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Rychnovské „Dividílkování“
Slovácké slavnosti vína
Za sluncem na sever

Máme pro vás léto

Přijed’te na jiné myšlenky
do Litomyšle!

Potřebujete přijít na jiné myšlenky? Toužíte si odpočinout
od každodenního pracovního shonu? Chcete vidět něco
krásného a zajímavého? Nebo dáváte přednost aktivnímu
odpočinku, jste milovníky cyklovýletů či potřebujete ujít pár
desítek kilometrů a teprve poté spokojeně usnete? V Litomyšli
a okolí si užijete a� jste zástupce první či druhé skupiny.
Starobylá Litomyšl příští rok oslaví 750 let od povýšení
na město a 1028 let od první zmínky. Je zde celá řada míst
s nezaměnitelným kouzlem, která vám dodají energii
a spolehlivě vás přivedou na jiné myšlenky. Jedním z nich jsou
Klášterní zahrady – moderně rekonstruované místo
v samotném historickém jádru města. Atmosféru zde ještě
umocňuje bazén s tiše znějící hudbou a sousoším od Olbrama
Zoubka, zajímavě na vás zapůsobí i Šik Jasana Zoubka a slavná
Židle Magdaleny Jetelové. Uprostřed rozlehlých trávníků si
můžete uspořádat piknik, i to je zde povoleno. A až vás
lenošení přestane bavit, vypravte se třeba na procházku
městem. Kromě zámeckého areálu, který je zapsán na seznam
UNESCO, na vaši návštěvu čeká bezmála 500 metrů dlouhé,
podloubím lemované Smetanovo náměstí s řadou vzácných
domů.
Ani o živou kulturu není o prázdninách v Litomyšli nouze – tak
například každou středu se konají koncerty u Smetanova domu
a každý pátek je připravena nejen pro nejmenší pohádka
a koncert na Toulovcově náměstí.
A co nabízíme pro vyznavače aktivní dovolené? Můžete vyrazit
na kole či pěšky třeba za bájným loupeživým rytířem
do Toulovcových maštalí. Máte-li dostatek odvahy, prohlédněte
si krajinu Českomoravského pomezí z koňského hřbetu či
z letadla. K potrápení těla můžete využít samozřejmě i tenisové
či squashové kurty, fotbalové hřiště, zimní stadion, posilovny
a další místa pro tento účel připravená.
Pokud po večerech nevyužijete nabízený kulturní program,
nechte se zlákat k posezení některou z mnoha předzahrádek či
ochutnejte víno ze zámeckého sklepení. A přepadne-li vás hlad,
nic se nebojte, postaráme se o vás dobře – jste přeci hosty
ve městě vyhlášené kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové!

Podrobnější informace je možné získat na

www.litomysl.cz

nebo v Informačním centru Litomyšl
(tel.: 461 612 161, e-mail: ic@litomysl.cz).

Milí čtenáři,
každý z nás byl někdy na venkově na
prázdninách u babičky a dědy. Například
pro mě to byla doba bezstarostných dní
plných poznání. Méně už asi byli nadšeni
oba prarodičové, kteří měli jednak na mé
počínání úzkostlivější pohled, jednak si
mysleli, že mě musí nutně vykrmit, převychovat a naučit něčemu praktickému
do života.
Nemusel jsem sice pást krávy, zato jezdit s bandaskou do kravína ano.
Bylo zajímavé pozorovat tetky, jak mi z hliníkové nádrže nabíraly
velkou naběračkou právě nadojené, přes plenu scezené mléko bez
konzervantů. Chutnalo výborně, obsahovalo v průměru až 4,5 %
tuku a litr stál korunu. Zážitkem taky bylo nakupovat v místním
Lidovém spotřebním družstvu Jednota. Tady jsem chtě nechtě vyslechl
komentátorky obecního dění, které co do barvitosti popisu zpráv
jistě předstihly dobu. Naštěstí dobrou motivací k cestě do konzumu
bývala žvýkačka značky Pedro.
V živé paměti mám taky nářečím provoněná úsloví, která jsem tehdy
ještě moc nechápal, ale u kterých jsem velice rychle poznal, co jimi
chtěli děda s babičkou říct. Tak například, když mi babička přísným
tónem při mém odchodu od stolu řekla: „Zastrč si podolek, hajdaláku jeden,“ bylo mi jasné, že košile patří do kalhot. Naproti tomu
jsem ještě dlouho potom nechápal, jak to chce udělat, aby mě husa
kopla. Dalším jejím oblíbeným rčením bylo, když mi říkala, ať se jí
nemotám pod nohama. To použila slova: „Hůj pane faráři, kobyla
ráčí kopnout.“ Ostatně tato dvojsmyslná věta, postavená pouze na
tom, kam v ní umístíte čárku, mi zvoní v uších dodnes. Naproti
tomu, když jsem trošku víc zlobil, častovali mě krátkým „votroku“
nebo „mezuláne“. Nezřídka toto oslovení děda rozvinul do věty jako:
„Krucinál, já tě vemu potěhem po letech, tos neviděl...“ Teprve později
jsem si uvědomil, že tímto krásným způsobem děda láteřil.
Láteření je libozvučná věc, tedy pokud někdo neláteří právě vám.
Láteřit znamená někomu hubovat, což v kombinaci s nářečím může
dnes působit trochu legračně. Ale z vlastní zkušenosti vím, že smát
se někomu do očí, když vám láteří, je stejné, jako strčit hlavu do úlu
a zabouchat. Minimálně výsledek může být stejný.
Bohužel dnešní doba myslí na děti po svém. Když už se je podaří
rodičům nějak dostat od počítače nebo televize a poslat na prázdniny,
dostanou s sebou tolik nezbytných pomůcek, až z toho jde prarodičům hlava kolem. Přitom všechny ty minipočítače, herní konzole,
mobily a nevím co ještě nejsou nic jiného než odvar z makovic. Ten
se kdysi dával dětem, aby spaly a nerušily dospělé při práci. Ale jaký
vliv mají na děti dnešní „odvary z makovic“, ukáže až čas. Být však
v kůži prarodiče, kterému na prázdniny přijede podobně vybavené
vnouče, minimálně odhlásím elektřinu. Navíc udělám všechno pro
to, aby se mu dostalo jiné školy, například té lesní moudrosti. Přitom jen a jen my tušíme, o co děti přicházejí. Proto se přimlouvám:
„Ukažme jim o co.“
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Ohlasy čtenářů

Kupte psovi brýle

ANONYM 19.57 – 2. 6. 2008
Moc zajímavé. Minulost, historie, současnost. Fotografie a ilustrace
pro dospělé i děti. Díky.
www.kampocesku.cz
turistický magazín

i zavazuje.

* Také my děkujeme za Váš příspěvek k názorům
na turistický magazín KAM po Česku. Potěší

Také vám vadí, když lidé dělají ze zvířat něco jiného, než
co ve skutečnosti jsou? Přitom rádoby vtipné snímky, které
dnes po tisících létají internetem a mají vás pobavit, jsou
jen ukázkou vítězství hmoty nad duchem. Ale zamysleli jste
se někdy nad tím, co tomu asi říká pes, kterému dal nějaký
„dobrák“ do tlapky samopal, oblékl ho do maskáčů, oko
zakryl páskou, a to jen proto, aby vypadal jako Rambo?

ANONYM 0.01 – 31. 5. 2008
Zdá se mi, že veselých a vtipných ilustrací je čím dál tím míň.
turistický magazín

* Je nám líto, že se Vám to nezdá. Je to pravda.
Bohužel onemocněla naše ilustrátorka. Slibujeme
Vám, že od září jich už bude přehršel.
www.kampocesku.cz

Roman 21.06 – 28. 5. 2008
roman.janousek@centrum.cz
Zajímalo by mě, jestli je možné si tenhle časopis nějak předplatit a dostávat ho poštou, protože bych nerad nějaké číslo vynechal. Předem
děkuji za odpověď a přeji hodně zdaru ve Vašem snažení. Roman
turistický magazín

* Pro letošní rok se zasíláním turistického magazínu KAM po Česku jinam, než na adresy informačních center a dalších hromadných odběrných míst, nepočítáme. Nicméně
v příštím roce hodláme tuto službu našim čtenářům nabídnout.
www.kampocesku.cz

Komentář k článku ze dne 27. 5. 2008 9:12:10
Autor: neregistrovaný – Marťule; Titulek: Zvony u sv. Mikuláše
Dobrý den, udělali jsme si výlet do Prahy a vystoupali na věž u sv. Mikuláše. Výstava o zvonech a zvonařích je moc pěkná, je tam spousta
zajímavých informací, ale ne zas tolik, aby člověk odcházel zahlcen.
A pohled z věže na naše hlavní město opravdu stojí za to. Díky za Vaši
upoutávku a výstavu všem vřele doporučuji – zkuste to taky. M.
turistický magazín

www.kampocesku.cz

líbila.

* Jsme rádi, že se Vám naše upoutávka na expozici
Pražské informační služby „Zvony u sv. Mikuláše“

ANONYM 21.06 – 19. 5. 2008
Reportáže o znovuzrození vodníků v Čechách a nádherně vyvedené
ilustrace jsou bomba. Čekáme další pokračování, doufáme, že založí
rodinu a budou malí vodníčci. Díky.
turistický magazín

www.kampocesku.cz

z Kampy.

* V zářijovém vydání turistického magazínu KAM
po Česku chystáme pokračování o vodnické rodince

ANONYM 19.24 – 14. 5. 2008
Tento časopis se mi dostal do ruky v prsní poradně a zaujal mne. Nevím,
kde je ho možné získat v Karlovarském kraji.
turistický magazín

* Předně chci poděkovat za Váš zájem o magazín
KAM po Česku. Co se týče distribučních míst
nejenom v Karlovarském kraji, jejich aktuální seznam najdete na
www.kampocesku.cz.
www.kampocesku.cz

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Myslí si snad někdo, že toto není týrání zvířat? Že je to jen taková
legrace? Omyl holoubkové! Tato nevkusná zábava je a musí být vždy
považována za týrání zvířat! Navíc týrání miláčků, kteří s vámi věrně
a ochotně sdílejí domácnost.
Naštěstí jsou lidé, kteří na psy myslí. Nedávno jsem například objevil jeden reklamní leták, který vidíte dole na obrázku. Někdo nás
v něm vybízí koupit svým psům brýle, aby si mohli
konečně na záchodě přečíst noviny. Dosud to byla
výsada především lidských samců, ale tomu je odteďka konec. Stačí vzít svého psa a navštívit psího
očního lékaře, který mu změří oči. Vy zaplatíte za
návštěvu lékaři registrační poplatek a s předpisem
zajdete do psí oční optiky. Ze široké nabídky obrouček vyberete svému psovi ty nejcharizmatičtější,
opět zaplatíte poplatek, tentokrát za recept, a je
po problému. Váš pes už tak bude moct číst sám
na WC noviny.
Josef Grof

Tip na výlet
Staroměstská radnice
Staroměstské nám. 1/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 724 508 584
Návštěvní doba:
po 11.00–18.00
út–ne 9.00–18.00

Prašná brána
Na Příkopě, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 724 063 723
Návštěvní doba:
do října / po–ne 10.00–18.00

Malostranské mostecké věže
Karlův most, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 530 487
Návštěvní doba:
do října po–ne 10.00–18.00

Věž chrámu sv. Mikuláše
Malostranské nám. 556/29
118 00 Praha 1
Tel.: +420 251 512 516
Návštěvní doba:
do října po–ne 10.00–18.00

Staroměstská mostecká věž
Karlův most, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 220 569
Návštěvní doba:
do září po–ne 10.00–22.00

Petřínská rozhledna
Petřínské sady, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 320 112
Návštěvní doba:
květen–srpen
po–ne 10.00–22.00

Bludiště na Petříně
Petřínské sady, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 315 212
Návštěvní doba:
červenec–srpen
po–ne 10.00–22.00

Zámek Ctěnice
Bohdanečská 1
190 17 Praha 9
Tel.: +420 286 853 385
Návštěvní doba:
Zámek:
květen–říjen
po–ne 10.00–18.00
Kočárovna:
květen–říjen
po–ne 10.00–18.00

www.pis.cz
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KAM na výlet

Areály aktivní turistiky!

Aktivní turistika je pomyslnou značkou určitého standardu služeb, připravenosti, nevšednosti a pestrosti aktivit.
Je to spousta zábavy a intenzivních zážitků najednou. Ty
můžete prožít při pěší turistice, cykloturistice či vodáctví.
Navíc sem patří také moderní a adrenalinové sporty, jako
jsou potápění, lanové dráhy, horolezectví nebo jízda na
terénních koloběžkách.
V řadě areálů si můžete vyjet na koni, zastřílet z luku, zajezdit na
kolečkových bruslích, vyzkoušet svou zdatnost na windsurfingu nebo
při chůzi po laně či na chůdách. Produkt „Aktivní turistika“ zahrnuje
25 areálů po celém Česku. Nabízí využití nejrůznějších sportů, aktivit
i služeb v oblasti netradiční dovolené. Vhodný je pro rodiny s dětmi,
party mladých lidí nebo firemní kolektivy.

Lanové centrum Proud

Zde na vás pod dohledem zkušených instruktorů čekají programy
plné dobrodružství. Ty lze také
kombinovat s projížďkou na raftech meandry Litovelského Pomoraví.
Kontakt: U sportovní haly 2
772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 631 350
Mobil: +420 605 215 348
E-mail: olomouc@lanovecentrum.cz
www.lanovecentrum.cz/olomouc/

Náš tip na aktivní léto
Vodácké tábořiště Cakle

Jak už sám název napovídá, tábořiště nabízí možnost splutí
málo známých horních úseků
Tiché Orlice. V areálu je cvičná
lezecká stěna, dětská Tarzanova
lanová dráha a „drsná“ dráha pro
dospělé. Kdo nemá dost, může
projet na kole kopce orlického
podhůří. V areálu je ubytovna,
kemp a koňská stanice.
Kontakt: Staré Oldřichovice
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 604 644 418
E-mail: kcthoral@tiscali.cz
www.kcthoral.cz

Autocamp Sedmihorky

Farma Čapí letka

Nabízí celoroční sportovně-relaxační
pobyty v srdci čisté přírody středního
Povltaví. Ubytování je ve zděných
domcích obložených dřevem.
Kontakt: Mokřice 7, 262 56 Krásná
Hora nad Vltavou
Tel.: +420 318 862 444
Mobil: +420 603 817 828
+420 777 935 954
E-mail: capiletka@seznam.cz; http://mujweb.cz/www/capiletka/
Holiday Park Liščí farma
Nabízí turistické a cyklistické túry Krakonošovým panstvím. V areálu
pak dětskou lezeckou
stěnu a hřiště s hernou,
sportovní hřiště s umělým povrchem nebo venkovní bazén. Odpočinkový program – masáže
a country večery v restauraci Fox Saloon.
Kontakt: 543 62 Dolní Branná u Vrchlabí 350
Tel.: +420 499 421 473; E-mail: info@liscifarma.cz
www.liscifarma.cz
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Nabízí především pěší a cyklistické výlety srdcem Hruboskalska. Dále
to je minigolf, kroket nebo kurs irského stepu. Navíc vám v restauraci
U Sv. Patrika připraví nejrůznější speciality irské kuchyně. Ubytování
je ve vkusně zařízených chatách.
Kontakt: Sedmihorky 72, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 389 162
E-mail: camp.sedmihorky@iol.cz; www.campsedmihorky.cz

Sportlife centrum Rumburk

Zahrát si tu můžete snad všechny halové sporty. Areál navíc nabízí
minigolf, tenis, volejbal, plážový volejbal, petanque či koupání.
Okusit můžete i gastronomické speciality v místní restauraci. Ubytování je v chatkách nebo
v hotelu.
Kontakt:
Sportlife centrum, s. r. o.
Lesní 1302/12
408 01 Rumburk
Tel.: +420 412 332 238
E-mail: info@sportareal.cz
koupaliste@interdata.cz
www.sportareal.cz

Více informací na www.aktivni-turistika.cz
Soutěž Český Bobr 2008
Podmínkou pro zařazení do soutěže je splnění alespoň jedné ze sedmi
aktivit – tzv. bobříků aktivní turistiky: CYKLO, VODA, LANO, LYŽE, KOŇE,
HRY a GURMÁN. To vše v některém z areálů „Aktivní turistiky“. První tři
obdrží poukázku, která zahrnuje úhradu pobytu či služeb poskytovaných
v některém z areálů „Aktivní turistiky“. Poukázku budete moct využít
v průběhu roku 2009. Uzávěrka soutěže je 15. 12. 2008.

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

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

Paragliding tandem v severozápadních Čechách

Jindřichovým Hradcem netradičně
Toulky večerním městem s některou z historických postav, která vám vedle pověstí
nabídne i méně známý pohled do historie
Jindřichova Hradce.
Typ aktivity: za poznáním, za zábavou;
Doporučujeme pro: zvídavé rodiny, starší
a pokročilé
Kontakt: Cestovní agentura Nova Domus; U Nádraží 799/II
377 01 Jindřichův Hradec
Mobil: +420 723 053 341
E-mail: ca@novadomus.cz
http://ca.novadomus.cz

Království Danar
Tandemové lety jsou z kopců v oblasti Krušných hor (Krupka, Klínovec, Raná, Solany, Roudnice nad Labem, Kadaň a okolí).
Typ aktivity: adrenalin; Doporučujeme pro: mladé a aktivní, sportovní rodiny
Kontakt: Paragliding – Tandem, Bratří Mrštíků 92/2, 400 03 Ústí
nad Labem
Mobil.: +420 777 085 397; E-mail: info@paragliding-tandem.cz
www.paragliding-tandem.cz

Program naučně-zábavnou formou seznamuje děti s naší historií,
upevňuje morální hodnoty, rozvíjí manuální zručnost a celkově
přispívá k rozvoji mladé osobnosti.
Práce v řemeslných dílnách, tanec, šerm a další dovednosti.

Horské koloběžky na Šumavě „Kubova Huť – Boubín“

Na horských koloběžkách projedete sjezdovku Pod Obrovcem nebo 14 km dlouhé sjezdy
z Kubovy Huti. To vše krásnou
přírodou, po zpevněných lesních cestách.
Typ aktivity: adrenalin; Doporučujeme pro: mladé a aktivní,
sportovní rodiny, zvídavé rodiny, starší a pokročilé
Kontakt: 385 01 Kubova Huť
Tel.: +420 721 267 867
E-mail: horskekolobezky@seznam.cz; www.ski-kubovka.com

Nordic walking centrum

Centrum zaměřené na severskou chůzi nabízí tréninkové lekce i zajímavé výlety po Prokopském údolí v Praze. Díky této aktivitě zaměstnáte
až 90 % svalů svého těla. Možnost individuálního půjčování holí.
Typ aktivity: fitness a sport, pěší turistika; Doporučujeme pro: mladé
a aktivní, sportovní rodiny, zvídavé rodiny, starší a pokročilé
Kontakt: Montana Swiss Sport, Radlická 117, 150 00 Praha 5
Mobil: +420 739 220 990, +420 739 220 991
E-mail: info@montanasport.cz; www.montanasport.cz

Typ aktivity: za poznáním, za zábavou; Doporučujeme pro: mladé
a aktivní, zvídavé rodiny
Kontakt: Sdružení Danar, Pražská 610, Votice
Mobil: +420 603 520 973, +420 605 453 045
E-mail: danar@seznam.cz
www.kralovstvidanar.com

Bike Park Hlubočky

Titty Twister Freecross – sjezdová trať pro bikery. Adrenalinová zábava
pro děti, mládež, ale i odvážné dospěláky. Doplňkovým programem
může být cykloturistika, tenis a pěší
turistika v přírodním parku Údolí Bystřice. Ubytování v seminárním hotelu
Akademie Hrubá Voda.
Typ aktivity: adrenalin; Doporučujeme
pro: mladé a aktivní, sportovní rodiny,
zvídavé rodiny
Kontakt: Ski areál Hlubočky spol.
s r. o., Školní 126,
783 61 Hlubočky
Mobil: +420 775 771 077
+420 777 647 058
E-mail: info@skiarealhlubocky.cz
http://skiarealhlubocky.cz

...a dalších přes 1500 aktivit na

www.kudyznudy.cz
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Turistika na koni aneb dovolená v sedle
Doba letních dovolených a prázdnin se nezadržitelně blíží,
a proto přijměte pozvání do jižních Čech. Symbolem Jihočeského kraje je odpradávna voda. Právě díky ní a možnosti využití snad veškerých aktivit s vodou spojených patří
tento kraj k nejvyhledávanějším místům naší republiky.

Pro milovníky vodních ploch nabízejí jižní Čechy například přehradní nádrž Orlík se stejnojmenným schwarzenberským zámkem
či nejznámější vodní nádrž Lipno.
Pokud však toužíte po něčem novém, užijte si romantickou „Dovolenou v sedle“ spojenou s toulkami za historií, přírodou a poezií jižních
Čech. V krásném místě uprostřed přírody CHKO Blanský les najdete
nedaleko nejstarší kamenné rozhledny Kleť budovu ve stylu horské
chaty. Už samotný její název vybízí k návštěvě – Chata pod Kletí aneb
Tady mě baví svět. Navíc tu v roce 2003 vznikla myšlenka rozvoje
systému stezek a stanic pro turistiku na koni. (www.podkleti.cz)
Náš tip:
- putování na vlastním nebo půjčeném koni s průvodcem
- putování „Po stopách koní pánů z Rožmberka“
- letní dětské tábory „Prázdniny v sedle“

Pozvání je určeno pro rodiny s dětmi, turisty, cyklisty i jezdce na
koních. Hosté si s sebou můžou vzít nejenom svého koně, ale také
psa. Areál má 1,5 ha a jeho součástí je bazén, ohniště s posezením
a prostor pro dětské hrátky. Oblíbeným jednodenním výletem hos-

tů se stalo sjíždění Vltavy na
raftech, rozšířené o prohlídky
kláštera Zlatá koruna a hradu
Dívčí kámen.
Nic vám ale nebrání navštívit
i jiné památky, jako jsou zámky Český Krumlov, Červená
Lhota, Jindřichův Hradec nebo
Hluboká nad Vltavou. Výlet do
Hluboké můžete navíc rozšířit
o návštěvu zdejší sklárny (skelná huť U Hluboké), kde mladí umělci
realizují své představy a vy můžete být u toho. Rádi vám během
července a srpna předvedou, co obnáší sklářské řemeslo, a to denně
od 9.00 do 17.00. (www.sklarna.euweb.cz)

Přijeďte za přírodou, památkami i zábavou, vždyť
jižní Čechy jsou nejenom krásné, ale i pohostinné.

www.jiznicechy.cz
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Dudy opět rozezní Strakonice

Chystáte se na letní toulky po Čechách a ještě nevíte kam?
Máme pro vás zajímavý tip. Co třeba navštívit město, kde
na své dudy hrával Švanda, kde se vyráběly světoznámé
fezy nebo motorky značky ČZ. Můžete si tu pochutnat
i na výborném pivu. Navíc je to odtud na Šumavu co by
kamenem dohodil. Strakonice jsou tak skvělým výchozím
bodem pro výlety do okolí.
Toulat se můžete pěšky či na kole po vyznačených trasách nebo se
nechte zlákat na vodácké Ahoj při splouvání Otavy, která městem protéká. Až do
září můžete navštívit i jediný skanzen
v jižních Čechách – středověký mlýn
v Hoslovicích asi 15 km od Strakonic.
Jeho areál tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy a stodola. Stavby jsou
kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva.

Zdalipak víte, na soutoku jakých řek se rozkládá město Strakonice? Pokud ano,
napište nám do 23. 8. na adresu redakce nebo na soutez@strakonice.eu. Pro pět
správných odpovědí má město Strakonice připraveny zajímavé ceny.

Na své si přijdete i ve
Strakonicích. Především
vy, kdo máte rádi historii, si můžete prohlédnout
řadu památek a historických budov nebo navštívit
středověký hrad, kde má
své expozice Muzeum
středního Pootaví. Zažít
můžete i netradiční prohlídku hradu v doprovodu historických osobností
v dobových kostýmech nebo se vrátit o několik staletí zpátky při
slavnostech během Rumpálování. To se již tradičně hrad promění ve
středověké tržiště plné kejklířů, divadelníků, šermířů a tanečnic. Při
ochutnávce dobových specialit můžete sledovat zručnost řemeslníků
nebo bohatý program, který probíhá po celý víkend.
Vrcholem léta ve Strakonicích bude 18. ročník mezinárodního dudáckého festivalu. Ve dnech 21.–24. 8. se do města dudáků sjedou
účastníci z celého světa a připraví pro vás nezapomenutelnou atmosféru. Po čtyři dny a čtyři noci budou znít ve Strakonicích dudy. A to
rozhodně stojí za návštěvu!
Přehled letních akcí
ve Strakonicích najdete
v příloze KAM za kulturou.

Naučné stezky Písku

Nebyl by to Písek bez zlatonosné Otavy.
Vodáci tuto řeku v létě s oblibou sjíždějí
a doporučit jim můžeme i opomíjený úsek
od soutoku s Blanicí nedaleko Putimi dále
do Písku. Ten je totiž obzvláště romantický a vede lesnatým
údolím s množstvím skal oblíbených horolezci. Současně
zde vede pěší naučná stezka zvaná Čertova i cyklistická cesta (součást Otavské cyklostezky od šumavské Modravy po
Zvíkov). Značky na tomto úseku vodáky navedou od řeky
k informačním tabulím se zajímavostmi trasy.

Městské informační centrum
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Tel.: +420 383 700 700, 701
E-mail: infocentrum@strakonice.net
www.strakonice.net

Na kraji Písku, v jeho nejstarší části zvané U Václava, vodáci můžou
svou plavbu ukončit, utábořit se na místní říční plovárně zbudované
v předválečné době nebo v přilehlých penzionech. S pamětihodnostmi
města samotného vás seznámí například městský turistický okruh
v délce 12 km a průvodcem vám budou tištěné brožury nebo zvukový
elektronický průvodce (zapůjčení přístroje zdarma) z Infocentra.
Město v moři lesů nabízí i specializované přírodovědné naučné
stezky: Cesta drahokamů, Lesní porosty, Zlatodoly a Lesní dřeviny.
S hospodařením v lese seznamuje naučná stezka lesníků ve školním
polesí Hůrky. A od penzionu Ptáčkovna se můžete vydat do Píseckých
hor po stezce „Od Ptáčkovny k Živci“, nebo opačným směrem k řece
Otavě stezkou „Od Ptáčkovny k Caisům“ – trasy jsou vhodné i pro
rodiny s dětmi nebo seniory a jejich zastavení informují o přírodních,
historických a architektonických zajímavostech oblasti.
Pokud víte, na soutoku kterých řek leží Písek, napište nám do 23. 8. na
adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Pro pět správných odpovědí má
město Písek připraveny zajímavé ceny.

Informace o píseckých akcích:
www.icpisek.cz/akce
www.akcevpisku.cz
Videosnímky z již proběhlých
akcí najdete na:
www.pisek-tv.cz
Infocentrum Písek
Heydukova 97, 397 01 Písek
Tel./Fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz
www.otavskaplavba.cz
www.icpisek.cz, www.pisek.eu
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V Jindřichově Hradci s Jindrou
Jindřichův Hradec je jedno z nejkrásnějších českých
měst s rozsáhlým zámeckým komplexem. Hrad, zmiňovaný již v roce 1220, byl vybudován Jindřichem
Vítkovcem na místě starého slovanského hradiště. Zároveň
s hradem vzniklo i město, těžící z výhodné polohy na rozcestí obchodních cest.

Tipy na prázdninové akce v Jidřichově Hradci:

10.–12. 7. Festival Folková růže
3. a 23. 8. Promenádní koncert JH DIXI-BAND
30. 8. Město dětem aneb Tři Mušketýři – rozloučení s prázdninami (městský park)

skalnaté údolí mezi Blažejovem a Jindřiší, kterým si potok prorazil
cestu, dostalo název Jindřišské. Informační tabule s bohatou a názornou grafikou zaujmou dospělé i děti. Trasa naučné stezky je shodná
s vedením červené turistické trasy a pro všechny její tři úseky se užívá
název Jindrova naučná stezka.
Základní trasa, 20,5 km: J. Hradec, Masarykovo nám. (0) – J. Hradec, nám.
Míru (0,3) – lesík Borek – Otín – Pod Hospřízí – Hospříz – Blažejov – Hamerský potok (11,5) – Pod Vítkovým hrádkem – Jindřiš (14,5) – Bobelovka
(18) – J. Hradec, Masarykovo nám. (20,5).

Více informací získáte v našem informačním středisku.

Jindřišské údolí Jindrovou naučnou stezkou
Stezka vás zavede nejenom za pamětihodnostmi města, ale také
do jeho okolí. Půjdete například okolo Studenského potoka, který
pramení pod Javořicí a končí v Meziříčském rybníku. Z něho již
vytéká pod názvem Hamerský. Ten dále protéká rybníky Hejtman,
Ratmírovský, Vajgar a přibírá vodu i z okolních rybníků (Komorník,
Holub, Mutyněvský a další). Z Vajgaru se vlévá do Nežárky. Půvabné

Informační
středisko města
Panská 136/I, 377 01 JH
Tel.: +420 384 363 546
E-mail: info@jh.cz
www.jh.cz

Frankův dvůr – dovolená po Česku

• klidné rodinné prostředí
• dětské prolézačky, minigolf, petanque
• bazén, sauna, solárium, whirlpool
• dvě restaurace, letní zahrádka
• ideální podmínky pro cykloturistiku

2 km od Jindřichova Hradce,
proto k návštěvě vybízejí Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec,
Vodní zámek Červená Lhota, Přírodní park Česká Kanada, Aquapark
Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichův Hradec – Krýzovy Jesličky,
Jindřichohradecké úzkokolejky.

www.frankuv-dvur.cz
Jemčinská 125/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, Tel. 777 99 66 66, 777 99 55 55, e-mail: info@frankuv-dvur.cz
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Ano

, SPOLEČNOST CK PRESSBURG, s.r.o. VÁM VRÁTÍ ZA
KAŽDÝ DEN POBYTU 30 Kč. Akce platí v případě zakoupení některého z pobytů ze
speciální nabídky PRESSBURG HOTELS (Piešťany: hotely Linea, Odevák I a II; Trenčianské Teplice:
hotel Slovakia, Vysoké Tatry: hotel Kriváň) nebo katalogu LÁZNĚ. Nabídka platí do 22. 12. 2008.
klientská centra: Olomouc, tř. Svobody 20, tel.: 585 222 666, 585 104 114
t#SOP (BMFSJF0SMÓ 0SMÓ UFM1SBIB 3FWPMVŘOÓ UFM
tėFTLâ5ŞÝÓO 7JBEVLUPWÈ UFMBOFCPWOBÝÓTÓUJQBSUOFSƉ

Vítejte na Šumavě, vítejte ve Vimperku
Malebné městečko pod Boubínem odvozuje svůj
název od původního německého Winterberg
– Zimní hora. Dnes je jedním z výchozích turistických míst za poznáváním krás Šumavy a národního parku. Je také místem, kde se návštěvníci mohou
seznámit s vimperskou větví středověké komunikace
– Zlaté stezky.

Město připravilo pro turisty dva vycházkové okruhy. První je zavede
za památkami a především rodiny s dětmi ocení například expozici
Zlaté stezky v gotickém sklepení měšťanského domu nebo expozici
historie sklářství a knihtisku ve vlastivědném muzeu na zámku. Druhý

seznámí návštěvníky s okolím města. Turisté i cyklisté zde mohou využít
množství značených tras a naučných stezek.
Ve Vimperku nechybí ani pestrá nabídka divadelních a hudebních
akcí. Letos se představí pod názvem „Léto pod Boubínem 2008“, kdy
budete moci navštívit například „Šumavské řemeslné
trhy“ nebo mezinárodní festival harmonikářů „Šumavský korbel“. V září pak bude slavnostně otevřen
malý zoopark a proběhne mezinárodní festival filmů
o přírodě – NaturVision.

Turistické informační
středisko Vimperk

Foto: Jan Plánek

Tel.: +420 388 411 894
www.info.vimperk.cz
www.vimperk.cz
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Karel Klostermann (1848–1923)

Návštěvníky Šumavy a celého
jihozápadního regionu Čech
po celý letošní rok provází zajímavé výstavy nebo kulturní
a turistické akce. Velkolepé přehlídky řemesel, zvyků a života na obou stranách Šumavy a Bavorského lesa z dob
Karla Klostermanna se nesou ve znamení 160. výročí narození tohoto spisovatele.
Klostermannův praděd Daniel přichází na
Šumavu z Porýní koncem 17. stol. Praděd
jeho matky, flanderský emigrant, šlechtic
a hugenot roku 1740 zakládá asi první českou sklárnu v Mišově u Spáleného Poříčí,
později další nedaleko Prášil. Karel (Carl
Faustin) Klostermann se narodil 15. února
revolučního roku 1848 v Haagu am Hausruck (v Horních Rakousích), odkud se
s rodiči roku 1849 stěhuje do Čech. Nejprve do Žichovic a počátkem roku 1862 do
Karel Klostermann
Kašperských Hor.

Náš tip na váš cyklovýlet
(Churáňov – Horská Kvilda – Filipova Huť – Březník – Modrava – Antýgl)

Z Churáňova se vydáme po modré na Zlatou Studnu (od r. 1799
tu bývala sklářská huť). Pokračujeme po silnici na Horskou Kvildu
(ve středověku se tu rýžovalo zlato kolem Hamerského potoka).
Na horním konci obce je bývalý Polaufův hostinec, kde začíná děj

Klostermannova skála pod Churáňovem

rem na Březník. Po vybudování Vchynicko-tetovského plavebního
kanálu se rychle zvyšoval objem těžby dřeva, a vznikl tak nový revír
– Březník (Pürstling). Samota a bývalá hájovna byla opravena v roce
2002, dnes je tu umístěna expozice KK. Odtud se vrátíme zpět
kolem Modravského potoka (asi v polovině cesty je v jeho korytě
lichoběžníkový menhir) na Modravu (vznikla jako rybářská osada r.
1737). Z Modravy pokračujeme přes Roklanský potok a stezkou po
červené pod bývalými Vchynicemi a Tetovem. Ze vsi sice nic nezbylo, ale můžeme ji ještě dnes vidět ve filmu Divá Bára. Pokračujeme
kolem Brenntenských samot k plavebnímu kanálu, na Rokytu a po
silnici vpravo na Antýgl. Zdejší „Královácký dvorec“ (Králováci, to
byl svérázný lid, který strážil hranice státu a obchodní stezky v oblasti
Šumavy) je dalším místem děje románu KK „V ráji šumavském“.
Dnes je tu kemp, občerstvení a ubytování s 54 lůžky.
www.rras.cz
www.klostermann.cz
www.plzensky-kraj.cz

Churáňovské chalupy

románu KK „V ráji šumavském“. Nepřehlédnutelnou
je dřevěná socha posledního
šumavského obra, Rankl-Seppa, hrdiny románu KK. My
odbočíme u obchodu vlevo po
silničce na Filipovu Huť (1785
založena jako sklářská osada
v místech obchodní cesty z
Kašperských Hor do Pasova,
zbudované Karlem IV.). Dále
po žluté okolo Lovčí skály,
Ptačí nádrže na modravskou
silnici, kde se dáme vlevo smě-

Doporučené akce

10
Rankl-Sepp

do 11. 7. Šumava Karla Klostermanna, (fotovýstava Plzeň) pořádá
Občanské sdružení KK
do 30. 10. V ráji šumavském (Plzeň, Kašperské Hory, Sušice)
16. 8. Bavorsko-česká slavnost u Hauswaldské kaple (Srní)
29.–30. 8. Šumavská pouť k poctě Karla Klostermanna

Jak v létě chutná Plzeň?
Plzeň a léto, léto a plzeň. Kdo by si dovedl léto bez pravého plzeňského představit! Co ale vyzkoušet i léto v Plzni?
Metropole západních Čech totiž oplývá přírodou i v centru města, a tak je zde stále co dělat. Máme pro vás hned
několik tipů pro letní rekreaci.

Bolevecké rybníky
Příměstskou dopravou pohodlně dojedete k soustavě boleveckých rybníků, které čistotou své vody přímo vybízejí ke koupání. Velký bolevecký
rybník je díky své rozloze (56 ha) vhodný k jachtingu a jeho okolí pro
cyklovýlety. Naučná Sigmundova stezka v přírodní rezervaci Kamenný rybník vás dovede k technické raritě – kolomazné peci z poloviny
18. století. Na své si tu přijdou také houbaři a sběrači borůvek.

Škoda sport park
Patří mezi nejoblíbenější plzeňská sportoviště. Nachází se v Doudlevcích
a je vybavený drahou pro in-line bruslení, skateboardovým parkem,
venkovní lezeckou stěnou se 4 profily, lanovým centrem a mnoha
hřišti. Celý areál je přístupný denně a bezplatně.
Osvěžení v centru města
V parném létě jistě oceníte při procházce centrem města stín pod korunami stromů tzv. sadového okruhu. Na místě zbouraných městských
hradeb zde v polovině 19. století založil park purkmistr Martin Kopecký.
Cestou můžete obdivovat sochy významných osobností (mezi nimi
také Spejbla a Hurvínka), ale i největší velkoplošný obraz – Theatrum
Mundi. Promenádní sady jsou i dějištěm četných kulturních akcí,
a tak se rozhodně nudit nebudete!

Zoologická a botanická
zahrada města Plzeň
Ideálním cílem rodinného
výletu je plzeňská zoologická
a botanická zahrada. Leží nedaleko centra města, částečně
rozložená v nivě řeky Mže,
částečně na skalnatém ostrohu. Díky těmto podmínkám je možné
budovat výběhy pro zvířata bez mříží. Věděli jste, že se tu chová nejvíce
druhů zvířat u nás? K vidění tu je například největší medvědinec v ČR,
ostrovní výběh lvů nebo oblíbené opičí výběhy ve volné přírodě. Malé
děti jistě potěší kolekce domácích zvířat na vesnickém statku Lüftnerka
a jejich rodiče unikátní Japonská zahrada. Všechny dohromady pak
Dinopark, plný replik prehistorických ještěrů v životní velikosti.
Nakonec zajděte na jedno...
Pokud vás neosvěžil ani výlet do zoo, ani stín vzrostlých stromů
v městských sadech, potom si rozhodně zajděte na pivo do nejslavnějšího českého pivovaru, Plzeňského Prazdroje. Nedávno tu totiž
otevřeli novou „smyslovou“ expozici. Díky ní se můžete nejenom
seznámit s procesem vaření piva, ale také se surovinami potřebnými
pro výrobu proslulého plzeňského ležáku. Zkrátka, Plzeň v pevném
i tekutém skupenství je v létě dobrou volbou. Když si navíc uvědomíte,
že zdejší nefiltrované pivo, čepované z obrovského ležáckého sudu
rovnou do sklenic, chutná takhle dobře jenom v Plzni, máte tip na
výlet jako křen.
Informační centrum
města Plzeň
nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň
Tel.: +420 378 035 330
E-mail: info@icpilsen.cz
www.plzen.eu, www.pilsen.eu

11

KAM do regionu

Za sluncem na sever

V letních měsících, kdy teploty stoupají nad
30 °C, by asi každý nejraději všeho nechal
a vyrazil někam k vodě. V Ústeckém kraji
k tomu máte nespočet možností, vodní nádrže, rybníky i veřejná koupaliště. Pokud
zrovna počasí nepřeje nebo se rádi věnujete vodním radovánkám i v zimních měsících, můžete vyrazit do některého z moderních aquaparků.
Nechranická přehrada
Tato vodní nádrž leží na řece Ohře mezi Kadaní a Žatcem. Svou rozlohou 1 338 ha je šestou největší přehradní nádrží České republiky
a její hráz je nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě. Dnes slouží
především rekreačním účelům. Pláže a kotviště jachet jsou hlavně na
plochém jižním břehu, zatímco severní břeh je strmý a na jeho části
se rozkládá přírodní rezervace.

vyžití. Nádrž Barbora vznikla v 70. letech minulého století zatopením
povrchového lomu podzemními vodami. Má rozlohu 65 ha a hloubka
vody dosahuje až 40 metrů. Od jezera je krásný výhled na Krušné hory
a lesy, tvořící ráz celého přírodního komplexu.

Barbora
Umělé jezero Barbora se nachází v obci Oldřichov a je plnohodnotným
rekreačním komplexem s možností relaxace, koupání a sportovního

Marina Labe a Club Hotel Píšťany
Areál Marina Labe se nachází na břehu jezera Píšťany, 3 km od Litoměřic
a pouhých 60 km z Prahy. Na základní nabídku komplexu, mezi kterou
patří ubytování, stravování, kotvení a prodej lodního příslušenství,
navazuje celá řada dalších služeb. Opravy vodních plavidel, půjčovna
lodí, prodej potravin a nápojů do lodí a mnohé další. K dispozici je
také informační středisko a připojení k internetu.
www.marinalabe.cz
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Kamencové jezero
Jezero vzniklo zatopením dolů, v nichž se v letech 1558–1785 těžil
kamenec a síra. Složením vody je toto jezero skutečnou raritou. Voda,
doplněná při průsaku kamencem, omezuje možnost rozvinutí organického života. Koupání a slunění zpříjemňují mola, travnaté i písčité
pláže i oddělená nudistická pláž.
www.kamencovejezero.cz

Most
V areálu, který má svou vnitřní a vnější část, najdete 25m plavecký
bazén. K vodním hrátkám slouží dva zakryté tobogány, divoká řeka,
samostatný dětský bazének se soustavou chrličů vody, lezecká síť
a mnohé další.
www.aquadrom.cz

Děčín
V letní části plaveckého areálu najdete plavecké bazény o délkách 50
a 25 m, rekreační bazén, brouzdaliště, občerstvení a rozsáhlé travnaté
plochy. Krytá část nabízí 25m bazén, dětský výukový bazén, 3 tobogány,
vodní hřib, divokou řeku, vířivky, dětská brouzdaliště a restauraci.
www.dcrelax.cz

Klášterec nad Ohří
V aquaparku najdete celkem 8 vodních ploch různých velikostí a tvarů.
Koupání v průzračné vodě je zpestřeno širokou nabídkou klasických
vodních atrakcí. Co se týče sportovního vyžití, věnovat se tu můžete
třeba minigolfu, plážovému volejbalu nebo street basketbalu.
www.aquapark.tk
Teplice
Hlavní plavecký 25m bazén se skluzavkou je propojený s relaxačním
bazénem s 61 m dlouhým tobogánem. Nechybí dětské brouzdaliště
se skluzavkou, sauna s venkovním ochlazovacím bazénkem, venkovní
plochy na slunění, mokrý bar, restaurace, fitness a solárium.
www.aquacentrum-teplice.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/49
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: info@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz
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Za létem do Klášterce nad Ohří

V červnu byla zahájena turistická sezona kláštereckého aquaparku.
Za celodenní vstupné 40 Kč zde můžete využít řadu atrakcí. Plavecký
bazén se skokanskými můstky a lagunou, skokanskou věž, divokou
vodu, dětské bazény se skluzavkami, tobogán pro děti, tobogány
(68 m a 128 m, 5 Kč), masážní lůžka (5 Kč), vodní hřiby, prostorná
plážová hřiště na fotbal a volejbal, obří trampolíny a mnohé další.
Pokud jste obdivovateli krásných aut, můžete návštěvu aquaparku
spojit s Tuning Párty, která se zde koná 5. července.

Čtvrtý ročník hudebního festivalu Klášterecké
hudební prameny s Jaroslavem Svěceným se letos uskuteční od 4. do 12. července. Každý večer
na zámeckém nádvoří, v renesančním sále zámku či v kostele Nejsvětější Trojice můžete navštívit koncert
houslového virtuosa a jeho hostů neméně zvučných jmen.
Vrcholem festivalu je nový projekt Jaroslava Svěceného, Michala
Dvořáka a dalších umělců – Vivaldianno 2008 – 11. července od
19.30 na kláštereckém zámku. Součástí festivalu je výstava fotografií Svět v Klášterci
nad Ohří známého fotografa a cestovatele
Jiřího Kolbaby, která se koná od 4. července
do 3. srpna v galerii Thun na zámku, v galerii
Kryt na radnici a v Lázeňském domě Evženie.
31. července od 18 hodin proběhne v kostele
Nejsvětější Trojice beseda „Vlakem na střechu
světa“ s Jiřím Kolbabou o Číně a Tibetu.
V srpnu se můžete těšit také na dvě přehlídky
českých a zahraničních umělců. Od 22. do
24. srpna se uskuteční 6. ročník mezinárodního sympozia uměleckých kovářů Eurokov
2008. Krásu tohoto řemesla můžete obdivovat
v zámeckém parku u sala terreny naproti
zámku. V sala terreně se zároveň od 17. do
Klášterec nad Ohří
24. srpna koná 2. ročník tanečního festivalu
Siraex 2008. Obdivovat můžete venezuelský nám. Dr. E. Beneše 86
duet, česko-japonský duet, korejskou choreo- 431 51 Klášterec nad Ohří
grafii, umělce z Národního divadla, HAMU, Tel.: +420 474 376 431
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
Duncan Centre a další.
www.goklasterec.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.

Severozápadní Čechy s 3K-kartou
Návštěvnická karta, která je výstupem projektu rozvoje
cestovního ruchu měst Klášterce nad Ohří a Kadaně, zahrnuje nejen turistické cíle na Chomutovsku a Jirkovsku, jako
je zámek Červený Hrádek, městské historické sklepy a věž,
u sousedů také Kamencové jezero nebo zámek Jezeří.
8
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Kartu si můžete koupit v informačních
centrech v Kadani, Klášterci
Žatec
i v ostatních v regionu. Dále pak v hotelích a místech, které jsou
v nabídce karty přímo zahrnuty. Úsporu času přináší prodej přes
internetové stránky www.3k-karta.cz, kde si také můžete prohlédnout
fotografie a přečíst podrobnosti o výletních místech.
www.3k-karta.cz
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Zaměřeno na zábavu a sport
2denní (11 volných vstupů) – 690 Kč
5denní (13 volných vstupů) – 990 Kč
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V dílně vybro

LÁZEŇSKÝ DŮM SALVE

23

ŽENIE
PENZIONNZISPLIT
ON EV
TĚJE
služeb.
Ohře Ý
lákáPE
k posezení uvnitřŘE
neboJE
na venkovní
terase.
ních
relaxač
Ňhu SK
ídkou
NT PE
RA777
ě s nab
AU+420
ňské zón
mobil:
ST
24
296
v láze 303 802 í

27

kém stylu
Žatecká
připomína
566,
jící krápn
íkovou jesky
tel.: +42 432 01 Kada
ni. V létě
www.re 0 474 345 234 ň
posezení
na terase.
GPS: 50°2 staurace-kad
an.cz/te
2‘31.908
rcie
“N;koupele,
r
13°16‘21
Lázeňské procedury,
masáže
v komorním
prostředí Domu Salve.
.399“E
po–čt, ne
11.00 5579, 430 01 Chomutov
Na Příkopech

26

let.

00, pá, so

Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
mobil: +420 606 567 129
mineralcentrum.webpark.cz
GPS: 50°23‘3.68“N; 13°10‘23.87“E

RESTAUR

ANT U KA
TOVY UL
stí Kada

na námě

26

Mírové nám
ně s velko
u zahrádkou
tel.: +42 ěstí 74, 432
a dětským
hřištěm.
www.h 0 474 342 74101 Kadaň
GPS: 50°2otelkadan.cz/ka| mobil: +420
777 303
2‘35.88“
tovka
802
N; 13°16‘17
.76“E
po–čt 11.00
–23.

ÁDEK

MINERAL CENTRUM
ZÁMEK KLÁŠTEREC N. O.

stylu v

1.00–24.00 11.00–
00, ne
00–24.

A RESTA é přehrady.
PENZION
nick
KEMP TERCIER
Z LET
Nechra
TAIŠTĚ
pomínající
krápníkovou
AŠ
odě u jeskyni. V létě posezení na terase.
CHO
ou v přír MUTOV
ch

TOVÁNÍ

kartu již
při

LÁZEŇS
A RESTA KÝ PENZION EVŽE
URANT PE
NIE
a restaurant
ŘE JE
v lázeň

Penzion

ické služb
Červený
y a ubyto
Hrád
vání na zámk
tel.: +42 ek 1, 431 11
u s pohá
dkovou atmo
GPS: 50°3 0 474 684 560 Jirkov
sférou.
0‘40.69“
| mobil:
N; 13°26‘37
+420 606
561 653
11.00–22.
V dílně vybrousí
váš00kámen, v prodejně si“E
lze vybrat z hotových.

25

centru Chom
ubytování na zámku
omu
utova. atmosférou.
tov777 303 802s pohádkovou
irkov
: +420
5‘7.8
mobil:
4“E+420 606 561 653
‘37“E
E
91“
22.00

RVENÝ HR

E A UBY

slevu, před
kládejte
3K

Kyselka 102,
ské zóně
s nabídkou
tel.: +42 431 51 Kláš
relaxačníc
h služeb.
www.re 0 474 376 051terec nad Ohří
GPS: 50°2 staurantpere | mobil: +420
je.cz
603 831
2‘41.59“
296
N; 13°10‘12
.95“E
10.00–21.
00

a restaurace

po–čt 11.00–23.00, pá, so 11.00–24.00, ne 11.00–22.00

Kvalitní

kde chce
te čerpat

Klášterec n. O.

RA

v klidném
Blatno, 430
prostředí
ve westernov
tel.: +42 01 Blatno u
ém stylu
www.ra 0 474 683 216Chomutova
.
GPS: 50°3 ncumateje.cz | mobil: +420
777 122
0‘20
.079“N;
Restaurace na náměstí Kadaně
s velkou
zahrádkou a dětským hřištěm.
646
13°21‘56
.959“E
po 432
12.0001
Mírové náměstí 74,
Kadaň
–18.
00, út, st
pá 12.00
12.00777 303 802
tel.: +420 474čt,342
741 |–22.
mobil:
+420
00, so 10.00 –20.00,
www.hotelkadan.cz/katovka
–22.00,
ne 10.00
GPS: 50°22‘35.88“N; 13°16‘17.76“E
–18.00

ERAPENZION
CE STAŘERESTAURACE
LNstylu.
áprostředí
ICE
restauraceve vesternovém
s venko

po–čt

V místech,

te NČ U MATĚJE
štiv Čech PENZION A RESTAURACE
Nav pRESTAURANT
ad U KATOVY ULIČKY
24
ozá něji
r
e
v
se21 výhod
Penzion

2

16

23
severozápad Čech
22
14 5 17
výhodněji
25

E NA

LÁZEŇSKÝ PENZION EVŽENIE
A RESTAURANT PEŘEJE

10.00–21.00

a Žat
.cz/tercier
040 sta
92
6‘21.399“E
E
kaba
ybars 24‘11.37“
13°
“N;
so 11.00–23.00

se od země

RANČI U
a okuste
Blatno, 430
pocit hrdin
MATĚJE
ů akčních
tel.: +42 01 Blatno u
filmů.
www.ra 0 474 683 216Chomutova
GPS: 50°3 ncumateje.cz | mobil: +420
777 122
0‘20.079
646
“N; 13°2
1‘56.959
“E
Penzion a restaurant v lázeňské zóně s nabídkou relaxačních služeb.

23

omutova
132, 432
01 Kada122 646 významném domě
+42
mobil:
ň
0 474+420 777
čp. 132 v
Sládkově
ension-k342 684 | mobil:
ulici.
+420 602
1‘56.959“E
2‘30.25“ adan.cz
395 618
N; 13°16‘12
.48“E
00

NÁŠEDL

V místech, kde chcete čerpat slevu, předkládejte 3K kartu již při objednávce.
Odlepte

NZIONNAHO
EDLE
RANČI U MATĚJE
RO
penz
cit hrdinů
akčních filmů. SKOP
ion s kavár
KADAŇ
nou v histo
va
ricky

Čech,
any
dovolen zarezervuj
01 Chb
te si pozn
ávací
ec, 438

4 25
29Navštivte

a vlast

9

10

Krásný Dvůr

KAM do regionu

Vítejte v královské Kadani
Nechte se pozvat na návštěvu tohoto malebného města. Možná si řeknete, proč zrovna Kadaň? Ale odpověď je jednoduchá – můžete zde
strávit příjemné chvilky i dovolenou, a jak už
je v Kadani dobrým zvykem, léto je okořeněno
několika akcemi, které vás rozhodně nezklamou.
Například od 28. června až do 21. září probíhá v areálu františkánského kláštera „Františkánské léto“. Každou sobotu a neděli se můžete
těšit na hudební produkce všech žánrů a divadelní představení pro
děti i dospělé. Další lákavou akcí je „Císařský den“. 30. srpna se již
pošestnácté rozezní všechny kadaňské zvony, aby přivítaly pestrý
průvod, v jehož čele do města přijede císař Karel IV. Na celou sobotu
se Kadaň vrátí do 14. století, aby si připomněla svou slavnou historii.
Náměstí se změní v tržiště s tradičními řemesly a dobrotami. Konec
letní turistické sezony se v Kadani už devátý rok bude odehrávat ve
znamení sklizně toho nejlepšího, co se v Čechách už po dlouhá staletí
úspěšně pěstuje a pije. Poslední zářijovou sobotu, 27. 9., ožije areál
františkánského kláštera slavným „Svatováclavským vinobraním“.
Chybět nebude burčák, vinný mošt ani víno. Navíc budete mít možnost prohlédnout si výstavu o vinařství na Kadaňsku, malou klášterní
vinici a vidět vinaře při lisování vína. Pro ty, kdo dávají přednost
poklidné procházce městem či náInformační centrum
vštěvě památek, je od května do
a galerie Josefa Lieslera
září otevřena radniční věž. Dále Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
můžete navštívit kadaňskou roz- Tel./fax: +420 474 319 550
hlednu a nejvýznamnější památku E-mail: galerie@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz
– františkánský klášter.

ŽATEC

DFK Fotosvět - M. Kavčák

historie – chmel – pivo – atmosféra
• již více než 700 let se v Žatci vaří výborné
pivo (ochutnejte 7 druhů piva ŽATEC)
• pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových značek
(Budweiser Budvar, Pilsner Urquell, Žatec)
• natáčelo se tu více než 100 českých i zahraničních
filmů a reklam
(Les Misérables, Oliver Twist, Yentl, Edith Piaf )
• v centru města najdete 5 náměstí a 500 staveb různých slohů
(Synagoga, Radnice, Morový sloup)
• navštívíte tajemné historické objekty s ojedinělou
atmosférou
(Pivovar, Chmelařské muzeum, Děkanský chrám)
• chmelařské budovy v Žatci jsou kandidátem
pro zápis na seznam UNESCO

Chmelařské muzeum Žatec

Chmelařské muzeum v Žatci je největší expozicí
svého druhu na světě, které na pološe 4 000 m2
představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Dozvíte se, proč se nejlepší
chmel na světě sklízí právě na Žatecku, a během
jediné návštěvy Žatce si zapamatujete vůni chmele a žízeň uhasíte ve městě, kde je pivo a chmel
doma.
www.muzeum.chmelarstvi.cz

Městský úřad Žatec
Infocentrum
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Tel.: +420 415 736 156
E-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz

Žatecká Dočesná
51. ročník, 5. až 6. září
Slavnosti chmele a piva jsou tradičně vrcholnou
akcí města, které v roce 2004 oslavilo 1 000 let od
první písemné zmínky. Tato akce vznikla původně
jako oslava dočesání posledního chmelového štoku. V dnešní podobě se těžištěm oslav stalo celé
historické centrum města a především 3 hudební
scény (hlavní, rocková a country).
Pořadatel: Městské divadlo Žatec
tel. +420 415 710 519; vstup zdarma
www.docesna.cz
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S kolem kolem Litvínova
Přijeďte se podívat do severočeského Litvínova. Okolní svahy Krušných hor v tomto
období ocení zejména vyznavači cykloturistiky, pro které jsou zdejší terény ideální.
Od května do září můžete využít také cyklobusu, který vyjíždí v 9 hodin z litvínovského autobusového nádraží. V sobotu vás vyveze do

Letos 2. srpna proběhne v Litvínově 10. ročník Trek Krušnohorského MTB maratOnu. Bude odstartován v 10 hodin
z náměstí Míru. Připraveny jsou tři trasy: A (85 km, převýšení
2 410 m), B (55 km, 1 366 m) a C (20 km, 666 m). Trasa C je určena
běžcům a rekreačním cyklistům, kteří nemají závodní ambice a rádi
se jen tak projedou v přírodě. Bližší informace a přihlášky získáte na
internetových stránkách www.kralhor.cz nebo www.mulitvinov.cz
sekce Sport.
Informační turistická služba
INTUS
Tel.: +420 476 111 790
www.volny.cz/intus

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

Nové Vsi v Horách, v neděli do Dlouhé Louky. Tipy na cyklovýlety
s podrobným rozpisem tratí a mapou najdete na internetových
stránkách města www.mulitvinov.cz v sekci Sport.

Ústí nad Labem – Otevřená brána Čech

100 let Zoo
Ústí nad Labem

Zoo slaví své 100. narozeniny
po celý rok!
www.zoousti.cz
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Krajina
Letopisů Narnie

Skalní město v Tisé a krajina
Českého středohoří u Ústí nad
Labem se staly dějištěm fantasy
filmu Letopisy Narnie.
www.usti-nad-labem.cz

195 let od napoleonské
bitvy u Chlumce 1813
30. srpna proběhne velká
rekonstrukce dávné bitvy.
www.chlumec.cz

Informační středisko města Ústí nad Labem, Hradiště 9, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 220 233, E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz, www.usti-nad-labem.cz

KAM do regionu

Letní lounské vábení
Královské město Louny vás zve na
5. ročník městských letních slavností s názvem Letní lounské vábení – ojedinělou slavnost kultury a sportu pro
všechny věkové kategorie, jejímž vyvrcholením je Oslava
řeky Ohře. Připraven pro vás bude bohatý program, díky
němuž v Lounech prožijete příjemný letní víkend.

Pátek 15. srpna
Hlavní hudební scéna (Mírové náměstí)
18.00 zahájení Letního lounského vábení
18.20 pozvánka na Živé obrazy v pivovaru Louny
18.30–20.00 Mňága a Žďorp
20.00–21.00 Adrumaline, bubenická show z Holandska
22.30–24.00 Beruška
Doprovodný program
12.00–18.00 soutěžní setkání seniorů
15.00–18.00 turnaj v házené
18.30 otevření lounské plovárny, výstava o historii plovárny
20.00 prodej lampionů před budovou radnice
21.00 začátek lampionového průvodu z Mírového náměstí k domu
kultury
21.30–22.00 slavnostní ohňostroj u řeky Ohře s doprovodnou
hudbou
Sobota 16. srpna
Hlavní hudební scéna (Mírové naměstí)
12.30–13.00 pozvánka na sobotní kulturní program
13.00–14.00 Lounská 13
14.15–15.30 Harvest Band, hudební skupina z partnerského
města Zschopau
15.50–16.50 Traxas
17.00–18.00 Adrumaline, bubenická show z Holandska
18.00 losování výherce letu balónem
18.30–19.30 David Koller
19.40–20.30 Golf
22.30–23.30 Mig 21
Rocková scéna (parkoviště za budovou radnice)
15.00–16.00 Nevýpar Kovatjest
16.00–17.00 Radost
17.00–18.30 Phil Shoenfelt & The Southern Cross
19.00–20.30 The Plastic People of the Universe
21.30–22.30 Uragan Andrew & Reggae Orthodox

Folk a Country scéna (amfiteátr na výstavišti)
12.00 Parťáci
15.30 Flashback
16.30 Pacifik
18.00 Stráníci
19.30 Průvan
21.30 zapálení hranice po Oslavě řeky Ohře
22.00 Rangers
Doprovodný program
7.00 začátek rybářských závodů, pravý břeh Ohře v parku TGM
8.00 začátek turistického pochodu, Mírové náměstí
(Okolí Loun 10, 18 km)
8.00 začátek cykloturistiky, Mírové náměstí (Poohří 30, 50 km)
9.00 začátek volejbalového turnaje, letní cvičiště
9.00 začátek turnaje v házené, městská sportovní hala
9.00 začátek turnaje v baseballu, baseballový areál na výstavišti
10.00–18.00 lounská plovárna, závody dračích lodí, Veslařský klub
Ohře
13.00 začátek dětského koutku, malování na chodnících,
keramické práce, výstaviště
13.00–17.00 Živé obrazy, pivovar Louny
Oslava řeky Ohře
19.50 vzlet balónu, baseballový areál na výstavišti
20.00 prodej lampionů, pravý břeh řeky u mostu Veslařů
20.45 vyvrcholení programu na řece, Oslava řeky Ohře
Neděle 17. srpna
8.00 začátek pochodu za lounskými prameny a vzpomínka na
válečný rok 1813, lokalita pramen Luna
9.00 pokračování sportovních turnajů – házená, baseball
9.00 lounská plovárna, závody dračích lodí
13.00 ukončení Letního lounského vábení, Veslařský klub Ohře

Městské informační
středisko
Mírové náměstí 35
440 23 Louny
Tel.: +420 415 621 102
E-mail: info@mulouny.cz
www.mulouny.cz
www.lounskevabeni.cz
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Kamencové jezero a další chomutovské zajímavosti
V létě je pro všechny návštěvníky Chomutova největším magnetem rekreační areál Kamencového
jezera. Jedná se o jediné jezero svého druhu na
světě.
Vzniklo v 18. století zatopením kamencových dolů. Složení vody
vylučuje jakýkoliv organický život kromě prvoků. Lidskému zdraví
je však tato voda velmi prospěšná. Jezero se nachází pouhý kilometr od
centra Chomutova a nabízí vše, co pro příjemné prožití prázdninových
dnů potřebujete. Písčité i travnaté pláže, upravená mola a širokou
nabídku sportovního vyžití. Například místní okruh pro vodní lyžování
měří 780 metrů a je nejdelší v republice. Ubytování poskytuje hotel
s celoročním provozem, od května do září můžete využít také služeb
autokempu. K dispozici jsou vybavené chatky, ubytovna a samozřejmě
je zde i místo pro vaše vlastní stany a kempové vozy. Přímo v areálu
se nachází letní kino a navštívit můžete i sousední Podkrušnohorský
zoopark. Od recepce autokempu odjíždí noční Safari Expres. 9. srpna
proběhne tradiční hudební festival „Kamenčák 2008“.
www.kamencovejezero.cz

Podkrušnohorský zoopark
Po celý rok láká návštěvníky největší zoologická zahrada v Čechách
– Podkrušnohorský zoopark Chomutov. Chová více než 1 000 kusů
zvířat ve 190 druzích v unikátně členěném prostředí na ploše téměř
120 hektarů. Pro návštěvníky jsou zajištěny jízdy vláčkem – Lokálkou
Amálkou po areálu zooparku nebo Safari Expresem do
výběhu Eurosafari. Děti se
mohou svézt na ponících
nebo na velbloudovi. Zajímavou částí zooparku je
skanzen Stará Ves, který se
každoročně rozšiřuje o nové
objekty. Nyní je zde k vidění větrný mlýn, hrázděná
kaple a krušnohorský statek. Pohádkové safari
V areálu zooparku i skanzenu se také konají oblíbené kulturní akce,
např. Pohádkové safari o víkendech 8.–9. a 15.–16. srpna. Více na
www.zoopark.cz
Bezručovo údolí
Přírodní park Bezručovo údolí
je nejhlubší, nejdelší a také
nejkrásnější údolí Krušných
hor a tvoří významnou rekreační zónu přímo navazující na
městskou výstavbu Chomutova. Prochází tudy množství
značených turistických stezek,
cyklotras a také 6 km dlouhá naučná stezka. Ubytování
a stravování poskytují dva zachované Dolské mlýny.

Bezručovo údolí

Kamencové jezero

Historické centrum
Jedinečné historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno
městskou památkovou zónou. Jádro města si zachovalo středověký půdorys, typický pro historické tržní sídlo. Významné stavební památky
okolo náměstí 1. máje vznikaly od konce 13. století, počínaje stavbou
kostela sv. Kateřiny, až po dokončení jezuitského areálu v 17. století.
Kostel sv. Kateřiny je nejcennější památkou v Chomutově a jedním
z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Stavba dokládá příchod
gotiky na naše území.

Městské informační centrum
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Kostel svaté Kateřiny s radnicí

Skanzen Stará Ves v Podkrušnohorském zooparku

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

KAM na výlet

Žít zakázáno

HAMU, kde působí
dodnes. Je členem
Rady České akustické společnosti
a čestným členem

Stejnojmenný název knihy Jana Rakytky popisuje životní osudy Felixe Kolmera od dětství do konce druhé světové války. Vznikla
na základě jeho osobních vzpomínek; události, místa, postavy a jména jsou autentické. Volně navazuje na audiovizuální projekt Stevena Spielberga „Survivors of Shoah“, v jehož rámci byl tento příběh digitálně archivován.
Felixův strýc ve Vladivostoku s japonskými uprchlicemi

několika dalších českých společností
a zahraničních akustických společností
v Polsku, USA a Argentině. Je
nositelem řady státních vyznamenání
v Československu a v České republice
za rozvoj fyziky a akustiky. Významných ocenění se mu také dostalo
v Argentině, Belgii a Německu.

Felixův otec ještě jako rakousko-uherský voják (první řada,
čtvrtý zprava)

Felixův otec již jako italský interbrigadista (druhý zleva)

Malý Felda (6 let) s rodiči v Mariánských lázních

Felda, jak mu přátelé dodnes říkají, se
narodil v Praze v Italské ulici. Jen pár dní
po složení maturitní zkoušky přichází
okupace, a tím konec jeho dalším
studiím. Dává se jako čerstvý maturant
do učení za truhláře, ale pouhého čtvrt
roku mu chybělo ke složení závěrečné
(19 let), čerstvý maturant, jen pár
zkoušky. Byl deportován do Terezína jako Felix
dní před nástupem do Terezína
jeden z prvních – jeho pořadové číslo bylo
180. Zde byl až do roku 1944, kdy byl transportován do Osvětimi.
V Osvětimi se mu podařil
husarský kousek. Zdařil se
mu jakýsi pseudoútěk do
sousedního lágru, který
nebyl propojen s lágrem
osvětimským. Tady se
dočkal konce války.

Felix Kolmer se žení jen pár dní po návratu z Osvětimi

Prof. Kolmer se svou
dlouholetou
odbornou
a organizační prací zasloužil

o rozvoj oboru akustiky u nás.
V roce 1949 nastoupil do Výzkumného ústavu zvukové, obrazové
a reprodukční techniky v Praze,
v němž pracoval až do svého odchodu do důchodu. Dlouhá léta
zde působil ve funkci ředitele. Podklady vytvořené v rámci ústavu byly
využity v mezinárodní normalizaci.
Je autorem nebo spoluautorem
200 publikací, z nichž 24 bylo
uveřejněno v zahraničí. Kromě
vědecké práce také přednášel na Elektrotechnické fakultě ČVUT a na

Felix jako člen jednání o odškodnění...

Felix přebírá jednu z mnoha cen

Jsme ti, já nevím, šťastní,
nebo nešťastní. Určitě to je
štěstí, protože jsme prožili
ještě slušný život a dlouhá
léta. Jsme prostě takoví
jedinci, který to přežili, ale
ne proto, že bychom uměli to
přežít, ale protože jsme měli
štěstí.

Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc., je
předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu a viceprezident
Mezinárodního osvětimského výboru.

Felix přijat španělským králem Juanem Carlosem I. – březen 1976

Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
S manželkou – 50. léta

Felix dnes, jen pár dní před odjezdem do Paříže
(pro další ocenění)
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Porta Bohemica vyplula

Rádi byste poznali krásy Porty Bohemiky z paluby lodě?
Chcete proplout plavební komorou, spatřit žernosecké
vinice odrážející se na hladině řeky Labe a mnoho dalších
zajímavostí? Naskýtá se jedinečná příležitost.
Litoměřice společně s Roudnicí nad Labem, Lovosicemi, Velkými
Žernoseky a Ústím nad Labem se totiž rozhodly oživit dávno zašlou
slávu lodní dopravy a spustily 8. května na této trase projekt pravidelné veřejné lodní dopravy. Třiatřicet metrů dlouhá loď se čtyřmi
palubami a restaurací nesoucí název Porta Bohemica již má svůj
plavební řád. Seznámit se s ním můžete na internetových stránkách
měst a obcí, které participují na projektu. V červenci a srpnu bude
plavidlo pro 249 lidí plout každé úterý, čtvrtek a sobotu na trase Li-

Liberec, Ještěd a Jizerské hory
Jedním z turistických magnetů Liberce je už mnoho let Ještědský hřbet (1 012 m n. m.) na jihozápadním okraji města. Tamní areál je vybaven lanovými dráhami a navíc dosáhl významného ocenění,
když byl vybrán za místo pro pořádání prestižního
FIS mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009.
Nespornou výhodou Ještědského areálu je jeho poloha přímo na kraji
města, proto je všem zájemcům pohodlně dostupný městskou hromadnou dopravou. Prakticky všechny turisty
navíc vábí dominanta
Liberce, podivuhodná
silueta televizního vysílače a horského hotelu Ještěd na samém
vrcholu hory.
Zázemí se vším všudy tvoří sportovnímu
areálu město Liberec
s řadou kulturních
i sportovních zařízení.
Mezi nejvýznamnější
patří zoo, botanická zahrada, oblastní galerie, Severočeské muzeum
a Centrum Babylon (s aquaparkem, lunaparkem, iQparkem a wellness centrem).
Po příjemném rozptýlení v náruči velkoměsta můžete zamířit opět
do kraje zasvěceného přírodním krásám. Pouhých 10 km na severovýchod od Liberce najdete oblast Jizerských hor s řadou vrcholů
převyšujících 1 000 m n. m., která nabízí všestranné sportovní
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toměřice – Vaňov a zpět. Ve středu, v pátek a v neděli pak z Litoměřic
do Roudnice nad Labem a zpět. Pondělí se stane sanitárním dnem.
Mimo prázdninovou sezonu, tedy v květnu, červnu, září a říjnu, odpadnou úterní a středeční jízdy. V tyto dny je však možno objednat
si podnikové výlety nebo soukromé akce s občerstvením, popřípadě
s živou hudbou. S plavebním řádem bylo zveřejněno i jízdné. Například
dospělý zaplatí za 45 minut trvající cestu z Litoměřic do Lovosic 60
korun, pokud si však trasu prodlouží až do ústeckého Vaňova, zaplatí
o stokorunu víc. Děti do šesti let mohou cestovat zdarma, mládež od
6 do 15 let v doprovodu rodičů dostane padesátiprocentní slevu. Za
dvacetikorunový poplatek je možná i přeprava kol. Porta Bohemica
bude stavět v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Velkých
Žernosekách, Vaňově a na jezeře v Píšťanech. V dalších letech by měly
přibývat další obce ležící na této trase.
www.litomerice.cz
www.usti-nad.labem.cz
www.kr-ustecky.cz

a rekreační vyžití. Zajímavostí Jizerských hor je velká koncentrace
rozhleden (jmenujme např. Štěpánku, Královku nebo Smrk), která
nemá v rámci naší země obdoby.

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

KAM do regionu

Slavná svatba na zámku Zákupy

Je to již více jak sto let, co se na severočeském zámku Zákupy uskutečnil sňatek následníka rakousko-uherského
trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky
Žofie Chotkové. Své „ANO“ si řekli ve zdejší zámecké kapli
sv. Františka Serafínského 1. července 1900.

Zpřístupněná věž Lemberka
Zámek stojí na místě středověkého hradu, na němž žila
Zdislava z Lemberka. Návštěvníky objekt překvapí již při
příchodu krásnou výzdobou nádvoří; uvnitř zámku se
největší pozornosti těší kaple, hodovní síň s vzácným dřevěným stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek,
vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. století
a černá kuchyně.

Navzdory významu ženicha se však jednalo o velmi skromnou svatbu,
neboť většina členů panovnického rodu Habsburků včetně císaře
Františka Josefa I. s tímto nerovným sňatkem nesouhlasila, a tak se
jej ani nezúčastnila. Výjimku tvořila jen arcivévodova nevlastní matka
Marie Tereza z Braganzy se svými dvěma dcerami, ostatní hosté byli
příbuznými nevěsty.

Víte, ve kterém roce byla Zdislava z Lemberka prohlášena za svatou? Pokud ano, napište nám do 23. 8. na adresu redakce nebo na
kam@baset.cz a tři ze správných odpovědí získají ceny věnované
správou zámku Lemberk.

Zákupský zámek prožil své nejslavnější období ve 2. polovině 19. století, kdy sloužil jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře a zároveň posledního korunovaného českého krále, Ferdinanda. Zámecké
interiéry tehdy byly vybaveny luxusním zařízením, vzácnými obrazy
a tapetami a stropy místností byly vyzdobeny malbami od významného českého malíře Josefa Navrátila. Vedle zámecké kaple lze při
prohlídce spatřit slavnostní jídelnu, hernu, ložnici císařského páru,
dětský pokoj a řadu dalších salonů. Velké pozornosti návštěvníků,
zvláště dětí, se těší i medvěd chovaný v zámeckém příkopu.

Můžete také navštívit Muzeum sv. Zdislavy z Lemberka nebo expozici
současného sklářského umění či zámeckou zahradu s barokním letohrádkem. V blízkosti zámku se nachází tzv. Zdislavina studánka.
V termínu od 1. do 20. července bude navíc otevřena i běžně nepřístupná zámecká věž. Jedná se o strážní věž původního gotického hradu, její
dnešní podoba je však z období baroka. Tehdy získala věž nejen novou
střechu, ale její vrchol byl zároveň opatřen vyhlídkovým ochozem. Využijte tedy této mimořádné příležitosti a přijeďte se z lemberské věže podívat na přilehlé
oblasti Českolipska, Lužických
hor a Podještědí. A navíc,
zámky Zákupy
a Lemberk leží
tak blízko sebe,
že návštěvu obou
lze bez problémů
stihnout během
jediného dne.

Víte, jak se říkalo poslednímu korunovanému českému králi, Ferdinandovi? Pokud ano, napište nám do 23. 8. na adresu redakce nebo na
kam@baset.cz. Pro tři ze správných odpovědí máme ceny věnované
správou zámku Zákupy.
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Turnov–městodrahéhokameneašperku

Zveme vás do kraje, kde si sami můžete najít drahý kámen. Navštívit můžete i některou z místních
brusíren a vytvořit si vlastní šperk. Obdivovat tu
můžete umění šperkařů či kamenářů v muzeích
a galeriích nebo se jen zaposlouchat do pověstí o Kozákovu – nalezišti drahých kamenů.
Kromě zajímavé nabídky místních brusičů a muzeí máte každoročně
možnost se zúčastnit mimořádné akce Kámen a šperk v Českém ráji,
pořádané první tři prázdninové týdny v Turnově. Letos 5.–6. července do města zavítá sám vévoda
Albrecht z Valdštejna. Čeká na
vás historické tržiště s bohatým
kulturním programem, rytířská
klání, tance krásných dam, kejklíři

a hudebníci. Kamenáři a šperkaři budou předvádět svoje řemeslo.
Sami si budete moct vyrýžovat pravé české granátky nebo si zhotovit
šperk ze skelné kompozice.
V letních měsících jsou pro návštěvníky pořádány pravidelné Prohlídky
turnovských kostelů a exkurze do kamenářských dílen.
Turnov je východiskem do unikátní krajiny Českého ráje, krajiny,
kde na několika kilometrech čtverečních najdete sedm divů České
republiky. Český ráj je i jediným geoparkem UNESCO v České
republice.
Přijeďte,
těšíme se na vás!

Městské informační
středisko
nám. Českého ráje 26
511 01 Turnov
Tel.: +420 481 366 255-6
E-mail: info@turnov.cz
www.cesky-raj.info

Kutnohorská prázdninová hádanka
Věděli jste, že počátky Vlašského dvora jsou dodnes zahaleny tajemstvím? Úvahy historiků jen těžko pronikají tam, kde minulost zanechala jen pramálo zpráv. Snad tu kdysi
stával královský hrádek, který v době, kdy bylo třeba najít místo nově vznikající státní
centrální mincovně, posloužil tomuto záměru.
Navíc byl tento objekt od počátku přísně chráněn před městem i nepřáteli vlastní hradbou. Důkazem
tohoto tvrzení může být také do kamene vytesaný nápis „noli me tangere“, který najdete v prostorách
Vlašského dvora. Jedná se o latinské „nedotýkej se mne“, což jsou podle Janova evangelia slova Ježíše
pronesená v zahradě getsemanské k Maří Magdaléně po jeho vzkříšení. V křesťanském umění, zejména
pak v gotickém malířství, se jedná o častý ikonografický námět.

Informační centrum
Sankturinovský dům
Víte, kde se ve Vlašském dvoře nachází latinský nápis „noli me tangere“? O prázdninách jsou jeho
prostory zpřístupněny veřejnosti denně od 9 do 18 hod., proto vám nic nebrání sem zajít a nápis
najít. Když nám do 23. 8. napíšete na adresu redakce nebo na kam@baset.cz, pět ze správných
odpovědí získá zajímavé ceny věnované Průvodcovskou službou města Kutná Hora.

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

Rychnovské „Dividílkování“

Při příležitosti oslav města Rychnov nad
Kněžnou – 750 let od první písemné
zmínky – si vás dovolujeme pozvat na
desátý ročník Dividílkování aneb divadelní jarmak, pořádaný ve dnech 23.–30. 8.

Přijďte se pobavit na staročeský jarmark na Poláčkově náměstí s nočním odléváním zvonů, s divadly pro
děti i dospělé, pouličními muzikami… Zastřílíte si z luku, projedete
se na koních a budete si moct vyzkoušet svoji zručnost a šikovnost. Nenechte si ujít dvoudenní program
spojený s prezentací a prodejem rukodělných výrobků. V jednotlivých
stáncích budete mít možnost vidět
řemeslnou výrobu od pletení košíků, tavení skla, kroužení keramiky,
přes výrobu figurek ze šustí, až po
řezbáře při práci. Bližší informace
na www.rychnov-city.cz.

Všichni jste srdečně zváni...

Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Městské informační
centrum
Svatohavelská 105, 516 01 RK
Tel.: +420 494 539 027
E-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz
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Na východ do ráje
Toulovcovy maštale
To jsou jedinečné skalní útvary, hluboká kaňonovitá údolí, skalní
města, jeskyně a skály, co mají jména (Kolumbovo vejce, Pancéřo-

vá loď apod.). Oblast leží
v povodí horního toku
říčky Novohradky na
rozhraní okresů Chrudim a Svitavy. Na své si tu přijdou všichni milovníci překrásné přírody, která je jen málo dotčena civilizací. Protože oblast je protkána sítí turistických stezek a cyklotras, najde si zde
každý to své. Pokud se i přes to všechno budete nudit, doporučíme
vám návštěvu některé ze tří rozhleden, které v oblasti Toulovcových
maštalí stojí. Rozhledna Borůvka, Terezka nebo Toulovcova stojí určitě za to. Odtud totiž máte celou oblast doslova jako na dlani.
Seč nejen přehradou
Dalším zajímavým místem je přehrada Seč na Chrudimsku. Nádherná příroda tu pod zříceninou hradu Oheb vytvořila ideální místo
pro rodinnou dovolenou. Při výletech do okolí objevíte například
starý židovský hřbitov, několik kempů a také skvělá místa na koupání. Pokud se v Seči zdržíte déle, doporučujeme výlet i na taková
místa, jako je třeba zřícenina hradu Lichnice, romantický zámek
Žleby s oborou bílých jelenů, zámek Kačina s expozicí českého venkova nebo zámek Slatiňany, kam se můžete jet podívat do hřebčína
či hledat v nedalekých lesích Kočičí hrádek. V neposlední řadě je
třeba zmínit i město Chrudim s unikátním Muzeem loutek. Jinak
řečeno, zajímavých míst je tu celá řada.
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Když na výlet, tak na hrad!
Chcete si udělat výlet a poznat zajímavá místa? Potom pro vás právě
takový tip máme. Kouzlo zřícenin krásně zřícených lákalo výletníky
odjakživa a není divu, že je tomu tak dodnes. Žampach je zřícenina
hradu z počátku 14. stol. na kopci nad stejnojmennou obcí asi 6 km
od města Žamberk. Zřícenina mohutného hradu Potštejn je unikátní ukázkou jednoho z největších hradních komplexů u nás. Navíc
můžete v městečku navštívit i nově otevřený zámek. Další krásnou
zříceninou je hrad Litice, kde mimo jiné najdete zajímavou expozici dobových pohlednic, rytin okolních hradů nebo
ukázky archeologických nálezů z 15.–17. století.
Z hradní věže je krásný výhled do okolí. Poslední

zastávkou je zřícenina hradu
z konce 13. stol., Lanšperk.
Najdete ji severovýchodně od
města Ústí nad Orlicí. Všechny zříceniny jsou dobře dostupné autobusem, vlakem,
autem nebo na kole či pěšky
po značených stezkách.

Za přírodou Králického Sněžníku
Poslední pozvání patří těm z vás, kteří
milují krásu zapomenuté přírody, výhledy do daleka, lesy, louky, klid, zvířata
a vůbec všechno, co ve městě nenajdete.
Pokud vystoupáte až na samotný vrchol
Králického Sněžníku, čeká vás slůně,
které se stalo jeho neoficiálním symbolem. Putování za krásami přírody začíná
v obci Staré Město pod Sněžníkem, kam
můžete dojet vlakem, nebo v obci Dolní
Morava, kam se dostanete autobusem,
autem i na kole. Tipem na výlet vám
může být naučná stezka o délce 14 km.
Ta vás dovede k prameni řeky Moravy
pod vrcholem Sněžníku, k rozcestí nad Adéliným pramenem nebo
k chatě Návrší, kde si můžete odpočinout a občerstvit se.
Destinační společnost Východní Čechy
www.vychodnicechy.info

Klapity klap, klapity klap...
Klapot okovaných kopyt po rozpálených kamenech, tichý
cinkot výstroje a koleček na ostruhách jezdců, vrzání sedel. To jsou jediné zvuky, které nás provázejí. Z polní cesty
lemované zralým obilím vcházíme do lesa. První kůň zůstal stát… Kudy dál? Před naší skupinou se cesta rozdvojuje jako vztyčené prsty…
Toto není úryvek cestopisu z 18. nebo 19. století. Je to popis pocitů
jezdce – turisty na lesní stezce. Popis pocitů člověka, který se rozhodl poznávat svět z koňského hřbetu. Asi se shodneme na tom, že
jsou i pohodlnější způsoby – letadlo, automobil, železnice… Stále
více lidí ale cítí nutkání pohybovat se krajinou, vrátit se do přírody,

toulat se jen tak, nebo naopak cíleně poznávat její krásy a přitom ji
chránit. Turistika na koni si získává stále více příznivců i z řad sportovních jezdců, účastníků distančních závodů i těch, kteří se věnují
westernu. Je to dáno také tím, že i u nás v poslední době vznikají
na mnoha místech jezdecké trasy a stanice umožňující strávit krásné
chvíle na svém nebo „pronajatém“ koni. To vše mimo sportovní
kolbiště, o víkendech, dovolených – a nemusí to být v Texasu, Arizoně, Mexiku či Kanadě. Není třeba ani cestovních kanceláří a vše
je za podstatně přijatelnější peníz.
V Pardubickém kraji se věnuje budování jezdeckých stezek občanské
sdružení Jezdecké stezky východních Čech. Členům sdružení se za
4 roky od založení podařilo vytipovat, projednat s majiteli pozemků
a vyznačit cca 600 km jezdeckých tras, na kterých je pro zájemce
připraveno více než 40 jezdeckých stanic, kde lze s koňmi přenocovat a ráno pokračovat dál po stezce. Centrem jezdecké turistiky se
stal ranč Kovářov v Železných horách poblíž Sečské přehrady. Tudy
také prochází páteřní trasa z Polska přes Krkonoše, Hradecko dále
na Vysočinu a jižní Moravu nebo páteřní stezka ze středních Čech
napříč celým krajem přes Orlickoústecko a Králicko na severní Moravu.
Pro zájemce vydal Pardubický kraj ve spolupráci s o. s.
mapu jezdeckých tras se seznamem jezdeckých stanic.
Mapy jsou k dispozici v infocentrech i v sídle o. s. v Kovářově (Mobil: +420 602
624 622). Zkuste se podívat
na Pardubický kraj z koňského hřbetu, získáte nezapomenutelné zážitky!
Celý článek najdete na
www.kampocesku.cz.

www.hippostezky-vc.info
www.vychodnicechy.info
www.pardubickykraj.cz

Foto: archiv Pardubického kraje
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KAM na výlet

Začalo to v Žamberku

V roce 1998 jsme byli jedním z prvních informačních středisek v bývalém okrese Ústí
10 let
nad Orlicí a jen těžko jsme hledali správný informační středisko
model pro naše fungování. Ve snaze nabídnout turistům kvalitní služby jsme nejprve sbírali potřebné
zkušenosti, které nám posléze umožnily kvalitní prezentaci města i jeho okolí.
Dnes, přesně po 10 letech, máme
v Žamberku otevřeno pro veřejnost
téměř celoročně a 7 dní v týdnu. Naším cílem je i v budoucnu rozšiřovat
nabídku našich služeb a přibližovat je co nejvíce potřebám turistů.
Chceme poskytovat především kvalitní informace, tolik potřebné pro
spokojený a plnohodnotný pobyt
v našem regionu.

tčené krajiny tu na vás čekají
technické památky z oblasti
předválečných vojenských
opevnění, pevnosti Hanička
a Bouda. Odpočinout si pak
po náročném dni můžete na
březích pastvinské přehrady,
která je malým rájem velkých
milovníků vodních sportů
a přírodního koupání.
Kozinec

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách
nebo přímo v informačním středisku města Žamberk.

Naše tipy na váš výlet

Začít můžete třeba výstupem na Rozhledna Rozálka
rozhlednu Rozálku v Žamberku.
Odtud se můžete vydat například do nedaleké obce Písečná a navštívit
Maarův mlýn s unikátní expozicí předmětů nejenom mlynářských
nebo rybník Šušek. Sousední obec Žampach pak nabízí ke zhlédnutí
zámecké arboretum nebo zříceninu stejnojmenného hradu. Mimochodem, pokud máte rádi zříceniny romanticky zřícené, čekají na vás
v okolí další dvě, a to hradů Litice a Potštejn.
Ze Žamberka vás také mohou vyvézt cyklobusy až na vrcholky hor, tedy
na vrcholky Orlických hor nebo Králického Sněžníku. Kromě nedo-
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Informační středisko
Orlicka Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
Tel./Fax: +420 465 612 946
E-mail: info@orlicko.cz
www.orlicko.cz, www.zamberk.cz

Pastvinská přehrada

KAM píše recenze

Odkud kam a kudy kam

Vysočina, Krušné hory a Karlovarsko
Publikace úspěšně doplňují ediční řadu Kam na víkend od
vydavatelství Computer Press. Pokud se rozhodnete vyrazit
zrovna na Vysočinu nebo do oblasti Krušných hor, tyto knížky vám budou velkým pomocníkem při plánování výletů.

Soutěž 1

Jaký tip na výlet najdete na stránce 48 v publikaci Kam na víkend – Vysočina?

Soutěž 2

Za jakým účelem byla v roce 1540 zahájena výstavba tzv. Blatenského vodního příkopu?
Své odpovědi zasílejte do 23. 8. na adresu redakce nebo na e-mail kam@baset.cz.
Tři správné odpovědi od každé otázky odměníme příslušnou publikací.

stručně a doplněny kontaktem pro případ, že byste si
chtěli o daném místě nebo
lokalitě zjistit více. Obě
publikace jsou doplněny
hezkými barevnými fotkami, které vás do těchto míst
určitě nalákají.
Martina Štěpánková
www.cpress.cz

Tipy na víkendy jsou zpracovány podle jednotlivých
oblastí tak, aby byly výlety časově nenáročné a dostupné.
To určitě ocení hlavně rodiny s dětmi. Naleznete zde
převážně tipy na návštěvu pamětihodností, muzeí a přírodních zajímavostí. Trošku mi tu ale chybí možnosti
využití turistických tras, cyklostezek, koupání nebo
lyžování. Informace o turistických místech jsou napsány

Jasno, polojasno, oblačno

Pivo od A do Z

Tyto pojmy slýcháme každý den na televizní obrazovce od
našich meteorologů. Ale počasí nebývá jen jasné nebo polojasné. Při předpovědi se dozvídáme spoustu jiných pojmů, které nám nebývají až tak jasné.

Určitě jste v loňském roce zaznamenali, že Česká televize
vysílala od ledna do června magazín v rámci pořadu Testoviny o oblíbeném českém nápoji, Abeceda piva. Na základě tohoto magazínu vznikla kniha nesoucí stejný název.

Pokud chcete mít jasno, co se počasí týče, tak vám může být nápomocna
kniha Skoro jasno, která vznikla na základě stejnojmeného vzdělávacího
cyklu, který Česká televize vysílala na podzim 2006. Meteorologové
České televize vám vysvětlí, proč je někde teplo, někde zase zima, jak
vzniká oblačnost, bouřka nebo duha. Vždycky jsem přemýšlela nad
tím, proč je obloha modrá. A v této knize jsem se toho konečně dopátrala. Kniha je doplněna o krásné fotografie,
z nichž některé pořídili sami televizní diváci.
A co dodat na závěr? „Aneb jak pravil básník,
z toho mračna nezaprší.“
Martina Štěpánková

Knihu ocení hlavě milovníci tohoto zlatavého moku. Dozvíte se, jak se
pivo vaří, jak se o něj správně starat, že nemáme jenom desítku a dvanáctku, ale že existují jiná, speciální piva, jaké je využití piva v kuchyni
a spoustu dalších zajímavých
věcí a rad. Za velmi přehledné
považuji abecední řazení pivovarů. Také zde najdete nejen
ty velké, ale i ty malé pivovary,
které bývají často opomíjeny.
Ke knize je přiložena mapa
se všemi pivovary. Soudě dle
počtu pivovarů, které jsou
v ní zakresleny, by mohla být
o trošku menší. Ale i tak, „Ať
vám slouží“.
Martina Štěpánková

www.ceskatelevize.cz/eshop/
www.edicect.cz
Jaký název nese stupnice rychlosti větru? Své odpovědi zasílejte do 23. 8.
na adresu redakce nebo na e-mail kam@baset.cz. Tři správné odpovědi
odměníme touto publikací.

Jaké fáze má výroba sladu? Své odpovědi zasílejte do 23. 8. na adresu
redakce nebo na e-mail kam@baset.cz. Tři správné odpovědi odměníme
touto publikací.
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KAM dopravou

ČSAD SVT Praha, s. r. o.

ON-LINENÁKUP/PRODEJAUTOBUSOVÝCHJÍZDENEK
pro cestující:

e-Jízdenka

• výběr autobusových spojů vnitrostátních i mezinárodních do celé Evropy
• platba platební kartou
• s e-jízdenkou od počítače přímo do autobusu na zajištěné místo

pro cestovní kanceláře:

Jízdenka AMSBUS

• on-line prodej autobusových jízdenek všech významných dopravců do celé Evropy
• okamžité přehledy o provizích, jedna smlouva, garance financí
• komplexní servis se stálou hot-line službou, uživatelská školení

www.e-jizdenka.cz			
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www.amsbus.cz

KAM dopravou
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www.brno.cz
www.brno.cz

a okolí z ptačí perspektivy

Poslední dobou se stalo módou zdolávání rozhleden, vyhlídkových věží a jiných míst s krásným výhledem. Nechte se i vy
inspirovat zdoláváním výšek v Brně a jeho okolí. Prohlídku
z ptačí perspektivy nazvanou 6 v 1 zvládnete hravě za jeden
den, a poznáte díky ní město z různých pohledů.

V samém centru se nachází téměř 63 metrů vysoká vyhlídková
věž Staré radnice, z níž se vám naskytne krásný výhled na historické centrum, hrad Špilberk i katedrálu sv. Petra a Pavla.
Právě katedrála sv. Petra a Pavla je dalším místem, kde se
můžete téměř dotýkat mraků. Za nejjasnějšího počasí odtud
dohlédnete až na vrcholky Alp.
V nárožní věžici hradu Špilberk je umístěna další z vyhlídek,
která vám umožní opět trochu jiný pohled na Brno. Po zdolání 103 schodů se vám otevře výhled na historické jádro města

se všemi jeho dominantami, okrajovými částmi a při hezkém
počasí můžete na jihu vidět i známou siluetu Pálavy. Pozorní
návštěvníci jistě odhalí v zástavbě Černých Polí brněnskou památku UNESCO – vilu Tugendhat.
Na severovýchodním okraji města najdete čtvrté místo s báječným výhledem. Tím místem je vrch Hády, a Brno odtud budete
mít doslova jako na dlani.
Jedinou v pravém slova smyslu rozhlednou přístupnou veřejnosti na území města je letos otevřená rozhledna v Soběšicích,
poslední městské části na severu Brna.
Za hranicemi města, ale stále v dosahu městské hromadné
dopravy se na skalnatém hřbetu vypíná rozhledna Babí lom.
Jižním směrem se odtud otevírá panorama Brna s hradem Špilberk. Za dobré viditelnosti pak můžete z kruhového ochozu
vidět vrcholky Drahanské vrchoviny, Žďárských vrchů, Ždánického lesa i Pálavy.

30

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

Na jižní Moravě, konec je únavě...

Blíží se doba prázdnin a dovolených, které lze velmi zajímavě prožít i v tuzemsku. Máme pro vás několik tipů, kam
zavítat i s dětmi o prázdninách na jižní Moravě.

Rodinný zážitkový víkend
Rodinný víkend v klidném prostředí brněnské přehrady, kde krom
odpočinku v hotelovém wellness centru můžete zkusit výlet parníkem
po Brněnské přehradě nebo navštívit v nedaleké zoo dvě nedávno
narozená mláďata ledních medvědů.

Týden plný zážitků na moravském mlýně
Rodinná dovolená ve stylovém prostředí Moravského Slovácka. Týdenní
pobyt s programem, ubytování ve stylových chalupách s hotelovým
vybavením. Součástí je degustace ve vinotéce, večer s lidovou hudbou,
večer u táboráku, programy pro děti i dospělé, výlety s průvodcem
(Lednicko-valtický areál, Moravský kras, Chřiby, Vídeň…)
Cena zahrnuje: 7x ubytování *** kategorie (soc. zařízení, BTV, internet);
7x polopenzi o třech chodech; bohatý program po celý týden; parkování
na střeženém parkovišti a vstup na větrný mlýn. Přikoupit lze CYKLOPACKET (trekové kolo, cyklomapy, doporučené trasy, servis).
Cena: 4 450 Kč/os. dosp. s polopenzí; 2 950 Kč/dítě 3–12 let s polopenzí
Víkendový balíček zahrnuje: 2x ubytování v tříhvězdičkovém hotelu
(dětská postýlka k dispozici); parkování u hotelu; internetové připojení
v hotelové hale; 15% slevu na konzumaci v hotelové restauraci; 2x
vstup do wellness pro celou rodinu; projížďku parníkem po Brněnské
přehradě k hradu Veveří; vstup do zoologické zahrady. Cena od 3 720 Kč
(2 dospělí + dítě do 6 let).
Pohlazení duše i těla pro celou rodinu
2x ubytování (hotel kat. *** ) na Blanensku; snídaně – švédský stůl; 2x
vstup do wellness centra; 1x základní procedura (částečná masáž, rašelinový zábal či zábal z včelího vosku, lymfodrenáž, detoxikace, suchá
uhličitá koupel); 1 hod. v hotelové tělocvičně; 1x zapůjčení hůlek na „Nordic Walking“, základní instruktáž a doporučení tras Moravským krasem;
v ceně je každý den „bonus“ – zdarma možnost vstupu na jednu hodinu
do whirlpoolu a bazénu se slanou vodou (nutná rezervace v recepci);
v letním období zdarma venkovní bazén v hotelovém atriu.
Cena 2 380 Kč/os (os/½ dvoulůžkový pokoj) s polopenzí; 2 780 Kč/za
osobu.

Sportovně-relaxační víkend pod Pálavou
Vydat se tu můžete lodí po Horní Novomlýnské nádrži nebo na kole po
naučné stezce Věstonická nádrž. Večer můžete navštívit termální bazén
s minerální vodou nebo ho strávit při romantické večeři v rybí restauraci.
Možnosti ubytování jsou od stanu, po luxusní hotel. Víkendový balíček
zahrnuje: hodinovou projížďku lodí; celodenní půjčovné jízdních kol;
2hodinovou návštěvu bazénu se saunou; večeři s lahvinkou vína v rybí
restauraci. Cena: 1 520 Kč/2 osoby

Více informací najdete na: www.jizni-morava.cz; www.ccrjm.cz

Plavba po Vranovské přehradě s ubytováním na samém jejím konci
Znojemsko, kraj při hranici s Rakouskem, dokáže oslovit každého. Na
samém konci Vranovské přehrady najdete hotel, odkud můžete podnikat
zajímavé výpravy do okolí (NP Podyjí, zámek Vranov, hrad Bítov se zoo
nebo romantický Cornštejn).
Balíček zahrnuje: 2x nocleh v *** hotelu se snídaní formou bufetu; 1x
romantickou večeři s lahví dobrého moravského vína; venkovní vyhřívaný bazén s dětským brouzdalištěm, fitness, úschovnu kol, parkoviště.
Cena: 1 650 Kč/za osobu

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
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KAM na výlet

Dobové oblečení podle Wagnera

Lapka, nebo vojevůdce? (část pátá – závěr)

Bitva u Grunwaldu, nazývaná též bitva u Tannenbergu
nebo bitva u Žalgirisu, se odehrála 15. července 1410. Polsko-litevská koalice zde na hlavu porazila řád německých
rytířů. Jan Sokol z Lamberka spolu se Stanislavem z Dobré Vody velel v této bitvě čtvrté polské korouhvi sv. Jiří, v níž bylo na patnáct set
jezdců, vesměs Čechů a Moravanů. Vítězství
koalice mělo zásadní vliv i na pozdější české
dějiny.
Sokol tu měl velkou možnost vyučit svého žáka
a družiníka, Jana Žižku. Naučil ho využívat terénních výhod, boji z vozové hradby i boji proti
přesile. Podle mínění některých kronikářů
a historiků přišel Žižka právě u Grunwaldu
o jedno oko. Není to ale tak jisté. Jisté je jen
to, že roku 1416 už byl na levé oko slepý.
Říká se také, že levé oko ztratil po úderu ještě
jako chlapec. O pravé přišel s jistotou až roku
1421 během obléhání hradu Rabí. Po vítězství
u Grunwaldu neodjela Sokolova družina domů,
jak by se mohlo zdát. Naopak se podílela na dobývání křižáckých hradů, a Sokol se dokonce stal správcem
Radzyně.
Zemský hejtman,
přezdívaný Divoký sokol, umírá
28. září 1410,
tedy necelé čtyři měsíce po

Víte, kde je pohřben Jan Sokol z Lamberka? Pokud ano, napište nám do
23. 8. na adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Tři ze správných odpovědí
odměníme zajímavou publikací věnovanou nakladatelstvím BASET.

bitvě u Grunwaldu. Stalo se tak po hostině, na kterou byl 27. září
pozván k polskému králi Vladislavu Jagellovi do Toruně. Příčinou
smrti byla údajně otrava z ryb. Tak zněla oficiální zpráva, ale prý
byl otráven. Vyvstává otázka kým? Dobové prameny mlčí, a tudíž
každý pokus o vysvětlení je jen a jen nepodloženou
domněnkou. Někdo tvrdí, že ho otrávili závistiví
polští šlechtici, kterým se nelíbil Sokolův vliv na
Jagella, jenž mu věnoval četná zboží v Polsku,
a dokonce nechal na své náklady studovat jeho
syny v Krakově.
Osobně si myslím, že nikdo a nic nemůže upřít
Sokolovi jeho důležitost pro zdárný průběh
polského tažení. Četné dary, projevy přízně,
ale i záhadná smrt, to vše je toho důkazem.
Nepřímo napomohl tomu, že Vladislav II.
Jagello založil po bitvě u Grunwaldu dynastii,
která v letech 1471–1526 sjednotila Litvu, Polsko, České země a Uhersko. Bohužel Sokol zemřel
příliš brzy po svém velkém triumfu, než aby si
ho historie mohla pamatovat
jinak, než jako muže ve stínu
Žižkově s přívlastkem lapka
moravských hvozdů.
Luděk Sládek

Prázdninové zážitky v Hodoníně

Zavítejte k nám na Hodonínsko, na jižní Moravu
do Dolnomoravského úvalu, do oblasti proslulé
kvalitním vínem, malebnými lidovými kroji a živými folklorními tradicemi. Centrem tohoto kraje je
město Hodonín, které se pro vás může stát příjemným bodem vašeho výletu.
V letošním roce si Hodonín připomíná významné výročí – 780 let od
udělení městských práv. Tuto událost si připomínáme v Hodoníně
řadou společenských, kulturních a sportovních akcí v historickém
duchu během celého roku.
Jednou ze zajímavých akcí, kterou byste si neměli nechat ujít, je
návštěva Vodního království. Tento jedinečný projekt bude odstartován 19. července v prostředí přístaviště Hodonín. Součástí akce
bude historický průvod,
slavnostní korunovace
královny Blanky I.,
představení a ustanovení
královské rady, která se
skládá z dvorních dam,
ceremoniáře, královských rádců a dalších
členů Vodního království. Můžete si zahrát
historické hry, soutěže,
zastřílet si v historické
střelnici z luku nebo
z kuše, vyzkoušet si středověkou mučírnu a zhlédnout ukázku dobových řemesel. Jedinečným vystoupením bude muzikál na vodě v podání Hodonínského symfonického orchestru a smíšeného pěveckého
sboru. Celý program zakončí slavnostní vodní ohňostroj.
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Vyvrcholením celoročních oslav výročí bude největší kulturní akce
a nejvýznamnější svátek města – Svatovavřinecké slavnosti, které se
konají 8.–11. srpna na Masarykově náměstí a na
Národní třídě. Těšit se můžete na bohatý kulturní
program, lidový jarmark a folklor Slovácka. Doprovodný program bude letos obohacen o ceremoniál
svěcení městských insignií a křest historické publikace „Hodonín, dějiny města do roku 1948“. Současně budou oslavy probíhat i v areálu Veslařského
klubu Hodonín a v přístavišti U Jezu, kde mají
návštěvníci možnost prohlídky krás řeky Moravy
z paluby lodi Konstancie a nové lodi Korálka.

www.hodonin.eu

KAM do regionu

Letní zážitky v Opavě

Opava je město pro život všední i sváteční. Na první pohled se může jevit jako
poklidné až ospalé, starostlivě zahleděné do sebe, ale nedejte na první dojem.
Stačí se jen trochu porozhlédnout.
Město je zajímavé a přitažlivé díky mnoha historickým a architektonickým památkám, které můžete obdivovat doslova na každém kroku.
Je velmi pěkně upravené, klidné, čisté a plné zeleně. Okouzlilo již
mnoho návštěvníků, a ti se sem rádi vracejí. A když se k tomu přidají
zážitky a překvapení, které tu na vás čekají, zjistíte, že Opavu můžete
navštívit v jakémkoli ročním období.

Neodmyslitelnou součástí života v Opavě jsou pravidelné sobotní
noční vyjížďky na in-line bruslích zvané Blade Nights Oplajn. Od
května do září projíždějí již po několik let stovky nadšenců in-line
bruslí nočním městem. Na přibližně 10km trase doprovází účastníky
hudba i policie, která zajišťuje bezpečný průjezd městem. Některé
z nočních vyjížděk jsou tematicky zaměřené, takže se občas v Opavě
můžete v sobotu večer setkat s beruškami na in-linech (to když se
jede na téma „Ze života hmyzu“) nebo třeba s princeznami (to když
se jede na téma „Karneval“).

Obzvláště léto je pro obyvatele i návštěvníky Opavy plné zážitků.
Lákadlem je samozřejmě Městské koupaliště, ale také například
Opavské kulturní léto, které nabízí společenské večery přímo v centru
města v příjemné společnosti hudebníků, herců či bavičů. Aktuální
program tohoto letního festivalu naleznete na internetových stránkách
Městského informačního centra Opava.

Přijeďte k nám!
Těšíme se na shledanou v Opavě!

Městské informační
centrum Opava
Horní náměstí 67, 746 26 Opava
Tel.: +420 553 756 143
E-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz
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Valašská metropole Vsetín

Město Vsetín, srdce Valašska, se nachází
34 km od Zlína na úpatí Beskyd a Javorníků. Rozkládá se v údolí Vsetínské Bečvy.
První písemná zmínka o Vsetínu je z roku
1308, proto je celý letošní rok ve znamení oslav
700. výročí od založení města.

Ve všech ročních obdobích je pro zájemce přístupná Hvězdárna
Vsetín, která nabízí například pozorování Slunce nebo večerní astronomické pozorování.

Ačkoliv je dnes Vsetín moderním městem, mezi jeho nejvýraznější
dominanty patří renesanční zámek ze 17. století s vyhlídkovou věží.
Z jejího ochozu máte město i působivou hornatou krajinu kolem
jako na dlani. Ve městě je ale i mnoho dalších zajímavých staveb,
např. 2 evangelické kostely, katolický kostel, Maštaliska – bývalý
panský dvůr – a budovy Staré a Nové radnice. Na Dolním náměstí
najdete moderní funkcionalistickou budovu Komerční banky či
dům U Rodingerů.

Ve Vsetíně také začínají 2 naučné stezky. První z nich je naučná
stezka Okolím Vsetína, která začíná na nábřeží Bečvy a vede kolem
vsetínského zámku přes PP Vršky-Díly. Nad ní se napojuje na modrou turistickou značku, po níž pokračuje až k samotě U Kovářů, kde
odbočuje na neznačenou cestu kolem Valovy skály do údolí Velký
Skalník. Tím se schází dolů do Jasenice, místní části Vsetína, k autobusové zastávce U Kovárny. Stezka má 13 zastavení a její celková
délka je cca 7 km.
Druhou stezkou je naučná stezka Semetínské rybníky. Vede kolem čtyř
rybníčků u campingu Semetín poblíž Vsetína. Při krátké procházce
mezi rybníčky se můžete zastavit u dvou informačních tabulí s údaji
o jejich historii a o obci Semetín.

Významné akce
3.–6. 7. Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec
5.–7. 9. Valašské záření

Informační centrum Vsetín
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Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 441 441
E-mail: ic.vsetin@mvk.cz
www.vsetin.mic.cz
www.mestovsetin.cz

KAM do regionu

S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ĥ E N ÝC H PA M ÁT E K

13. A 14. ZÁĤÍ 2008
UHERSKÉ HRADIŠTû
Druhý zářijový víkend je pro královské město Uherské Hradiště opravdovým
svátkem. Drahokam v srdci Slovácka má otevřenou náruč pro všechny,
kteří milují krásy a vůni tohoto kraje plného radosti, živelnosti, lidové kultury,
tradic a dobrých lidí.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti jsou
jedinečnou akcí svého druhu. Ve dvoudenním programu se představuje lidová
kultura regionu Slovácka v plné své kráse, rozmanitosti a zároveň ryzí čistotě.
www.slavnostivinauh.cz
Müstské informaìní centrum - tel.: 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

kam po cesku.indd 1
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Výlety
tvorby bude i celý kulturní program
Českého rozhlasu 2 – Praha a rovněž i občerstvení plně v režii těchto
I v červenci a srpnu vyjíždí náš tým „výletníků“ na mnohé akce do různých regionů naší
vlasti. Kde všude jsme letos již byli a kam
se ještě chystáme? To se můžete dozvědět
na webových stránkách projektu:

zařízení; ve městě zároveň proběhne
akce Město bez bariér. Tým Výletů je opět
rozhlasovým mediálním partnerem.

www.rozhlas.cz/vylety.

Pravidelné živé vstupy z Výletů můžete slyšet v den konání akce v 10.25 hodin na všech
frekvencích Českého rozhlasu 2 – Praha,
případně v mimořádných časech.
S Výlety se také budete setkávat na stránkách
turistického magazínu Kam po Česku.

19. července

jaké mládě se opět dostane před mikrofon
Českého rozhlasu a týmu Výletů, aby dalo
nahlas všem vědět, že se má čile k světu.

15. Pekařská sobota 2008

2. srpna

Rožnov pod Radhoštěm
Pekařská sobota bude letos další
příležitostí k setkání mistrů cechu
pekařského a všech milovníků dobrého
pečiva. Pekařské firmy z České republiky a snad i ze Slovenska opět budou
návštěvníkům muzea prezentovat
výrobky a hájit svoje barvy v soutěžích.

6. července

Hluk

Dolňácké slavnosti a jízda králů

Dolňácké slavnosti písní a tanců
pořádané v Hluku jednou za tři roky (už
téměř sedm desítek let) probíhají souběžně s každoročním Slováckým festivalem
dechových hudeb a jsou neodmyslitelně
spojeny s národními kroji a s jízdou králů.

12. července

Kouřim

26. července

Připravuje se další setkání chráněných
dílen v kouřimském skanzenu; kromě
předvádění tradičních řemesel a lidové

Den Českého rozhlasu 2 – Praha v Zoo

Trh chráněných dílen ve skanzenu
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Dvůr Králové nad Labem

Návštěvníky čeká zajímavý program
a hlavně křtiny. Zatím je ale tajemstvím,

Nové Město nad Metují
Trhy uměleckých řemesel

Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí
zpříjemnit sobotu na novoměstském
zámku. Své umění předvede kameník,
košíkář, perníkář nebo krajkářka. Po
celou dobu trhů mohou návštěvníci
zakoupit uměleckořemeslné výrobky
ze dřeva, kůže, keramiky, leštěných
kamenů, hedvábí a sušených květin.

9. srpna

Domažlice

Chodské slavnosti 2008

V České republice patří „chodské“
k nejstarším a největším národopisným
slavnostem. Přijměte pozvání na tradičně

života vydobyly mimořádnou pozornost
a uznání všech, kteří mají vztah k folkloru,
kulturním akcím a zábavě vůbec.

16. srpna

Telč

Historické slavnosti Telč za
Slavatů aneb Švédové v Telči

Do období středověku vás vtáhnou
slavnosti, které navazují na události spojené s pobytem Švédů v Telči. Dvoudenní
akce bude zahájena v předvečer slavností
otevřením jarmarku s kejklíři, pouličním
divadlem, fakíry a historickou hudbou.

30. srpna

Jindřichův Hradec

Město dětem aneb Tři mušketýři

Děti všech věkových kategorií čeká
v městském parku veselé rozloučení
s prázdninami. Mohou si zahrát nejrůznější hry a zhlédnout představení,
která jsou pro ně připravena.
U prezentačního stanu Českého
rozhlasu 2 – Praha jim nabídneme
možnost zkusit si práci rozhlasového
redaktora, moderátora nebo technika.

největší společenskou akci Domažlic.
Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť
si za více než půlstoletí společného

23. srpna

Navštívíte-li některý z Výletů Českého
rozhlasu 2 – Praha, napište nám, jak
35. Země živitelka
se vám akce líbila. Vaše hodnocení
Čeká nás slavnostní 35. ročník veleočekáváme na adrese Kam po Česku,
Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3, případně
trhu a výstavy Země živitelka, který je
zaměřen na rostlinnou a živočišnou
na e-mailové adrese kam@baset.cz.
Tři z vás dostanou
výrobu, krmiva, zemědělskou techniku,
hodnotný dárek od
potravinářskou výrobu, lesní a vodní
hospodářství, ochranu životního prostředí, nakladatelství Baset
a Českého rozhlasu.
služby pro zemědělství, agroturistiku.
V květnovém a červnovém vydání časopisu Kam po Česku jsme chybně uvedli
e-mailovou adresu. Správná je kam@baset.cz. Všem se moc omlouváme.

České Budějovice
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O prázdninách ožije hrad Křivoklát dějinami
Od 1. 6. do 31. 8. proběhne na hradě
Křivoklát výstava největšího leporela
na světě – Dějiny udatného českého
národa. Toto maxileporelo je zvětšeninou stejnojmenné knihy autorky Lucie
Seifertové. Výstava začala svou pouť
před čtyřmi roky v Národním muzeu
v Praze. Od té doby procestovala řadu
měst a hradů, zhlédly ji tisíce návštěvníků – především děti. Před dvěma lety
se její sestřička v anglické verzi vydala

za oceán, kde navštívila New York,
Washington, New Orleans, Houston
v Texasu a Nebrasku.
Kniha, která byla předlohou pro výstavu, získala řadu ocenění: Zlatou stuhu
za nejlepší literaturu faktu pro děti,
Magnesia Litera za nejlepší dětskou
knihu a Zlatou pečeť za nejlepší polygrafický výtvor roku.
Její úspěch dokládá i stodílný animovaný seriál připravovaný Českou televizí.
Výstavu na hradě Křivoklát můžete
navštívit v rámci hradní vstupenky.
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Křišťálový vesmír Zdeňka Hajného
Nový prostor galerie „Cesty ke světlu“
nabízí unikátní umělecký interiér
s obrazy a světelnými objekty z krystalů
Zdeňka Hajného. Prostředí galerie je
působivě umocněné hudbou a měnícím
se osvětlením. Vstoupíte do tajemného
vesmíru vytvořeného kombinací
vícerozměrných a transparentních
obrazů a kompozic z drahých kamenů
a zrcadel, které jsou v neustálé
dějové proměně včetně možnosti
přímé emoční interakce s vnímajícím
a prožívajícím divákem. Pravidelné
programy pořádané v Křišťálové
čajovně, která je součástí galerie,
prožitek umocní.

Křišťálová čajovna
(2. patro galerie)

Vesmírná píseň

Hudebně obrazová fantazie, vytvářená
projekcí a prolínáním unikátních kompozic
obrazů Zdeňka Hajného a kosmických
snímků z Hubbleova teleskopu
i pozemských dalekohledů.
Středa – neděle v 15.00 hod.

Putování vesmírem

Hudebně poetická kompozice s projekcí
mystických obrazů Zdeňka Hajného
a snímků z hlubin vesmíru. Vesmírná
relaxace s hudbou i slovem.
Sobota a neděle v 17.00 hod.

Galerii Cesty ke světlu nebo

spíše relaxačně terapeutický prostor
naleznete na adrese:
Praha 4-Chodov, Zakouřilova 955/9

www.cestykesvetlu.cz

galerie@cestykesvetlu.cz
Otevřeno:
středa až neděle od 14.00 do 19.00 hod.

KAM pro bystré hlavy

Křížovka s Basetem o ceny

Správné odpovědi a výherci soutěží:
Soutěže červen 2008
(Celkem došlo 1 929 odpovědí)
Se Shocartem po Česku

Otázka: Jaké měřítko mají oblíbené cykloturistické mapy vydavatelství Shocart?
Odpověď: 1 : 60 000
Celkem soutěžilo: 224; Správně odpověděli: 197; Špatně odpověděli: 27
Výherci: Jaroslav Bizoň, Štěpánov

Po stopách Keltů v Plzeňském kraji

Otázka: Jaké časové období byla doba laténská?
Odpověď: 400 let př. n. l. – 0
Celkem soutěžilo: 224; Správně odpověděli: 125; Špatně odpověděli: 99
Výherci: Ludvík Jaroš, Jihlava; Ivana Barsová, Sedlec pod
Hazmburkem; Milan Pulchart, Třebívlice

Rájem rozhlednovým…

Otázka: Víte, kolik objektů kniha přináší?
Odpověď: 243 objektů
Celkem soutěžilo: 278; Správně odpověděli: 276; Špatně odpověděli: 2
Výherci: Michal Kolařík, Vizovice; Aleš Zavadil, Kvasice; Eva
Hosnedlová, Třeboň

Hněvín, dominanta města Most

Otázka: Který herec ztvárnil postavu Edwarda Kelleyho ve známém filmu Císařův pekař a pekařův císař?
Odpověď: Jiří Plachý
Celkem soutěžilo: 209; Správně odpověděli: 202; Špatně odpověděli: 7
Výherci: Martina Vavrušková, Vodňany; Marie Jurková, Brtnice;
Dušan Hauser, Bzenec

Móda starých časů na Hrubém Rohozci

Otázka: Víte, co se u dámských časů označovalo slovem „Honzík“?
Odpověď: vycpávka sukně na zadní části těla
Celkem soutěžilo: 239; Správně odpověděli: 239; Špatně odpověděli: 0
Výherci: Jiří Nový, Kaplice; Jitka Hoglová, Holešov; Hana Pášová,
Ústí nad Labem

Kartografie

Otázky: Jak se jmenuje nejzachovalejší gotický hrad? Odpověď:
Kost ; Jmenujte největší hradní zříceninu na našem území:
Odpověď: Rabí; Jaké jméno má nejvýznamnější zámek českého
empíru? Odpověď: Kačina
Celkem soutěžilo: 95; Správně odpověděli: 80; Špatně odpověděli: 15
Výherci: Kamila Blahůšková, Vacenovice; Josef Hadaš, Valašské
Meziříčí, Ludmila Jiroušová, Jilemnice

Pejsek a kočička

Ukázka č. 1 – Jak si dělali dort
Ukázka č. 2 – Jak si pejsek roztrhl kalhoty, O panence, která tence
plakala
Ukázka č. 3 – Jak psali psaní
Ukázka č. 4 – Jak myli podlahu
Celkem soutěžilo: 119; Správně odpověděli: 118; Špatně odpověděli: 1
Výherci: Vítek Pecháček, Praha 10 – Kolovraty; Hanička Kubáňová,
Nový Jičín – Loučka; Radeček Voneš, Tábor; Jaroslav Úlehla,
Svítkov; Adélka Beránková, Trojanovice; Ivo Beneš, Třemošnice;
Martin Kubeš, Vrdy; Daniela Dočkálková, Ostrava-Hrušov; Lucinka
Dunovská, Touškov; Petra Nevrlová, Kostelec na Hané

Požár zničil repliku keltského srubu

Své odpovědi nám posílejte do 23. 8. na adresu redakce nebo na e-mail.
Pět šťastlivců od nás dostane hezké knížky, věnované vydavatelstvím Baset.

Sudoku o ceny
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Číslice z tajenky nám posílejte do 23. 8. na
adresu redakce nebo na kam@baset.cz.
Pět šťastlivců od nás dostane hezké
knížky, věnované vydavatelstvím Baset.
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Otázka: Jak se jmenuje v keltských jazycích letní slunovrat?
Odpověď: Alban Heruin, Alban hefin, Litha – Midsummer, Meán
Samhraidh
Celkem soutěžilo: 79; Správně odpověděli: 15; Špatně odpověděli: 64
Výherci: Stanislav Čech, Světlá nad Sázavou; Jaroslava Neumannová, Liberec; Josef Komenda, Kroměříž

Křížovka

Tajenka:..sucho...nejsušší...nejteplejší
Celkem soutěžilo: 312; Správně odpověděli: 304; Špatně odpověděli: 8
Výherci: Ivan Švub, Jeseník; Běla Činátlová, Poděbrady; Henrietta
Sazymová, České Budějovice; Josef Drahosch, Brno; Petr Šimčík,
Ostrava

Sudoku

Tajenka: 385179642
Celkem soutěžilo: 150; Správně odpověděli: 147; Špatně odpověděli: 3
Výherci: Marie Havlíčková, Ivančice; Richard Vaškových, Uherské
Hradiště; Milena Kopičková, Dolní Lukavice; Zdeňka Dykastová,
Praha 6; František Jančárek, Karlovy Vary

Omlouváme se za chybu v uvedení počtu soutěžících
a výherců z minulého čísla. Soutěže Se školou do Afriky se
zúčastnilo 34 soutěžících. Správné odpovědi: 22;
Špatné odpovědi: 12.
Dodatečným výhercem je pan Jan Severa, Brno.

Všem výhercům blahopřejeme.

7

Redakce magazínu Kam po Česku: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz.
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červenec–srpen
2008

Vemte děti na výlet
www.kampocesku.cz

Milí čtenáři,
pomalu už se balím na
dovolenou, kterou budu
jako vždy trávit v hloubi šumavského hvozdu.
Mám radost, že kromě
venkovské pohody nalézám každým rokem více
možností k aktivnímu
trávení letního volna.
Podhorská města se předhánějí v pořádání zajímavých kulturních akcí, muzejní expozice jsou
každým rokem bohatší, na hradech přibývají
nové trasy a na venkov se vrací staré lidové
tradice a obyčeje. I tato kulturní příloha je
důkazem, že nám přes léto nuda ani kulturní
zaostávání rozhodně nehrozí. Hezké prožití
léta přeje
Michael Švec
Botanická zahrada hl. města Prahy
Denně 9.00–19.00
skleník Fata Morgana v pondělí uzavřen

Nenechte si ujít v červenci:

do 13. 7. Lilie, denivky a kaly
do 10. 7. Pastva v chráněných
územích BZ
4.–13. 7. Klatovské karafiáty
10. 7. 16.00 Seznamte se s BZ:
Trvalky
15. 7.–15. 8. Kresby a akvarely
Lídy Businské

Nenechte si ujít v srpnu:

2.–31. 8. Rostliny v nádobách
5.–31. 8. Výstava Achimenes
14. 8. 16.00 Seznamte se s BZ: Letničky
17. 8. Trojské posvícení
18. 8.–15. 9. Kudlanky – maskovaní predátoři, fotografie
Václava Skoupého
21. 8. 16.00 Seznamte se s BZ: Vinice sv. Kláry
Každou neděli v 17.00 jste zváni na koncert – hudební
procházku po BZ

Botanická zahrada hl. města Prahy

Nádvorní 134, 171 00 Praha 7-Troja
Tel.: +420 234 148 111
E-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

Národní zemědělské muzeum Praha

Národní zemědělské muzeum Praha
Praha 7, Kostelní 44; Tel.: +420 220 308 200;
E-mail: nzm.praha@nzm.cz; www.nzm.cz
STÁLÉ EXPOZICE
Historie potravinářství v českých zemích
v 19. a 20. století – staré řemeslné nářadí, výrobní
nástroje a dílenská zařízení určená k výrobě a zpracování potravin v Čechách v 19. a 20. století.
(1. patro – velký sál)
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM
Praha – unikátní historické traktory a stroje.
(Velký sál ve sníženém přízemí)
Malá muzejní farma – 1. část živočišná: ukázky
chovu domácích zvířat – živí králíci, slepice a ovce;
2. část rostlinná, na malém sousedním políčku:
různé zemědělské plodiny a další rostliny udržované od jara do podzimu ve stavu vegetace.
(Dvůr NZM Praha)
VÝSTAVY
Brambory – skrytý poklad
Rok 2008 byl organizací
OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vyhlášen Mezinárodním rokem brambor.
NZM se připojuje k oslavě této
plodiny touto výstavou, která se
věnuje původu a historii brambor, jejich zavedení
na evropský kontinent a do Čech, botanickým
vlastnostem a chemickému složení, pěstování,
sklizni, skladování a také jejich využití.
(Výstavní sál v 1. patře, do 3. 8.)
Globální klimatické změny
Hlavním tématem výstavy je hledání odpovědí na
základní otázky typu: Je změna klimatu globální
výzvou, která vyžaduje globální odezvu?
(Sál ve zvýšeném přízemí, od 6. 6. do 2. 11.)

Klementinum
Vchod – Karlova 1 nebo Mariánské náměstí 5, Praha 1
Tel.: +420 222 220 879, 733 129 257
Otevřeno denně 10.00–19.00

PROHLÍDKY / TOURS

(220,- dospělí / 140,- studenti, důchodci)

- ZRCADLOVÁ KAPLE / MIRROR CHAPEL
- MERIDIÁNOVÝ SÁL / MERIDIAN HALL
- BAROKNÍ KNIHOVNA / BAROQUE LIBRARY
HALL
- ASTRONOMICKÁ VĚŽ / ASTRONOMICAL
TOWER
KONCERTY / CONCERTS
(500,-/600,-/700,-)

www.klementinum.com

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
výstavy:
Zdenka Braunerová – aneb (ne)obyčejný život malířky
na přelomu století
Fenomén Merkur – ze sbírky Jiřího Mládka
Fimfárum – loutky, dekorace, animace (do 24. 8.)

Letní akce ve Strakonicích
4.–6. července
Český skokový pohár – významný parkurový závod v ČR
11. a 18. července
Noční prohlídka aneb obrazy z dějin strakonického
hradu
12. července
feST No. 5 – festival ve stylu punk, hard core, ska, rockabilly
2.–3. srpna
RUMPÁLOVÁNÍ – středověké slavnosti na strakonickém
hradě
1.–3. srpna
CZECH OPEN – otevřené mistrovství ve vodním pólu
2.–3. srpna
Strakonický bazén – parašutistická soutěž
15. srpna
Noční prohlídka aneb obrazy z dějin strakonického
hradu
21. srpna
Strakonický běh městem
21.–24. srpna
XVIII. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL
www.dudackyfestival.cz
5. září
Noční prohlídka aneb obrazy z dějin strakonického
hradu
18. září
Běh naděje – humanitární akce na podporu nejen vlastního zdraví
18.–21. září
Setkání – přehlídka klasických, netradičních i pouličních
divadel
20. září 140 let železnice ve Strakonicích
27.–28. září
Václavská pouť

Více informací o pořádaných akcích na
www.strakonice.net.
16. letní keramická plastika
Proměny středočeského venkova III – akvarely B. Poláka
ve srovnání s fotodokumentací muzea
expozice:
Ateliér Zdenky Braunerové
Otevřeno denně kromě pondělí 10.00–18.00

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek 1, 252 63 Roztoky
Tel.: +420 233 029 011
E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz

Železnorudské slavnosti

1.–3. 8.
třída 1. máje a parkoviště u Cafe Charlotte

Po oba 2 dny bude hrát od 22.00 kapela Diadém ve stanu
u hasičů.
Celou akci moderuje Radek Nakládal.
Jsou připraveny různé soutěže a v sobotu 2. 8.

„Dívka Železnorudska“.

Nebude chybět ani jarmark, bohaté občerstvení, Železnorudské pivo, pouťové atrakce a další.
Neděle 3. 8.
11.00–15.00 „Železnorudští vás baví“ – vystoupí děti ze
ZŠ, místní kapely a jiní místní umělci

Pátek 1. 8.
13.00 slavnostní zahájení, slovo starosty, zazpívá Železnorudský sbor
13.30–16.00 zahrají Pelíškové
16.00–17.30 Domažličtí Dudáci
17.30–19.30 Kapela FRC
19.30–21.30 Gulash Rock
Sobota 2. 8.
11.00–13.00 BK Band
13.00–14.00 folklorní soubor Šumava
14.00–15.00 ukázka zásahu hasičů a horské služby
14.00–16.00 Diadém
16.00–18.00 kapela Štreka
18.00–20.00 Harmonika – Josef Pospíšil
20.00–22.00 zazpívá Kosťa

ITC Železná Ruda
Javorská 154, 340 04 Železná Ruda
Tel./Fax: +420 376 397 033
E-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

Nový Bor – město skla
Malebné městečko Nový Bor je vyhledáváno především
pro letní rekreaci, nabízí tradiční pěší turistiku i cykloturistiku. Za zmínku jistě stojí i barokní chrám Nanebevzetí
Panny Marie nebo Navrátilův sál zdobený malbami Josefa
Navrátila. Raritou města je lesní hřbitov.
Pozvánka na tradiční akce a oslavy:
Srpen MARIÁNSKÁ POUŤ
5.–6. 9. PIVOBRANÍ
Nelze opomenout ani sklářství a jeho historii. Ve sklářských
hutích a provozovnách, ve Sklářském muzeu, školní galerii
či v prostranstvích města v „Galerii pod širým nebem“ máte
nejlepší možnost se s nimi seznámit.

TIC Nový Bor
T. G. Masaryka čp. 46
473 01 Nový Bor
Tel./Fax: +420 487 726 815
E-mail: tic@novy-bor.cz
www.novy-bor.cz

Muzeum východních Čech
OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Architektura Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku
druhé světové války
BIEDERMEIER
Umělecký směr a životní styl středoevropské měšťanské společnosti v období mezi Vídeňským kongresem v r. 1815 a revolucí r. 1848
OHROŽENÁ PŘÍRODA
(do 5. 10.)
Chráněné a ohrožené druhy na Královéhradecku
PRVNÍ PO PRAZE (do 25. 1. 2009)
Hradec Králové ve středověku
OD CHRÁMU KE KATEDRÁLE
(do 25. 1. 2009)
700 let katedrály Svatého Ducha
v Hradci Králové
40. výročí okupace
21. 6.–5. 10.
Výstava k 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy

Muzeum východních Čech
Eliščino nábřeží, 500 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 512 462
E-mail: info@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz

Sklářské muzeum Nový Bor
Sklářské muzeum dokumentuje stylový a technologický
vývoj českého skla od 17. do 20. století. Stálou expozici obohacují archivní materiály, modely dílen a ukázky
pracovních postupů. Ve sklepních prostorech muzea jsou
pořádány krátkodobé tematické výstavy. Součástí muzea je
prodejna s replikami historického skla, skleněnou bižuterií
a odbornou literaturou.
Otevírací doba:
duben–říjen
9.00–12.00, 13.00–17.00
listopad–březen
9.00–12.00, 13.00–16.00
celoročně otevřeno denně
mimo pondělí

Sklářské muzeum
Nový Bor
Nám. Míru 105
473 01 Nový Bor
Tel.: +420 487 726 196
E-mail:
muzeum@novy-bor.cz
www.glassmuseum.eu
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Navštivte zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku
– muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, Památník
Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově. Muzeum v Šumperku se může
pochlubit unikátním, zcela automatickým čtyřjazyčným
audioprůvodcem, který je instalován od dubna 2008 ve
stálé expozici Příroda a dějiny severozápadní Moravy.
Expozice Z dějin Mohelnicka v mohelnickém muzeu
získala ocenění Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava
roku 2005. Jedinečné je i Lovecko-lesnické muzeum na
zámku v Úsově s lichtenštejnskými loveckými trofejemi
naší i africké zvěře. Podrobnější přehled na www.muzeumsumperk.cz.

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Hlavní třída 22; 787 31 Šumperk
Tel.: +420 583 214 070, +420 583 214 908
E-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz

Vysoké Mýto
Týden hudby 2008

Zveme vás na 9. ročník multižánrového hudebního
festivalu zaměřeného na alternativní směry, který se
koná 4.–8. srpna na náměstí Přemysla Otakara II.
Vystoupí zde tyto skupiny:
Pondělí 4. 8.
19.00 Dědovy blechy (Vysoké Mýto)
20.30 Václav Koubek s kapelou (Praha)
Úterý 5. 8.
19.00 Rufus (Litomyšl)
20.30 Yo Yo Band (Praha)

Irská skupina The Hogs

Středa 6. 8.
19.00 Helena Vedralová & Eva se houpá
(Vysoké Mýto)
20.30 Druhá tráva (Brno)
Čtvrtek 7. 8.
19.00 Trio de Janeiro (Litomyšl)
20.30 The Hogs (Irsko)
Pátek 8. 8.
18.00 We are the future (Vysoké Mýto)
19.00 Morrow (Vysoké Mýto)
20.30 East Park (Pardubice)

Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena.
East Park

Informační centrum

B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Tel.: +420 465 466 112/113
E-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

ZA KULTUROU A ZÁBAVOU DO BRNA
Léto v Brně přinese pestrý program plný zábavy. V období letních prázdnin, tedy i prázdnin většiny divadel a kulturních institucí, je toho pro obyvatele a návštěvníky Brna připraveno opravdu hodně. Vyhledávanou akcí je Brněnské
kulturní léto. Pod tímto názvem se skrývá množství kulturních akcí pořádaných v měsících červnu až září převážně
na nádvoří Staré radnice. Z nejvýznamnějších letních festivalů musíme jmenovat Brněnské shakespearovské dny,
Brněnské lidové slavnosti, Mezinárodní kytarový festival a Mezinárodní hudební festival Špilberk.

www.brno.cz

BRNĚNSKÉ SHAKESPEAROVSKÉ DNY 2008
Čtyři představení jsou připravena na velkém nádvoří
hradu Špilberk.
10.–13. 7. Bouře
15.–18. 7. Kupec benátský
21.– 24. 7. Sen noci svatojánské
26.–30. 7. Komedie plná omylů
www.shakespeare.cz

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ŠPILBERK
Je jediným výlučně symfonickým mezi letními festivaly
v českých zemích.
14. 8. Klasická scéna
17. 8. Hollywoodská noc
19. 8. Pocta Rossinimu
21. 8. Hudba pohybu
26. 8. Zrcadlo dokonalosti
www.filharmonie-brno.cz

Mezinárodní kytarový festival
17. ročník se uskuteční na Nové radnici a na Špilberku
a vystoupí na něm:
3. 8. Julian Byzantine /Austrálie/
4. 8. Sandro di Stefano /Itálie/
5. 8. Finn Svit a Jochen Brusch/Dán./,
Roberto Fabbri /Itálie/
6. 8. Scott Tennant / USA/
7. 8. Dale Kavanagh /Něm., Kanada/
8. 8. Noc flamenca – Victor Monge „Serranito“
y grupo
www.guitarcz.com

NA PRKNECH, DLAŽBĚ I TRÁVĚ
Nesoutěžní festival divadel a skupin, které svoji tvorbu
směřují především do volných prostorů, zejména do
ulic, parků, městských zákoutí, ale také na podia pod
otevřeným nebem.
25.–29. 8. na různých podiích a v ulicích centra Brna
www.kultura-brno.cz

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

Vsetín

Jablonné nad Orlicí

Léto v panské zahradě
Každý čtvrtek se v Panské zahradě ve Vsetíně odehrává kulturní akce: koncert, vystoupení…
MěÚ Vsetín, tel.: +420 571 491 524
e-mail: eva.lidakova@mestovsetin.cz
3.–6. 7. Vsetín
5. Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec
MěÚ Vsetín, tel.: +420 571 491 512,
e-mail: jaromir.matusu@mestovsetin.cz, www.krpec.info
6. 7. Vsetín
Jízda historického parního vlaku
Parní vlak pojede na trati Vsetín – B. Bylnice, po cestě vás čekají
zastávky v jednotlivých obcích, hudba a drobné občerstvení
MěÚ Vsetín, tel.: +420 571 491 513, e-mail: veronika.pustejovska@mestovsetin.cz
12.–9. 7. Vsetín
18. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku
MěÚ Vsetín, OKČT, tel. (p. Kupka):
+420 737 986 395, http://mttv.unas.cz
1.–2. 8. Bystřička
Starý dobrý western
10. ročník country festivalu na Bystřičce v letním kině
Bystřička, tel.: +420 777 307 778, e-mail: martas@gympleri.cz, www.gympleri.cz
5.–7. 9. Vsetín
Valašské záření
Kulturně-společenská akce, tři dny plné koncertů, jídla, pití a dobré zábavy
MěÚ Vsetín, tel.: +420 571 491 524, e-mail: eva.
lidakova@mestovsetin.cz, www.mestovsetin.cz

Jablonné bylo založeno na ostrohu při soutoku Orličky
a Tiché Orlice. Díky místu samému i okolí se stalo vyhledávaným cílem turistů. Ti sem každoročně přijíždějí za
odpočinkem, ale také za zábavou i kulturou.
Pozvánka na prázdninové akce:
15. 8. 21.00 / MIG 21 – koncert v areálu u koupaliště
23.–24. 8. / Jablonská pouť, tradiční akce na závěr léta

IC Jablonné nad Orlicí
nám. 5. května 30; 561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: +420 465 641 371; E-mail: infojab@orlicko.cz
www.jablonneno.cz
www.orlicko.cz

Informační centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 441 441
E-mail: ic.vsetin@mvk.cz
www.vsetin.mic.cz
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Přílohu KAM za kulturou najdete také
na našich webových stránkách

www.kampocesku.cz
Redakce magazínu KAM po Česku, KAM za kulturou, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 944 817; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz
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Letní lounské vábení
Kdy: 15.–17. 8. 2008
Kde: Historické centrum Loun
Co: Kultura, sport, zábava
Kdo: Mňága a Žďorp, David Koller, Mig 21,
The Plastic People of The Universe

www.lounskevabeni.cz
Podrobný program naleznete uvnitř časopisu na straně 21.

