
Turistický magazín

ZDARMA

ročník 1, prosinec 2007

Čas zimního slunovratu
Krušnohorskou bílou stopou

Šest bran vede k nám… 
Vánoce na jižní Moravě



Dokonalý přehled o cestování
18. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

17. mezinárodní 
veletrh turistických
možností v regionech

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: 541 152 984, 823
Fax: 541 153 062
go@bvv.cz
regiontour@bvv.cz

10.–13. 1. 2008
 Brno – Výstaviště

www.bvv.cz/go
 www.bvv.cz/regiontour

SLEVOVÝ KUPON
Odevzdejte tento kupon u pokladny, kde Vám bude vyměněn 
ve dnech 12.–13. 1. 2008 za zlevněnou rodinnou vstupenku, 
tj. za 65,- Kč (pro 2 dospělé osoby + 2 děti).                 

č. 13

210x280 KAM po Cesku.indd   1 11/14/07   4:14:45 PM



1

Milí čtenáři,
dostalo se vám do rukou první číslo prvního ročníku nového 
turistického magazínu KAM po Česku. Jak už sám název napo-
vídá, máte jeho prostřednictvím možnost vydat se spolu s námi 
po vlastech českých až tam, kam vás nohy ponesou. Na místa 
zajímavá i krásná, tajemná či kletá nebo do krajů, oblastí, měst či 
obcí kde žijí lidé, kteří se s vámi rádi podělí o to krásné, co u nich 
mají.    

Magazín bude vycházet devětkrát ročně, z toho třikrát jako dvou-
měsíčník (leden – únor, červenec – srpen a listopad – prosinec) 
a šestkrát jako měsíčník. Najdete ho vždy v prvním týdnu nového 
měsíce ve většině informačních center po celé České republice. 
Na jeho stránkách se budeme věnovat nejenom tipům na výlet, 
ale také novinkám a užitečným radám jak cestovat.  

V tomto čísle jsme se zaměřili především na zvyky a obyčeje, které 
udržujeme nebo se alespoň snažíme udržovat, tedy na advent. Ale 
mimo to v něm najdete i tipy, jak a kde strávit zimní dovolenou, 
kam se vydat za kulturou, sportem či odpočinkem. Najdete tu 
také několik znalostních soutěží o zajímavé ceny. Podtrženo a 
sečteno věříme, že se vám naše první číslo bude líbit a třeba se 
stanete jeho pravidelnými čtenáři.  

Luděk Sládek
šéfredaktor  

Obsah

Turistický magazín KAM po Česku, prosinec 2007
Vydavatel: Miloš Uhlíř – BASET 
Šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@baset.cz) 
Redakce: Petr Šrain (petr@baset.cz) 
Adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3 
Tel. +420 222 944 817, Tel. / fax: +420 222 944 816 
E-mail: kam@baset.cz,  www.kampocesku.cz 
Registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
Grafická úprava a sazba: Jarmil Dufek 
Tisk: H.R.G. spol. s r.o. v Litomyšli
Vydavatel neodpovídá za obsah inzercí a PR článků.

Vánoce na jižní Moravě 28

Toulavá kamera popáté 7

Krajina a lidé 20−21 

KAM pro bystré hlavy 32

KAM za kulturou 30−31

Šest bran vede k nám. . . 25

Vlakem za sněhem 18−19

Sedm píseckých ohlédnutí 17

Vánoce v Ústeckém kraji 10−11

Krušnohorská bílá stopa 8−9

Oustecké betlémy 28

Předvánoční procházka Českými Budějovicemi 16

Procházky Prahou v posledním měsíci roku 4

Advent u Marií 5

Zdeněk Šternberk 3

Milada Horáková byla jediná . . . 12

KAM píše recenze

Kam do regionu

KAM na výlet

KAM to vidí



2

KAM to vidí

Vážená redakce magazínu KAM,
dovolujeme si Vám zaslat tento dopis a zároveň Vám věnovat pohád-
kového skřítka „Lesního novináře“, jako talismana redakci nového 
magazínu, který jistě poslouží k rozvoji cestovního ruchu v ČR. 
Tento pohádkový skřítek je z pohádkové dílny našeho Mistra cechu 
stavitelského – Jindřicha Fábina z Poděbrad. 

Projekt Pohádková Šumava vznikl v roce 2005 a jeho cílem je zatrak-
tivnění turistického regionu Šumava turistům. A tak jsme s šumavskou 
pohádkářkou Zuzanou Dorogiovou začali hledat pohádkové bytosti, 
skřítky a strašidýlka. Už o rok později vznikla výstava pohádkových 
bytostí Šumavy, kterou realizoval pan Jindřich Fábin a za vydatné 
pomoci paní Lošťákové. Stálá výstava byla umístěna v obci Mlázovy, 
kde je také sídlo Pohádkové Šumavy. Projekt Pohádková Šumava 
získal certifikát „Šumava originální produkt“ udílený Regionální 
rozvojovou agenturou Šumava.

Za pohádkovou Šumavu Milan Poláček
www.pohadkovasumava.cz 

Vážený pane Poláčku,

předně Vám chci poděkovat za maskota, kterého nám pohádková dílna 
Šumavy věnovala. Ale co by to bylo za maskota bez jména. Proto jsme 
mu začali říkat Jarmil! Věříme, že se mu u nás bude líbit, a protože 
má rád přírodu, rád houbaří a navíc je milovníkem turistiky, určitě 
bude platným členem naší redakce.

Luděk Sládek  
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KAM to vidí

Opět nastala doba předvánoční, tzv. adventní. 
Toto označení pochází z latinského „advenio“ 
– přicházím. A kdo k nám vlastně má přicházet? 
Křesťanská věrouka nám již od nepaměti zvěstuje, 
že jde o příchod Vykupitele Ježíše Krista, o jeho 
první příchod na svět v podobě nuzného novo-
rozeněte v Betlémě, kterého toužebně očekávali 
již starozákonní proroci. Současně se v adventní 
době také oživuje touha po jeho druhém, slavném 
příchodu na konci vesmírných časů. Advent tedy naštěstí není jen 
obdobím uspěchanosti a horečné materiální aktivity, má svou neza-
měnitelnou duchovní atmosféru, především atmosféru radostného 
očekávání.

Radost, opravdová uchvacující radost je věcí velice vzácnou, cennou 
a vážnou, i úsměv a radostné vzrušení jsou cosi niterně vážného. 
Nikoliv obyčejné lehkomyslné veselí, jakési chvilkové, bezstarostné 
pobavení, které přichází a mizí v zapomnění jako vánek vzduchu. Pravá, 
k nadpřirozenu se upínající radost je něco zcela jiného. Zanechává 
hluboké, trvalé stopy a i vzpomínka na ni je radostná, protože jakousi 
výslednicí opravdové radosti je štěstí, které přichází jako dar shůry.

Doba adventní nám však nabízí nejen možnost dívat se dopředu 
a radovat se z očekávání, ale poskytuje nám i vhodnou příležitost 
zůstat se svými úvahami chvíli stát na místě, poohlédnout se nazpět 
a připomenout si sled námi prožitých dnů a měsíců končícího roku. 
Byl můj způsob myšlení, nazírání, úsudků a konkrétního jednání jen 
v souladu s právními normami naší občanské společnosti ve smyslu 
„co zákon výslovně nezakazuje, je každému dovoleno“? A jsem tedy, 
když se takto chovám, skutečně „slušný člověk“? Domnívám se, že 
takový názor je scestný. Co když si třeba připomeneme tzv. sedm 
hlavních hříchů křesťanské mravouky: pýchu, lakomství, smilstvo, 
závist, nestřídmost, hněv a lenost? Jde tu jednoznačně o etice odporu-
jící, závažné neřesti, kterých se musíme důsledně vyvarovat, i když je 
žádný trestní zákon nepostihuje. Myslím, že není třeba blíže rozvíjet 
facit této úvahy.

Advent – denní jas se rychle krátí, večery se prodlužují, rána procitají 
z temnot pozdě, obklopuje nás zvláštní atmosféra rozjímání, očekávání 
a zpětného pohledu.    

Zdeněk Sternberg

Mikuláše historie, legendy, tradice i lidová slovesnost 
vykreslily pestrými barvami jako patrona, který pomáhá 
skoro všem. Vedle něho je anděl nadpřirozená bytost, žijící 
v Nebi a podřízená Bohu, kdežto čert je pohádková bytost, 
žijící v pekle a podřízená Satanovi. 

Historicky vzato víme o Mikuláši jen to, že se narodil kolem roku 
280/286 v Patrasu (Řecko) a zemřel 6. prosince kolem roku 345/351 
v Myře, dnes Demre (Turecko). To je vše. Dvě města si na něho 
dělají „nárok“, tím prvním je Demre, místo Mikulášova skonu, 
a druhým pak Bari v Apulii, kde jsou pochovány jeho ostatky. 
Pikantní je, že jeho ostatky se sem dostaly díky italským pirátům, 
kteří je uloupili v Myře. 

Tradice spojená s Mikulášem, který v předvečer 6. prosince navštěvuje 
v doprovodu anděla a čerta děti, se liší jak obsahem, tak vzhledem 
jeho oblečení, ale i doprovodem podle toho, v které části světa se 
právě nacházíte. A Mikuláše, tak jak ho znáte dnes, „stvořil“ teprve 
před 100 lety malíř Moritz von Schwind. Jediné, co se relativně 
nemění, jsou jeho atributy. Občas to jsou tři pytlíky zlata, tři chleby 
ale nejčastěji pak tři zlaté koule na knize, které jak praví legenda, mají 
znázorňovat příběh, kdy jistý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného 
domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim však dal po jednom měšci 
zlaťáků, aby už nemusely… a mohly se vdát. 

Z výchovného hlediska vzato, nevím do jaké míry je tato trojice 
vhodným doplňkem duševní potravy dětí. Jestliže se uvažovalo 
o změně animované upoutávky Večerníčka jen proto, že nabádá děti 
k odhazování odpadků po ulici, pádům do neznáma a k jízdě v autě 
bez pásů, co potom Mikuláš, anděl a čert, kteří umí děti parádně 
vyděsit? 

Josef Grof

Co víme o mikulášské tradici?
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5. 12. středa 
Jaké šaty má Pražské Jezulátko v adventní čas? 
S výkladem o historii kostela P. Marie Vítězné a jeho světoznámé 
sošky. Začátek akce ve 14.45 v Karmelitské ul. před vchodem do 
kostela. Vstup 50 Kč (kontaktní osoba: Eva Sokolová). 

16. 12. neděle
Adventní procházka Starým Městem s návštěvou výstavy bet-
lémů v Betlémské kapli 
Začátek akce ve 14.00 před Betlémskou kaplí. Vstup 50 Kč + vstup-
né na výstavu 25 Kč (kontaktní osoba: PhDr. Jiřina Chrastilová). 

16. 12. neděle 
Vyšehrad 
Celková prohlídka včetně kasemat. Začátek akce  ve 14.00 před kos-
telem sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kč (kontaktní osoba: průvodce PIS).

17. 12. pondělí 
Praha v čase zimním a vánočním
Krátké nahlédnutí do minulosti. Přednáška se koná od 17.00 
v sále ÚVL PIS,  Arbesovo nám. 4,  Praha 5. Vstup 50 Kč (kon-
taktní osoba: PhDr. Eva Havlovcová).

23. 12. neděle 
Tradiční procházka Pražským hradem v předvečer nejkrás-
nějších svátků roku 
Začátek akce v 15.00 u pomníku T. G. Masaryka na Hradčan-
ském náměstí. Vstup 50 Kč (kontaktní osoba: Eva Sokolová). 

26. 12. středa 
Jesličky v kostele P. Marie Andělské u kapucínů 
Prohlídka je spojena s procházkou po okolí. Začátek akce v 10.00 
před objektem kostela na Loretánském náměstí. Vstup 50 Kč 
(kontaktní osoba: Ing. Bohumil Kocourek).

30. 12. neděle 
Výstava betlémů v kostele P. Marie Ustavičné pomoci v Neru-
dově ulici 
Spojeno s výkladem o historii objektu a procházkou po okolí 
a návštěvou některých blízkých kostelů. Začátek akce ve 14.00 
před kostelem v Nerudově ul. Vstup 50 Kč + vstupné na výstavu 
cca 20 Kč (kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Náprstková).

31. 12. pondělí 
Strašidla v pražských ulicích 
Tradiční silvestrovská vycházka. Začátek akce v 18.00 
u Malostranských mosteckých věží.  Vstup 50 Kč (kontaktní 
osoba: Marie Breníková). 
Strašidla  v pražských ulicích – tradiční silvestrovská vycházka. 
Začátek akce v 18.00 u Betlémské kaple. Vstup 50 Kč (kontaktní 
osoba: Ing. Bohumil Kocourek). 

1. 1. 2008 úterý 
Tradiční novoroční výstup na Petřín 
Pěšky se vydáme  k vrcholu jedné z pražských dominant. Začátek 
akce ve 14.00 při dolním nástupišti lanovky na Újezdě. Vstup 
50 Kč (kontaktní osoba: Ing. Bohumil Kocourek). 

Procházky Prahou v posledním měsíci roku

Pražská informační služba
Betlémské nám. 2, 116 98  Praha 1   
Tel.: +420 221 714  152 
E-mail: info@pis.cz 
www.pis.cz
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Už od poloviny listopadu slýcháme ze všech stran advent, Vánoce, potažmo stromeček, nadílka, dárky a hlavně – kupte si. Přestože si 
moderní svět vykládá advent jako masivní útok na vaše peněženky, je to stále jen a jen advent. Adventus znamená latinsky příchod 
(Ježíše Krista) a době příprav na jeho narození (Vánoce) se říká advent. Stejně jako adventní věnec má 4 svíce (každá pro jednu adventní 
neděli) máme i my pro vás 4 adventní zastavení.

Advent u Marií

Kostel Panny Marie Sněžné
Klášter karmelitánů s kostelem nechal založit, krátce po své 
korunovaci v roce 1347, sám Karel IV., který chtěl, aby kostel byl 
zároveň kostelem korunovačním. V dobách husitských nepokojů 
z jeho smělých plánů sešlo, přesto má dnes kostel Panny Marie 
Sněžné nejvyšší klenbu v Praze (okolo 34 m). Za husitů tu kázal 
Jan Želivský, vůdce pražské chudiny. V kryptách farního chrámu 
je pochováno mnoho významných osobností. O druhé adventní 
neděli, 9. 12., se koná mše svatá v 9.00, 10.15, 11.30 a 18.00 
hodin.

Kostel Panny Marie pod řetězem na konci mosta
Jedná se o nejstarší kostel na Malé Straně (snad 1158– 182). Když 
vyhořel původní kostel i s klášterem (1420), věnoval tyto pozemky 
král Vladislav řádu maltézských rytířů. Název dostal kostel pravdě-
podobně díky řetězu, který se natahoval přes Vltavu, aby zabránil 
lodím proplout Prahou bez zaplacení cla. O třetí adventní nedě-
li, 16. 12., můžete navštívit kostel při bohoslužbě, která začíná 
v  9.30 hodin.

Kostel Panny Marie Vítězné 
Kostel byl postaven v letech 1611 - 1612 německými luterány a zasvě-
cen Nejsvětější Trojici. Po vítězství katolíků na Bílé hoře daroval kos-
tel Ferdinand II. (1624) řádu bosých karmelitánů, kteří ho zasvětili 
Panně Marii Vítězné. Od r. 1628 je v kostele umístěna proslulá soška 
Pražského Jezulátka, známého v katolických zemích jako Bambino di 
Praga. Bezmála 45 cm vysoká vosková soška z 16. století má 2 korunky 
a 46 šatiček. O čtvrté neděli adventní, 23. 12., se koná mše svatá v 10.00 
a 19.00 hodin. Půlnoční bohoslužba pak začíná 24. 12. ve 24.00 hodin.

Lucka Sládková

Kostel Panny Marie před Týnem – Týnský chrám
Tam, kde dnes stojí Týnský chrám, stával v 11. století románský 
kostelík, který v druhé polovině 13. století nahradil raně gotic-
ký kostel a v polovině 14. století dnešní vrcholně gotický kostel. 
Zajímavostmi kostela jsou zdejší varhany, nejstarší v Praze, nebo 
náhrobek dánského hvězdáře. Tychona de Brahe z roku 1601, Prv-
ní neděli adventní, 2. 12., zahájí osobně kardinál Miloslav Vlk 
požehnáním adventního věnce a mší svatou v 9.30 hodin.

Kostel Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18 
Praha 1 - Nové Město 

Kostel Panny Marie Vítězné 
Karmelitská 385 a 528
Praha 1 - Malá Strana

Kostel Panny Marie před Týnem
Staroměstské náměstí 604 
Praha 1 - Staré Město

Kostel Panny Marie pod řetězem
Lázeňská 
Praha 1 - Malá Strana 
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Sport areál Klíny
Areál je vhodný pro rodinné lyžování nebo také pro výuku 
lyžování a pobyty s dětmi. Jsou tu k dispozici 4 lyžařské vleky, 
půjčovna lyží, lyžařská škola, stanice Horské služby, snowpark, 
lyžařské běžecké okruhy a novinkou je také snowtubing. Dále je 
tu Horská chata Emeran s ubytováním v dvoulůžkových pokojích, 
restaurace, rychlé občerstvení, sauna, whirlpool, fitness, solárium, 
masáže, stolní tenis. Areál je v provozu celoročně, v létě je možno 
využít víceúčelové hřiště s umělým povrchem, horolezeckou věž, 
dětské hřiště, horské koloběžky, půjčovnu horských kol, Nordic 
Walking centrum a podobně.

Procházka deštným pralesem
Obří akvárium skýtá jedinečnou možnost zhlédnutí flóry a fauny 
Jižní a Střední Ameriky. Během prohlídky projdete deštným 
pralesem i pod hladinou sladkovodní tůně (objem cca 130 tisíc 
litrů), kde nerušeně pozorujete přirozené chování vzácných ryb. 
Nenechte si ujít jejich krmení, které v akváriu provádějí potápěči.

Snowtubing
To musíte zažít! To je něco! Sjíždění zasněženého svahu v upra-
vené dráze na speciálních člunech. Na kopec vyjedete ve člunu 
taženém lyžařským vlekem. Provoz denně od 10.00 do 16.30 hod.

Delfín – nekonečná zábava
Jedním z nejmodernějších krytých bazénů v ČR  je aquapark 
CPA Delfín. Ve své nabídce má například 25m plavecký bazén 
s vodními reproduktory, zábavný bazén se spoustou atrakcí, 91 m 
dlouhý tobogán, divokou řeku, whirlpool, parní nebo finskou sau-
nu, dětský svět, ricofit, masáže nebo restauraci s mokrým barem. 
Máte-li čas, přijďte si zaplavat...

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

Obří akvárium
Baarova 1663/10
500 02  Hradec Králové

Sport areál Klíny
Klíny 210, 436 00 Klíny
Tel.: +420 476 116 025 

Info Tel.: +420 720 623 748 
E-mail: ski@kliny.cz

www.kliny.cz

BVV Fair Travel, s. r. o. 
Rekreační středisko Zubří
592 31 Nové Město na Moravě

Tel.: +420 566 615 578 
E-mail: rs.bvvzubri@quick.cz

www.bvv.cz/ft

Centrum pohybových aktivit Delfín
Slovácké nám. 2377
688 01 Uherský Brod

Tel.: +420 572 619 541-2 
E-mail: info@delfinub.cz

www.delfinub.cz

Tel.: +420 495 534 555 
E-mail: office@obriakvarium.cz

www.obriakvarium.cz

KAM do regionu
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Publikace vás zavede na zají-
mavá místa České republiky 
– do podzemních labyrintů, 
netradičních muzeí nebo na 
rozhledny; projdete se také 
historickými městečky a zaví-
táte k unikátním přírodním 
výtvorům. Každou reportáž 
doprovázejí fotografie, 
mapa a praktické infor-
mace.

Na knižní pulty se nám dostává již páté 
vydání Toulavé kamery, jehož součástí je 
i DVD, na kterém najdete reportáže a díky 
kterému nahlédnete i do televizního zákuli-
sí, kde a jak pořad Toulavá kamera vzniká.
Příjemné počtení . . .

Soutěžní otázka
Kdo je autorem Toulavé kamery a kolik reportáží obsahuje přiložené DVD?
Své odpovědi nám posílejte na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3 
nebo na e-mail kam@baset.cz nejpozději do 18. prosince.

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

Nová kniha Lucie Seifertové navazuje na úspěšnou řadu 
prostorových leporel o české historii a pověstech. Tento-
krát nás zavede do jednoho z nejkrásnějších zákoutí naší 
republiky – do Českého ráje. Mezi zvětralými skalami tam 
rejdí čerti, v opuštěných hradech sídlí loupežníci a na pořá-
dek dohlíží skřítek Pelíšek. Udělejte pod stromečkem svým 
dětem radost.

Český ráj a jeho tajemství

Soutěžní otázka
Kde je v Českém ráji díra do pekla?
Své odpovědi nám posílejte na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3 
nebo na e-mail martina@baset.cz nejpozději do 18. prosince.

www.seifertova.cz

Od roku 2005 se v šumavské obci 
Prášily staví Archeopark, ve kte-
rém najdete rekonstrukce sta-
veb z doby, kdy na našem území 
žili Keltové. V letošním roce zde 
postavili největší repliku vstupní 
brány oppida ve střední Evropě, 
tzv. klešťovitou bránu. Návštěv-
níci tu mohou zhlédnout ukázky 
řemesel, festivaly, výukové progra-
my a mnoho dalšího.

Stopy Keltů

Soutěžní otázka
Replika klešťovité brány byla postavena podle skutečného nálezu z oppida. 
Z jakého? Své odpovědi nám zasílejte na adresu redakce nebo na e-mail: 
kam@baset.cz, a to nejpozději do 18. 12. Třem z vás zašleme jeden výtisk 
magazínu Boiohaemum speciál Keltové.

Boiohaemum speciál Keltové
Cílem tohoto speciálního magazínu je populární formou seznámit 
čtenáře se životem před 2 500 lety. Časopis obsahuje 16 barevných 
stran plných fotografií z rekonstrukcí řemesel a života našich předků. 
Najdete zde informace o stavbách Keltů, o řemeslech, o duchovnu 
či pár tipů na výlety, kam za poznáním Keltů. 

Keltoi, občanské sdružení
www.keltoi.cz 
www.boiohaemum.cz

www.keltove.cz 
www.archeoparkprasily.cz

Toulavá kamera popáté

www.freytagberndt.cz
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Krušnohorská bílá stopa
Krušné hory byly dosud protkány nejednotnými a na 
sebe nenavazujícími běžkařskými trasami, které nikdo 
nespravoval ani neudržoval. Šesti střediskům Krušnohorské 
bílé stopy se po mnoha měsících jednání a práce podařilo 
propojit hřebeny Krušných hor zhruba 350 km upravených 
běžeckých tratí. Ty vedou od střediska Lesná na pomezí 
Mostecka a Chomutovska přes Klíny, Dlouhou Louku, 
Bouřňák, Fojtovice a Telnici. Tím vznikla 
jedna z největších soustav ucelených 
běžeckých tras v celé ČR, která navíc bude 
navazovati na upravované běžecké stopy 
na německé straně hor.

Cílem partnerů Krušnohorské bílé stopy je nejen zajištění kvalitních 
běžeckých stop, ale také příprava společných sportovních a kulturních 
akcí, jednotná propagace celé KBS a tvorba stejného navigačního 
systému sloužícího turistům. V dalších letech budou moci návštěvníci 
každého střediska využít komplexních služeb, šaten, sprch, převlékáren 
a společných půjčoven běžek. 
Sdružení je tvořeno několika organizacemi, které jsou podporovány 
jak komerčními subjekty, tak přilehlými městy. Chomutov, Jirkov, 
Boleboř, Vysoká Pec a Svazek obcí Leseňská pláň finančně podporují 
Horský klub Lesná. Město Litvínov a obec Klíny přispívají Mount 
Clubu Litvínov a Osek s Duchcovem a Bílinou zase Krušnohorské-
mu klubu. Sport Centrum Bouřňák spolupracuje s městem Dubí, 
Fojtovice s Krupkou a SKI klub Telnice je podporován Ústím nad 
Labem a Telnicí. Tím to ale nekončí, spolupráce je navázána také 
s kluby na německé straně Krušných hor. 
O úpravu běžeckých tras se spravedlivě dělí všichni členové sdružení. 
Úsek v délce cca 55 km, ležící přímo na hřebenu Krušných hor, 
upravuje Horský klub Lesná, o. s., strojem Pisten Bully 100, který 
je vybaven mechanizmem na upravování běžecké stopy pro klasic-
ký i volný styl. A společně s rolbou  se o stopu stará také pracovní 

čtyřkolka na sněžných pásech se stopovačem. Samotné středisko 
návštěvníkům nabízí mnoho dalších doplňkových aktivit – uby-
tování, parkoviště pro 30 automobilů, restaurace, půjčovnu běžek 
a setů. V létě pak půjčovnu horských kol, víceúčelové hřiště, jízdu 
na koních a ponících nebo myslivost.

www.horskyhotellesna.cz
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www.krusnohorskyklub.cz
U Vrchu Tří pánů se setkává Krušnohorská bílá stopa, o. s., s dalším 
partnerem – Sport Centrem Bouřňák o. p. s. Ten pokračuje padesáti-
kilometrovou trasou přes Nové Město, Moldavu a Cínovec do Dubí. 
Nabídka služeb turistům zahrnuje ubytování, parkoviště, občerstvení, 
půjčovnu sjezdových i běžeckých lyží, ohřívárnu a šatnu pro běžkaře. 
Stopy budou upravovány rolbou Pisten Bully 130 a skútrem. 

 www.scbournak.cz
Na Cínovci začíná úsek udržovaný Občanským sdružením okolí 
Fojtovice, které má na starosti 32 km až do Adolfova. Zde bude pro 
úpravu tras sloužit rolba Lavina. Návštěvníci budou moci využít 
parkoviště pro 50 osobních aut, ubytování, občerstvení, restaurace, 
na své si přijdou i zájemci o jízdu na koních a hipoterapii.

www.fojtovice.cz 

Posledním partnerem Krušnohorské bílé stopy, o. s., je SKI klub 
Telnice, o. s. Toto sdružení završuje údržbou 30 km trasy v Nakléřově 
celou Krušnohorskou bílou stopu. Technické vybavení zahrnuje skút-
ry, rolbu Leitner 500 a rolbu Prinoth se stopovačem, což umožňuje 
úpravu běžeckých tratí pro klasiku i bruslení. Pro návštěvníky je 
připraveno parkoviště pro 400 aut, ubytování, restaurace a občer-
stvovací kiosky, lyžařská škola a půjčovna sportovního vybavení.

www.ski-telnice.cz

Činnost klubu se však neomezuje pouze na zimní aktivity. Chystá se 
výstavba Krušnohorského lidového domu, který bude sloužit jako 
muzeum života horalů žijících zde před více než 100 lety. V plánu 
je také výstavba kapličky, která bude věrnou kopií dle dochovaných 
fotografických dokumentů z 20. století. Na obou dvou projektech 
spolupracují muzea v Chomutově a Mostě. Jako ukázka toho, co 
už se podařilo, může sloužit víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 
vybudované v areálu Lesná.

Celý projekt Krušnohorská bílá 
stopa je podporován jak sou-
kromým sektorem (vlastníky 
středisek, sponzory), tak veřej-
ným sektorem (městy, obcemi, 
Ústeckým krajem). 

Na Horský klub Lesná navazuje Sport areál Klíny, kde údržbu asi 
30 km tratí zajišťuje Mount Club Litvínov, o. s. Úsek udržovaných 
tras vede od Nové Vsi v Horách po oblast Fláje. Pro kvalitní běžecké 
stopy bude použito technické zařízení Pisten Bully 130 a sněžný 
skútr se stopovačem. V tomto areálu si přijdou na své také vyznava-
či sjezdového lyžování, vyzkoušet můžete také snowtubing, horské 
koloběžky a Nordic Walking.

 www.kliny.cz

Krušnohorská bílá stopa, o. s. má na starosti úsek od Dlouhé Louky 
přes Žebrácký roh k Vrchu Tří pánů v délce 55 km. Technické zázemí 
sdružení zahrnuje rolbu Pisten Bully 160, čtyřkolku Bombardier 650 
a skútr se stopovačem. Také toto středisko může svým návštěvníkům 
nabídnout ubytování, restauraci, parkoviště pro 100 automobilů 
a občerstvení.

Ústecký kraj
Velká hradební 3118/48
400 02, Ústí nad labem
Tel.: +420 475 657 111

E-mail: info@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz
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1. 12.  Slavnostní zahájení Vánočních trhů – Ústecké Vánoce 2007 – Mírové  
náměstí

2. 12.    Adventní koncert – kostel Nanebevzetí Panny Marie
5. 12.    Mikulášská show pro děti i dospělé – Mírové náměstí
11. 12. Valašské Vánoce – skupina Fleret + Jarmila Šuláková – Národní dům
13. 12. Vánoční salón Fešáků s hosty – Dům kultury
17. 12. Vánoční koncert Severočeského smyčcového kvinteta 
            „To nejlepší z klasiky“ – Severočeské divadlo opery a baletu
20. 12. Ústecké zabijačkové hody – Mírové náměstí
21. 12. Betlémské světlo – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Magistrát města 

Ústí n. L.
23. 12. Česká mše vánoční, J. J. Ryba – Severočeské divadlo opery a baletu
27. 12. Vánoční zpívání v zoo – areál zoo, pavilon šelem

Více informací o připravovaných 
akcích získáte v Informačním středisku 
města Ústí nad Labem, 
tel.: +420 475 220 233, 
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz 
nebo na www.usti-nad-labem.cz

Královské město Chomutov můžete v průběhu celé-
ho roku navštívit z mnoha důvodů. 
Ať už vás přiláká jedinečné historické centrum, Pod-
krušnohorský zoopark, Kamencové jezero anebo 
Bezručovo údolí, vždy si tu najdete to svoje. S atmo-
sférou tradičních českých Vánoc a adventu se tu však 
setkáte jenom jednou v roce.

Vánoční tradice Krušnohoří  

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

Ústecké Vánoce 2007

2. 12.–6. 1. Betlém s živými zvířaty ve skanzenu Stará Ves 
– Podkrušnohorský zoopark  

2., 9., 16., 23. 12.
(14.00 hod.)

Adventní neděle ve skanzenu Stará Ves 
– Podkrušnohorský zoopark

2., 9., 16., 23. 12.
(19.00 hod.) Adventní koncerty – kostel sv. Ignáce

5. 12.
(17.00 hod.)            

Rozsvícení vánoční výzdoby města (kulturní pro-
gram, rozsvícení stromu, ohňostroj) – náměstí 1. máje

9. 12. 
(14.00 hod.)

Chomutovské taneční gala a Velká cena města 
Chomutova (přehlídka umu tanečních škol 
a mezinárodní soutěž BAM standard, latina)
 – Městské divadlo

10.–23. 12.
Vánoční trhy (prodej vánočního zboží, Adventní 
kalendář, Ježíškova pošta, jízdy Lokálky Amálky) 
–  náměstí 1. máje

15.–16., 22.–23.12. 
(12.00–20.00 hod.)  

Historické Vánoce (Cesta do Betléma) – náměstí 
1. máje

16. a 22. 12.
(17.00–20.00 hod.) Vánoční pohled z Městské věže

24. 12. Živý betlém ve skanzenu Stará Ves
 – Podkrušnohorský zoopark

24. 12.
(24.00 hod.)

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
 – kostel sv. Ignáce

Jako každý rok, i letos se budou Ústecké Vánoce 
2007 slavit po celý prosinec. Pojďte s námi 
1. prosince slavnostně zahájit Vánoční trhy 
na Mírovém náměstí, přijďte si poslechnout 
nepřeberné množství vánočních koncertů nebo 
si s dětmi užít Mikulášskou nadílku.

Kouzlo Vánoc v Chomutově



KAM do regionu

11

Zveme vás do Litvínova na tradiční Kruš-
nohorské Vánoce. V době adventu si zde 
můžete vybrat z bohatého kulturního pro-
gramu, který si ještě můžete zpestřit spor-
tovním vyžitím v blízkých Krušných horách. 
Lyžařské areály na Klínech, v Českém Jiřetí-
ně, v Hoře Svaté Kateřiny a v Meziboří vám nabídnou kva-
litní sjezdovky a stejně tak i běžecké trasy. 

Kulturní program:
15. 11.–19. 12.
Otevřeno: 

Út–Pá    9.00–19.00 
So–Ne 14.00–18.00 

Galerie Radniční sklípek – výstavy:
Obrázky Karla Franty
Vánoce na půdě – inspirace na výzdobu vánoč-
ních stromků

5. 12. 
16.00 hodin

Čertovský rej na náměstí (náměstí Míru)
 – přehlídka příchozích Mikulášských družin. 
Vyzýváme k účasti v soutěži o nejpočetnější 
družinu, nejhroznějšího čerta, nejkrásnějšího 
anděla a nejdůstojnějšího Mikuláše

14. 12. 
10.00–18.00 hodin

Vánoční dobový jarmark 
na nádvoří zámku

14. 12. 
16.00–17.00 hodin

Tradiční havířský průvod v historických kro-
jích partnerských měst Seiffenu a Olbernhau. 
Průvod vyráží v 16.00 ze Zámeckého parku 
přes nádvoří zámku až na náměstí

15. 12. 
10.00–18.00 hodin

Vánoční dobový jarmark (nádvoří zámku)
Andělé – adventní zjevení andělů tančících na 
chůdách, 11.00 a 14.00 hodin (náměstí Míru)
Vzplanutí – třímetrové hořící objekty tančí 
a létají, 17.00 hodin (náměstí Míru)

26. 12.
od 18.30 hodin

Česká mše Vánoční – J. J. Ryba (kostel 
sv. Michaela archanděla)

31.12.
od 15.30 hodin 
náměstí Míru

Rodinný Silvestr (náměstí Míru) – vystoupí 
Michal Nesvadba a zazpívá Julian Záhorovský, 
17.00 hodin ohňostroj

Projekt je podpořen z Fondu 
malých projektů v rámci 
iniciativy 
Společenství INTERREG IIIA.

Městský úřad Litvínov
Tel.: +420 476 767 600
IC INTUS, Tel.: +420 476 111 790
www.mulitvinov.cz

Vánoce v Litvínově

Kulturní kalendář města Litoměřice se 
v posledních letech stává poměrně nároč-
nou a obsáhlou literaturou. Pro toho, kdo se 
město rozhodne navštívit bez předešlého 
plánování programu, je to však jedině dob-
rá zpráva. Téměř každý víkend se v Litomě-
řicích a blízkém okolí setkáte s řadou zajímavých akcí, což 
v období adventu platí dvojnásobně. 

Vánoční akce na Litoměřicku
5.12. 
v 16.00 hod.

Rozsvícení vánočního stromku 
(Litoměřice, Mírové nám.), soutěž 
o nejhezčí masku, na závěr ohňostroj

08.12. 
11.00–16.00 hod. Vánoční trh (Camphill České 

Kopisty), kulturní program

14.–22.12. Vánoční trhy (Mírové náměstí, Litoměřice), 
www.zahrada.cech.cz, tel.: 416 732 863

15.–16.12. Zámecké interiery a Vánoce 
(Zámek Ploskovice)

15.12.
10.00–17.00 hod.

Úštěcký advent – vánoční jarmark (Úštěk), 
vánoční tržiště se sletem živých andělů 
z kostela, historická hudba a jiné atrakce

15.–16.12. Vánoce ve skanzenu (Zubrnice), vánoční 
zvyky, výzdoba, www.zubrnice.cz

15.12. v 17.00 hod

Vánoční mše J. J. Ryby 
(Muzeum českého granátu, 
Třebenice), vstupné 120,- Kč, 
děti 60,- Kč. www.mesto-trebenice.cz

15.12. v 20.00 hod
Vánoční koncert (Litoměřice, Baron-
ka Live Music, Lidická ul.) The Carve, 
Head Line, Sníh na schodišti, Pan-K

22.12. Vánoční koncert (Litoměřice, 
katedrála sv. Štěpána)

Městské informační centrum
Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Tel. +420 416 732 440
E-mail: info@litomerice.cz

www.litomerice.cz
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Milada Horáková byla jediná...

(* 25. prosince 1901, † 27. června 1950)
Milada Horáková byla československá 
politička popravená za údajné spiknutí 
a velezradu během komunistických poli-
tických procesů v 50. letech minulého 
století. 

Před válkou pracovala v Červeném kříži, 
Ženské národní radě, bojovala za práva 
žen, řešila sociální otázky. V době nacistic-
ké okupace působila v odboji až do roku 
1940, kdy ji zatklo gestapo a uvěznilo 
v pražské pankrácké věznici. Od červ-
na 1942 do června 1944 byla vězněna 

v Malé pevnosti Terezín, odkud ji převezli do drážďanské věznice 
a v říjnu 1944 postavili před soud. Původně navržený trest smrti jí 
byl změněn na 8 let káznice. Konec války ji zastihl v ženské věznici 
Aichach u Mnichova. 

Po válce opět pracovala v Československé národně socialistické straně. 
Byla zvolena členkou parlamentu, ve kterém působila až do komunis-
tického puče v únoru 1948, kdy rezignovala. Ale už 27. září 1949 byla 

            OTEVÍRACÍ DOBA Zimní sezona:
1. 11.–31. 3.

Letní sezona:
1. 4.–31. 10.

Malá pevnost 8.00–16.30 8.00–18.00

Muzeum ghetta 9.00–17.30 9.00–18.00

Magdeburská kasárna 9.00–17.30 9.00–18.00

Modlitebna z doby býv. ghetta 9.00–17.30 9.00–18.00

Krematorium Bohušovice 10.00–16.00 10.00–18.00

v sobotu zavřeno

Kolumbárium, obřadní 
místnosti a ústřední márnice 9.00–17.00 9.00–18.00

Zavírací dny (všechny objekty): 24.–26. 12. a 1. 1.

zatčena a označena za vůdkyni hnutí, které mělo usilovat o svržení 
komunistického režimu. Proces s ní a s jejími dvanácti kolegy začal 
31. května 1950 a byl zinscenován jako veřejný „politický proces“ 
podle sovětského vzoru. Se svými třemi kolegy byla odsouzena k trestu 
smrti oběšením. Poprava se konala 27. června 1950. Byla jedinou 
ženou popravenou během těchto procesů.

Pietní akt u příležitosti narození Milady Horákové
Vzpomínková akce, kterou připravila na pátek 21. 12. Konfederace 
politických vězňů ve spolupráci s Památníkem Terezín, proběhne 
v bývalém krankenrevíru (vězeňské nemocnici) Malé pevnosti Terezín. 
Tady je také umístěna 
stálá výstava „Milada 
Horáková 1901–1950“, 
která mapuje její veřej-
ný a politický život a na 
základě dokumentů uka-
zuje její celoživotní boj 
s bezprávím. Začátek 
vzpomínkové akce je 
v  10.15 hodin.

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
Tel.: +420 416 782 - 225, 442, 131
Fax: +420 416 782 - 245, 300
GSM: +420 604 241 179, 606 632 914
E-mail: manager@pamatnik-terezin.cz 
www.pamatnik-terezin.cz 

Národní pohřeb v Terezíně 16. 9. 1945, na tribuně M. Horáková a J. Masaryk
© Fotoarchiv Památníku Terezín

JUDr. Milada Horáková, portrét 
© Fotoarchiv Památníku Terezín
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Prosincové akce na zámku

Adventní trhy – čestný dvůr
1. a 2. prosince od 9.00 do 16.00 hod.
Trhy spojené s ukázkami tradičních řemesel a prodejem zboží. 
Doprovodný program – umělecké sdružení Bohém
Vstupné: dospělí: 40,- Kč, děti: 20,- Kč

Vánoční koncert – zámecká kaple
26. prosince od 16.00 hod.
Účinkují:  Vendula Pouzdrová – soprán, Jiří Chlum – varhany
Vstupné:  jednotné 100,- Kč
Koncert sponzoruje REKUPER SYCHROV, s. r. o.

Zámek v mnoha směrech výjimečný, 
krásný, dobře dostupný patří k našim 
nejnavštěvovanějším památkám. Na 
místě původní tvrze nechal postavit 
rytíř Lamotte z Frintroppu koncem 
17. století barokní zámek, který byl od 
roku 1820 postupně přestavován na 
reprezentativní panské sídlo. V devadesátých letech minulého 
století byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce a restaurování 
exteriérů, interiérů i zámeckého parku. Jejich cílem je co 
nejvíce přiblížit zámek době jeho největšího rozkvětu v druhé 
polovině 19. století.

Základní prohlídková trasa – obsahuje autentické zámecké interiéry, 
které byly rekonstruovány na základě archivních materiálů do romantické 
novogotické podoby (tj. do období 2. poloviny 19. století).
Klenotnice – prezentuje šperky a plastiky z drahých kovů a kamenů, které 
České republice věnoval turnovský rodák, pan František Khynl.
Zámecké akvárium – expozice ve sklepení zámku, která je zaměřena 
především na ryby blízkých toků Jizery a Mohelky. Její součástí je 
i výstava „Sklo, kov – Miroslav Liederhaus“.
Noční prohlídky zámku – celoročně po předchozí dohodě. 

Zámek je přístupný veřejnosti denně včetně pondělí.

Pokud víte, který šlechtický rod jako poslední vlastnil zámek, jak dlouho 
a  odkud pocházel, napište nám své odpovědi do 18. 12. na adresu redakce 
nebo mailem na kam@baset.cz. Pět správných odpovědí odměníme knihou, 
kterou když pošta dovolí, dostanete ještě pod stromeček.

Státní zámek Sychrov
Sychrov 1, 463 44  Sychrov
Tel.: +420 482 416 011 
E-mail: info@zamek-sychrov.cz 
www.zamek-sychrov.cz

Státní zámek Sychrov
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9. a 16. 12.
16.00 hod.

Kulturní dům Družba Zpíváme a tancujeme 
– vystoupení sborů klatovských základních škol

17. 12. 
19.00 hod.

Kostel Československé církve husitské 
Koncert – vystoupí ZUŠ Klatovy

18. 12.
19.30 hod.

Divadlo Klatovy
Vánoční koncert pěveckého sboru Šumavan

20. 12.
18.00 hod.

Arciděkanský kostel (u Bílé věže)
Vánoční koncert pěveckého sboru Zpěvulky

22. 12.
18.00 hod.

Kostel Československé církve husitské 
Vánoční koncert vokálně-instrumentální 
skupiny Zebedeus

18.–21. 12.
14.–16.30 hod

Náměstí Klatovy Vystoupení pěveckých sborů 
MŠ, ZŠ, ZUŠ a souboru Šumavánek

18.–21. 12. Náměstí Klatovy Vánoční řemeslný trh

Informační centrum města Klatovy 
nám. Míru 63, Klatovy I 
Tel.: +420 376 347 250, +420 376 347 240 
E-mail: icklatovy@mukt.cz
www.mukt.cz

Klatovy v adventním čase 

Město Plzeň připravuje i v letošním 
roce pro domácí i přespolní oblíbený 
adventní program – Vánoční zpívání 
koled, který se stal něčím víc, než jen předvánoční tradicí. Už 
deset let patří mezi nejúspěšnější akce závěru roku. Možná 
nevíte, že v roce 2000 byl vytvořen rekord, kdy se na náměstí 
Republiky sešlo 8 096 zpívajících diváků.

Hrad a zámek Horšovský Týn

Letos se můžete stát členem několikatisícového pěveckého souboru 
třeba právě vy. Stačí, když přijdete 12. 12. na plzeňské náměstí 
Republiky na již desátý ročník zpívání. Ale kromě Plzně se můžete 
zúčastnit zpívání i v dalších městech (Chlumčany, Sušice, Spálené 
Poříčí, Přeštice, Kasejovice, Stříbro, Hrádek u Rokycan, Bělá nad 
Radbuzou, Bílovice). I tam budou pro vás připraveny stejně pestré 
programy, které jsou stejně jako v Plzni součástí tradičních advent-
ních oslav. 
Vyvrcholení všech akcí přijde přesně v 18.00 hod., kdy si ve všech 
městech lidé společně zazpívají dvě české koledy „Narodil se Kristus 
pán” a „Nesem Vám noviny”.

Informační centrum města Plzně
Náměstí Republiky 41, 301 16  Plzeň 
Tel.: +420 378 035 330 
E-mail: info@icpilsen.cz
www.plzen.eu 

Přijeďte k nám i v prosinci… 
II. advent 9. – 10. 12. / Koncert bluegrassové a vokální skupiny.
III. advent 16. 12. / Předvánoční koncertování ZUŠ Horšovský Týn.
IV. advent 22. 12. / Rekonstrukce inscenace z poloviny 18. století.
2. Svátek vánoční 26. 12. / Hudba W. A. Mozarta v podání sólistů 
ND v Praze.

Od 26. 12. 2007 do 1. 1. 2008 
je otevřeno denně
(bez příplatku)
10.00 – 15.00 hodin.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
Náměstí Republiky 1
346 01  Horšovský Týn
Tel.: +420 379 423 111
Mobil: +420 606 659 643
E-mail: hz.htyn@arcom.cz 

Pojďte zpívat s námi koledy
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Teplé občerstvení zajištěno v hospodě U Šesti strun. Vstupné dobro-
volné. Zálší leží deset kilometrů severozápadně od Veselí nad Lužnicí. 
V roce 2007 získalo bronzovou 
medaili v evropské soutěži 
Entente Florale Europe 2007 
(Kvetoucí obec). Mimořádné 
ocenění získala obec za zachová-
ní architektonického dědictví a 
udržování lidových tradic.

Od soboty 1. prosince, kdy primátor města rozsvítí Vánoční strom 
na náměstí Přemysla Otakara II., bude střídat jedna zajímavá akce 
druhou. Vánoční zvonkový průvod, koncerty, výstavy, pohádky, 
folklor, jazz, rock i gospel, řemeslné i rybí trhy, tradiční speciality 
našich babiček, koledování, živý betlém – to je jen malý výčet nabídky 
adventních Budějovic. Ale pokud můžeme doporučit, v předvečer 
Mikuláše chystáme pro děti i dospělé Přílet anděla z Černé věže, 
kterému bude předcházet odpolední Mikulášská jízda historickým 
trolejbusem. 

O Vánocích ožijí Masné krámy
Po letech rekonstrukcí zaskví se o letošním adventu v celé své kráse 
legenda města – Masné krámy. Od 7. prosince tu můžete ochutnat 
z široké nabídky specialit staročeské kuchyně, jako je například 
„Bramboračka Rožmberských pánů“, „Špíz Přemysla Otakara II.“ 
nebo třeba Budějovický Budvar.

Bruslení na náměstí
Magistrát města s finanční podporou Skupiny ČEZ připravil pro obyvatele 
města i příchozí velké překvapení. Pro milovníky zimních radovánek bude 
na náměstí Přemysla Otakara II. instalována ledová plocha o velikosti 
20 x 30 metrů. Proto pokud rádi bruslíte, přijďte. Bruslit se bude každý 
den od 10.00 do 22.00 hodin, a to od Mikuláše do Tří králů. 

Podrobné informace o adventu v Českých Budějovicích jsou pro vás 
připraveny v turistickém informačním centru.

Malebné městečko na jihu Čech, právem nazý-
vané branou Šumavy nebo městem pod Boubí-
nem, proslulo především sklářstvím a knihtiskem. 
Dnes je vyhledávaným cílem turistů a to nejen 
v letní, ale stále častěji také v zimní sezoně. Pokud 
sem zavítáte v posledním měsíci roku, zastihnete 
ho krásně oděné do vánoční atmosféry.

Srdečně zveme na...

Rozsvícení vánočního stromu
1. 12.

Vánoční trhy  
8. 12. 

Silvestrovské jízdy
31. 12. 

Turistické informační 
středisko Vimperk
Náměstí Svobody 42
385 01 Vimperk
Tel.: +420 388 411 894
Fax: +420 388 414 822 
E-mail: infocentrum@mesto.
vimperk.cz
www.info.vimperk.cz © foto Jan Plánek

Do města přijel Martin na bílém koni 
už 11. listopadu. Přestože se dlouho 
nezdržel, svoji povinnost k pranostice 
splnil. Jako by tušil, že letošní Váno-
ce v Českých Budějovicích budou 
opravdovým festivalem všeho, co k Vánocům patří. Nevě-
říte? Přesvědčte se. . .

Předvánoční procházka 
Českými Budějovicemi

Turistické informační centrum
Magistrátu města
České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
Tel.: +420 386 801 413
Tel./fax: +420 386 801 414
E-mail: infocb@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz

Vimperk – město pod Boubínem

V sobotu 15. prosince v 18 hodin se před statkem č.  3 
v Zálší uskuteční 2. venkovní Rybova mše vánoční. 
Vystoupí Blaťácký soubor ze Ševětína spolu s muzi-
kanty z Táborska.

Vánoční veselská blata

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

Masné krámy dříve…
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Ohlédnutí páté
Otevřeli jsme kancelář destinačního managementu na autobuso-
vém nádraží, která nabízí komplexní informace o cestovním ruchu 
v regionu. 

Ohlédnutí šesté
Díky nákladné rekonstrukci více než jedné třetiny historického jádra 
města se podařilo zpřístupnit turistům novou procházkovou trasu 
(mezi Kamenným mostem a bývalou Putimskou branou) kolem 
městské památkové zóny. 

Ohlednutí sedmé
K dominantám města – Kamennému mostu, věži Děkanského kostela 
nebo rozhledně Jarník v Píseckých horách – přibude v květnu 2008 
nově opravená Městská sladovna. 

Přehled nejvýznamnějších akcí v roce 2008
Otevření letní turistické sezony – Cipískoviště (23.–25. 5.)
Šrámkův Písek (23.–25. 5.)
Mistrovství ČR mažoretek (7.–8. 6.)
Městská slavnost (13.–15. 6.)
Mezinárodní folklorní festival (13.–17. 8.)
Po stopách dobrého vojáka Švejka (5.–6. 9.)
Cartoon Meeting Point (12.–14. 9.)

Písek dnešních dní je kulturním, 
sportovním i turistickým centrem. 
Ale také místem, kde se moderní 
současnost prolíná s dávnou historií. 
Snad právě to je důvod, proč se sem 
lidé po čase opět vracejí. Věříme, že do našeho vlídného 
a přívětivého města si najdete cestu také vy.

Ohlédnutí první
Cipískoviště – letos poprvé jsme na břehu Otavy postavili pohádkové 
sochy z písku. Příští rok se můžete přijet podívat, budou tu zase.

Ohlédnutí druhé
V květnu byl po nákladné rekonstrukci znovuotevřen Památník Adolfa 
Heyduka. Expozice zachycuje byt básníka z počátku 20. století.

Ohlédnutí třetí
Letos poprvé začalo půjčovat naše infocentrum turistům tzv. Audio 
Guide (zvukové průvodce), které vás provedou městem v českém, 
anglickém, německém či francouzském jazyce.

Ohlédnutí čtvrté
Internetové stránky Písecka www.icpisek.cz / www.pisek.eu prošly 
významným rozšířením a dnes nabízejí řady námětů, jak a kdy 
navštívit tento region.

Sedm píseckých ohlédnutí 

Infocentrum Písek
Heydukova 97, 397 01  Písek
Tel./fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz
www.icpisek.cz / www.pisek.eu 
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Z příběhu Kristova života výtvarně 
zpodobovaného v betlémech stojí 
na počátku tajemství svaté noci, 
jeho narození, kdy se stal Boží 
syn člověkem, aby mohl vykonat 
dílo spásy. Názvy betlém a jesle, 
vyjadřující úctu k místu Kristova 
narození v městě Betlémě 

a k ostatkům krmítkových jeslí, v nichž spočíval živý 
Ježíš, se v průběhu 17. století začaly užívat pro scénická 
zobrazení narození Páně (včetně dalších událostí vánočního 
okruhu), kde bylo možno přestavovat figury v závislosti na 
liturgickém kalendáři. 
Ve středověku se u jeslí v kostelech provozovaly vánoční 
duchovní hry o narození Páně a příchodu sv. Tří králů. 
Z ženských klášterů se zase šířil zvyk kolébat Jezulátko za 
zpěvu mystických písní, zvlášť silně citově zasahující ženy-
řeholnice, které se vzdaly radosti z mateřství. 
Sv. František z Assisi pak roku 1223 vynesl jesle z chrámové 
lodi do volné přírody (jež se po několika staletích stala 
podstatnou součástí scenérie betlémů) a umístil je do 
skalní jeskyně s živým oslem a volkem, aby vystupňoval iluzi 
prožitku vánoční události. 

BETLÉMÁŘSTVÍ

Krkonošské betlémářství je 
spojeno především s dřevořez-
bou. Figury (prostorově často 

deformované, aby zabíraly do 
hloubky méně místa) se tísnily 
ve značném množství na nevel-
kém prostoru skříňkových bet-

lémů nebo se do široka rozbíhaly 
po terasách betlémové krajiny, 

pastviny („pouště“) či města, 
uchycených na roubených 
stěnách světnice. Oba 
typy mohly být „chodící“, 
pohyblivé. Josef s Marií 

přijali nocleh v měšťan-
ském domě nebo 
krkonošské chalupě, 
ve svatém koutě, nade 

dveřmi, nad postelí. 
Zabíralo-li lešení bet-

lému větší část světnice, ustlali 
si domácí pod ním.
Zájem o skříňkové betlémy byl 
v Krkonoších pozoruhodně vel-

ký jak v měšťanských rodinách, 
tak rovněž ze strany duchovních, 
kteří si objednávali betlémy impo-

zantních rozměrů odpovídajících 
velikosti oltáře. Unikátní je skříň-
kový betlém říšských hrabat Mor-

zinů, pánů na Vrchlabí, ve kterém 
sv. Tři králové vedou mohutný průvod jezdců s koňmi i velbloudy 
a v němž vedle černochů a Číňanů budí pozornost zejména Turci, 
nepřátelé Morzinů na válečném poli. Morzinové, potomci Anselma 
von Mohr, podrželi v erbu mouřeníny s korunkou a náhrdelníkem, 

kteří stojí i ve zmíněném betlému v expozici Krkonošského muzea 
ve Vrchlabí v glorietu nad zbořeništěm chrámu.
Skříňkové betlémy nebo závěsné betlémové obrazy s neměnně nain-
stalovanými scénami – vánoční, tříkrálovou, hromniční, postní, 
pašijovou, vzkříšením a domem nazaretským se sv. Rodinou – se 
v měšťanských domácnostech střídavě vystavovaly v závislosti na době 
liturgického roku. Když poptávka převyšovala možnosti krkonoš-
ských řezbářů, sahali stavitelé betlémů po jednodušších, naivnějších           
figurách, jimiž si během dlouhé zimy přivydělávali domácí výrobci 
v Herlíkovicích, Volském Dole a na krkonošských boudách, nebo 
po figurách z těsta, papírmašé či jiného materiálu. Příležitosti také 
okamžitě využili obchodníci s figurkami pocházejícími z Orlických 
hor, z města Králíky a okolních vesnic, které se od konce 19. století 
pevně zabydlely v krkonošských jesličkách. Neuvěřitelný počet pěti set 
figur, jež shrnovaly život Ježíšův od Zvěstování P. Marie po Nanebe-
vstoupení Páně, vyřezal údajně zhruba mezi léty 1840–1870 pro 
chrám sv. Vavřince v Jilemnici tkadlec Josef Střízek. Střízkův betlém 
nahradil Jezulátko se sv. Rodiči a andělem Gloria od řezbáře Josefa 
Pátého z Pecky, který se významně podílel na renovaci jilemnického 
kostela v 60. letech 19. století.
Do betlémářství se promítalo nejen náboženské, ale i národní cítění 
a nouze nebyla ani o kuriozity. V betlému Josefa Mařatky z Vysokého 
stáli kolem jeskyně Narození Žižkovi bojovníci s červenými kalichy 

Muž s tetřevem, dřevořezba, polychromie.

Betlém Narození Páně, pohyblivý, z roku1878–1914.

Žena s husami, dřevořezba, polychromie.
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Krkonoše – příroda, historie, život
V pořadí již čtvrtý svazek z ediční řady 
Krajina a lidé, který vychází ve spolu-
práci s Krkonošským národním parkem, 
přibližuje čtenářům nejnovější poznatky 
o Krkonoších a nabízí komplexní pohled 
na celé pohoří bez ohledu na státní hrani-
ci. Na celkem 110 kapitolách se podílelo 
takřka 150 autorů českých i polských, ob-
razový doprovod tvoří na 1 750 fotografií 
a dobových ilustrací, 170 mapek a plánků, 
130 tabulek a grafů. 
Formát 225 x 315mm, 856 stran.

na prsou i se svým hejtmanem a andělé se na nebesích vznášeli se 
stuhami s nápisem: „Nazdar, Ježíšku!“
Ctižádostí mnoha betlémářů bylo oživit jesličky exotickou archi-
tekturou. Pestrá směsice hradů, zámků, chrámů a paláců domácích 
i světových upoutá jak v betlému bednáře z Valteřic Františka Petráka 
v expozici Krkonošského muzea v Jilemnici (vytvořeném v letech 
1918–1941), tak v jesličkách Jana a Josefa Pittermannových z Vít-
kovic (postupně se rozrůstajících v letech 1893–1932), uložených 
ve sbírce vrchlabského muzea. Vášnivý stavitel, jemuž se betlém 
stal součástí života i předmětem úcty a lásky a pod jehož rukama se 
neustále proměnoval a rozšiřoval, nemusel být vždy zdatným řezbá-
řem. Mnoho betlémářu nakupovalo figury a architektonické prvky 
na vánočních trzích, aby se zaujetím hraničícím s posedlostí vdechli 
postavám život.

Betlém Zjevení Páně s Klaněním sv. Tří králů v zasklené skříňce.  Na pozadí ostrých skalních štítů vyhrávají andělé na fagot, trubku a pozitiv. Na vrcholcích se to hemží ptactvem, 
mezi skalami zase rozličnou zvěří. Betlém má zákoutí s drobnými scénami, které lze odhalit pouze pozornou prohlídkou (např. chlapec šplhá na jabloň před útočícím tygrem). 

Ukázka (redakčně zkráceno) kapitoly Betlémářství
z encyklopedie Krkonoše – příroda, historie, život 
vydané nakladatelstvím Baset.

Nakladatelství Baset, Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Telefon / fax: +420 244 402 706, e-mail: baset@ok.cz
www.baset.cz
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Vše, co jsme si Orlicku řekli, má dnes velký význam pro rozvoj cestovního 
ruchu. Oblast je vhodná jak pro letní (cykloturistika, památky, aktivní 
sporty apod.), tak zimní dovolenou (lyžařské areály, strojově upravované 
běžecké stopy). Samostatným a zcela nepřehlédnutelným fenoménem je 
pak systém předválečného opevnění v Králické pevnostní oblasti.

Proč právě jednodenní a dvoudenní výlety na běžkách po Orlicku?
- oblast nabízí přes 100 km upravovaných běžeckých tratí
- máme pro vás deset výletů s možnostmi ubytování i stravování
- svůj zdejší pobyt můžete kombinovat (běžky, sjezdovky)
- běžecké trasy vedou v rámci příhraniční spolupráce také do Polska

Kvalitní služby jsou nezbytnou podmínkou 
pro život venkova. Ty pak posilují atraktivitu 
dané oblasti, kam lidé rádi jezdí a také se rádi 
vracejí. Orlicko se rozkládá při horních tocích 
Divoké a Tiché Orlice, v severovýchodní části 
Pardubického kraje na hranicích s Polskem. Vyniká přírodní-
mi krásami danými členitostí terénu, vysokým podílem lesů, 
nízkou mírou osídlení a téměř nenarušenou přírodou.

Na běžkách Orlickem

Paradoxně tu svou roli sehrál fakt, že Orlicko jako příhraniční oblast 
bylo zasaženo odsunem původního obyvatelstva po II. světové válce. Jak 
sami zjistíte, jedná se o region horský a podhorský s méně příznivými 
klimatickými podmínkami i horší dopravní dostupností. Přesto je jeho 
jasnou předností téměř zanedbatelný vliv lidské činnosti na krajinu.

V roce 2007 byla v regionu Orlicka poblíž Červené Vody otevřena nová 
rozhledna. Jak se jmenuje vrchol, na kterém rozhledna stojí?  Pokud 
znáte odpověď, napište nám do 18. 12. své odpovědi na adresu redakce 
nebo mailem kam@baset.cz a tři ze správných odpovědí odměníme 
tričkem, které věnovalo do soutěže Sdružení obcí Orlicko.

Informační centrum Žamberk
Kostelní ulice 446, 564 01  Žamberk 
Tel.: +420 465 612 946 
E-mail: info@orlicko.cz
www.orlicko.czProjekt je spolufinancován Evropskou unií
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svařené víno nebo medovina. K Vánocům patří samozřejmě betlém a 
ten zde nalezneme hned dvakrát. Jeden dřevěný, vyřezávaný a druhý 
opravdový, s živými zvířátky. Ten, kdo má nějaké tajné nesplněné 
přání, nechť navštíví historickou kovárnu. Mistr kovář vám přání 
napsané na papírku hodí do kovářské výhně, zašeptá tajemnou formuli 
a vy jen můžete čekat, zda se vám přání opravdu splní. A jaké by to 
byly předvánoční trhy, kdyby zde chyběly vánoční stromečky, kapři 
a nebo jmelí... K doplnění té pravé vánoční atmosféry je na sobotu 
a neděli připraven bohatý kulturní program – koledy, pohádky, vánoční 
muzika... V neděli v podvečer zazní vánoční fanfáry, všechno ztichne, 
rozsvítí se vánoční strom a nocí se do ticha ponese melodie „...tichá 
noc, svatá noc...“ Vánoce v Pardubicích mohou začít...

Vždy první víkend v prosinci, letos to bude 2. a 3. 12., ožije Pernštýn-
ské náměstí velkým staročeským jarmarkem, kde si můžete zakoupit 
výrobky z keramiky, ze dřeva, z proutí, šustí či kůže... Hladový poutník 
tu může ochutnat cukrovinky, koláče a další pečivo přímo z pece 
historické pekárny a těm zimomřivým jistě přijde vhod horký punč, 

Předvánoční čas nemusí vždycky 
znamenat shánění dárků, rozbředlý 
mokrý sníh a dlouhé zimní večery. 
Pokud počasí nepřeje procházkám 
zimní přírodou nebo zimním spor-
tům, můžeme najít vánoční inspi-
raci na některé zajímavé výstavě 
nebo v muzeu. Je hezké si připomenout všechny oblíbené 
vánoční a předvánoční tradice, i když někdy musíme pátrat 
po příčinách a souvislostech jejich vzniku. S Vánoci je spojena řada zvyků a obyčejů. Například kdo se na Štědrý 

den postí, uvidí zlaté prasátko. Ale na slavnostní stůl patří také symboly 
hojnosti a ochrany (chléb, jablka, ořechy, med). Důležité je i jmelí, 
s nímž se kdysi doslova čarovalo. Naproti tomu koleda byla vyjádřením 
přání zdaru pro příští rok. Za samostatnou kapitolu lze považovat stavění 
jesliček a betlémů, stejně jako zdobení vánočních stromků. 
Kde se ve východních Čechách můžete seznámit s tradičními vánoční-
mi zvyky? V muzeu lidových staveb na Veselém Kopci a v hlineckém 
Betlémě. Již tradičně se tu v adventním čase koná výstava přibližující 
lidové zvyky (vánoční ozdoby, dárky, vánoční pečivo). Ve  všech stave-
ních skanzenu se pak můžete seznámit s tradičními vánočními zvyky, 
koledami, tradičními řemesly a výrobky. Na výstavu navazuje obdobně 
laděná akce v hlineckém Betlémě. Jsou tu otevřena všechna roubená sta-
vení a vystaveny lidové betlémy, 
včetně unikátního mechanické-
ho betlému R. Frinty.

Vánoce na Veselém Kopci a v Betlémě

Dostihoví koně si užívají zasloužený odpoči-
nek, na město se sype z oblohy bílá nadílka 
a ulicemi města voní perník a vánoční cuk-
roví. . . v Pardubicích začíná adventní čas. Čas lásky, pospolitosti, 
čas splněných přání... dovolte nám pozvat vás do Pardubic, užijte 
si s námi krásnou předvánoční atmosféru s řemesly, folklorem 
a vánočním stromem na Pernštýnském náměstí.

Mikulášské řemeslné trhy v Pardubicích

Soubor lidových staveb Vysočina 
www.hlinsko.cz

Sdružení Východní Čechy
www.vychodni-cechy.info

Více informací o trzích
www.kddubina.info
Více informací o Pardubicích
www.ipardubice.cz
www.pardubice.eu 
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šiny, velikostí světnice a určením 
místa pro bet-
lém byl dán 
rozměr celé 
konstrukce.  
Zadní část, 
zhotovená 
z latí, určovala výšku betlé-
ma a často končila až u stro-
pu světnice. Pro vyvýšeniny 
a kopce se použily různé 
krabice, ošatky či koše. Vše 
se přikrylo babinou (odpad 
při drhnutí lnu) nebo senem 
či starým mechem. Navrch se 
kladl čerstvý, již dříve natrhaný 
a vysušený mech. 

Uprostřed betléma byl chlívek, jeskyně nebo polorozpadlý chrám s boha-
tým portálem, kde se nad jesličkami s jezulátkem sklání Panna Maria a sv. 
Josef. V pozadí za nimi stojí vůl a oslík. Nad jesličkami se vznáší anděl, 
držící stuhu s nápisem „Gloria in excelsis deo“, někdy také s českým 
nápisem: „Sláva na výsostech bohu“. U velkých betlémů je vlevo od 
jesliček umístěna vesnička a vpravo město s výstavnými chrámy a ohra-
zené hradbami. Nejblíže k jesličkám byli  stavěni „darovníci“, „klekači“, 
za nimi tzv. „podavači“, neboť předávali přinesený dar jezulátku, nikdy 
zde nesměly chybět vánočky. V betlému byly zachyceny i výjevy každo-
denního života, např. ženy u studny či práce řemeslníků. Slavnostním 
vyvrcholením práce betlemáře bylo vložení svaté rodinky do jesliček 
před štědrovečerní večeří.

Vypráví se, že kdysi dávno zabrousil někdo z ústec-
kých pláteníků se svým zbožím až kamsi do Itálie, 
kde poprvé spatřil betlém. Ta podívaná mu zřej-
mě učarovala, že na ni myslil celou cestu domů. 
A když pak za večerů o té krásné Itálii vyprávěl, 
neopomněl se zmínit o té srdce jímající podívané. Pojal smělou 
myšlenku namalovat si něco podobného pro sebe. A tak vznikly 
už téměř před třemi sty lety „oustecké betlémy“.

Oustecké betlémy

Počátky malování a stavění betlémů bychom mohli hledat již v 18. 
století. Profesionální malíři a pozlacovači  v době osvícenských reforem 
ztráceli zakázky pro církevní objekty, proto se začali věnovat malování 
betlémových jesliček. Vedle nich tvořili i lidoví malíři z řad pekařů, tkal-
ců či kovářů. Dodnes je takový betlém pro mnohé vzácnou rodinnou 
památkou a chloubou. Také proto jej jeho majitelé ochotně ukazovali 
každému, kdo o to požádal.

Většina z dvaatřiceti dosud známých malířů betlémů používala k malbě 
barvy kvašové nebo klihové. Mezi nejstarší dochované figurky v měst-
ském muzeu patří práce z pol. 18. stol. od autorů Domlátila a Täubera 
(přelom 18. a 19. stol.). Figurky i ostatní součásti betléma bývaly malo-
vány na bílý papír nalepený na papír tužší, zpravidla lepenku. Nejstarší 
figurky jsou však někdy slepeny i z několika vrstev slabšího papíru, např. 
notového apod. 

Příprava a stavění betléma zaplnily volný čas betlemáře po čas adventu. 
Samotná stavba trvala několik dní. Začínalo se zhotovením stupňovité plo-

Informační centrum města 
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 514 271, 272
E-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
 
Městské muzeum
Čs. armády 932, 562 24  Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 523 653
E-mail: info@muzeum-uo.cz
www.muzeum-uo.cz
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Orlické hory chystají svým návštěvníkům vždy něco nového. Nejinak 
je tomu v posledním měsíci tohoto roku. Vedle upravených sjezdovek 
a běžeckých tratí, hotelů, penzionů a privátů tu najdete celou řadu před-
vánočních atrakcí. Jarmarky a tržiště, starobylé rodinné betlémy nebo 
vánoční koncerty, to je jenom zlomek toho, co tu na vás čeká. 

Najdete je roztroušené na mapě jako korálky, které se právě teď rozku-
tálely z náhrdelníku jejich vládkyně Kačenky. Dobruška, Nové Město 
nad Metují, Opočno,  Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických 
horách i Žamberk jsou ale nejen vstupními branami, jsou také místy, 
kudy kráčela historie, kde je příjemné se zastavit a rozhlédnout se. Žijí 
tu lidé, kteří mají rádi své město a rádi vás jím provedou.

Tak třeba Dobruška. Věděli jste, že se tu narodil velký český buditel Fran-
tišek Ladislav Hek, jehož rodný domek můžete navštívit? Nebo takové 
Nové Město nad Metují s náměstím uzavřeným renesančními průčelími 
a nebývale zachovalými zbytky městských hradeb. Naproti tomu místo, 
které musíte navštívit v Opočně, je zámecký park. Pochopíte proč. Vedle 
toho Rychnov nad Kněžnou, kterému bude příští rok 750 let, přestože 
na to nevypadá, je pulsujícím moderním městem, které nabízí vše, po 
čem jen může turista zatoužit. Předností Rokytnice v Orlických horách 
je pak výborná dopravní dostupnost autem, ale také autobusem, vlakem 
nebo o víkendech skibusem. Poslední branou Orlických hor je Žamberk, 
který celoročně a především v zimě dělá doslova laskominy milovníkům 
sjezdového lyžování, ale i bílé stopy. 

Malebná příroda Orlických hor láká k aktiv-
nímu odpočinku i příjemnému lenošení. 
Skalní příznivce zimních radovánek přitahují 
nejenom dobře udržované sjezdovky, ale i běžecké trasy. Do 
pohádkového království zdejších hor můžete vstoupit hned 
několika branami. 

Šest bran vede k nám…

Jestlipak víte, jak vznikl spoluvládce Orlických hor Rampušák? Pokud 
ano, napište nám na adresu redakce nebo mailem na kam@baset.cz 
do 18. 12., a když pošta dovolí, 3 z vás získají od naší redakce nějakou 
zajímavou knihu pod stromeček. 

www.rychnov-city.cz
www.rokytnice.cz
www.rychnovsko.cz
www.orlicko.cz
www.zamberk.cz
www.orlickehory.net



Už jste navštívili třebíčské památky UNESCO - světově proslulou baziliku sv. Prokopa ze 13. století 
a unikátně zachovalou židovskou čtvrť s židovským hřbitovem, jedinou svého druhu v Evropě?

Informační a turistické centrum
Karlovo nám. 53, 674 01 Třebíč, Česká republika, tel.: +420 568 847 070
e-mail: info@kviztrebic.cz, www.trebic.cz
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www.unesco-czech.cz

Litomyšl
Navštivte pohádkově tajemnou

Rodiště Bedřicha Smetany, “Historické město roku 2000” pyšnící se
renesačním zámkem, rekonstruovanými Klášterními zahradami a celou
řadou památek, ale i moderní architekturou na evropské úrovni.

www.litomysl.cz
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Tradice Slovácka nejlépe přiblíží program Radujme se, veselme se…, 
který již podesáté připravilo ve dnech 1.–5. 12. Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Strážnici. Lidové stavby se v tyto dny zahalí do atmosféry 
Vánoc předminulého století a stejně tak i jejich obyvatelé, které můžete 
zastihnout u předvánočních příprav. 

www.nulk.cz

V nedalekém Kyjově se bude zpívat u vánočního stromu 23. 12. 
a vystoupí tu mužský a ženský sbor Slováckého souboru Kyjov, 
dechová hudba Žadovjáci nebo soubor Tetky z Kyjova. Na 25. 12. 
je plánována Vánoční beseda u cimbálu s muzikou Jury Petrů a jejím 
hostem, Vlastou Grycovou ze Strání. 

www.ickyjov.cz

V Boskovicích si můžete 9. 12.  zazpívat v evangelickém kostele při 
Adventním sborovém koncertu nebo o týden později, v neděli 16. 12., 
při tradičním Vánočním koncertu. Ve dnech 14. – 15. 12. se tu pořádá 

také tradiční Vánoční jarmark řemesel a výrobků s doprovodným 
programem. Po celou dobu bude k vidění také unikátní živý betlém, 
připravený sborem Jakubáček.

www.boskovice.cz

Lidové tradice přicházejí do Blanska o adventu s rozsvícením vánoč-
ního stromu na náměstí Republiky, které je provázeno již tradičním 
jarmarkem. Na stejném místě připraví Římskokatolická farnost v den 
Hodu božího „Živý betlém“. Ale určitě vás překvapí nedaleké Punkevní 
jeskyně, kde budou 27.–31. 12. vítat návštěvníky punčem.

 www.blansko.cz

Naproti tomu v Lysicích vás přivítá vánočně vyzdobený zámek. 
Už 8. 12. se tu totiž konají Zimní radovánky s tradiční zámeckou 
zabijačkou. Navíc 25. 12. je tu plánována soutěž o nejkrásnějšího 
sněhuláka – Sněhulení. 

www.zameklysice.cz

Historické muzeum ve Slavkově připravuje na 1.–16. 12. v pořadí již 
třetí floristickou výstavu, kde mohou návštěvníci zhlédnout adventní 
a vánoční dekorace podle nejnovějších floristických trendů. 

www.zamek-slavkov.cz 

Vyškovské rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 2. 12. od 
16 hodin na Masarykově náměstí. Vánoční trhy tu budou od 20. do 
22. 12. Předvánoční atmosféru dokreslí tradiční vánoční koncerty: 
pátek 7. 12. – Vánoce hrajou Glórijá  
sobota 15. 12. – Vánoční koncert Vyškovského big bandu
sobota 22. 12. – Česká mše vánoční J. J. Ryby 
www.vyskov-mesto.cz

Znojemský advent bude zahájen  2. 12. na Masarykově náměstí. 
Kromě tradičních koncertů a představení v Městském divadle a na 
Masarykově náměstí a různých vánočních výstav je letošní Znojemský 
advent obohacen o jízdy vánočním vláčkem v centru města. Zcela 
netradičně můžete navštívit 9. a 16. 12. znojemské podzemí, kde 
v odpoledních hodinách proběhnou speciální prohlídky na téma 
Vánoční pohádka v podzemí!

www.znojmo.eu

Vánoce jsou především svátkem pohody a přátelských setká-
vání. Přijměte proto naše malé pozvání a přijeďte k nám 
na jižní Moravu...

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
www.ccrjm.cz

Vánoce na jižní Moravě
Jižní Morava je regionem, který si dosud 
uchoval tradice spojené s místním folk-
lorem. Je pověstná svou pohostinností 
i  srdečností. Také proto sem každoročně 
lidé přijíždějí. Tradice, které znáte mnohdy jenom z vyprávění, tu 
o adventu potkáte doslova na každém kroku. Vždyť folklor a pře-
devším hudba, tanec, nářečí, lidové kroje či umělecká řemesla 
jsou tu součástí běžného života (www.jizni-morava.cz).
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Vánoční trhy 
1.–24. 12. – náměstí Svobody
Vánoční jarmark nabídne desítky výrobků lidové tvorby, ať už ze dřeva, 
skla, keramiky, kovu nebo kůže, a také spoustu cukrářských pamlsků. 
Nebudou chybět ani zabijačkové speciality, horký punč a medovina. 
Pro děti tu bude vánoční dílna, kde si mohou vyzkoušet svůj talent 
a zručnost při malování a vlastnoruční výrobě jednoduchých dílek. 
Navíc bude v provozu také vánoční pošta, aby mohly napsat nebo 
namalovat a poslat svá přání Ježíškovi.

Betlémské světlo v Brně
16. 12. v 11.00 hod. před katedrálou sv. Petra a Pavla
Do rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho bude Betlémské světlo předáno 
v obětním průvodu při mši v neděli 16. 12. v 9.00 hod. v katedrále 
sv. Petra a Pavla. Zájemci si světlo budou moci převzít před katedrálou 
do 11.00 hod. V  sobotu 22. 12. se rozjedou vlaky s kurýry a Bet-
lémským světlem po celé republice a 23. 12. bude v rámci „Vánoc na 
radnici“ předáváno zájemcům z řad veřejnosti na brněnské radnici. 
Více na: www.betlemske-svetlo.sky.cz. 

Silvestr v opeře 2007–2008
31. 12. od 20.30 do 2.00 hod. – foyer Janáčkova divadla
V rytmu operetních melodií můžete doslova vtančit do nového roku. 
K tanci i poslechu bude hrát Salonní orchestr Brno, Beladona Quartet 
a Tango Milonguero. Chybět nebude slavnostní silvestrovská večeře, 
půlnoční přípitek, bohatý raut, tombola a ohňostroj.
Předprodej vstupenek: NDB Dvořákova 11, tel.: +420 542 158 183-4

Těsnohlídkův vánoční strom 
30. 11.–31. 12. – náměstí Svobody
Jeho prostřednictvím uctíváme vzpomínku na Rudolfa Těsnohlíd-
ka, jenž byl zakladatelem vánoční humanitární pomoci opuštěným 
a jinak postiženým dětem. Slavnostní rozsvícení proběhne 30. 11. 
v 17 hodin a  stromeček bude rozsvícen až do Nového roku. Možnost 
navštívit svátečně oděné centrum Brna budou mít všichni zájemci až 
do 24. prosince. Denně budou probíhat vystoupení dětských souborů, 
večer pak zakončí některý z populárních umělců.

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
2.–23. 12. – Mahenovo divadlo
Scénická podoba nejslavnější české vánoční mše v krásném prostředí 
Mahenova divadla je společným vánočním dárkem všech tří soubo-
rů Národního divadla. Na jevišti ožijí jesličky, betlém, Tři králové 
i Jezulátko. 
Termíny: 2. 12., 9. 12., 16. 12. v 10.30 a v 17.00 hod., 23. 12. 
v 10.30 hod.

Brno můžete navštívit v kterou-
koliv roční dobu a bude se vám 
tu líbit. Což teprve, když se tu 
zastavíte o adventu. Tou dobou žije, tedy kromě předvánoč-
ních nákupů a jiného shonu, také nejrůznějšími akcemi. Vedle 
vánočních trhů, koncertů, divadelních představení a mnoha 
dalších akcí je tu také nejedno místo, kde najdete klid k neru-
šenému rozjímání.

Betlémské světlo v Brně

Informační centrum města Brna
Radnická 8, 602 00  Brno
Tel.: +420 542 211 089-090
E-mail: info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz      www.brno.cz
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4. 12.
Mikuláš v ZOO – akce s programem pro děti. 
www.zooliberec.cz 
5. 12. v 16.00 hod.
Soutěž o nejlepší masku čerta, Mikuláše a anděla – náměstí Dr. E. Beneše. 
Zároveň zde vystoupí soubor Kejklířky a uvidíte také slavnostní příchod 
Mikuláše do města. 
10. 12. v 16.30 hod.
Slavnostní zahájení výstavy libereckého betlému. Před budovou radnice 
se uskuteční zahájení výstavy libereckého betlému, který vznikl v rámci 
sympozia výtvarníků „Setkání uměleckých řemesel“. Součástí odpoledního 
programu bude i vystavení Stromu přání na nádvoří radnice. 
www.kvkli.cz 
19. a 20. 12. v 16.30 hod.
Koncert libereckých trubačů, vystoupení trubačů na ochoze liberecké radnice.
24. 12. od 13.30 do 15.30 hod.
Vánoční bruslení přímo v Tipsport areně. Vstup zdarma. 
www.tipsportarena.cz

5. 12. v 16.30 hod.
Mikulášská nadílka – průvod od DDM za doprovodu dechového orchestru 
ZUŠ Žatec, koledy v podání žáků Základní umělecké školy Žatec, pochod 
čertovských mažoretek ZUŠ Žatec, příjezd Mikuláše, andělů a hlavně čertů.
8. a 9. 12. od 9.00 do 16.00 hod.
Adventní trhy – středověké tržiště zahrnující ukázky dobových řemesel 
a stánků. Vánoční zvyky – krájení jablíček, výroba adventních věnců, jmelí 
a svícnů, pouštění ořechových skořápek, zdobení vánočních perníčků. 
Středověká hudba, kejklířské a žonglérské vystoupení pro děti i dospělé, 
živý betlém.
www.mesto-zatec.cz

12. 12. v 17.00 hod. 
Adventní koncert, Děkanský kostel v Mostě – pěvecký Sbor Mosteckého 
Gymnázia SMoG vás srdečně zve na Adventní koncert Mostečanům.
21. 12. v 18.00 hod.
Vánoční koncert, Děkanský kostel v Mostě, Jakub Jan Ryba – Česká mše 
vánoční. Předprodej vstupenek v Městském divadle v Mostě.
13.–22. 12. 
Vánoční trhy – historické stánky s dobovými předměty a předváděním 
středověkých řemesel, tradiční vánoční zvyky a dovednosti, stánkový 

27. 12. v 18.00 hod. 
Koncert vokálně instrumentální skupiny CHAIRE. Umělecký vedoucí pan 
Josef Krček. Rytířský sál Císařského paláce.
www.hradkarlstejn.cz

4. 12. v 19.00 hod.
Koncert vážné hudby –  Villa Musica z Německa. Zazní hudba B. Martinů, 
Čajkovského ad. Vystoupí sólisté z Německa a Kaprovo kvarteto z ČR. 
Předprodej vstupenek v IC zámku Dobříš,
tel. +420 318 521 240, vstupné: 90 Kč.

13. 12. v 19.00 hod. Nadační fond Zdeňky Žádníkové a zámek Dobříš 
pořádají Vánoční koncert Komorního flétnového souboru SYRINX 
v prostorách sálu Konírna dobříšského zámku. Koncert zahájí úvodním 
slovem herec a režisér Jan Kačer. Účinkují: Zdeňka Žádníková-Volencová, 
Jana Bílková, Debora Hudcová, Helena Kolomá, Marie Špalová 
a hudební host večera (překvapení). Zazní skladby od G. P. da Palestina, 
G. P. Telemanna, L. C. Daquin, O. Máchy, A. Vivaldiho, J. Ježka, 
J. Berkovce a dalších.

14. 12. v 19.00 hod. 
Vánoční koncert – Rybova mše vánoční v podání Příbramské filharmonie. 
Předprodej vstupenek v IC. Ohňová show a Mikulášská nadílka. Na závěr 
akce slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
www.zamekdobris.cz

23. 12. v 16.00 hod.
Zpívání koled pod vánočním stromem na Tyršově náměstí. Pořádá ZUŠ 
a město Choceň.
www.chocen-mesto.cz

8. 12. od 9.00 hod. 
Mikulášský trh.
16. 12. od 9.00 do 16.00 hod.
Stříbrná neděle v Muzeu.
www.chrudim-city.cz

Zámek Dobříš

Choceň

Liberec

Žatec

Chrudim

Most

Státní hrad Karlštejn
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prodej, občerstvení, zábava, hudba. Místo konání: prostranství mezi OD 
Prior a Repre Most.
www.imostecko.cz

26. 11.– 23. 12. 
Vánoční slavnosti na Horním náměstí.
www.vanocnislavnosti.cz

5. 12. ve 14.00 hod.
Mikulášský program na Horním náměstí.
www.vanocnislavnosti.cz

8.–20. 12.
Vánoce Flora – Výstaviště Flora Olomouc.
www.flora-ol.cz

14. 12. v 19.00 hod.
Screamers – Vánoční speciál 2007 v centru Olomouce a KD Sidia.

31. 12.
Silvestr 2007/2008 na Horním náměstí.
www.olomouc.cz

6. 12.– 6. 1. 2008
Betlémy aneb Vánoce na hradě – výstava historických a současných 
betlémů, vyrobených z různých druhů materiálů – papír, dřevo, sláma, 
látka, keramika a další. Místo konání: Slezskoostravský hrad.
www.slezskoostravskyhrad.cz

7.–8. 12.
Pedagogika 2007 – Výstaviště Černá louka.
www.cerna-louka.cz

14.–20. 12.
Vánoční trhy v ČEZ Areně.
www.arena-vitkovice.cz

15.– 16. 12.
Stříbrná sobota a neděle – koledy, vánoční zvyky a tradice, vánoční 
dobroty, zábava, divadlo, zpěv na Slezskoostravském hradě.
www.slezskoostravskyhrad.cz
www.ostravainfo.cz

16. 12. v 17.00 hod.
Vánoční koncert na nádvoří zámku.
www.mestovm.cz

26. 12.– 2. 2. 2008
Betlémská cesta. Domy třešťských betlemářů. Přes 200 let dlouhá tradice 
stavby betlémů v Třešti nezůstává skrytá. Více než desítka třešťských 
domácností otevírá o vánoční době poutníkům dveře. 
31. 12. ve 22.00 hod.
Silvestr na náměstí TGM.
www.trest.cz

8. 12., začátky vystoupení v 8.30 a 10.00 hod.
Tradiční vánoční trhy s kulturním programem, který nastudovalo Divadlo 
6. května,  divadlo Hvízd a žáci 3. ZŠ v Holešově. Místo konání: nám. 
E. Beneše.

18. 12. v 17.00 hod.
Vánoční koledování – Divadlo la rottal při SPŠ MV uvede premiéru 
„Velkovánoční hry o věcech srandovních aj vážných“ autorské dvojice 
Chmelík-Vilím. Žáci 3. ZŠ v Holešově vystoupí s hudebně-dramatickou 
koláží na téma ADVENT. Ve vestibulu kina Svět proběhne vánoční jarmark.
 
25. 12.  v 19.00 hod. – Besídka n. 2 „JESUS AT DRIVE“ – pokračování 
úspěšného večera s kapelami Los Perdidos, Ležérně a Vleže, divadlo Hvízd. 
20.00 hod. – Ležérně a vleže, koncert valašského hudebního souboru. 
www.holesov.cz 
www.mks.holesov.cz

14. 12. v 10.00 hod.
Vánočná Jarmark – stánky a bohatý kulturní program, zakončený 
ohňostrojem na nám. TGM. 
24. 12. v 16.00 hod. 
Pokoj lidem dobré vůle – vánoční koledy v podání trubačů z věže kostela 
sv. Jakuba. 
25. 12. v 15.30 hod. 
Živý betlém na náměstí TGM. 
www.mesto-lipnik.cz

Olomouc

Třešť

Velké Meziříčí

Holešov

Lipník nad Bečvou

Ostrava
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Středně těžká

Redakce magazínu Kam po Česku
Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3
Tel.: +420 222 944 817
Tel. / fax: +420 222 944 816
E-mail: kam@baset.cz
www.baset.cz
www.kampocesku.cz

Své odpovědi nám posílejte do 18. 12. na adresu redakce (Kubelíkova 30, 130 00  
Praha 3) nebo na e-mail kam@baset.cz. Sedm šťastlivců od nás dostane hezké 
knížky od vydavatelství Baset.





Nakladatelství Baset zařadilo do svého edičního plánu ediční projekt 
Krajina a lidé, mapující české, moravské,slezské a slovenské hory, 
pohoří a další krajinné útvary. Tento projekt má všechny předpoklady 
stát se reprezentačním souborem, který vyčerpávajícím způsobem 
mapuje krajinu České a Slovenské republiky. První svazek této ediční 
řady Šumava – příroda, historie, život vyšel v roce 2003 a získal 
řadu ocenění. Na vzniku každého svazku se podílí řada odborníků 
ze všech vědních oborů (geologové, geografové, zoologové, 
botanikové, ekologové, etnografové, historikové, památkáři apod.), 
především z daného regionu. Nakladatelství spolupracuje s vedením 
jednotlivých národních parků a chráněných krajinných oblastí, muzeí 
a archivů jak při využití autorského zázemí, tak i formou odborných 
konzultací.
Každá publikace je členěna podle jednotlivých oborů a umožňuje 
tak podrobné zmapování regionu takřka ze všech stran. Text je 
doprovázen řadou barevných ilustrací, dobových fotografi í, mapek, 
grafů a plánků.
Čtenářům jsou představeny jednotlivé oblasti ve všech jejich 
podobách, jsou obeznámeni nejen s geologickou minulostí, fl órou, 
faunou, historií a specifi ckými odvětvími průmyslu, ale i se životem 
a zvyky obyvatel.
Každý svazek má rozsah okolo 850 stran, je doplněn zhruba 
3 000 barevnými a dobovými fotografi emi, celou řadou mapek, 
plánů a grafů.
Dosud vyšly svazky: Šumava – příroda, historie, život, Český les 
– příroda, historie, život, Novohradské hory a Novohradské podhůří 
– příroda, historie, život.
Na podzim letošního roku se připravuje titul Krkonoše – příroda, 
historie život, a v příštím roce vyjdou tituly Plzeňsko – příroda, 
historie, život a dvousvazkové Tatry – příroda, historie, život. Řada 
dalších je rozpracována. Více informací na adrese www.baset.cz.

již vyšlo:

KRAJINA A LIDÉ

právě vychází:

Nakladatelství Baset
Sokolská 66

120 00 Praha 2
telefon:

244 402 705
244 402 707

e-mail: baset@ok.cz
www.baset.cz


