckou muzejní noc, do nové 

expozice Život na šumavském Podlesí, na 

jedinečné akce Domácnost paní mlynářky, 

Klepač Podlesí, Pečení chleba či Zpracování 

dřeva a na závěr roku na oblíbené Adventní 

řemeslné trhy pod Rumpálem. 

A navíc přidáváme:

– speciální nabídku na školní výlety

–  nové zázemí pro návštěvníky a služby 

Informačního centra na mlýně

–  rodinné a sdružené vstupné

–  jihočeskou pohostinnost

Vaše návštěva, naše radost!

Proč právě do Strakonic
Na celý rok 2012 se Strakonice promění ve skutečné město dudáků. V srpnu 
totiž přivítají účinkující z celého světa, neboť proběhne jubilejní 20. ročník 
Mezinárodního dudáckého festivalu. Dudáky s jejich netypickým hudebním 
nástrojem však budete mít možnost zde potkávat po celý rok.

Město dudáků 2012

Svou návštěvu můžete zahájit na půdě šlech-

tického rodu Bavorů, který zde nad soutokem řek 

Otavy a Volyňky nechal postavit gotický hrad. Za 

jeho hradbami zhlédnete unikátní sbírky Muzea 

středního Pootaví, bývalou komendu maltézského 

řádu, zachovalou černou kuchyni s  pecí, pozná-

te prostory původního panského pivovaru nebo 

s dětmi zavítáte do hradního příkopu, kde dnes žijí 

krotká zvířátka Hradního safari.

Pokud vás zlákají historické měšťanské domy 

Velkého a Palackého náměstí, nenechte si ujít prá-

vě zrekonstruovanou část náměstí. Zde potkáte 

i sochu bájného dudáka Švandy, který hrál v ci-

zině pro potěchu a vrátil se z dalekých cest zpět.

Ať už navštívíte Strakonice u  příležitosti Stra-

konického vítání léta, přijedete na Mezinárodní 

dudácký festival, nebo navštívíte některou z mno-

ha dalších akcí, které pořádáme, nudit se jistě ne-

budete. PhDr. Ivana Říhová, místostarostka
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Milí čtenáři, Tábor je bezesporu vnímán jako město historické. Od roku 1420 
je neodmyslitelně spjat s významnou kapitolou evropských dějin – husitstvím 
a během staletí si uchoval svůj středověký charakter. Ten nám připomíná 
řada objektů a vnitroměstských detailů. Historické jádro však není cosi 
nedotknutelného, kolem čeho chodíme s přehnaným ostychem. 

Plánované akce v roce 2012
7.–11. 2. Slavnosti piva a minerálek

15.–31. 3. Táborský festival vína

20. 3. – 13. 4. Velikonoční výstava

5. 5. Otevření turistické sezony

červen Festival Léto nad Lužnicí

červenec–září Táborské kulturní léto

červenec Bohemia Jazz Fest

srpen Komedianti v ulicích 

Proč právě do Tábora 
v roce 2012?

Je to místo, kde se také bydlí i  podniká, kde 

ve stínu historických architektonických dominant 

mohou hrát saxofony, vystupovat komedianti, kde 

si kluci a holky mohou hrát s míčem. Ta symbióza 

časových předělů je skvělá a provokující, ale záro-

veň podněcuje i k hlubšímu poznání. Navštivte tře-

ba Starou radnici – jednu z nejvýznamnějších pa-

mátek pozdní gotiky v českých městech. Radnice 

slouží i jako vstup do podzemních chodeb, je zde 

unikátní nová expozice Husitského muzea. Velký 

sál – „palác“ – je druhým největším gotickým sá-

lem v České republice a vévodí mu jezdecká socha 

Jana Žižky z Trocnova. Je-li Tábor spjat s husitstvím, 

nemohu nezmínit osobnost právě Jan Husa, před-

stavitele a vůdce českého reformního hnutí, který 

usiloval o nápravu křesťanské církve a společnosti 

důsledným respektováním novozákonních ideálů. 

Tomu, kdo není zaměřen úzce na památky 

a historii, otevírá Tábor své krásné okolí pro mož-

nosti aktivního trávení volného času a  relaxaci. 

V  samotném centru města se rozprostírá velká, 

nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, oázou kli-

du v rušné části města je botanická zahrada. Nově 

vybudovaná zóna Komora je otevřena pro rodin-

nou relaxaci i výkonnostní či vrcholový sport a na-

vazuje na ní malebné, vodáky i turisty vyhledávané 

údolí Lužnice – západně od města. Tábor je beze-

sporu městem kultury, vedle řady jednotlivých 

akcí či festivalů s  potěšením zaznamenávám, že 

v našem městě v poslední době natrvalo zakotvili 

pozoruhodní kulturní tvůrci, mnohdy zahraničního 

původu. 

Samostatnou kapitolou je zářijový festival Tá-

borská setkání. Zaujme vás autentickou, pozdně 

středověkou atmosférou a pozoruhodnou směsicí 

keltských chorálů, swingu, nočních happeningů 

i staročeského nápoje, zvaného medovina. Festival 

patří mezi jednu z největších městských slavností 

v  Evropě, aniž by ztratil svůj normální, lidský roz-

měr. 

Milí čtenáři, přijeďte k nám do Tábora, jste kdy-

koliv vítáni.

Jiří Fišer, starosta

14.–16. 9. Táborská setkání, 
21. ročník mezinárodního festivalu
Festival inspirovaný středověkou historií má svůj 

nezaměnitelný kolorit, který vychází z tradic mís-

ta, kde se odehrává. Jednou ročně se centrum 

Tábora promění na několik dní ve středověké 

město se svými trhovci, řemeslníky, rytířskými 

souboji, kejklíři, tanečnicemi a muzikanty. Atmo-

sféru podtrhuje slavnostní průvod městem s pří-

chodem Jana Žižky, ohňostroj a další doprovod-

né kulturní akce. 

Prosinec – Táborské Vánoce
Pestrá a bohatá nabídka, v níž každý může najít to 

své, se stala už tradicí, kdy svátečně vyzdobený Tá-

bor nabídne řadu programů pro dospělé i pro děti. 

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230–4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.taborcz.eu
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v  Plzeňském kraji, proběhne přímo na výstavišti. 

Čtenářům v  jednotlivých kapitolách představuje 

památkové objekty, muzea, lázeňská i poutní mís-

ta, rozhledny či hospůdky, přírodní lokality, zkrátka 

všechna místa, objevovaná a oblíbená turisty. 

Těšíme se nashledanou v Brně nebo ještě lépe 

– přímo v Plzeňském kraji.

www.turisturaj.cz

− nejlepší místo pro život, turistiku, výlety a zábavu!
Plzeňský kraj nabízí spoustu zajímavostí pro všechny věkové skupiny turistů, 
sportovců i kulturních nadšenců. To potvrzuje i titul „Nejlepší místo pro život“, 
kterým se v současné době můžeme pyšnit. 

Plzeňský kraj, turistů ráj
První měsíce roku jsou také časem význam-

ných veletrhů. Jedním z  nich, kde Plzeňský kraj 

prezentuje svoji nejlepší turistickou nabídku i nové 

produkty, je REGIONTOUR 2012 v Brně. Také letos 

jistě zaujme naše netradičně řešená expozice v du-

chu motta „Kde se pivo vaří…“. 

Dominantou naší expozice je již tradičně dře-

věný pivovarnický sud. Návštěvníci tu budou moci 

ochutnat proslulé pivo Pilsner Urquell a porovnat 

ho i  s  řadou dalších zlatavých moků z  produkce 

regionálních pivovarů (Chodovar z Chodové Plané, 

Purkmistr z  Pivovarského dvora Plzeň, rodinného 

pivovaru U rybiček ve Stříbře, ze železnorudského 

pivovaru Belveder, pivovaru Groll nebo z pivovaru 

Modrá hvězda. 

Zhlédnete zde také doprovodný program 

s ukázkami lidových řemesel a hudebních vystou-

pení tria hospodských muzikantů. 

Expozice Plzeňského kraje č. 016 v pavilonu 

„V“  nabídne také řadu zajímavých propagačních 

materiálů o kraji. Publikace „Pivník aneb Pivní jízda 

Plzeňským krajem“ provede zájemce po malých 

i  větších pivovarech, jejichž pivo budou moci na 

našem stánku také ochutnat. Kromě ucelené řady 

propagačních materiálů o kraji budou představeny 

také zcela nové publikace z Projektu „Do Plzeňské-

ho kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií“. 

• Pivní stezky – průvodce, který vás provede po ma-

lých i větších pivovarech a přiblíží vám vhodné trasy 

v  jejich blízkosti. Vhodným doplňkem publikace je 

Mapa pivovarů a atraktivních míst Plzeňského kraje. 

•  Pěšky Plzeňským krajem a  bavorským pří-

hraničím – publikace je určena především mi-

lovníkům pěší turistiky, kterým se snažíme takto 

představit atraktivní místa plzeňského kraje a ba-

vorského příhraničí. 

•  Historie turistiky Plzeňského kraje – křest 

knihy, která se ohlíží zpět do historie turistiky 

Plzeňský kraj 

Jednou z  nejvyhledávanějších destinací Pl-

zeňského kraje je oblast Šumavy a jejího okolí. Ná-

vštěvníci ji milují v zimě především díky lyžařským 

areálům s  udržovanými sjezdovkami a  kvalitním 

ubytováním. Stejné oblibě se těší i  v  ostatních 

ročních obdobích – nabízí totiž několik splavných 

řek, sportovních a  rekreačních areálů, celou řadu 

kempů a  upravených cyklistických tras. Náš regi-

on má co nabídnout i  nejmenším návštěvníkům. 

Příkladem může být DinoPark, plzeňská zoologic-

ká zahrada, Dům pohádek či Muzeum strašidel 

a  Muzeum loutek. Lákavé jsou v  kraji i  výlety do 

podzemí. Plzeňský kraj má na svém území dva-

cet jedna národních kulturních památek, probíhá 

u  nás celá řada zajímavých tradičních akcí, kte-

ré lákají nejen české, ale i  zahraniční turisty – jde 

například o  Chodské slavnosti v  Domažlicích, cy-

klistický závod Author Král Šumavy, motoristický 

závod Šumava Rallye, v Plzni pak například Pilsner 

Fest, festival Na ulici, fi lmový festival Finále či vele-

trh cestovního ruchu ITEP. V Plzeňském kraji máme 

řadu „nej“ – například rotunda sv. Petra a  Pavla 

u Starého Plzence je nejstarší rotundou na českém 

území, katedrála sv. Bartoloměje v  Plzni má nej-

vyšší kostelní věž v  Čechách, plzeňská synagoga 

je druhá největší v Evropě a třetí na světě, klášter 

v  Plasích je největší konventní budovou založe-

nou na dubových pilotách v  Evropě, vodní hamr 

v Dobřívi je největší a nejvýznamnější technickou 

památkou svého druhu u nás, ojedinělá je i šikmá 

věž v Domažlicích. V Plzni byl otevřen první Dino-

Park v ČR, unikátní je science centrum Techmania 

a  řada dalších. Ale největším a  zároveň tradičním 

lákadlem i pro zahraniční turisty je bezesporu pivo 

– a to nejen plzeňské. V kraji působí i řada menších 

pivovarů – například v Chodové Plané, v Koutě na 

Šumavě a dalších místech. 

Milan Chovanec,

hejtman Plzeňského kraje
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Centrum pořádá česko-německé kulturní akce, 

provozuje dvojjazyčný kulturní web www.bbkult.net

a funguje jako zprostředkovatel mezi českými a ba-

vorskými kulturními tvůrci.

Jak prozdradil Mgr. Václav Vrbík, reprezentant 

Plzeňského kraje v  CeBB a  ředitel jednoho z  jeho 

aktuálních projektů Kultura bez hranic – Setkává-

ní Čechy Bavorsko, proběhly ve středisku během 

uplynulých pěti let stovky veřejných kulturních 

akcí, které přilákaly více než 100 000 návštěvníků 

z  Čech a  Bavorska. Spektrum pořádaných akcí je 

široké – v Schönsee se konají česko-německé umě-

lecké prezentace, přednášky, workshopy, informa-

tivní výstavy. Z  Plzně na vybrané akce střediska 

pravidelně vyjíždí autobus.

Projektem Impuls 2015 se CeBB rovněž aktivně 

zapojilo do podpory Plzně jako Evropského hlavní-

ho města kultury 2015.

Svojí rozmanitou činností naplňuje CeBB svůj 

základní cíl: nežít jen vedle sebe, ale aktivně spo-

lečně. Přijeďte se přesvědčit.

Centrum Bavaria Bohemia
Freyung 1, D-92539 Schönsee
tel.: +49(0)9674 92 48 77
e-mail: vaclav.vrbik@cebb.de
www.bbkult.net

Hledáte-li, KAM na víkend nebo i delší po-

byt, zde jsou tipy na prověřené ubytování na 

zajímavých místech. 

Severomoravská chata (www.severomorav-

ska-chata.cz) leží v nejvýchodnějším výběžku Jese-

níků v  nadmořské výšce 851 m a  nabízí kapacitu 

100 míst pro rodinnou i skupinovou rekreaci a re-

stauraci s domácí kuchyní a celoročním provozem. 

Relax centrum Kolštejn (www.relaxkolstejn.cz) 

najdete kousek od Ramzovského sedla v  unikát-

ním prostředí historického městečka Branná, kde 

poskytuje služby wellness hotelu s ojedinělým pro-

gramem vitálního světa i turistický hotel pro rodiny 

s dětmi. 

Na opačném konci republiky poblíž města růží 

Blatné, v  klidu lesní samoty u  Myštic, na vás čeká 

rodinný penzion Mlýn Kostřata (www.kostrata.cz).

Vedle jedno – až čtyřlůžkových pokojů se sociálním 

zařízením nabízí i  plnou penzi podle přání hostů 

a  multifunkční místnost využitelnou třeba jako 

tělocvična. Neopakovatelnou atmosféru slibuje 

nedaleké ubytování v historické budově jihočeské-

ho statku Drtina (http://drtinacountryretreat.cz) 

u  obce Kožlí. Soukromí pro nerušenou rodinnou 

dovolenou poskytuje apartmán U  Čarků v  Čížové 

nedaleko Písku (www.icpisek.cz). Především sku-

piny využijí pro letní pobyty služby rekreačního 

zařízení Nová Louka v  Albrechticích nad Vltavou 

(www.novalouka.cz), zatímco Penzion u  Sv. Anny 

(www.penzionusvateanny.cz) v Protivíně poskytuje 

celoroční individuální relaxační péči i méně pohybli-

vým návštěvníkům. A na závěr tři tipy pro labužníky 

– pojedete-li přes Albrechtice nad Vltavou, zastavte 

se a  ochutnejte tradiční českou kuchyni v  Bufe-

tu Miláček. Ve Strakonicích si na Lovecké baště

(www.loveckabasta.cz) přijdou na své milovníci zvě-

řiny a na hovězí steak z vlastní farmy prostě musíte 

do hospody U starýho kance v Hoslovicích (www.

ustaryhokance.cz), kde je k  dispozici i  ubytování 

v penzionu a projížďky na koni, rybaření ve vlastním 

rybníčku nebo domácí zabijačka, to vše v sousedství 

proslulého historického mlýna. 

Více o regionálních značkách a jejich nositelích na 
www.regionalni-znacky.cz.

V Schönsee se potkává česká 
a německá kultura
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v bavorském Schönsee, pouhých 16 km od 
Rozvadova, funguje od roku 2006 jako přeshraniční kulturní točna mezi českými 
a bavorskými sousedními regiony. 

Spálené Poříčí
Přijeďte do nejmenšího města, které kdy získa-

lo titul Historické město roku za péči o své dědictví. 

Dodnes má atmosféru venkovského sídla počátku 

20. století.

Město nabízí množství opravených historic-

kých památek − renesanční zámek, dva zámec-

ké parky, barokní špejchar Ve Dvoře se stálou 

expozicí kresleného humoru Jiřího Wintera Ne-

prakty (jediná v  ČR), židovský hřbitov a  bývalý 

židovský kupecký dům, kostel sv. Mikuláše, ba-

rokní budovu děkanství, lidový roubený dům 

se zachovalou černou kuchyní, mlýn s funkčním 

mlýnským kolem, barokní sochy na náměstí

a další.

Milovníci přírody naleznou v okolí krásné lesy 

s upravenými cestami a řadu turistických tras.

www.spaleneporici.cz

Centrum Bavaria Bohemia
Schönsee

Regionální značky nejen pro místní produkty
Vyzkoušejte prověřené ubytování v Jeseníkách i na Prácheňsku! 

Na podzim loňského roku se podařilo rozšířit systém značení místních produktů 
v rámci Asociace regionálních značek i na ubytovací a stravovací služby 
v Jeseníkách a na Prácheňsku. K 32 certifi kovaným zařízením na Šumavě tak 
přibyly první dvě vlaštovky z Jeseníků a osm různorodých zařízení z Prácheňska. 

KAM na výlet
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stezek. Kvalitní vybavení lázeňských míst umož-

ňuje i  rozšíření tzv. kongresové turistiky, zejména 

v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. V po-

slední době se rozvíjí i síť informačních center pro 

návštěvníky. 

Věřím, že si každý z vás najde v našem kraji ob-

líbené místo, kam se bude rád pravidelně vracet. 

PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hledávají rovněž významná historická jádra měst, 

velmi atraktivní je například Loket, Sokolov, Cheb 

i Horní Slavkov. 

V horských územích, zejména v Krušných ho-

rách a částečně i v Slavkovském lese, jsou příznivé 

podmínky pro zimní sporty, pro jejichž provozová-

ní jsou k dispozici sjezdovky, běžecké trati a další 

zařízení. Pro sportovně založené hosty jsou k dis-

pozici speciální zařízení pro golf a jezdecký sport. 

V  posledních letech se rozvíjí i  síť cyklistických 

Do našeho kraje láká návštěvníky řada vý-

znamných kulturních a  sportovních událostí. Me-

zinárodní fi lmový festival Karlovy Vary nabízí se-

tkání domácích i zahraničních tvůrců. Každoročně 

je divácky velmi úspěšné Loketské kulturní léto, 

Chopinův festival v Mariánských Lázních, Chebské 

dvorky, Tourfi lm či Mezinárodní jazzový festival. 

Přestože hlavním cílem návštěvníků jsou lázeňská 

místa, můžeme se pochlubit kulturními, technický-

mi i přírodními památkami. Turisté velmi často vy-

Pro milovníky zimních sportů jsou každoročně 

upravovány desítky kilometrů sjezdových a běžec-

kých tratí, snowboardový park a ideální podmínky 

pro snowkiting, v létě pak otevře své brány bezpo-

čet hradů, zámků a  dalších míst, kde se utvářela 

historie. Vyznavačům aktivní dovolené Karlovar-

ský kraj nabízí dva tisíce kilometrů značených cy-

klotras, více než desítku golfových hřišť, ale také 

ideální podmínky pro inline bruslení, jízdu na koni 

či vodní sporty. Nároční návštěvníci si pak mohou 

vybrat z  pestré nabídky adrenalinových zážitků, 

jako jsou například horolezectví, lanová centra 

nebo tandemové seskoky padákem. Karlovarský 

kraj rovněž hostí významné kulturní a společenské 

akce, z nichž nejznámější je světově proslulý Mezi-

národní fi lmový festival. 

www.kvinfo.eu (ubytovací katalog kraje)
www.kvpoint.cz (fotobanka kraje)
www.kvagro.cz (agrární turistika)
www.medispa.cz (garant kvality lázeňské péče)
www.ehtta.eu (asociace evropských lázní) 
www.muzeum-most.cz (Krušnohoří)
www.kr-karlovarsky.cz (turistický portál kraje)

Karlovarský kraj
V Karlovarském kraji se snoubí uvolňující atmosféra 
lázeňských měst s nevyčerpatelnými možnostmi 
kulturního a sportovního vyžití. V jeden den lze vychutnat blahodárné účinky 
tradiční lázeňské péče a zároveň zažít vzrušující dobrodružství třeba při letu 
balónem. Úchvatná krajina, středověké hrady a pohádkové zámky, lázeňské 
speciality a služby na té nejvyšší úrovni dělají z lázeňského kraje ideální místo jak 
pro pořádání nejrůznějších fi remních akcí, tak pro strávení dovolené.

Vážení čtenáři, vítejte v kraji lázeňství, památek i přírodních krás. Náš region 
je charakteristický především nejvýznamnější koncentrací lázeňských míst 
v České republice. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov, Františkovy Lázně 
a Lázně Kynžvart si oblíbila řada významných osobností jak v minulosti, tak 
v současnosti. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální 
vody. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si 
jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští 
hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem 
Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil růžový 
porcelán, který se vyváží do celého světa.

Věříme, že se k nám 
budete rádi vracet 

20

KAM do regionu



Hornický dům (Městský dům kultury) z  let 1923–

1925 vznikl podle návrhu architekta Rudolfa Welse. 

Rozhlednu Hard najdete na nevysokém návrší zva-

ném Hard, kde se koncem 19. století nalézal měst-

ský hřbitov, střelnice a  také kamenný vyhlídkový 

gloriet. Na prosklenou vyhlídku o výšce 14,5 metrů 

vede 55 schodů, po jejichž zdolání je vidět Sokolov 

a vrcholy Krušných hor.

Sokolovské infocentrum, 5. května 655

356 01 Sokolov, tel.: +420 359 808 729, 714

e-mail: info@mdksokolov.cz, www.sokinfo.cz

Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

tel.: +420 359 808 111, www.sokolov.cz

Sokolov je poprvé připomínán v roce 1279 ro-

dem Nothaftů. Současnost města si mnozí spojují 

s  dolováním hnědého uhlí, které se datuje již od 

konce 18. století. Těžba této suroviny změnila vý-

znamně atmosféru a tvář krajiny. Přesto ve městě 

a  okolí najdete řadu památek a  přírodních krás. 

Sokolov vám nabízí procházku starým městem 

a  parkem se zámkem, návštěvu krajského muzea 

či pohled na město z rozhledny Hard. Ve městě je 

také široká nabídka pro milovníky kultury a sportu. 

Pro návštěvníky je jistě atraktivní moderní osm-

náctijamkové golfové hřiště či koupaliště Michal. 

Pozdně renesanční Sokolovský zámek vznikl po 

roce 1663 na půdorysu starší šlikovské vodní tvr-

ze. Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského je 

jednolodní klenutá stavba s postranními kaplemi. 

Františkovy Lázně
Zveme vás do města nesoucího jméno 
císaře Františka I., který na Chebsku 
založil první slatinné lázně na světě. Ač 
je toto nádherné městečko plné parků, 
léčivých pramenů a lákavých promenád 
oázou klidu a odpočinku, překvapí vás 
rozmanitou turistickou nabídkou.

V roce 1992 byly Františkovy Lázně vyhlášeny 

městskou památkovou rezervací, získaly i  prestiž-

ní ocenění „Historické město roku 2004“. U  zrodu 

lázní a jejich zlatého věku byly pitné kúry s korzem 

u pramene. Vodu z pramenů používali nejen místní 

obyvatelé, ale prodávala se i  po celém Německu. 

Nyní je k pitným kúrám, koupelím a k přípravě sla-

tinných zábalů aktivně využíváno 23 pramenů. 

K  městu neodmyslitelně patří jeho symbol − 

socha Františka, malého chlapce s rybou. Podle le-

gendy každá žena, která se dotkne palce jeho levé 

nohy, otěhotní.

K pobytu ve Františkových Lázních patří nejen 

ochutnávka pramenů, poslech kolonádního kon-

certu lázeňského orchestru nebo rodinný program 

v aquaparku, ale i návštěva výletních míst v okolí. 

Nejzajímavějším lákadlem je jistě Národní přírodní 

rezervace SOOS – oblast s bahenními sopkami. Za 

návštěvu rozhodně stojí i  romantický středověký 

hrad Seeberg s černou hradní kuchyní s původním 

vybavením. 

Město Františkovy Lázně

www.frantiskovy-lazne.cz

Městské muzeum Františkovy Lázně

http://web.telecom.cz/muzeum_fl /

Pozvánka do Sokolova 
Sokolov leží v hornatém koutu západních Čech, na soutoku řek Ohře a Svatavy. 
Výhodná poloha činí z města výchozí bránu pro cesty do Slavkovského lesa 
i západní části Krušných hor. 
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Zasportujte si 
v okolí Aše
V nejzápadnějším koutu České 
republiky, tři kilometry za Aší, se na 
vrchu Háj v nadmořské výšce od 620 do 
750 metrů nachází Lyžařské středisko 
Aš. V okolí města si přijdou na své 
i milovníci běžeckého lyžování.

Areál nabízí dva lyžařské vleky Tatrapoma s ka-

pacitou 1800 osob/hod. a  tři sjezdové tratě lehké 

a  střední obtížnosti upravované výkonným stro-

jem Leithner. Dvě ze tří sjezdovek jsou zasněžová-

ny, na jedné si můžete užít večerního lyžování. Pro 

nejmenší návštěvníky je zřízena lyžařská školička, 

která je vybavena malým lanovým vlekem. Terény 

jsou vhodné pro začínající a mírně pokročilé lyžaře 

a také pro rodiče s dětmi. Nedaleko tohoto lyžař-

ského areálu je další sjezdovka s vlekem pro ty nej-

menší. V  lyžařském areálu je možné se občerstvit 

v otevřeném kiosku se zastřešenou verandou.

Pro milovníky běžeckého lyžování jsou v oko-

lí vrchu Háj dvě okružní trasy v délce 3,5 a 7 kilo-

metrů. Lyžaři mají možnost využít také nedaleký 

1100  m dlouhý, osvětlený okruh in-line dráhy, 

která je součástí nového sportovního centra s hři-

šti na míčové hry, minigolfem a  lezeckou stěnou. 

V  zimních měsících je tato dráha k  dispozici běž-

kařům. U areálu je nové parkoviště s dostatečnou 

kapacitou.

Informační centrum města Aš
Neumannova 1, 352 01 Aš
tel.: +420 777 138 776
e-mail: infocentrum@assko.cz

Městský úřad Aš
Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1
tel.: +420 354 524 211
e-mail: podatelna@muas.cz
www.muas.cz

Program pro 
SNOWMANIAKY nabízí:
Ubytování s polopenzí

Denně vstup do moderního aquacentra a sauny 

(90 min.)

Částečnou masáž unavených svalů nebo relaxaci 

v solné jeskyni

Ceny již od 880 Kč/os./den
Platnost do 30. 4. 2012

Lyžování na Klínovci, Božím Daru 

a Oberwiesenthalu nabízí různě náročné 

sjezdovky v délce od 330 do 2500 m, U-rampu 

kategorie Superpipe, snowpark a přes 140 km 

upravených běžeckých tratí na české i německé 

straně. V kombinaci s lázeňským centrem 

nabízíme všem fanouškům zimních sportů 

a sněhu ideálně strávený aktivní den!

A co je dále v našich silách?
Zajištění slevy na permanentky v lyžařských 

areálech na Klínovci, Oberwiesenthalu, 

v Abertamech a na Božím Daru

Poskytnutí wellness procedur z široké lázeňské 

nabídky, 30% sleva pro děti od 13 do 15 let

Zajištění dopravy ke sjezdovkám a běžeckým 

tratím

 

Kavárny, restaurace a bohatý kulturní 

program čekají po návratu ze svahu jen na 

vás!

Rezervace:
tel.: +420 353 833 333
e-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

Jáchymovská SNOWMÁNIE
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Vážení a milí přátelé,
je mi ctí vás prostřednictvím magazínu, který 

právě držíte v rukou, srdečně pozvat do Ústeckého 

kraje, kraje plného protikladů a nedávno objeve-

ných krás. Jistě se teď divíte. Náš kraj má pověst 

místa se zničeným životním prostředím, ovšem jak 

se sami můžete přesvědčit, už to neplatí. 

I  když zde doba minulá zanechala svou sto-

pu, Ústecký kraj intenzivně pracuje na obnově 

svého území a  snaží se mu vrátit to, co mu naše 

země vzala. Odměnou nám jsou znovu objevené 

lokality, které si již stihli zamilovat nejen obyvatelé 

Ústeckého kraje. Proč se jedná o  kraj protikladů? 

Protože se tu nachází spousta historických i  prů-

myslových památek a  přírodního bohatství, jež 

společně vytváří výjimečný ráz krajiny, který nikde 

jinde nenajdete. 

Pro snadnější orientaci v  oblíbených turistic-

kých cílech jsme spustili projekt „Brána do Čech“, 

který na svém portálu www.branadocech.cz nabízí 

přehledný seznam všech možných výletů. U nás si 

každý najde trasu přesně podle svých představ. 

Krásu hledejte u nás! 

Jana Vaňhová, 

hejtmanka Ústeckého kraje

zapracovány do audioprůvodců. Trasy netušených 

krás vás zavedou na nejpozoruhodnější místa 

v  Ústí nad Labem. Vašimi zasvěcenými průvodci 

se stanou fi lmová hvězda Marlene Dietrich, bájný 

kníže Přemysl Oráč a jiné slavné osobnosti spojené 

s metropolí na Labi. Čekají vás památky středověku 

i průmyslového věku, stoleté luxusní paláce i nej-

modernější architektura. Nahrávky jsou k dispozici 

také v německém jazyce a od prosince 2011 i v ja-

zyce anglickém.

Informační středisko Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem − centrum
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Slavné lokální značky
V dubnu proběhlo představení kolekce nových 

propagačních předmětů s logem „Originally made 

in Ústí nad Labem“. V rámci projektu vznikla kolek-

ce atraktivních suvenýrů připomínajících věhlas 

ústeckých výrobků. Z  informačního střediska si 

tak můžete nově odnést čokoládová „mýdla s jele-

nem“, dárkový set ústeckých piv či produkty místní 

likérky v různých dárkových baleních. 

Ocenění pro Labskou královnu
V  ČR proběhla soutěž propagačních tiskovin 

Czechtourpropag 2011. Akce se zúčastnilo i město 

Ústí nad Labem a s kolekcí nazvanou Labská krá-

lovna získalo druhé místo v kategorii tiskovina pro 

rodinu. Kolekce obsahuje knihu, pexeso, mapu, 

geocaching, omalovánky a  DVD s  pohádkami. 

Všechny předměty jsou k  zakoupení v  Informač-

ním středisku města Ústí nad Labem.

Trasy netušených krás – 
Na procházky Ústím s audioguidy

Město Ústí nad Labem získalo dotaci z  pro-

jektu Cíl 3/Fond malých projektů na projekt Trasy 

netušených krás. Vznikly tak čtyři nové turistické 

tematické trasy – Ústecká NEJ, Umělecká stezka, 

Vilová architektura a  Zlatá čtyřka, z  nichž tři byly 

Novinky roku 2011 z Ústí nad Labem 

Zkuste vyšlápnout na některý z místních kop-

ců – můžete obdivovat nádherný rozhled do okolí 

za mrazivých dní. Na Lovoši či Milešovce se zahře-

jete v místních restauracích, abyste nabrali síly na 

další toulání. V  Litoměřicích si projděte parkány, 

ochutnejte atmosféru Dómského vrchu nebo si 

udělejte výlet po žluté na Radobýl. Pokud budete 

hodně zmrzlí, navštivte expozici českého vinařství 

na litoměřickém hradě, která má i v zimě otevřeno 

každý den. Nebo zavítejte do některé z restaurací či 

kaváren na historickém Mírovém náměstí. 

České středohoří Vás přivítá s otevřenou náručí. 

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o.
Mírové náměstí 16/8a
www.litomerice-info.cz
info@litomerice.info.cz

Zimní České 
středohoří
Pokud váháte, kam se vypravit na výlet 
v době, kdy krajině vládne sníh a led, 
navštivte České středohoří. 
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pořádané akce
19. 4. Jom ha‘ šoa 

* začátek ve 14 hod. dvůr před modlitebnou, 

Dlouhá 17, Terezín

Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná 

u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu 

(19. 4. − 16. 5. 1943). Spolupořadatelem je Federa-

ce Židovských obcí v ČR.

20. 5. Výročí poslední popravy v Malé pevnosti 

* začátek v 9 hod.

Položení věnců na bývalé popraviště v  Malé pev-

nosti. Největší poprava v  dějinách věznice byla 

provedena 2. 5. 1945. Tehdy přijeli do MP dva úřed-

níci pražského gestapa se seznamem asi 70 vězňů 

s označením XYZ, kteří byli určeni k  likvidaci. Tito 

vězni, soustředění v cele č. 44 ve IV. dvoře, byli po-

stupně vyvoláváni a předáváni dozorcům. Zpočát-

ku se vězni domnívali, že již budou propuštěni na 

svobodu, zvláště když o den dříve (1. 5. 1945) došlo 

k  propuštění tuberkulózních vězňů. Teprve salvy, 

které se začaly ozývat, prozradily, že jde o popravu, 

jakou věznice zatím nepoznala. Ve zmatku, který 

nastal, se někteří vyvolávaní vězni nepřihlásili. Po-

praveno jich nakonec bylo 51, většinou mladých 

členů levicových odbojových organizací. Společně 

s  nimi byl popraven konfi dent Jaroslav Fiala, v  té 

době vězněný v Malé Pevnosti. Těla popravených 

byla zpopelněna v krematoriu litoměřického tábo-

ra. Jejich popel je dnes uložen pod hlavním pylo-

nem na Národním hřbitově. 

20. 5. Terezínská tryzna 

* v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzeku-

ce. Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) 

je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý den 

se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku 

Terezín. Pořádá Ústřední výbor Českého svazu bojov-

níků za svobodu a Památník Terezín. Spolupořadateli 

jsou Federace Židovských obcí v ČR, Krajský úřad Ús-

teckého kraje, Město Terezín a Terezínská iniciativa.

27. 6. Pietní akt u  příležitosti popravy Milady 

Horákové

* ve 14 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenreví-

ru, Malá pevnost Terezín

Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950) byla 

československá politička popravená za údajné 

spiknutí a  velezradu během komunistických poli-

tických procesů v 50. letech minulého století. Byla 

jedinou ženou popravenou během těchto proce-

sů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbo-

lem odporu proti vládnoucí komunistické straně. 

Pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Konfede-

rací politických vězňů ČR.

4. 6. Koncentrační tábor Dora

* do 31. 8. 

Dokumentární výstava v  předsálí kina Malé pev-

nosti, pořádá Památník Terezín. 

7. 6. Paměť, vzpomínání, připomínání…

* do 30. 6. 

Dětské výtvarné práce ze soutěže vzdělávacího 

oddělení Památníku Terezín v předsálí kina Muzea 

ghetta pořádá Památník Terezín.

4. 9. Plakáty Památníku Terezín k  65. výročí 

jeho vzniku 

* do 20. 1. (pokračování výstavy z 3. 5.)

Dokumentární výstava v  předsálí kina Malé pev-

nosti, pořádá Památník Terezín. 

9. 9. Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově 

* v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí naci-

stické genocidy v českých zemích (krematorium na 

Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře). Pořádá Fe-

derace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec.

21. 12. Pietní akt u příležitosti narození Milady 

Horákové

* v 10 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevie-

ru, Malá pevnost Terezín

Pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Konfede-

rací politických vězňů ČR.

pořádané výstavy
do 24. 1. Berlín − Jogjakarta

„Od Hitlerova mučení homosexuálů k lidským prá-

vům v současnosti“

Dokumentární výstava projektu Kampania Przeciw 

Homofobii (PL), v předsálí kina Malé pevnosti po-

řádá Památník Terezín ve spolupráci s  Iniciatívou 

Inakosť (SK). 

do 31. 1. Libor Pisklák − sochy

V předsálí kina Muzea ghetta pořádá Památník Te-

rezín.

26. 1. Plakáty Holokaust

vernisáž 26. 1. ve 14 hod. − potrvá do 30. 4. 

Dokumentární výstava ke Dni památky obětí holo-

kaustu (27. 1.), v předsálí kina Malé pevnosti pořá-

dá Památník Terezín.

9. 2. Margo Paran – básně a kresby

vernisáž 9. 2. ve 14 hod. − potrvá do 31. 3.

V předsálí kina Muzea ghetta pořádá Památník Te-

rezín.

5. 4. Jiřina Adamcová – kresby, grafi ky, malby

vernisáž 5. 4. ve 14 hod. − potrvá do 31. 10. 

Výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela 

č. 42), pořádá Památník Terezín.

5. 4. David Bartoň – obrazy 

vernisáž 5. 4. ve 14 hod. − potrvá do 31. 7. 

Výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela 

č. 41), pořádá Památník Terezín.

3. 5. Plakáty Památníku Terezín k  65. výročí 

jeho vzniku

* do 31. 5. 

Dokumentární výstava v  předsálí kina Malé pev-

nosti, pořádá Památník Terezín. 

Památník Terezín v roce 2012

Památník Terezín – národní kulturní památka
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225 (442) (131)
mobil: +420 604 241 179, +420 606 632 914
www.pamatnik-terezin.cz
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Novinkou v oblasti trávení volného času je zá-

bavné vzdělávání. Nejde o  výuku, ale o  hru 

a částečné potrápení mozkových závitů, obno-

vení a podporu školních znalostí, zvýšení zruč-

nosti a postřehu.

První „vlaštovkou“ v  této oblasti bylo zábavně-

-naučné muzeum v  libereckém Centru Babylon, 

které se rozrostlo do proslulého iQparku. Vzniklo 

za podpory Nadace škola hrou a ročně ho navští-

ví více než sto tisíc hravých lidí. Je vyhledávaným 

cílem školních výletů, rodin s dětmi a seniorů. Ne-

jde o nějaké testování znalostí, ale o volnou formu 

vzájemného interaktivního působení. Manipulace 

s  exponáty totiž vyvolává zpětnou reakci a  vede 

k podněcování lepších výsledků a současně i k po-

znávání principů, na kterých jsou jevy založeny. 

V takovém prostředí pak můžete strávit třeba celý 

den a zdaleka si nestihnete vyzkoušet všechny ex-

ponáty. Jsou jich zde totiž stovky a další postupně 

přibývají.

Za zábavnými hrami však nemusíte jezdit až do 

Liberce, a to díky projektu iQpobyt, jehož účelem 

je nabídnout tyto exponáty i  v  různých regio-

nech. Byly vytvořeny tři mobilní sady po padesáti 

exponátech. Ty putují po různých partnerech sítě 

BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, takže se s nimi mů-

žete seznámit po dobu vašeho pobytu v některém 

z nich. Zdaleka nejde jen o téma, co dělat po čas 

nepříznivého počasí, ale hlavně o námět na samo-

statný výlet. 

Projekt iQpobyt byl spolufi nancován z  veřejných 

zdrojů a  návštěva výstavy je bezplatná. Pokud se 

chcete inspirovat, podívejte se na webové stránky 

a  zajeďte si tam, kde se výstava momentálně na-

chází. Spojte si výlet do regionu s ubytovacím záze-

mím, které vám nabídne nový a hodnotný způsob 

trávení volného času.

www.iQpobyt.cz

Tato prezentace byla pořízena 

za přispění prostředků státního 

rozpočtu ČR z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj 

Cestovní ruch pro všechny.

Nová kategorie produktů domácího cestovního ruchu

iQpobyt
interaktivní výstava na cestách

Putovní výstavy v celorepublikové síti BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF

KAM na výlet
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Jedním z důvodů k návštěvě Libereckého kraje 

může být i zdejší světoznámé sklo, bižuterie a pivo, 

které mají v  tomto regionu bohatou historii a my 

jsme si ho vybrali jako motto pro rok 2012. Zkrátka 

Liberecký kraj – křehká krása, vybroušená chuť. 

Mgr. Stanislav Eichler,

hejtman Libereckého kraje

www.liberecky-kraj.cz

reckého kraje během jednoho z největších tuzem-

ských veletrhů cestovního ruchu v České republice 

– Holiday World. 

Na návštěvníky čeká módní přehlídka bižute-

rie, řízená degustace piva z našich pivovarů, navlé-

kání korálků či autogramiáda Petra Urbana a Rudy 

Pivrnce. Zároveň vám představíme novou mapu 

pivovarů, novou brožuru Putování za sklářským zá-

žitkem, kde bude na dvacet tipů na výlet za křeh-

kou krásou, či Katalog ubytování. 

Už to víte? Jdeme s dobou, 
měníme portál!

V  prosinci byl spuštěn turistický portál ces-

tovního ruchu www.liberecky-kraj.cz v novém ka-

bátě. Nabízíme vám zbrusu novou internetovou 

multimediální prezentaci, která vás bude provázet 

při plánování výletů po Libereckém kraji. Nově se 

představí 3D logo, interaktivní mapa, virtuální fo-

tografi e či úložná schránka, kam si můžete uložit 

své výlety a poslat je známým, které chcete na vý-

let pozvat. Máme profi l na sociálních sítích a může-

te odebírat i náš newsletter.

I my máme veletrh cestovního ruchu
Opětovně jsme se zapojili do příprav veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2012, který se 

bude konat ve dnech 22.–24. března v Eurocentru 

v Jablonci nad Nisou. Liberecký kraj uzavře Memo-

randum o spolupráci s Eurocentrem Jablonec nad 

Nisou s.r.o., městem Liberec, městem Jablonec nad 

Nisou a Okresní hospodářskou komorou v Jablonci 

nad Nisou. Od spolupráce si slibujeme rozvoj vele-

trhu a přilákání nových návštěvníků. Návštěvníci se 

mohou těšit na nové logo a jednotný vizuální styl 

veletrhu, které vytvořil student Fakulty umění a ar-

chitektury TUL Ondřej Hlaváč, bohatý doprovodný 

program, promítání cestopisných fi lmů či soutěže 

s QR kódy. 

www.liberecky-kraj.cz

Proč právě k nám, do Libereckého kraje? 
Liberecký kraj je sice rozlohou nejmenším krajem České republiky, ale co se 
nabídky týká, rozhodně se řadí mezi nejbohatší. 

Nově s rokem 2012
Liberecký kraj vstupuje do roku 2012 se spoustou novinek pro své návštěvníky. 
Během celého roku se budeme profi lovat mottem „Liberecký kraj – křehká krása, 
vybroušená chuť“. Pozornost tak zaměříme především na sklo, bižuterii a pivo. 
Chceme návštěvníkům ukázat, že tradice v našem regionu neztratila nic ze svého 
glancu, právě naopak. 

Na mnoha místech se dochovala unikátní rou-

bená stavení, ojedinělá je i  soustava kamenných 

a kovových rozhleden, která nemá jinde v repub-

lice obdoby, lákají i hrady a zámky. 

Liberecký kraj, to však není jen historie a kultu-

ra, ale i ideální místo pro strávení aktivní dovolené. 

Pro milovníky sportu jsou zde vhodné terény pro 

letní i  zimní sporty a  nechybí ani široká nabídka 

nejrůznějších adrenalinových aktivit. 

Věděli jste, že v našem kraji můžete putovat za 

sklářským zážitkem a vyzkoušet si třeba navlékání 

korálků či práci nad kahanem? Nebo že nejstarší 

sklárna v Čechách – v Harrachově – oslaví 300 let 

od svého založení? A že máme v Libereckém kraji 

a jeho turistických regionech 11 pivovarů? Že ne? 

Proto byste se měli přijít podívat na stánek Libe-
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e-mail: info@jizerky.cz
www.jizerky.cz

Na území turistického regionu Českolipsko se 

nacházejí dvě turistické oblasti – Máchův kraj s Lu-

žickými horami a Podještědím. V Lužických horách 

má svou tradici sklářství, oblíbené jsou ale i  díky 

klidným lyžařským areálům (Jedlová hora, Mezičky, 

Polevsko, Prácheň, Luž a Horní Světlá). 

Českolipsko je již tradičně vyhledávaným cílem 

turistů a cykloturistů. Rájem cykloturistů je Podral-

sko, krajina kolem vrchu Ralsko se zříceninou stej-

nojmenného hradu. Centrem Máchova kraje jsou 

Doksy s Máchovým jezerem a Dubá, výchozí bod 

do nádherné krajinné oblasti Dubské Švýcarsko 

a Kokořínsko.

Z  historických památek nelze opomenout go-

tický královský hrad Bezděz či tajemný hrad Houska. 

Velmi cenná pro výskyt chráněných bledulí je 

lokalita NPP Peklo nedaleko České Lípy. Milovní-

kům historie má co nabídnout město Zákupy s ba-

rokním zámkem a rozsáhlým okrasným parkem. 

Při poznávání Hrádecka – Chrastavska doporu-

čujeme navštívit Kryštofovo Údolí s  ohromujícím 

železničním viaduktem, muzeem betlémů a  orlo-

jem, nedaleko Chotyně pak hrad a  zámek Grab-

štejn.

V  regionu Českolipsko, v  krajině mnoha tváří, 

si každý návštěvník jistě vybere místo pro svou do-

volenou!

Sdružení Českolipsko
info@ceskolipsko.info
www.ceskolipsko.info

Noviny obsahují všechny důležité informace, 

které může návštěvník Jizerských hor potřebovat. 

Jedná se o ucelenou aktuální nabídku sportovního 

a kulturního vyžití spolu s otevíracími dobami, tipy 

na výlety, jízdními řády skibusů, popisy lyžařských 

tras, sjezdovek, možnostmi sklářských exkurzí či 

aktualit z regionu. Přílohou Jizerských novin je šes-

tistránkový Kalendář akcí, který obsahuje tipy na 

akce od listopadu do května. Dozvíte se tam, kdy 

a kam za kulturou, sportem nebo kam se můžete 

vydat s dětmi.

Noviny jsou k dispozici od prosince zdarma ve 

čtyřech jazykových verzích: češtině, němčině, ang-

ličtině a polštině. Dostanete je ve všech informač-

ních centrech v  Jizerských horách, případně jsou 

také ke stažení na www.jizerky.cz. Tam si můžete 

vyhledat i další informace, které se nám již do no-

vin nevešly. 

Budeme rádi, přijedete-li k nám prožít svou do-

volenou nebo jenom strávit zajímavý den. 

Jizerské hory – Turistický region Liberecko, 

Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

Vítejte na Českolipsku!
Mimořádně rozmanitá krajina, rozkládající se v severních Čechách v západní části 
Libereckého kraje, předkládá turistům po celý rok pestrou turistickou nabídku.

Jizerské noviny
Pokud chcete vědět, co se v Jizerských 
horách děje zajímavého, máme pro vás 
Jizerské noviny pro zimní turistickou 
sezonu 2011/12. 

Městské 
muzeum v Mimoni
Přijměte pozvání do příjemného 
prostředí Městského muzea v Mimoni. 
Nedávno vzniklé muzeum najdete ve 
zrekonstruované historické budově 
bývalého špitálu. 

Historie budovy Městského muzea v  Mimoni 

spadá až hluboko do 17. století. V roce 1679 zde ne-

chali pánové z Adlersthurmu vystavět nový špitál. 

V  letech 1964–1992 byla v  těchto prostorách 

městská lidová knihovna. Po jejím odstěhování byla 

budova zakonzervována a  čekala na rekonstrukci, 

která mohla začít v roce 2009 díky dotacím z EU. 

Pro návštěvníky nově vzniklého muzea je zde 

postupně připravována stálá expozice zaměřená 

na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Historic-

ká část muzea zahrne období pravěku a středověku 

a období od roku 1516 do roku 1948. Přírodověd-

ná část pak bude rozdělena na faunu obratlovců 

a  bezobratlých. Součástí muzea je i  venkovní bo-

tanická expozice bylinek a galerie, kde jsou pravi-

delně připravovány nejrůznější zajímavé výstavy. 

11. prosince proběhla v  galerii muzea slavnostní 

vernisáž výstavy Jana Antonína Pacáka, známého 

malíře, kreslíře, grafi ka, ilustrátora a  hudebníka. 

Slavnostního zahájení se zúčastnili Petr Janda, Ivan 

Mládek a MUDr. Jan Cimický. Výstava bude otevře-

na do konce února 2012. 

www.muzeummimon.cz

KAM na výlet
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Myslete si o mně, co chcete, ale mám ráda zimu.
 Mám proto tři pádné důvody.

Zaprvé i kdybych ji ráda neměla, tak zima stejně bude a já bych 
musela být poměrně dlouhou část roku naštvaná nebo bych se 
musela odstěhovat někam jinam. A nikde jinde na světě není tak 
krásně jako tady u nás.
Zadruhé ji mám ráda proto, že je to jediné roční období, které je 
ženská. A jaká ženská. Jen o slunovratu převezme od podzimu 
královské žezlo, už uklidí, napeče, navaří, nazdobí a připraví nám 
ty nejkrásnější svátky v roce – Vánoce a ještě se stihne vesele 
rozloučit se starým rokem a důstojně přivítat ten nový. Pak přes 
všechno natáhne sněhobílou duchnu a poručí všem jít spát. 
Protože ona má do jara strašně moc práce. Neumíte si představit, 
jaká je to piplačka skládat listí do pupenů nebo barvit motýlům 
křídla a spoustu dalších a dalších věcí.
Jenže ono to nejde zachumlat se do pelechu jako jezevec. Jednak 
na to nejsme jako lidé stavění, a pak, a to je můj třetí důvod, proč 
mám zimu ráda, ona je krásná.
Je krásná ve všech svých podobách.

Je krásná za časných bleděmodrých rán, kdy se vysoká obloha 
klene jako katedrála a stromy jsou ověšeny vlajkoslávou jinovatky.
Je krásná za slunných polední, když vám pod nohama křupe 
přemrzlý sníh a každá vyhlídka vám nabídne strhující obraz kraji-
ny sršící tisíci slunečních jisker.
Je krásná v červáncích časných západů slunce, kdy naše duše 
pociťuje neznámý smutek.
Je krásná za mrazivé zimní noci s hvězdami třpytícími se v 
průzračné černi nekonečného vesmíru. Světla oken jsou v těch 
nocích jako světla majáků naděje, přísliby tepla a lásky.
I sněhová futeř má své kouzlo právě v tom, že víme, že na konci 
naší strastiplné cesty čeká domov.
Milá zimo, byla by přece věčná škoda, všechno tohle nevidět. 
Takže se nezlob, že místo do hajan se hned l.ledna šplháme na 
Ještěd, Černou studnici, Nisanku, Smrk a Štěpánku a možná i na 
nějaký jiný kopec, protože u nás je všude krásně, takže je jedno, 
kde ten nový rok přivítáme. A že se, jak to jen trochu půjde, 
rozběhneme pěšky i na běžkách po Jizerských horách. Víš, přeci 
jenom budeš dlouhá a nám by se po nich stýskalo.
                                                                                   Klára Hoffmanová 

Javorník s novým Obřím 
sudem
Na Javorníku byla restaurace v sudu již v roce 
1899. Od letošního roku slouží turistům 
restaurace zcela nová a s ní celý areál – kilometr 
dlouhá sjezdovka se čtyřsedačkovou lanovkou, 
speciální trať pro snowboardy a oddělená sjez-
dovka pro děti s osmdesátimetrovým vlekem. 
Součástí je i jedenáct set metrů dlouhá bobová 
dráha s třinácti velkými, množstvím malých 
zatáček a umělých vln.

Novinky v bílé stopě
Jizerské magistrály
Jizerská magistrála připravila pro letošní sezonu 
několik novinek – terénní úpravy od stadionu 
směrem k Buku a na Nové cestě k přítoku Černé 
Nisy, propojené lyžařské tratě na české a polské 
straně hor, nový povrch běžeckého okruhu 
v Bedřichově. Výjimečný zážitek slibuje čtvrtý 
ročník v republice jedinečného běžkařského 
závodu – Jizerský Night Light Marathon – závod 
nočních světel.

Regionální výrobky 
z Jizerských hor
Regionální výrobek Jizerské hory – to je netra-
diční dárek se značkou, která je zárukou původu, 
kvality a šetrnosti vůči prostředí k životu nás 
všech. Může to být Jizerský med z Raspenavy, 
originální podmalby na skle, papírové vánoční 
ozdoby, proslulé dřevěné hračky nebo textilní 
hračky z rodinné dílny, Jizerský uzený sýr nebo 
hlavolamy a puzzle pro nevidomé. Jen se 
zastavit a vybrat…

Interaktivně v Muzeu
energetiky
Elektřina není ze zásuvky. Víte to? Pokud ne, 
máte jedinečnou možnost to napravit v Muzeu 
obnovitelných zdrojů energie ve Velkých Ha-
mrech. V budově plně funkční vodní elektrárny 
z roku 1907 se seznámíte se všemi zdroji ener-
gie, na šlapacím kole sami elektrickou energii 
vyrobíte, spustíte vodu nebo dokonce roztočíte 
mlýnské kolo; můžete simulovat světelné zaříze-
ní a… rozjet autíčko.

»

»

»

»



pohádkový Hrádek u Nechanic. Věřím, že každý ná-

vštěvník, který do Královéhradeckého kraje zavítá, 

bude na svou dovolenou rád vzpomínat a  často 

a rád se bude do našeho regionu vracet. 

Bc. Lubomír Franc, 

hejtman Královéhradeckého kraje

Proč Kladské pomezí?
Je mnoho oblastí, kam se vydat na výlet, ne každá 

však nabízí tolik různorodých zážitků jako Klad-

ské pomezí − festival Jiráskův Hronov, roztodivné 

útvary Adršpašských a  Teplických skalních měst 

nebo soustavu opevnění z 2. světové války v čele 

s dělostřeleckou pevností Dobrošov. Navštívit mů-

žete Josefovské podzemí či Babiččino údolí. Zkrát-

ka místa, která znáte třeba ze školních lavic. Možná 

také víte, že právě u nás se narodili velikáni české 

prózy Božena Němcová, Alois Jirásek či bratři Čap-

kové, kteří sem také zasadili většinu svých příběhů. 

Proto také Kladské pomezí nese přízvisko „krajina 

příběhů“. (www.kladskepomezi.cz)

Proč do Českého ráje?
Třeba pro jedinečnou koncentraci hradů a zámků 

na tak malém území (Kost, Dětenice, Staré Hrady). 

Dobrým důvodem je také 15 skalních měst (Pra-

chovské skály, Hruboskalsko) nebo Pohádkový Jičín, 

kde každý druhý týden v září probíhá festival Jičín 

– město pohádky. Na své si v Českém ráji přijdou 

také vyznavači horolezectví. (www.cesky-raj.info)

Proč do Orlických hor a Podorlicka?
Třeba proto, že zima tu přichází s železnou pravi-

delností, stejně jako zimní vládce Rampušák. Díky 

skvělým lyžařským podmínkám pro každého, ce-

nově dostupnému ubytování a službám si Orlické 

hory získávají stále větší oblibu u návštěvníků, kteří 

hledají právě taková místa. Letos tomu nebude ji-

nak. Destinační společnost Orlické hory a Podorlic-

ko ve spolupráci s místními podnikateli připravila 

od ledna do března navíc „Slevy, které zamrazí“. 

(www.orlickehory-cz.info)

www.kralovehradeckyregion.cz

? 
Víte, jaká rokle spojuje Teplické a Adršpašské 

skály? Pokud ano, napište nám do 15. února na 

adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz.

Autorům pěti správných odpovědí zašle 

Královéhradecký kraj zajímavé ceny. 

U nás jako v ráji 
Vážení čtenáři, Královéhradecký kraj patří právem 
k turisticky nejoblíbenějším regionům v České republice, kam čeští i zahraniční 
návštěvníci rádi jezdí za odpočinkem a za přírodními a kulturními krásami. 
Chloubou Královéhradeckého kraje jsou bezesporu Krkonoše, jejichž kouzlo musí 
chytit za srdce každého milovníka přírody, lyžování i turistiky. 

Návštěvníky jistě nezklame ani malebné Pod-

krkonoší a Orlické hory či oblast Českého ráje. Za 

zhlédnutí v regionu ale určitě stojí i množství histo-

rických památek − kouzelné Babiččino údolí, hrady 

Kost či Potštejn, zámek Opočno, barokní Kuks nebo 

Proč do Krkonoš a Podkrkonoší?
 Nejvyšší české hory Krkonoše jsou v příznivé do-

jezdové vzdálenosti, nabízejí jedinečnou přírodu, 

bohatou škálu nejrůznějších sportovních, turistic-

kých i kulturních aktivit, kvalitní ubytování a stra-

vování, wellness program i  další služby − zkrátka 

vyžití pro všechny.

 Území je protkáno více než 400 km značených 

cyklotras, vybavených v  terénu mapami. Zároveň 

region nabízí téměř stejně tolik naučných stezek 

i  značených cest pro pěší turistiku nejen v  hor-

ské, ale i  podhorské části Krkonoš. Velkým láka-

dlem  Podkrkonoší pro děti i  dospělé je zoo Dvůr 

Králové.

 Při své návštěvě nezapomeňte ochutnat tra-

diční krkonošské speciality, jako jsou placky „sej-

kory“ přímo z  plotýnky nebo krkonošské kyselo. 

(www.krkonose.eu; www.podzvicinsko.cz)

Proč na Hradecko?
 Protože Hradecko je správný směr vaší cesty…

 Můžete si tu prohlédnout učebnici architektury 

pod širým nebem − město Hradec Králové. 

 Nahlédnete do historie a objevíte od všeho „tro-

chu“ – areál bitvy na Chlumu, která proběhla v roce 

1866, zámky Hrádek u Nechanic a Karlova Koruna, 

pravěkou vesničku ve Všestarech nebo třeba Pod-

orlický skanzen lidových staveb v Krňovicích.

 Nezapomenutelné zážitky si odvezete z  kultur-

ních akcí, jakými jsou například Divadlo evrop-

ských regionů, Hip Hop Kemp, Rock for People, 

Jazz Goes to Town…

(www.ic-hk.cz)

Zimní pohled na Krkonoše Zoo Dvůr Králové

Kladské pomezí – skalní hřiby

Český ráj – Prachovské skály

Broumov – Tři králové

Výhled z Broumovských stěn
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Otvírání cyklosezony 

Srdečně vás zveme na tradiční Otvírání cyklosezo-

ny! Již 7. ročník této akce pro sportovní nadšence 

se uskuteční v sobotu 28. dubna 2012. Start je z ná-

městí v Kostelci nad Orlicí.

více na: Regionální a turistické 
informační centrum
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 494 337 261
e-mail: rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz

Letošní rok na zámku bude opět plný koncer-

tů a výstav. Největší a svého druhu první v České 

republice bude prázdninová výstava věnovaná 

komiksu s názvem Komiks v Čechách, která před-

staví to nejlepší, co na současné komiksové scéně 

existuje. Autoři zde budou prezentovat nejen své 

komiksové práce, ale i svou další výtvarnou tvorbu. 

Výstava bude zahájena 20. července a potrvá až do 

konce září. 

Některé z letošních koncertů se ze Zrcadlové-

ho sálu přesunou do areálu parku, a  tak si napří-

klad 17. srpna můžete přijít poslechnout Dana 

Bártu v doprovodu uskupení Robert Balzar Trio. 

A pokud máte rádi swing, nenechte si ujít již druhý 

ročník Swingového festivalu na zámku, který se 

bude konat první zářijovou sobotu.

Nový zámek Kostelec nad Orlicí 
Komenského 1, Kostelec n. O.
tel.: +420 494 323 271 
mobil: +420 734 709 023
e-mail: info@zamekkostelecno.cz
www.zamekkostelecno.cz

Nový zámek Kostelec nad Orlicí 
žije nejen v biedermeieru
Nový zámek v Kostelci nad Orlicí zahajuje letošní sezonu zpřístupněním zámecké 
expozice s názvem Život v biedermeieru. Slavnostní otevření, které proběhne 
28. dubna 2012, bude spojeno s jedinečnou výstavou narcisů, umístěnou přímo 
v zámeckých pokojích. 

Město Opočno
Rodné město Františka Kupky opět otevírá své brá-

ny turistům i v roce 2012. Vedle renesančního zám-

ku, zámeckého parku, obory, koupaliště a  dalších 

tradičních turistických cílů nabízí Opočno i  něco 

nového. Milovníky výtvarného umění jistě potěší 

expozice obrazů F. Kupky. Bohatý program je při-

praven i pro dětské návštěvníky, a  to rodinná hra 

s překvapením.

Informační centrum Opočno
Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
tel.: +420 494 668 111 
e-mail: infocentrum@opocno.cz
www.opocno.cz

KAM na výlet
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Vladislav Dudák
PRAHOU PO VLTAVĚ
Putování po březích, ostrovech a mostech

Ze všech cest napříč Prahou jsou nejpestřejší a nejpro-

měnlivější cesty podél Vltavy.

V  knize se seznámíme s  historií Vltavy od pravěku do 

současnosti, s  řemesly a  lidmi „od vody“, významnými 

památkami, přírodními krásami i  pozoruhodnými pří-

běhy. Minulost poodkrývá řada historických rytin a fo-

tografi í, současnost ilustrují barevné fotografi e. Místa, 

která se nejvíce změnila, dokumentují originální plánky.

Vznikl tak netradiční průvodce přítomností i  historií, 

který je vhodný pro všechny, jimž učarovala Praha a Vl-

tava.

Cena 399 Kč, 296 stran

Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit na 

www.prah.cz

Bohumil Vurm
Zuzana Foffová
Příběh templářů I.
Výpravná publikace plná nových souvislostí a původ-

ních fotografi í mnohdy neznámých míst.

V roce 2012 uplyne 700 let od zrušení templářského řádu 

a teprve teď máme příležitost poodhalit roušku tajemství. 

Díky rozsáhlému bádání, novým objevům i  zveřejnění 

dokumentu známého jako Chinonský svitek, který byl 

nalezen v Tajných vatikánských archivech. 

Byla vydána u  příležitosti výstavy Příběh rytířského 

řádu templářů – Tvář Leonarda da Vinci pořádané na 

zámku Zbiroh v roce 700. výročí zrušení templářské-

ho řádu.

450 Kč, 192 stran

Knihu zakoupíte na www.ceskatelevize.cz/eshop a na 

www.kosmas.cz

? 
Víte, ve kterém roce byl zrušen templářský 

řád? Pokud ano, napište nám do 15. února 

na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Pro tři autory správných 

odpovědí má Edice ČT připraveny zajímavé 

publikace.

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Marek Janáč, Pavel Tumlíř, 
Milan Harvalík
Divnopis 2

Pokračování čtenářsky úspěšné publikace, která 

vznikla na základě rozhlasového seriálu a stala se 

podnětem k  natočení stejnojmenného pořadu 

v České televizi.

Autoři v knize mapují historii a současný život v mís-

tech s podobně malebnými názvy jako Daskabát, 

Dzbel, Chebzí, Komňa, Střapole nebo Tancibudka. 

Kromě několika desítek reportážních portrétů čes-

kých a moravských vesnic a měst obsahuje i druhý 

díl bohatou fotografi ckou dokumentaci.

Cena 99 Kč, 300 stran

Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit 

v  reprezentační prodejně Českého rozhlasu, 

Vinohradská 12, Praha 2, v e-shopu www.cro.cz 

nebo v Levných knihách.

ŠPALÍČEK VÝLETŮ 
pro každý den jeden 

Další kniha z kategorie Cestovních knih, kterou 

připravilo nakladatelství S & D. 

Výběr autovýletů po celé ČR s popisem nejhezčích 

cílů, servis informací, nápadů a  námětů pro volný 

čas v  průběhu celého roku, aktuální praktické in-

formace, spousta zajímavostí, mapek a  krásných 

fotografi í. Jako bonus 93 vstupenek a  poukázek 

platných do r. 2014, které knihu několikrát „zaplatí“!

Doporučená cena 499 Kč, 432 stran

Námi doporučovanou knihu můžete cenově vý-

hodně koupit na www.soukup-david.cz

? 
Víte, která je nejstarší dochovaná kamenná 

rozhledna v ČR? 

Pokud ano, napište nám do 15. února na 

adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro 

tři autory správných odpovědí máme připraveny 

zajímavé publikace.
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V letošní zimní sezoně se mají návštěvníci regionu Orlické hory a Podorlicko na co 
těšit. Destinační společnost vám ve spolupráci s místními podnikateli připravila 
zajímavé slevy a výhody, které nabízí pod názvem SLEVY, KTERÉ ZAMRAZÍ. 

  2 noci ve čtyřlůžkovém rodinném pokoji 

se snídaní (2 ložnice) 

  1x masáž pro rodiče a 1x pronájem sauny 

s vyvíječem sněhu 

  1x privátní pronájem relaxačního centra na 1 

hodinu 

  6 hod. zdarma v relaxačním centru v době 

určené ubytovaným

  2 hod. kulečníku, fotbálek, šipky

Dovolená v hotelu Studánka 

(Rychnov nad Kněžnou)

Nezapomenutelný týden v luxusním areálu hotelu 

Studánka s 20% slevou. 

(www.hotelstudanka.cz)

Balíček v termínu leden–březen obsahuje:

  balíček s překvapením na pokoji 

  5x ubytování se snídaní 

ve dvoulůžkovém pokoji*** 

  volný vstup do bazénového centra 

(protiproud, chrliče a bar)

  relaxační bazén s masážní lavicí

  vířivá vana, masážní trysky, masáž chodidel

1 hod. kulečník, bowling (1 dráha), minigolf 

(2 hráči), lanový park (1 osoba)

30 min. parní a fi nská sauna, solná stěna se solární 

loukou a 1x fi tness 

ZÁŽITKY A ZÁBAVA
Víkend na zámku v Potštejně pro 2 osoby

Už jste spali jako kníže nebo kněžna na zámku? 

Tento nevšední zážitek si můžete dopřát na zámku 

Potštejn. (www.zamekpotstejn.cz)

Balíček v termínu leden–březen obsahuje:

  cena od 1 200 Kč (dvě osoby a noc)

  snídaně v zámecké cukrárně

  individuální prohlídka zámku 

a nočního Bubákova

  možnost romantické večeře 

v zámeckém salónku 

Jak objednat nabízené balíčky? Zavolejte, 

pošlete e-mail nebo zanechte vzkaz na 

facebooku. Pracovník agentury se s vámi 

spojí a vše zařídí. 

Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492
 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 322 052
e-mail: sutova@dsohp.cz
facebook: Malá drbna z Orlických hor a Podorlicka
www.orlickehory-cz.info

? 
Víte, ve kterém, roce započaly snahy 

o zpřístupnění tvrze Hanička veřejnosti? 

Pokud ano, napište nám do 15. 2. na adresu 

redakce nebo na redakce@kampocesku.cz. Pro pět 

ze správných odpovědí máme připraveny zajímavé 

ceny. 

Slevy, které zamrazí

LYŽOVÁNÍ
Deštné v Orlických horách nabízí jeden skipas na 

šest sjezdových tratí různých obtížností. 

(www.skicentrumdestne.cz)

Balíček v termínu 5. 1. – 1. 2. obsahuje:

  slevu 21 % na 4, 5 a 6denní permanentky 

Skicentra v Deštném 

  slevu 21 % na 4 a vícedenní pobyty pro dospělé 

v chatě Radost v Deštném 

  slevu 21 % na 4 a vícedenní pobyty pro dospělé 

v penzionu Satelit v Deštném 

  slevu 16 % pro dospělé a 28 % pro děti 

v penzionu Disk v Deštném

TIP PRO VÁS: Zajímají vás slevy dalších lyžařských 

středisek, jako jsou Říčky, České Petrovice, 

Zdobnice nebo Bartošovice? 

Navštivte www.orlickehory.cz.info.

RELAX A WELLNESS
Rodinné víkendové pobyty v hotelu Panorama 

(Rychnov nad Kněžnou)

Příjemné chvíle s rodinou a slevou 22 %. 

(www.hotelpanorama.eu)

Balíček v termínu leden–březen obsahuje:

  uvítací nápoj a mísu ovoce na pokoji

  2x sklenka svařeného vína pro dospělé 

a 2x horká čokoláda pro děti

Hotel Panorama Hotel Studánka
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Vážení přátelé,
zatraktivnit vybrané oblasti Pardubického kra-

je pro turisty a vytvořit různé alternativy, aby si ka-

ždý podle svých zájmů vybral z pestré nabídky, to 

je náš cíl. Využíváme proto možnosti získat fi nanč-

ní prostředky z  Evropské unie, které s  rozmyslem 

vkládáme do cestovního ruchu. Nejvýraznějším 

počinem v roce 2011 byl rozvoj sportovně turistic-

kého a relaxačního areálu na Dolní Moravě. Právě 

zde, pod Králickým Sněžníkem, vzniká za miliardu 

korun areál s  celoročním provozem, který snese 

srovnání s významnými rakouskými zimními stře-

disky. To však neplatí jen o Dolní Moravě. Příjemně 

strávíte volný čas v zimních střediscích v Čenkovi-

cích, SKI PARKU Červená Voda nebo při prohlídce 

Králické pevnostní oblasti, kde najdete moderní 

vojenské muzeum. 

K  návštěvě zvou zámky v  Moravské Třebové, 

Litomyšli i  Pardubicích, výraznou proměnou pro-

chází středověký hrad Svojanov. Od renesance 

k baroku se projdete po cestě v Moravské Třebové. 

S  novinkami pravidelně přicházejí i  tradiční cent-

ra cestovního ruchu v kraji, jako je například areál 

lidové architektury Veselý Kopec v Hlinsku. Mimo-

chodem zdejší masopustní průvody byly nově za-

psány do seznamu nehmotného kulturního dědic-

tví UNESCO. Nejlépe však bude, přijedete-li se do 

Pardubického kraje sami podívat. 

Přijměte tedy mé osobní pozvání k  nám, do 

Pardubického kraje. Věřím, že se zde budete cítit 

dobře a budete se rádi vracet. 

Radko Martínek,

hejtman Pardubického kraje

Adrenalin

Romantika

KrKrKrKrKKrKrKrKrKrKrKrKKrKrálálálálálálálálááááláálálálálááálá iciciccicicicciciccccickýkýkýkýkýkýkýkýkýkýkýkýýkýkýkýýkkýkýkýk SSSSSSSSS SSSSSSSSSSněněněnněněněněněněnněněněnnn žnžnžnžnžnžnžnžnžnžnžžnžnžžnžnžžníkíkíkíkíkíkíkkíkíkíkíkíkíkíkíkík

OrOOrOOrOOrOO liiiiiiiickckckckckckckkkkcckcckkké hohhhohhhhohhhhh ryyyyyyyyyyyyy

ŽeŽŽeŽeŽeŽeleleleleeznznznznznééé éé hooory

Relax

www.vychodnicechy.info

OBJEVTE ZIMU PARDUBICKÉHO KRAJE
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kářských kultur s loutkami z celého světa a hernou, 

kde si s nimi mohou i pohrát. Neměli bychom za-

pomenout ani na Regionální muzeum, kde je umís-

těna velice zajímavá expozice s  názvem Mozaika 

z dějin regionu. K její unikátnosti přispívají audiovi-

zuální doplňky, ale také zrcadlový efekt. Díky němu 

nahlédnete například do špitálu v období morové 

rány s mnoha lůžky. Přitom skutečné lůžko v míst-

nosti naleznete jen jedno. 

K dovolené ovšem stále více patří i aktivní od-

počinek. Příznivci takové formy turistiky jistě ocení 

městské rekreační lesy na Podhůře s lanovým par-

kem, rozhlednou a  dalšími atraktivitami, nalézají-

cími se přímo na okraji Chráněné krajinné oblasti 

Železné hory. 

Informační centrum města Chrudim
Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim I
tel./fax: +420 469 645 821 
mobil: +420 773 993 333
e-mail: info@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu, www.navstevnik.cz

Přestože je Chrudim městem o  mnoho men-

ším než například sousední Pardubice, nacházejí 

se zde hned tři muzea. V září minulého roku bylo 

otevřeno Muzeum barokních soch ve velkoryse 

zrekonstruovaném kostele sv. Josefa. Exponáty 

muzea, tvořené kamennými sochami a  dřevěný-

mi plastikami špičkové kvality, zastupují fenomén 

východočeského sochařství 17. a 18. století a jsou 

doplněny zajímavými audiovizuálními programy. 

Především rodiny s dětmi pak ocení Muzeum lout-

Chrudim – město tří muzeí 
i adrenalinových zážitků
Už jste někdy navštívili Chrudim? Pokud ne, vězte, že ve městě s jednou 
z nejrozsáhlejších městských památkových zón ve východních Čechách se toho 
v posledních letech přihodilo mnoho nového. 

Městu Ústí nad 
Orlicí sněhová 
peřina také sluší

Cesta do Ústí nad Orlicí představuje pravou 

zimní romantiku, zvláště pokud se k nám vydá-

te vlakem. Uvítá vás krásně zasněžené město 

v údolí Tiché Orlice. V zimě můžete ke kondič-

ním procházkám a nenáročným výletům využít 

sítě značených tras a  vydat se nejen na neda-

leký Andrlův chlum 

s rozhlednou. 

Odpočinout si a  na-

brat síly pak můžete 

v krytém bazénu s re-

laxační zónou, saunou 

a  masážní vanou. Vá-

noční náladu si mů-

žete připomenout při 

prohlídce unikátních 

betlémů nebo v  městském muzeu na výstavě 

o  čokoládě. Starší u  nás mohou zavzpomínat 

a mladší mají až do 4. března příležitost sezná-

mit se se stavebnicí Merkur. Můžete také přijet 

podpořit mladé závodníky při 50. ročníku me-

zinárodního závodu v  alpském lyžování SKI-

INTERKRITERIUM (26.–29. ledna 2012).

Informační centrum města 
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
tel. IC: +420 465 514 271
tel. ČD: +420 465 514 272
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

KAM na výlet
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Do Jihlavy na výlet!
Jihlava nabízí pro každého něco zajímavého.

S celou rodinou můžete navštívit zoologickou zahradu. Víte, že se jí říká ZOO bez mříží? Ale bát se nemusíte! 
ZOO je domovem pro 150 druhů zvířat, je zde africká vesnice MATONGO, v mini ZOO si děti mohou zvířátko dokonce 
pohladit. A také doporučujeme koupání na koupališti Vodní ráj. ZOO i Vodní ráj mají otevřeno celoročně.

Můžete si prohlédnout i několik zajímavých památek: jihlavské podzemí se svítící chodbou, jihlavskou radnici  
s velkou gotickou síní, Bránu Matky Boží s expozicí Jihlavská pevnost, vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba  
s krásným výhledem na okolí města nebo Dům Gustava Mahlera s expozicí o tomto světoznámém skladateli  
a dirigentovi. 

Celý rok se budou konat zajímavé kulturní i sportovní akce. Stačí jen „mrknout“ na www.visitjihlava.eu.
Naplánujte si výlet do Jihlavy! Těšíme se na Vás.

Turistické informační centrum Jihlava
Masarykovo náměstí 2, tel: 567 167 158, 159  Věžní 1, 567 167 155, 156   568 01 Jihlava   e-mail:tic@jihlava-city.cz

Cestování nám rozšiřuje obzory. Pokud jde 

o Vysočinu, jsou na ni tisíce pohledů, které nabízí 

nejen krásy přírody a architektury, ale i nová lidská 

přátelství navázaná na cestách. Vysočina je nevyčer-

patelným zdrojem inspirace, jak strávit příjemnou 

regenerační, rodinou i aktivní dovolenou. 

Zima na Vysočině, to jsou desítky upravených 

sjezdovek a stovky kilometrů lyžařských běžeckých 

stop, ale i bruslení a adrenalinové aktivity například 

v podobě snowkitingu.

Jaro na Vysočině patří agroturistice a rodinným 

výletům. Zoo Jihlava se chlubí svými zvířecími pří-

růstky, rozšiřuje se nabídka lanových center, startuje 

sezona velkých kulturních a společenských akcí té-

měř pro každého.

Léto na Vysočině patří turistům, cyklistům i inli-

nistům a především široké nabídce vodních sportů.

Podzim na Vysočině nabízí lety balónem, para-

gliding, paintball, ale hlavně houbaření. Jsme krajem 

chatařů a chalupářů, dobrého jídla a pití z místních 

surovin. Zvláště pokud se k vám dostaly výrobky 

s označením Vysočina regionální produkt, můžete 

si být jisti, že v rukou držíte skutečně to nejlepší 

z regionu.

 Není důležité se hned teď rozhodnout, kde 

strávíte svou tuzemskou dovolenou. Dejte však 

České republice šanci, aby vám mohla ukázat, že je 

nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Poskládejte 

si její obraz ve svých vzpomínkách, a pokud vám 

mohu jen trochu radit, začněte u nás na Vysočině. 

Na viděnou!

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Pozvánka na Vysočinu
Vážení čtenáři, snad každý, kdo se rozhodl cestovat a překročit hranice své obce 
a kraje, si položil otázku, kam a proč pojede. Cestujeme, abychom zažili a poznali 
něco nového, abychom měli hezké vzpomínky, dokázali něco, co jiní nedokázali, 
nebo si prostě jen odpočinuli. 

ww
w.tr
ebic
.cz

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k ná-
vštěvě expozice města Třebíče na veletr-
zích v roce 2012. Na veletrzích Jihočeský 
kompas a DOVOLENÁ/Region Ostrava 
budeme vystavovat na vlastním stánku, 
který jistě nepřehlédnete. 
Dalších veletrhů se účastníme jako spo-
luvystavovatelé s VysočinaTourism. Pre-
zentovat budeme především památky 
UNESCO, širokou nabídku služeb města 
Třebíče a také novinky, které Vás jistě za-
ujmou a překvapí.
Přijďte se inspirovat, kam v roce 2012 na 
dovolenou a poznat blíže Třebíč, město 
s historií.

REGIONTOUR Brno 
12. – 15. 1. 2012

Ferienmesse Vídeň 
12. – 15. 1. 2012

ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava
19. – 22. 1. 2012

HolidayWorld Praha
9. – 12. 2. 2012

DOVOLENÁ/Region Ostrava
2. – 4. 3. 2012

FOR BIKES/Praha
30. 3. – 1. 4. 2012

Rádi Vás uvítáme u našeho stánku 
i ve městě Třebíči.

Více info na:
www.mkstrebic.cz
www.visittrebic.eu

MĚSTO TŘEBÍČ 
NA VELETRZÍCH 
V ROCE 2012

Náměstí v Telči, foto: archiv Kraje Vysočina
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Šimánek, jenž proslul jako představitel pana Tau, 

byl totiž třešťským rodákem. Hercovo narození ve 

městě připomíná dřevěná socha pana Tau v nadži-

votní velikosti i malá fi gurka ve společném betlé-

mu z Dřevořezání. 

Přijeďte se podívat a budete vítáni!

www.trest.cz

Unikátní betlémy si můžete po celý rok pro-

hlédnout v  Schumpeterově domě, ať už ve stálé 

expozici betlémářského spolku, nebo v  muzeu. 

Betlémářská tradice v Třešti stále žije, což dokládá 

i fakt, že ve vánočním čase (26. 12. – 2. 2.) si každo-

ročně můžete prohlédnout asi dvě desítky betlé-

mů přímo v domácnostech. Na takzvané Betlém-

ské cestě vám každý majitel o svém betlému něco 

hezkého poví. 

V srdci Českomoravské vrchoviny leží šestitisícová Třešť, město betlémů. Nejstarší 
fi gurky se začaly vyrábět už před dvěma sty lety. 

Už jste byli v Třešti? 

Třešťský zábavný kvíz
1. Které fi gurky neodmyslitelně patří do 

betlému? 

a) Josef, Marie, Ježíšek 

b) Manka, Rumcajs, Cipísek

c) Dlouhý, Široký, Bystrozraký 

2. Nejvyšší vrchol a zároveň národní přírod-

ní rezervace na Třešťsku se jmenuje:

a) Čeřínek

b) Velký Špičák

c) Javořice

3. Největší sluneční hodiny ve střední Ev-

ropě zdobí třešťské náměstí. Do jaké výšky 

se tyčí?

a) 20,52 m

b) 3,76 m 

c) 8,21 m

4. Pan Tau je: 

a) vůdce šmoulí vesnice, nosí červené kalhoty, 

červenou čepici a plnovous a umí kouzlit

b) komiksový hrdina z planety Krypton 

c) vysoký, němý pán v černém obleku, s buřin-

kou na hlavě, černým deštníkem a karafi átem 

v klopě

5. Kdo byl Josef Alois Schumpeter? 

a) třešťský rodák, první československý prezi-

dent

b) třešťský rodák, první rakouský ministr fi nan-

cí, tvůrce japonského hospodářského zázraku

c) třešťský rodák, slavný malíř a akademický 

sochař 

6. Třešť leží v kraji: 

a) Vysočina

b) Jihočeském 

c) Jihomoravském 

7. Navštívíte Třešť? 

a) ano 

b) ano

c) ano 

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

pošlete je do 15. 2. 2012 na adresu 

redakce nebo na info@kampocesku.cz.

Na tři autory správných odpovědí čekají 

vstupenky do expozice betlémů v Třešti.

Ve městě zanechala stopy i židovská komunita. 

Navštívit můžete synagogu s podloubím v průčelí 

a židovský hřbitov.

Třešť se může chlubit i několika nej. K třešťské-

mu náměstí neodmyslitelně patří největší sloupo-

vité sluneční hodiny ve střední Evropě. Raritou je, 

že se na hodinách střídá zimní a letní čas. 

Děti jistě ocení originální zákusek, který nikde 

jinde neochutnáte − buřinku pana Tau, která se 

prodává v cukrárně v Schumpeterově domě. Otto 
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se naučný aspekt snoubí s prověrkou fyzické i psy-

chické zdatnosti. Tato kombinace poznávacího 

a adrenalinového programu je v ČR zatím ojedině-

lým příkladem produktu, těžícího ze zaniklé prů-

myslové tradice regionu. Ráj permoníků se otevře 

veřejnosti prvního května.

Nově otevřená Hvězdárna a  planetárium 

v  Brně například nabízí pozorování oblohy astro-

nomickými dalekohledy, dotek skutečného mete-

oritu nebo prožití netradiční chvíle pod umělou 

oblohou. Od  února bude opět zpřístupněná zre-

konstruovaná Vila Tugendhat, jejímž autorem byl 

slavný architekt Ludwig Mies van der Rohe. Mezi 

šestici památek UNESCO našeho kraje nově přibyla 

folklorní tradice jízda králů na Slovácku. 

Pro návštěvníky z domova i ze světa se snaží-

me přicházet s  novými nápady a  podněty. Vydali 

jsme celou řadu prezentačních materiálů včetně 

Právě kvalita služeb nám musí nejvíc ležet 

na srdci, máme-li být konkurenceschopní. Proto 

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava pracuje 

na projektu Komunikující místo, fi nancovaném 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

map, které se týkají cykloturistiky, v  dnešní době 

nejoblíbenějšího sportu vůbec. Tyto publikace 

postupně představíme na veletrzích Regiontour 

v  Brně, ITF Slovakiatour v  Bratislavě a  Holiday 

World v Praze. Všechny novinky, akce a trasy si také 

můžete prohlédnout na našem cyklowebu www.

cyklo-jizni-morava.cz. Můžete se sami přesvědčit, 

že k návštěvě nejkrásnějšího kraje České republiky 

existuje mnoho důvodů, stačí si jen vybrat.

JUDr. Michal Hašek,

hejtman Jihomoravského kraje

ceschopnost. Pro vedoucí pracovníky organizací, 

působících v cestovním ruchu i ve veřejné správě, 

jsme připravili čtyři vzdělávací moduly. První je 

zaměřen na udržitelný cestovní ruch a jeho multi-

plikační efekty. Standardy kvality služeb a základní 

komunikační postupy v  podnicích budou náplní 

druhého bloku. Multikulturní komunikace v  pro-

vozu služeb cestovního ruchu je tématem třetího 

bloku, zatímco čtvrtý je zaměřen na vedení provo-

zu a týmovou práci.

Mezi novinkami, které tuzemským i  zahranič-

ním návštěvníkům regionu letos představujeme, 

je vedle Vily Tugendhat a  Hvězdárny a  planetária 

Brno po přestavbě také nabídka poznávání obno-

vené spirituality klášterů na jižní Moravě, souvisejí-

cí s blížícím se cyrilometodějským výročím. 

Velkou šanci stát se atrakcí zážitkové turistiky 

pro mladé i  dospělé má Ráj permoníků v  Oslava-

nech. Jeho návštěvníci najdou na ploše 5000 met-

rů pod renovovanou věží někdejšího dolu Kukla 26 

atrakcí souvisejících s uhelným dolováním, v nichž 

Vítejte v kraji slunce a vína 
Vážení příznivci cestování, dovolte, abych vás pozval na jižní Moravu, do kraje, 
který je přitažlivý, atraktivní a přímo určený k návštěvě a poznávání. Přírodní 
památky, hrady a zámky i folklor zhlédnou každoročně statisíce návštěvníků, kteří 
mají také možnost ochutnat víno a na vlastní kůži zažít moravskou pohostinnost. 
Stále je přitom možné objevovat něco nového. 

Jižní Morava pestrá a přívětivá
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava letos na veletrzích představuje nabídku 
tradičních hodnot, lákajících k návštěvě především turisty z tuzemska. Přicházíme 
však také s novinkami. Tuzemští návštěvníci tvoří trvale dvě třetiny ubytovaných 
hostů kraje. Mezi cizinci pak stabilně dominují Slováci, proto pamatujeme i na 
ně. Například v projektu Jižní Morava – oblíbená domácí destinace propagujeme 
dvě hlavní témata − víno a slunce. Ucelené turistické balíčky tematicky rozdělíme 
do dvou řad, určených rodinám s dětmi (Kraj slunce) a střední generaci bez dětí 
(Kraj vína). V síti turistických TOP cílů, která se rozrostla na 28, chceme garantovat 
skutečně špičkové služby.
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Kam se v zimě vydat s rodiči na výlet? Co třeba do brněnského podzemního 
království? Na malé i velké tu čeká Labyrint pod Zelným trhem nebo 
Mincmistrovský sklep. Tajemná a neobvyklá zákoutí vám tu odhalí nepříliš 
známou historii města. 

Brněnské 
podzemní království

Labyrint pod Zelným trhem
Do tajemných zákoutí středověkých chodeb 

a sklepů se můžete v doprovodu průvodců vydat 

každou půlhodinu. „Odvážní hledači“ cestou pře-

konají 212 schodů v hloubce až 8 metrů pod po-

vrchem náměstí. Vedle mnohých překvapení se 

můžete v labyrintu setkat také s postavami, které 

tu kdysi pobývaly. 

Mincmistrovský sklep na 
Dominikánském náměstí

Jinak také Sklepení domu mincmistrů tvoří 

podzemní prostor s expozicemi připomínajícími 

návštěvníkům ražbu mincí v Brně a na Moravě. 

Když malí nevědí, 
velcí pomohou…
1. Proč se říká Zelnému trhu Zelný?

a) protože tu jsou domy zelené

b) protože tu bývalo tržiště se zelím a další 

zeleninou

c) protože tu žil zelený skřítek

 2. Kdo to byl mincmistr?

a) mistr přes ražbu mincí

b) postaru se tak říkalo ministrovi

c) říkalo se tak micimistru − milovníku koček

3. Co to byla kostnice?

a) ubytovna pro kostlivce

b) místo k uložení ostatků zesnulých

c) tržnice, kde se prodávaly kosti na polívku

4. Co byl ve skutečnosti brněnský drak?

a) bájný pták

b) létající lev s hadím krkem

c) krokodýl

5. Čemu se říká sklep?

a) místu, kde někdo někoho klep

b) půdě pod střechou domu

c) dutému prostoru pod úrovní terénu 

6. Co je to řemeslo?

a) manuální dovednost provozovaná za 

účelem obživy

b) kladivo na čarodějnice používané pouze 

30. dubna

c) vstup do podzemí opatřený těžkými dveřmi

7. K čemu slouží tržiště?

a) je to místo, kde se něco trhá

b) je to místo, kde probíhají trhy

c) je to místo, kde spí tržní hospodářství 

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

pošlete je do 15. 2. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Na tři 

autory správných odpovědí čekají tři dárkové 

balíčky, které vám zašle Magistrát města Brna.

Kostnice u sv. Jakuba na 
Jakubském náměstí

Hřbitov ze 13. století byl roku 1784 zrušen Jose-

fínskými reformami. Ostatky byly uloženy do krypty, 

hřbitovní zeď stržena a  prostranství kolem kostela 

vydlážděno nepotřebnými náhrobky. Na kostnici se 

zapomnělo. V roce 2001 byl však tento rozsáhlý po-

hřební komplex objeven, obnoven a v druhé polovi-

ně tohoto roku bude zpřístupněn veřejnosti. 

www.ticbrno.cz
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Hejtman 
o cestovním ruchu 
ve Zlínském kraji 
(nejen) v roce 2011

Za velmi významný počin považuji podpis 

dohody o  přistoupení Zlínského kraje k  Evropské 

poutní síti I  CAMMINI D´EUROPA v  září loňského 

roku. Zlínský kraj se tak stal prvním krajem v České 

republice, který byl přizván ke spolupráci s  touto 

sítí. Rostoucímu zájmu o poutní turistiku jistě na-

hrává fakt, že se na území Zlínského kraje nachází 

několik velmi krásných a  hojně navštěvovaných 

poutních míst, jako je například sv. Hostýn, Provo-

dov, Štípa a samozřejmě Velehrad.

 Zlínský kraj, to ale zdaleka nejsou jen vzneše-

né kostely rozmanitých architektonických slohů, 

které mimochodem mohou návštěvníci poznávat 

v rámci úspěšného a v ČR zatím unikátního projek-

tu Otevřené brány. 

Je to také kraj velmi malebné přírody, která na-

bízí skvělé příležitosti k relaxaci – pro zimní sporty 

je například ideální Valašsko, Hostýnské hory ane-

bo Bílé Karpaty. Pozoruhodnou technickou památ-

kou je Baťův kanál vybízející k  rekreační plavbě, 

kterou lze navíc díky vybudovaným pohodlným 

cyklotrasám podle chuti kombinovat třeba s  cyk-

loturistikou.

Chloubou, která přitahuje turisty z celého svě-

ta, je komplex Arcibiskupského zámku a  zahrad 

v Kroměříži, zapsaný na seznam hmotných pamá-

tek UNESCO. 

MVDr. Stanislav Mišák,

hejtman Zlínského kraje 

Ve většině případů se nezmění ceny, přestože 

od ledna zasáhne celý sektor služeb změna sazeb 

DPH. 

Sjezdaři si mohou vybrat z  několika desítek 

areálů, které naleznete takřka na celém území 

Zlínského kraje. Vyberou si jak začátečníci a rodiny 

s  dětmi, tak milovníci strmých náročných svahů. 

Pokud nebude dostatek přírodního sněhu, budou 

svahy upraveny sněhem umělým. Technikou umě-

lého zasněžování je dnes vybavena většina stře-

disek, ale řada z nich stávající zařízení zkvalitňuje. 

Bezplatné skipasy pro děti či společné skipasy pro 

více středisek – to jsou další z příjemných novinek 

pro tuto sezonu.

V  okolí horských hotelů na návštěvníky čekají 

také běžkařské trasy. Například již nyní je upraven 

terén na běžkařských okruzích ve Vsetínských Bes-

kydech. Některé trasy jsou upraveny tak, aby byla 

vyloučena prudká stoupání a  nebezpečné sjezdy. 

Ořezávají se větve křovin a stromů, aby se běžkařské 

trasy daly bez problémů udržovat rolbou. U běžkař-

ských tras je nezbytné, aby napadlo dostatek přírod-

ního sněhu. V takovém případě budou upravovány 

trasy také po nově vybudovaných cyklostezkách 

v údolích Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy.

Gastronomické akce, valašské speciality, vyhlá-

šené borůvkové knedlíky nebo relax v pivních láz-

ních či termálních bazénech – to vše jistě přijde po 

aktivitách na čerstvém vzduchu vhod.

Více o  nabídce pro zimní období na 

www.vychodni-morava.cz/lyzovani. Zde na-

leznete i  aktuální sněhové zpravodajství z  jed-

notlivých středisek. Vaše dotazy zodpovíme na 

info@vychodni-morava.cz.

www.vychodni-morava.cz, www.kr-zlinsky.cz

Zimní nabídka aneb na co se můžete 
těšit, až bude mrznout 
Upravené sjezdovky a běžkařské tratě, zlepšené služby, široká nabídka ubytování, 
gastronomických lahůdek a relaxace – takto lze charakterizovat to nejdůležitější, 
co má pro zimní sezonu připraven turistický region Východní Morava. 
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Div čtvrtý – Hrad Bouzov – mohutné středověké 

sídlo, které je se svou osmipatrovou hláskou oblí-

beným místem k natáčení pohádek. Vždyť kdo by 

neznal princeznu Jasněnku, kurážnou Fantaghiro 

nebo medvěda Ondřeje? 

Div pátý – Hrad Helfštýn – jedna z  největších 

hradních zřícenin v  ČR, která je každoročně také 

místem mezinárodních srpnových setkání umělec-

kých kovářů Hefaiston. 

Div šestý – Muzeum historických kočárů v  Če-

chách pod Kosířem – ojedinělá a  největší sbírka 

historických a  smutečních kočárů v  ČR. Součástí 

muzea je také největší sbírka kočárových luceren 

ve střední Evropě. 

Div sedmý – Olomoucké tvarůžky – lahůdka, 

která si vysloužila přívlastek „zlato Hanáků“. Patrně 

pro svou kvalitu, nízký obsah tuku a výraznou chuť, 

kterou obdivují gurmáni z celého světa. Pokud vás 

zajímá způsob výroby této aromatické delikatesy, 

navštivte muzeum v Lošticích, kde se dozvíte víc.

Více na www.ok-tourism.cz

ocenění zasloužila právem. Na Hané a v Jeseníkách 

vás rádi přivítáme v létě i v zimě.

Ing. Martin Tesařík,

hejtman Olomouckého kraje

Olomoucký kraj – pestrost a rozmanitost
Vážení čtenáři, Olomoucký kraj, to je pestrost a rozmanitost, místa plná života a na 
druhé straně místa, kde jen stěží potkáte člověka. Odlišuje nás historie, folklor, 
příroda i dech beroucí technická díla. 

7 divů Olomouckého kraje
Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Každý je jiný, 
ale každý má své osobité kouzlo. Zatímco Jeseníky jsou regionem 
horské přírody a vyhledávaným místem pro relaxaci, sport a odpočinek, Střední 
Morava je místem unikátních památek a kulturního bohatství. Představujeme vám 
nyní sedm největších divů, které byly zvoleny ve veřejné anketě pro rok 2011.

O tom, jak výjimečný je náš region, svědčí také 

výsledky prvního ročníku ankety „7 divů Olomouc-

kého kraje“, kterou jsme uspořádali a  jejíž vítěze 

vám představuji. Přijeďte se sami přesvědčit, zda si 

Div první – Přečerpávací vodní elektrárna Dlou-

hé Stráně – technický unikát, který nemá v Evropě 

obdoby. Horní nádrž leží ve výšce 1350 m a dostat 

se k  ní můžete buď sedačkovou lanovkou, nebo 

pravidelnou autobusovou dopravou v rámci place-

né exkurze. Projížďka po břehu nádrže na in-linech 

nebo běžkách je opravdovým zážitkem.

Div druhý – Rychlebské stezky – pokud jste vy-

znavači jízdy na kole a milujete adrenalin, pak mu-

síte zavítat na Javornicko. Rychlebské stezky jsou 

opravdovou výzvou pro všechny bikery.

Div třetí – Zlatorudné mlýny – romantické Údolí 

ztracených štol přímo vybízí k  rodinným výletům 

a procházkám. Najdete zde srub i zlatorudný mlýn 

a zlato si dokonce můžete v potoce sami narýžovat. 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Rychlebské stezky

Zlatorudné mlýny

 Hrad Bouzov Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem

Olomoucké tvarůžky

Hrad Helfštýn

sedm  divu

KAM do regionu
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Stodolní ulice – kdo by neznal nejznámější 

ulici v  Ostravě, která nikdy nespí. Stodolní ulice 

v  centru města je unikátní fenomén ostravské-

ho společenského života. Nejen v  této ulici, ale 

i  v  jejím těsném okolí se nacházejí  desítky barů, 

restaurací a  klubů, které jsou zejména o  víkendu 

hojně navštěvovány mladou a  střední generací. 

V klubech na Stodolní a v přilehlých ulicích uslyšíte 

téměř všechny světové jazyky. Kluby se liší svým 

zaměřením – některé se specializují na hudbu še-

desátých let, jiné pak na nejmodernější hudební 

žánry.  Najdete zde však také výborné restaurace 

a příjemné kavárny. V roce 2006 byla ulice rekon-

struována a  v  roce 2007 byla poblíž jejího konce 

otevřena nová vlaková zastávka Ostrava−Stodolní, 

která leží na trati Ostrava–Valašské Meziříčí. 

NOVINKA! Agentura pro regionální rozvoj 

ve spolupráci s  Agenturou Stodolní a  CK Favorit 

připravila pro návštěvníky Stodolní ulice suvenýr 

v podobě pamětní mince. Pamětní minci Stodolní 

ulice můžete zakoupit v cestovní kanceláři Favorit 

a. s., Nádražní 33, 702 00 Ostrava 1, prodejní doba 

9–17 hod., a v Sherlock´s pub, Stodolní 16, 702 00 

Ostrava 1, prodejní doba od 18 hodin.

Technické památky – Moravskoslezský kraj 

je v celé České republice nejbohatší na technické 

atraktivity od vojenských opevnění přes doly, hutě 

a pivovary. Jeho dominantou je národní kulturní 

památka Dolní oblast Vítkovic, která připravuje pro 

své návštěvníky v roce 2012 novinku. Návštěvníkům 

bude umožněn vstup do srdce vysoké pece, kam je 

dopraví nový skleněný skipový výtah s nečekaným 

pohledem na ocelové panorama železáren.

NOVINKA! Moravskoslezský kraj a Agentura 

pro regionální rozvoj připravují jako nový produkt 

cestovního ruchu v  roce 2012 otevření stezky 

technických atraktivit se seriálem zajímavých akcí 

v technických objektech v Moravskoslezském kraji. 

www.arr.cz
www.msregion.cz

Pozvánka do 
Moravskoslezského 
kraje
Vážení návštěvníci, Moravskoslezský 
kraj je dnes stejně dobrým místem pro 
každodenní život jako pro rekreační 
pobyt. 

Návštěvníka přivítají moderní města nabízející 

dobrou kuchyni v  nápaditých interiérech restau-

rací a hospůdek. Stejně přitažlivá je dnes i nabídka 

kulturního vyžití od Janáčkova máje přes Colours of 

Ostrava až po osobitou atmosféru divadel a klubů. 

Přitažlivost přírody Jeseníků i  Beskyd dopl-

ňují jako pamětníci dávných časů hrady, zámky 

a  památkové rezervace. Chráníme a  zvelebujeme 

unikátní technické památky, které jsou dokladem 

schopnosti mozků i  dovednosti rukou našich 

předků. Svá místa pro aktivní odpočinek najdou 

na desítkách kilometrů nových a bezpečných tras 

cyklisté i chodci. 

Ke hře zvou moderní golfové areály, k zotavení 

těla i ducha pak naše lázeňská centra v Karlově Stu-

dánce, Darkově i Klimkovicích. Těšíme se, že k nám 

přijedete, a věříme, že se budete i rádi vracet. 

Ing. Jaroslav Palas,

hejtman Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj – 
fenomén techniky a zábavy
Jedním z fenoménů cestovního ruchu se v posledních letech staly kromě 
Stodolní ulice, vyhlášeného ostravského centra zábavy, také technické památky 
Moravskoslezského kraje.
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Kumánský a templářský kámen – oba najdeme 

v románském kostele sv. Petra a Pavla. Vystavěn byl 

roku 1160 Konrádem Otou, údělným přemyslov-

ským knížetem znojemským. Dlouhá léta k  sobě 

poutá pozornost odborníků i milovníků záhad díky 

dvěma kamenům − tzv. Kumánskému a Templář-

skému. Oba kameny najdete vlevo od hlavního 

vchodu, vedle dveří do sakristie. Kumánský kámen 

je v podstatě zlomek náhrobního kamene, snad pa-

třící pokřtěnému Kumánovi, pohřbenému v tomto 

kostele, který má na obvodu několik neobvyklých 

znaků. Orientalista Dr. Pavel Poucha zjistil, že se 

jedná o  písmo ujgurské, později užívané Mongo-

ly, a nápis značí slovo Margus (poturčeně Markus). 

Templářský kámen je pravidelně čtvercový s  vy-

tesaným dutým templářským křížem. Kostel totiž 

na přelomu 13. a 14. století náležel templářskému 

řádu a  v  kostele samém byl roku 1310 pohřben 

kontur řádu Ekko. Víte, kde se kostel nachází?

Románská rotunda Nanebevzetí Panny Marie 

− byla snad založena Břetislavem I. jako součást 

Znojemského hradu. Dosud se soudilo, že rotunda 

i hrad byly vybudovány v druhé polovině 11. stole-

tí, po rozdělení na tři údělná přemyslovská knížec-

tví (Brněnské, Znojemské a  Olomoucké). Novější 

výzkumy posouvají stavbu rotundy i  vznik maleb 

až do 1. poloviny 12. století, do doby vlády knížete 

Konráda Znojemského. V roce 1947 tu byl objeven 

v omítce latinský nápis, který podle většiny odbor-

níků říká, že roku 1134 kníže Konrád II. Znojemský 

do té doby svatyni Panny Marie nově zasvětil svaté 

Kateřině. Co bylo doopravdy skutečným důvodem 

vzniku výjimečných maleb s panovnickým cyklem, 

dosud nikdo přesvědčivě nedoložil. Znojemský 

historik J. Zástěra nabízí jiné, odvážné hypotézy, 

které hovoří o  tom, že ve Znojmě sídlil velkomo-

ravský kníže Rostislav a  že rotunda byla postave-

na a  částečně vymalována už po příchodu Cyrila 

a Metoděje. Víte, jak je rotunda vysoká?

?
Znáte odpovědi na naše čtyři otázky? 

Pokud ano, napište nám do 15. 2. na adresu 

redakce nebo na redakce@kampocesku.cz. 

Pro tři autory správných odpovědí máme 

připraveny zajímavé ceny. 

Žlutický kancionál – jedná se o  renesanční per-

gamenový ručně psaný zpěvník písní (63 x 40 x 

16 cm) z roku 1558. Najdete v něm na 471 stranách 

české utrakvistické liturgické texty i  další zpěvy 

s  notami a  pozoruhodnou malířskou výzdobu. 

Kancionál dala pořídit městská obec žlutická ná-

kladem 283 kop grošů míšeňských a vrchnost při-

spěla 23 kopami. „Žlutičtí měšťané rozumným (tj. 

českým) dali jazykem nákladné sobě dělati knihy, 

tyto psáti, chtíce z  nich zpívati.“ Písmo (česká ba-

starda) a notace jsou od Vavřince Bílého a ilumina-

ce dílem významného malíře Fabiána Puléře z Ústí 

nad Labem. Víte, kolik váží Žlutický kancionál?

Verona – první písemnou zprávu o tomto českém 

městě najdeme v listině Přemysla Otakara II. z roku 

1265. Také on vybral strategicky významné místo 

k jeho založení − na trase mezi Prahou a Plzní. Roku 

1295 se z listiny krále Václava II. dovídáme, že bylo 

město nově vybudováno, a  vzniklo tak historické 

jádro Verony, které se v hrubých rysech dochovalo 

dodnes. Byl tu založen klášter dominikánů a roku 

1303 dostali měšťané od stejného panovníka pri-

vilegium, které potvrzovalo vlastnictví mnoha 

vesnic a právo spravovat se právem Starého Města 

pražského. Tak se Verona stala právně královským 

městem s vlastní městskou radou a purkmistrem. 

Nicméně stále pod dohledem královského rychtá-

ře. Víte, jak se město jmenuje dnes?

Člověk rozvíjí své myšlení, aby nezakrněl, aby rozuměl. Ne vždy se nám však daří 
porozumět všemu, co druzí říkají. Bývá to zpravidla proto, že mluví nám neznámou 
řečí. Třeba tatarsky. Nebo mluví sice česky, ale tak nějak jinak, politicky. Potom ať 
děláme, co děláme, a třebas se i se slovníkem v ruce prodíráme jejich hatmatěním, 
nehovíme mu ani za mák. Naštěstí historie hovoří srozumitelnější řečí.

Co možná nevíte
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 aktivace těla moderními sportovními aktivitami, 

jako je horolezectví, turistika a cyklistika, dále vy-

váženou výživou a vnitřní vyrovnaností – s jedineč-

ným prožitkem z přírody. Léčitel Sebastian Kneipp 

pohlíží na člověka jako na neoddělitelnou součást 

přírodního prostředí. Pro rozsáhlý region Národ-

ního parku Českosaské Švýcarsko jsou charakteri-

stické bizarní skalní útesy, původní lesy a hluboké 

divoké bystřiny.

povýšena za vlády krále Přemysla Otakara II. V roce 

2005, po obnově barokního jádra města a  mno-

hých památkových objektů, byl městu udělen titul 

Historické město 2005. Česká Kamenice dnes před-

stavuje významné turistické centrum regionu.

Ahoj sousede! 
Přírodní krásy a kulturní dědictví 
v Českosaském Švýcarsku 

Česká Kamenice
Přibližně dvacet kilometrů východně od Děčína, v místech, kde se setkává masiv 
Labských pískovců, České Středohoří a Lužické hory, leží Česká Kamenice. 

Labské pískovce rozkládající se v oblasti mezi Su-

dety a Krušnými horami jsou jedinečnou krajinou 

v rámci celé střední Evropy a jsou typické pro turis-

tickou oblast Českosaské Švýcarsko. 

Bad Schandau je moderní lázeňské město upro-

střed Národního parku Saské Švýcarsko. Mnoho-

strannou turistickou nabídkou a  krajinou, která 

vám vezme dech, jsou ročně nadšeny tisíce turistů. 

Snoubí se zde komplexní Kneippovo myšlení  – 

Jedná se o české partnerské město saského měs-

ta Bad Schandau. Právě v  České Kamenici hrával 

v  poutní kapli Narození Panny Marie na varhany 

Antonín Dvořák. Město je pravým kulturně-histo-

rickým klenotem. Česká Kamenice byla na město 

Navštivte nás na veletrzích:

REGIONTOUR Brno: 12.–15. 1. 2012

Pavilon P, stánek č. 111

Holiday World Praha: 9.–12. 2. 2012

Výstavní hala, stánek č. 750

Tipy na kulturní události:

Bad Schandau: 

4. saský turistický den, 3. městské malířské 

slavnosti: 11.–13. 5. 2012 

Elbsandsteinbouldercup (horolezecká soutěž): 

13.–15. 7. 2012

Mezinárodní hudební festival: 16. 6. 2012

Křinické údolní slavnosti: 28.–29. 7. 2012

Pohádkové vánoční dny v Bad Schandau: 

14.–16. 12. 2012

Česká Kamenice: 

Mezinárodní hudební festival: 15.–16. 6. 2012

www.bad-schandau.de
www.ceska-kamenice.cz
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Přestupte na 
šetrnou dopravu...
Vypravte se na výlety do Saského 

Švýcarska autobusy na pravidelných 

linkách – každý den jinam.

V letních měsících je pro vás 

připraveno více spojů!

Vychutnejte si romantické jízdy 

historickou tramvají Křinickým údolím 

v půlhodinových intervalech.

Od začátku sezony 2012 denně 

z městského parku v Bad Schandau.

Užijte si sezonní plavbu labským údolím 

na trase Bad Schandau – Hřensko a zpět.

Plavba 4x denně.

Každou sobotu a neděli (v sezoně) 

plujeme až do/z Děčína.

Cyklobusem nahoru, na kole dolů.

Využijte cyklobusy na linkách č. 216, 

217, 219, 242, 245, 260 a 268/269.

Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH
Lodní a tramvajová linka
tel.: 0049-35022-5480, e-mail: badschandau@ovps.de
Autobusová linka a pronájem vozidel
tel.: 0049-3501-792160, e-mail: pirna@ovps.de
www.ovps.de

V německém Bad Schandau nedaleko Hřenska na-

jdete moderní Informační a návštěvnické středisko 

Národního parku Saské Švýcarsko. Návštěvníci se 

u nás seznámí se vznikem zdejšího regionu, jeho bo-

haté fl óry a fauny. Uvidí mravenčí zoo, noční život, 

multimediální prezentace i plastický model unikátní 

krajiny na českoněmeckém pomezí. Dvojjazyčné ex-

pozice (německy i česky) jsou bezbariérové a vhod-

né pro rodiny s dětmi. Otevřeno po celý rok, v lednu 

zavřeno.

Informační a návštěvnické středisko 
Národního parku Saské Švýcarsko

Nationalpark Zentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B, 01814 Bad Schandau (Německo)
tel.: 0049-35022-50240
e-mail: nationalparkzentrum@lanu.de
www.lanu.de

Jak se k nám 

nejlépe dostanete:

35 km z Drážďan, 20 km od A 17

140 km z Prahy po dálnici D8

20 km z Děčína po silnici 62

Nezapomenutelný zážitek 
z koupání ve světle a s hudbou
Víkend plný požitků a uvolnění
Speciální akce
Prostor pro matky s dětmi
Liquid visuals
Vodní svět
Mlhová projekce
360° videoprojekce obrazců 
a barev na strop kopule
Těšíme se na vás! 

Otevírací doba: Ne–Čt 10–22 hod

 Pá a So 10–24 hod

 Za úplňku do 2 hod

Toskana Therme
Rudolf-Sendig-Strasse 8a, D-01814 Bad Schandau
tel.: 0049-35022-54610
badschandau@toskana-therme.de
www.toskanaworld.net

Termální lázně Toskana World
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Snow Paradise Veľká Rača – 
Oščadnica Kysucké Beskydy *****
  výběrový osmihodinový lístek (je na vás, 

kterých 8 hodin budete ve středisku lyžovat – 

platnost skipasu končí po vyčerpání 8 hodin 

a skončení zimní sezony)

  Slovakia Super Skipas platí ve střediscích Veľká 

Rača – Oščadnica, Jasná Nízké Tatry, Donovaly, 

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Vysoké Tatry – 

Tatranská Lomnice

více na www.velkaraca.sk; www.snowparadise.sk

Vrátna Free Time Zone 
Malá Fatra ***** 
  zvýhodněné ceny skipasů na 3 a 4 dny, nebo 

skipas zdarma na 5 dní 

  skvělé ceny ubytování

  adrenalinové zážitky – skupinové výlety na 

sněžnicích a skialpinistické pochody

více na www.vratna.sk

Dále doporučujeme:
Ski Oravice – Západní Tatry **** 

více na www.meanderskipark.com

Roháče Spálená – Západní Tatry ****

více na www.tatrawest.sk

Ski Bachledova – Spišská Magura **** 

více na www.skibachledova.sk

Pezinská Baba – Malé Karpaty *** 

více na www.lkbaba.sk

Ski centrum Bačova Roveň – Nízké Tatry *** 

více na www.bacovaroven.sk

SKI TMG Remata – Kremnické vrchy *** 

více na www.skitmg.sk

Ski Centre Levoča – Levočské vrchy *** 

více na www.skicentrelevoca.sk

Winter Park Martinky – Malá Fatra *** 

sněžný bar s bohatou nabídkou občerstvení

více na www.martinky.com

Orava SNOW – Oravské Beskydy *** 

více na www.oravasnow.sk

Lyžování 
na Slovensku

Jasná Nízké Tatry *****
  zasněžování horního úseku střediska

  testovací centrum (vyzkoušejte si nejnovější 

modely lyží, které si zde můžete i zakoupit) 

  společný skipas pro střediska Jasná Chopok 

Sever, Chopok Jih, Vysoké Tatry – Tatranská 

Lomnice, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Starý 

Smokovec

více na: www.jasna.sk

Vysoké Tatry – Tatranská Lomnice *****
  nová sjezdovka

  nová osmisedačková lanovka 

  testovací centrum (vyzkoušejte si nejnovější 

modely lyží, které si zde můžete i zakoupit) 

  společný skipas pro střediska Vysoké Tatry – 

Tatranská Lomnice, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, 

Starý Smokovec

více na: www.vt.sk

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso *****
  ski servis, lyžařská školka a dětský koutek

  depot lyží (úschovna lyží, kde vám vysuší lyže 

a vydezinfi kují přeskáče, pro vypůjčené lyže je 

depot zdarma, možnost zamykacích skříněk)

  společný skipas pro střediska Vysoké Tatry – 

Tatranská Lomnice, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, 

Starý Smokovec

více na: www.vt.sk www.slovakia.travel
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Co se chystá 
v Městských 
divadlech 
pražských
Od začátku prosince se v Městských divadlech 

pražských zase zkouší. V březnu budou uvede-

ny dvě premiéry. V Divadle Rokoko se můžete 

těšit na divadelní adaptaci knihy Květy Legá-

tové Želary a v Divadle ABC vás čeká autorský 

počin Jiřího Janků a Petra Svojtky Bedřich Sme-

tana: The Greatest Hits (premiéra 17. března).

Květa Legátová

Želary

Česká premiéra 10. března 2012

Válečné roky převrátily život nejednoho člově-

ka naruby. Eliška, lékařka z brněnské nemocni-

ce, se ocitá v nebezpečí života stejně jako všich-

ni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se 

v horské vesnici Želary, v pozemském ráji, kam 

hřmění války zatím nedolehlo. Nachází tu zcela 

nový pohled na svět, nové hodnoty a  přede-

vším lásku, o jaké neměla vůbec tušení. 

Hrají: E. Pacoláková, V. Fridrich, J. Smutná, O. Víz-

ner, V. Janků, V. Dvořák, J. Nosek, L. Jurek a další. 

Režie: Pavel Khek

Jiří Janků, Petr Svojtka

Bedřich Smetana: The Greatest Hits

Premiéra 17. Března 2012

Komediální muzikál pro činoherce, který vás 

pobaví a současně i rozšíří vaše hudební obzo-

ry. Všechny Smetanovy opery v jednom večeru.

Grantový systém nemusí být vždy jen terčem 

kritiky, může se stát i  zcela zásadním tvůrčím 

impulzem. Skupina herců v  nejmenovaném 

souboru stojí na prahu zkoušení velkého klasic-

kého textu, když k nim dorazí zpráva o fi nanč-

ním krachu divadla, který je možno odvrátit 

pouze nastudováním souborného díla velikána 

české národní hudby. I když je to úkol zdánlivě 

neřešitelný, společně se do něj všichni pustí 

a výsledek…? To už musíte posoudit sami.

Hrají: P. Juřica, J. Klem, L. Lipský, L. Pernetová, 

S. Milková, R. Kalvoda, M. Slaný, R. Říčař, Z. Vencl 

a další. 

Režie: Petr Svojtka

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

  Praha, Pražský hrad
Rudolf II. – král je mrtev – výstava připomínající 

400. výročí úmrtí českého krále a  římského císaře 

Rudolfa II. proběhne od 20. 1. 2012 (výroční den 

panovníkova úmrtí) do 27. 1. 2012 v autentických 

prostorách spojených s  Rudolfem II. na Široké 

chodbě a  Rudolfově galerii v  Novém paláci Praž-

ského hradu.

Na Široké chodbě se návštěvníci seznámí formou 

textových panelů s  průběhem závěrečné život-

ní etapy panovníka na Pražském hradě, dvorním 

pohřebním ceremoniálem a  antropologickými 

průzkumy Rudolfových pozůstatků prováděných 

v minulém století. Těžiště expozice bude spočívat 

ve vystavení artefaktů spojených s vlastní osobou 

Rudolfa II. a  jeho posledních dní – kopie rakve, 

pohřební oděv, viscerální nádoby, pohřební in-

signie apod. V  sousední Rudolfově galerii bude 

probíhat doprovodný program složený z  promí-

tání dokumentárních fi lmů o  Rudolfovi II., jeho 

době, alchymii a  umění. Filmová projekce bude 

doplněna přednáškami předních odborníků z  řad 

historiků a kunsthistoriků zabývajících se rudolfín-

skou tématikou (dr. E. Fučíková, dr. B. Bukovinská, 

prof. P. Kalina a další).

www.hrad.cz

 Beroun
Do 19. 2. 2012
V  dílně barokního malíře – Výstava, na které od-

halíte tajemství dílny barokního malíře Jana Vác-

lava Spitzera, je plná příběhů. U každého plátna si 

můžete přečíst něco o životě zobrazeného světce 

nebo třeba jen přeložený latinský nápis z obrazu. 

Nezapomnělo se ani na dětské návštěvníky, kteří 

tak mohou porozumět duchu barokní doby. Zjistí, 

co je to atribut, jaká byla v té době móda, vyzkou-

šejí si, jaké to je nosit dobovou paruku a v závěru 

zapojí i svou fantazii. 

www.mesto.beroun.cz

 Tábor
Do 28. 1. 2012
Papírové hrady a zámky – Papírové modely Ivana 

Zadražila vám v gotickém sále Staré radnice před-

staví na 35 českých hradů, zámků a  kostelů. Ivan 

Zadražil je stavební projektant z  Pelhřimova, kte-

rý ve volném čase vyrábí papírové vystřihovánky 

hradů a zámků, ale i dalších staveb či dopravních 

prostředků. 

Do 15. 2. 2012
Ignác Šechtl – báječný muž s  fotoaparátem a  kli-

kou – V malém sále Střelnice byla instalována část 

výstavy fotografi í zapůjčená z  Muzea fotografi e, 

které se v zimním období zavírá. Na výstavě uvidí-

te nejstarší dochované snímky Tábora, fotografi e 

z  příjezdu císaře Františka Josefa I. nebo stavby 

bechyňské dráhy. 

www.taborcz.eu

Nové Hrady
Do 6. 5. 2012

Rožmberské Novohradsko – Výstava představuje 

osudy hradu a celého Novohradska za vlády Pánů 

z růže. Kromě informačních panelů, barevných fo-

tografi í a ilustrací si také prohlédnete trojrozměrné 

artefakty. 

www.novehrady.cz

 Plzeň
Do 5. 2. 2012

Secesní sklo z  Klášterského Mlýna – Na výstavě 

v Plzni uvidíte sklo, které má své čestné místo v ex-

pozicích všech významných evropských i  zámoř-

ských muzeí. Výstava vám detailně přiblíží vázy 

a mísy, které jsou skutečně reprezentativními ukáz-

kami z produkce sklárny. 

Do 11. 3. 2012
Expedice středověk – Vyzkoušejte si středověk na 

vlastní kůži na interaktivní ěpro malé i  velké ná-

vštěvníky. Návštěvníci si všechny exponáty budou 

moci vyzkoušet, osahat i vyfotit. 

www.plzen.eu

Zámek Zbiroh
13. 1. – 18. 3. 2012
Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu 

templářů – Vydejte se po stopách templářů a Leo-

narda da Vinci. Na zámku Zbiroh se v  rámci výji-

mečného projektu představí nedávno objevený re-

nesanční obraz tváře geniálního umělce. Exponáty 

budou doplněny předměty z českých muzeí, které 

se týkají působení řádu templářů u nás. 

www.zamek-zbiroh.cz

Hrádek nad Nisou
Do 31. 1. 2012
Výstava betlémů – vystaveny budou vzácné jes-

ličky z  roku 1890, drátěné, dřevěné, chlebové, 

obrazové betlémy, podmalby na skle, pohlednice, 

medaile a papírové archy z 19. Století. Součástí vý-

stavy je i  prohlídka muzea bez průvodkyně. Děti 

mohou vyrobit ozdobu na stromeček a získat slad-

kou odměnu. 

www.hradek.cz

 Liberec
Do 15. 1. 2012
Dřevošrot Zdeňka Viléma – Severočeské muzeum 

v Liberci zaplnila zvláštní výstava. Předměty, které 

dosloužily a  zůstaly na obtíž, proměnil liberecký 

výtvarník Zdeněk Vilém v umělecká díla. 

8. 2. 2012 v 19 hodin
Jaroslav Svěcený & Cigánský diably – Téměř dvě 

hodiny koncertu nabitého energií, záplavy perfekt-

ně odehraných tónů a virtuózního souznění dvou 

na první pohled interpretačně odlišných subjektů 

je fascinující. 

www.liberec.cz
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Oldřich Vízner by 
nevydržel být 
bezdomovcem, radši 
bude pracovat
Role „elegantního bezdomovce“ čekala na Old-

řicha Víznera v nové komedii pražského Divadla 

Kalich Hledání slov, jejíž autorkou je vyhlášená 

britská spisovatelka Sue Townsendová (např. 

Tajný deník Adriana Molea). Schází se v ní spo-

lečně se Sabinou Laurinovou, Bárou Munzaro-

vou a Hynkem Čermákem na hodinách diskrét-

ního kurzu čtení a psaní pro dospělé. 

„Hrdinové této hry mají problémy, které jen vel-

mi obtížně dokážou přiznat sami sobě, natož 

pak veřejně. To mě na mé postavě velmi zají-

má. A další zajímavý moment je, že se z mého 

George stává bezdomovec. Jak jsme během 

zkoušek více do té hry pronikali, najednou 

jsme si uvědomili, co život bez domova vlastně 

všechno obnáší – musíte mít kam jít na toaletu, 

všechny svoje věci pořád taháte s sebou… Neu-

mím si něco takového ani představit, jen vím, že 

bych jako bezdomovec nepřežil ani den.“

Svůj skoro až obdiv na adresu lidí bez střechy 

nad hlavou vysvětluje populární herec násle-

dovně: „Já bych žít jako oni opravdu nedokázal. 

Ono to vypadá jednoduše, nepracovat. Jenže 

co má člověk dělat celé ráno, co pak v noci? Na-

víc teď v zimě. Úděl bezdomovce jsem si prožil, 

ale v teple na jevišti. Obecně mám rád co nej-

méně rekvizit, abych nebyl závislý na někom, 

kdo mi je včas podá. V Hledání slov si všechno, 

skutečně všechno, tahám sebou. Takže mě jímá 

hrůza, abych vlastní vinou něco neopomněl.“

Diváky naštěstí hrůza jímat nemusí, na komedii 

Hledání slov se naopak královsky pobaví vytří-

beným anglickým humorem.

www.divadlokalich.cz 

  Česká Třebová
7. 1. 2012 Kostel sv. Jakuba Většího
Tříkrálový koncert – vystoupí pěvecký sbor Bendl 

pod vedením J. Menšíka a  Břevnovský chrámový 

sbor Praha.

13. 1. 2012 Restaurace Na Horách, 20 hod.
XVII. Reprezentační ples – pořádá Dům dětí a mlá-

deže Kamarád a Fincentrum

13. 1. 2012 Národní dům Česká Třebová
3. hokejový ples

14. 1. 2012 Národní dům, 20 hod.
Ples fotbalového klubu Česká Třebová

21. 1. 2012 Národní dům, 19,45 hod.
44. reprezentační ples KDU-ČSL Česká Třebová

29. 1. 2012, Ekocentrum Podorlicko, 13 hod.
Turnaj v sudoku a pexesu

www.csop-podorlicko.org

Turistické informační centrum

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

e-mail: info@ceska-trebova.cz

tel.:+420 465 500 211

Bližší informace a kalendář akcí naleznete na 

www.ceska-trebova.cz

Nové Město na Moravě
11.–12. 2. 2012
Zlatá lyže 2012 – Nové Město na Moravě vás zve na 

74. ročník RWE Zlatá lyže. Přijďte podpořit domácí 

i zahraniční závodníky při jejich výkonech. 

www.nmnm.cz

 Pelhřimov
21. 2. 2012
Masopust – jako tradičně nebude chybět průvod 

ani tradiční veselice, jako kdysi bývalo stínání ko-

houta a shazování kozla z okna radnice.

www.mupe.cz

 Telč
Do 8. 1. 2012
Sousedé na talíři – Výstava o  společných a  roz-

dílných rysech v  kuchařském umění jižní Moravy 

a Dolního Rakouska. Těšit se můžete na bohatý do-

provodný program, např. workshopy, přednášky či 

ochutnávky regionálních potravin.

www.telc.eu

 Brno
Do 18. 3. 2012
Obrazy mysli – Mysl v  obrazech – Obsáhlý a  mi-

mořádný výstavní projekt, připravený Moravskou 

galerií v Brně ve spolupráci s Německým muzeem 

hygieny v Drážďanech, stojí na rozhraní mezi umě-

leckým a vědeckým zobrazováním lidské mysli. 

www.brno.cz

Hustopeče
18. 2. 2012, 10–19hod.
Masopust – Přijďte na Hustopečský masopust na 

Turhandlích. Těšit se můžete na průvod masek, za-

bijačkové speciality, dobročinnou aukci vín, ochut-

návku vín z místních sklepů a další. 

www.hustopece-city.cz

Mikulov
Do 31. 3. 2012
Tak trochu jiná zima – přijďte si vychutnat zimní 

atmosféru starobylého Mikulova při hodinové pro-

hlídce města se šálkem svařeného vína. 

www.mikulov.cz

 Slavkov u Brna
Do 26. 5. 2012
Kancléř čtyř panovníků – výstava seznamuje a při-

bližuje osobnost Václava Antonína Kounice. Přináší 

také unikátní archivní doklady a  předměty doku-

mentující život tohoto významného šlechtice 18. 

století, které se v tomto množství a kvalitě sešly na 

jednom místě prakticky poprvé. 

www.slavkov.cz

Hlučín
Do 22. 1. 2012
Krajina Hlučínska a  Beskyd – Výstava úžasných 

velkoformátových krajinářských fotografi í Micha-

la Šofera, zaměřená na krásnou přírodu Hlučínska 

a Beskyd. 

www.hlucin.cz

Ostrava
14. 2. 2012
Broadway On Ice – Máte rádi známé světové mu-

zikály Chicago, Hello Dolly, Fantom Opery, West 

Side Story? Pokud ano, tak si určitě nenechte ujít 

jedinečnou příležitost vidět je v netradičním pojetí. 

Muzikály ožijí v originální, zábavné a úchvatné cho-

reografi i na ledě. Broadway On Ice je oslavou krásy, 

elegance a krasobruslařského umění a v mnohém 

předčí vše, co u nás zatím bylo na zimních stadio-

nech k vidění. 

Do 19. 2. 2012
Černá slunce – Výstava představí díla českého vý-

tvarného umění od poloviny 20. let do poloviny 

40.  let 20. století. Expozice navazuje na projekt 

Sváry zření, který se v  ostravském Domě umění 

uskutečnil na přelomu roku 2008 a 2009. 

www.ostrava.cz

Olomouc
Do 29. 2. 2012
Kluziště v centru Olomouce – Zima už je zase tady 

a  k  ní neodmyslitelně patří nejrůznější zimní ra-

dovánky. A  proto se část olomouckého Dolního 

náměstí v historickém centru města proměnila ve 

veřejné kluziště. Tak neváhejte a přijďte si i vy za-

darmo zabruslit! Pokud nevlastníte brusle, tak vám 

je rádi půjčí přímo na místě. Pro nováčky na brus-

lích město nabízí veřejnou školu.

www.olomouc.eu
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Víte, jaké místo je na obrázku?

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání listopad–prosinec 2011

Turistickému informačnímu centru Hradec KrálovéGočárova 1225, 500 02 Hradec Králové

L d TTuuTT

rriisstt
iicckkýýkk mmaaggggaazzíí

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíce listopad–prosinec 2011
Celkem došlo 1011 odpovědí, z toho 930 e-mailů a 81 dopisů.

Vánoce jako v pohádce
Co je to advent?  a) doba přípravy a očekávání Vánoc

Koho nenajdete v betlémě?  c) Křemílka

Kolik schodů vede do věže na hradě Grabštejn?  b) 86

Kdo vlastnil zámek Sychrov v době jeho největší slávy?  a) rod Rohanů

Co najdete nad vstupními dveřmi hradu Pernštejn?  b) znak Pernštejnů

Těšíte se na Ježíška?  a) + b) + c) ano

Celkem soutěžilo: 166 čtenářů, správné odpovědi: 156, špatné odpovědi: 10 

Výherci: Lucie Dunovská, Město Touškov; Bára Havlátová, Líbeznice; Sára 

Švábová, Praha 9-Vysočany

Kartografi e Praha
Otázka: Ve kterém průvodci se popisuje trasa tajemným pohořím Monti 

Sibillini?

Správná odpověď: c) Nejkrásnější horské silnice k Jadranu

Celkem soutěžilo: 131 čtenářů, správné odpovědi: 104, špatné odpovědi: 27

Výherci: Zdeňka Trnková, Most; Yvona Umlaufová, Hroznětín; David Fogl, 

Studená

Edice ČT 
Otázka: Ve kterém městě se narodila představitelka majitelky cukrárny Radky 

Sladké?

Správná odpověď: v Praze

Celkem soutěžilo: 202 čtenářů, správné odpovědi: 201, špatné odpovědi: 1 

Výherci: Daniela Dočkálková, Ostrava-Hrušov; Jana Kapustová, Vodňany; Sta-

nislav Boček, Lysá nad Labem

Vánoční akce v Jablonci nad Nisou
Otázka: V roce 2009 byla v okolí Jablonce nad Nisou otevřena nová rozhledna, 

znáte její název?

Správná odpověď: Císařský kámen

Celkem soutěžilo: 143 čtenářů, správné odpovědi: 129, špatné odpovědi: 14 

Výherci: Marie Dostálová, Loučany; Jaroslav Honzík, Heřmanův Městec; Vla-

dimír Provazník, Černá za Bory

Křížovka
… ale také její věštírnu…

Celkem soutěžilo: 301 čtenářů, správné odpovědi: 300, špatné odpovědi: 1

Výherci: Pavla Kuřinová, Bavorov; René Toms, Teplice; Helfrid Volkert, Hrádek 

nad Nisou

Co je to?
Kubova Huť

Celkem soutěžilo: 68 čtenářů, správné odpovědi: 59, špatné odpovědi: 9 

Výherci: Lucie Kejmarová, Stochov; Michal Zatloukal, Praha 4-Braník, Marie 

Šmejkalová, České Budějovice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a název místa na 

obrázku zašlete 

do 15. února 2012 

na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Dvakrát třem 

autorům správných odpovědí 

zašleme mapu.

www.kampocesku.cz   48

KAM pro bystré hlavy



Dny pro odborníky:
12.–13. 1. 2012 (13. 1. do 14.00 hod.)

Dny pro veřejnost:
13.–15. 1. 2012 (13. 1. od 14.00 hod.)

Veletrhy cestovního ruchu
• Nabídka dovolené ve více než 100 zahraničních 

destinacích

• Prezentace regionů České republiky 

• Veletržní slevy na zakoupené zájezdy

• GO Kamera – cestovatelské filmy a světoznámí 
cestovatelé na výstavišti

Program pro rodiny s dětmi:
• Víkendový program plný her, zábavy a tance 

– představení zajímavých destinací spojené 
s ochutnávkou zahraniční kuchyně

Zvýrazněná témata:
• Církevní turistika 

• Golfové resorty 

• Gastronomie – krajové speciality a zahraniční 
kuchyně 

• Lidová řemesla 

• Workshop Škola v pohybu – nabídka  
skupinových zájezdů

12.–15. 1. 2012
Brno – Výstaviště

22. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

21. mezinárodní veletrh 
turistických možností  
v regionech



www.ZAJEZDYZAMILION.cz
PŘIJĎTE A VYHRAJTE

www.holidayworld.cz

Navštivte veletrh v době pro odbornou veřejnost! S tímto kupónem na 
HOLIDAY WORLD 2012 v pátek 10. 2. 2012  
od 14.00 hodin jen za víkendových 140 Kč!

* kupón předložte bez vyzvání u pokladny




