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Milí čtenáři,
tyto řádky píši přesně v den podzimní 
rovnodennosti a to mi připomíná, že 
musím vyzvednout z čistírny zimní bun-
du. Ne, že bych nevěřil dlouhodobým 
předpovědím rosniček, ale jistota je jistota 
a navíc, stejně má foukat ze strnišť, jinak 
by kluci a holky nemohli pouštět draky. 
Ostatně pasáčci koz se už také chystají na 
své oblíbené podzimní činnosti, pečení brambor v horkém popelu 
a pouštění kouřových signálů z bramborové natě. 

Nadcházející období by měl člověk přečkat v pohodě a hlavně bez 
neduhů. Proto se musí na přicházející podzim i zimu jaksepatří připra-
vit. Pohybové ústrojí, ale i horní cesty dýchací nebo zažívání v celku 
snadno dostanete do kondice pobytem v lázních. Jen si musíte vybrat 
přesně takové, které budou léčit právě vaše obtíže. Jinak se můžete 
naložit do vany doma. Pozor ještě na jednu věc. Lázně, i přes svou 
dlouholetou historii, vám nebudou nic platné a k ničemu nebudou 
ani reference všech Lazarů, kteří nad svou chorobou v lázních úspěšně 
zlomili hůl, když se z pobytu v lázních vrátíte zpět k svému mnohdy 
sebezničujícímu způsobu života. 

Vydat se v říjnu na výlet do přírody uléhající k delšímu spánku, 
chumlajíc se do ranních mlh před občasnými dešti, není špatný ná-
pad. Vyšňořená příroda, oděná v barvách podzimu, má jednu velkou 
přednost. Pokud nechodíte zrovna rádi po značkách a hledáte místa 
tajemná, posvátná i kletá, potom je podzim tím pravým obdobím. 
Příroda totiž odložila šat z listoví, a tak nenápadně odhalila své led-
ví. Turista hledající menhir se už nemusí prodírat nízkou bučinou 
jenom proto, aby nakonec po několika hodinách konstatoval, že 
tady to není. 

Komu se nebude chtít do lázní nebo na výlet, ale bude se mu chtít 
někam mezi lidi, tím někam může být návštěva oslav 90. výročí vzniku 
samostatné republiky. Výročí je to kulaté, a jak sami zjistíte, oslavy 
se promítají do kulturně-společenského dění většiny našich měst. 
Není špatné, když generace starší připomenou těm mladším, co se 
vlastně tak zásadního událo onoho památného roku 1918, kdy jsme 
se po staletích konečně vymanili z lůna habsburských držav střední 
Evropy a vydali se svou vlastní cestou. 
 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Co nám píšete, na co se ptáte...
ANONYM 18.03 – 25. 8. 2008 
Dobrý den, mám dotaz. Kam se ztratili vodníci? 

DOUFÁME, ŽE SE Z PRAHY NEODPLAVILI. KATA, MIRKA 
a JANA

Drahá Katko, Mirko a Jano, vodníci se z Kampy neodplavili, naopak 
založili rodinu a narodila se jim krásná zelená dvojčátka. Přestože jsou 
miminka ještě malá, vzala je máma vodnice a táta vodník na výlet.

Komentář ze 7. 9. 2008 – 20:24:03; Autor: neregis-
trovaný – bzuk(@)...

He? Písek leží na soutoku? Odkdy?

Drahý pane Bzuku, šlo, jak jistě víte, o chyták, který na čtenáře připravilo 
město Písek. Jsme rádi, že jste se nenechal nachytat. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

www.kampocesku.cz

turistický magazín

Jak ten čas letí...
Zdá se to být docela nedávno, kdy se vodník z Kampy se-
známil s vodnickou slečnou. Jak pak ona za ním přijela na 
návštěvu, jak si vodník objednal židli, která se mu nevešla 
do bytu, a jak u něho slečna zůstala napořád.

Než by jeden řekl švec, vodnické rodince se narodila dvojčata - malá 
vodnice a vodník. To bylo radosti, to bylo slávy. No aby ne, když to 
byla první vodníčata dvojčata, která se na Kampě narodila od roku 
1848. Potom se ale jeden nemůže divit, že táta vodník tu událost 
slavil až do rána. Možná si řeknete, že ti vodníci jsou pěkní, protože 
sotva máma vodnice přivede na svět malé, táta vodník hůl do ruky, 
klobouk na hlavu a hurá na Růžek slavit. Naštěstí lidé nejsou vodníci, 
nám by se to nemohlo stát. 

A tak čas běžel. Rodiče vodníci si pomalu zvykali, že nejsou doma 
sami, a jejich drobotina jim to často a ráda připomínala. Jednoho 
dne, bylo to takhle v pátek odpoledne, když se táta vodník vrátil z 
práce domů, mamka vodnice mu sladkým hláskem povídá. Víš táto, 
jsem tu doma pořád sama. Ty si jen někde někoho lákáš, plašíš, topíš 
a na rodinu nemyslíš. Já chci, abys nás vzal s dětmi někam na výlet. 
Už jsem to domluvila, sumci Bohouš a Jarouš nás odvezou. 

No jo, mámo, tobě se řekne výlet, ale čím, to mi pověz? Čím, čím, no 
asi lodí, ne? No jo, lodí, ale kde mám tu loď vzít? Víš přece, že nám 
tu poslední vzala povodeň. „Hm, myslela jsem si, že to řekneš. Proto 
jsem už v pondělí objednala u strýčka Žabky z Davle novou. Dnes 
dopoledne ji přivezl. Hm, to je fajn, ale kde na tu loď vezmeme? Já 
dnes musel zaplatit návnady a pentle, peníze už nemám. Myslela jsem 
si, že to řekneš. Proto jsem prodala jeden z těch hrníčků bez ouška, 
co se na ně práší támhle na polici. Představ si, starožitník na Starém 
Městě mi za něj dal tolik, že máme nejenom na loď, ale zbylo i na 
domácnost. Hm, říkáš jeden z těch hrníčků bez ouška, co se na ně 
práší támhle na polici? To se věru nedivím. Být tím starožitníkem, dal 
bych ti i víc. No co, ráno hurá na výlet. Zajedeme si ke Svatojánským 
proudům u Davle, ať můžu strýčku Žabkovi pěkně poděkovat. 

Antonín Fridrich

www.kampocesku.cz
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Zdena, co nedá!
S příchodem podzimu se už tradičně přikradou i nejrůznější 
neduhy. Ty pak jednoho moří, trápí, otravují a nakonec sklátí. 
Kapénková nákaza tyto neduhy šířící je všudypřítomná, 
proto je lépe onemocnění předcházet.   
Různí lidé používají různou prevenci, od „neodmítnutelných“ nabídek 
distributorů léčiv přes rady lidových léčitelů až po otužování nebo 
únik do teplých krajin. Osobně si ale myslím, a spolu se mnou i celá 
redakce, že nejlepší prevencí je malá stopička slivovičky po ránu. Ta 
člověku tak nějak otevře nové obzory, a pokud to není pověra, pak 
také léčí.    
Proto jsme každoročně, přesně touhle dobou, „objednávali“ na ži-
votodárné Moravě tento zázračný mok. Čerstvě vypálenou domácí 
slivovici nám dodávala jedna moc hodná paní, kterou nemůžu jme-
novat, proto jí říkejme třeba Zdena. Ale ouha. Letos nám napsala, 
že slivovice není, protože nebyly slivky, a to málo, co vypálila, bude 
stačit tak maximálně pro její vlastní léčbu. 
Nic nám nepomohlo přemlouvání ani cena, která se za normálních 
okolností dá jen těžko odmítnout. Zdena vedla svou. „Nedám!“ Tak 
jestli letos na podzim budu já nebo mí kolegové nemocní, víte, kdo 
za to může. Zdena, co nedá. 

Josef Grof

Kresba Marta Krátká

Kresba Marta Krátká
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KAM do lázní

České a moravské lázně dokážou být pro své návštěvníky 
a turisty atraktivní na mnoho způsobů. Někdo si od nich 
slibuje revitalizaci svého zdravotního stavu, někdo obdi-
vuje jejich specifickou architekturu a někdo si jen rád uží-
vá rušného kulturního a společenského života.

V návaznosti na to by se každé lázně mohly inspirovat Jaroslavem 
Marvanem a Vlastou Burianem ve filmu „U pokladny stál“ a disponovat 
navíc jedním „slivovičným“ pramenem. Což by pitné kúry značně 
zpopularizovalo, a české lázeňství by tím získalo další rozměr. Nicméně 
by se to mohlo velmi rychle vymknout kontrole, a proto vnímejme 
jako optimální řešení příklad karlovarské Becherovky – 13. léčebného 
pramene.

Když je člověk mladý, plný síly, a navíc optimista, je mu 
hej. Ale jak léta běží, začíná přemýšlet o věcech, kterým se 
dosud smál. Tuhle ho píchá, tam zase bolí a v nemocnici 
zná už pomalu všechna oddělení. Kopce se zdají být stá-
le prudší, autobus už ze zásady nedobíhá, tloustne, funí 
a občas si i posteskne.

Tak nějak si představuji stárnutí, jehož předností má být fakt, že 
kráčí ruku v ruce s moudrostí. Tedy, alespoň se to povídá. Přitom 
i když člověk většinu života pracuje, stačí to akorát na složenky 
a nějakou tu dovolenou. Asi to tak má být, protože jedna lidová 
moudrost říká, že bez práce nejsou koláče, a já dodávám, že zázračně 
zbohatnout může snad jen politik. Možná namítnete, že ať volíme 
jak volíme, stejně volíme ty samé, nebo se z nich časem ti samí 
stanou. Možná také procházíte obdobím politické apatie. Ale právě 
věk, moudrost a moudrou politiku potřebujeme. 

Říkáte si, jak to všechno souvisí s turistikou a tipy na výlet pro 
stříbrné? Možná víc, než si sami myslíte. Ona totiž právě moudrost, 
a potažmo i moudrá politika, je hnací silou rozvoje turizmu u nás. 
Turizmu, který nabízí stále lepší služby, více značených tras nebo 
turistických možností vůbec. Teď si ale položte otázku, kdo by ve 
zralém věku nechtěl najít řeku, co čaruje? Myslím, že každý. Ale ta 
pomyslná řeka k vám domů sama nepřiteče. Musíte jít za ní, hledat 
ji a najít, třeba jako útěk z šedi velkoměsta, od každodenních staros-
tí. Zkrátka, turistika je dost dobrý důvod nestárnout, a to v každém 
věku. Tak na shledanou na značkách!

Josef Grof

Hanba stárnout!

Piju slivovici! Piju slivovici? Tím jsme ale trochu odbočili, vraťme se k tomu podstatnému. 
V období října a listopadu dostává trošku jiný ráz nejenom krajina na 
venkově, ale také ta městská. 
Zejména lázeňská místa, kde 
jsou tradiční stavby obklopeny 
zahradami a parky, dostanou 
úplně jiný náboj. Stromy 
a keře mění své barvy doslova 
před očima a při procházkách 
se nám naskytnou výjevy jako 
z animovaných filmů. Spojení 
barevného podzimu a tradiční 
architektury lázeňských domů 
a kolonád je léčebnou kúrou 
samo o sobě. Pokud tedy máte 
to štěstí v neštěstí, že se v tomto 
období zotavujete v některých 
lázních, neschovávejte se 
před podzimem. Naopak ho 
aktivně vyhledávejte. A pokud 
to štěstí nemáte, udělejte si 
do nejbližších lázní alespoň 
jednodenní výlet. Projděte 
se po kolonádě, ochutnejte 
místní léčivé prameny a den 
zakončete v příjemné restauraci nebo vinárně třeba u skleničky 
becherovky, slivovice nebo některého z mnoha lázeňských likérů.

Jáchym Hruška 

Kresba Marta Krátká
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pramenů. Kolonáda byla dlouhá léta uzavřena, avšak od roku 2001, 
kdy prošla celkovou rekonstrukcí, je veřejnosti opět zpřístupněna. 
Poslední a také nejmladší kolonádou je kolonáda Vřídelní. Gejzír 
horké minerální vody, který zde vyvěrá, krylo od 16. století už mnoho 
staveb. Mimo jiné například barokní budova, empírová kolonáda, 
litinová či provizorní dřevěná kolonáda. Další a prozatím poslední 
stavba obklopující vřídlo pochází z let 1969–1975 a jejím autorem je 
profesor Votruba. Pod podlahou kolonády se nalézá místo pro čerpání, 
rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody a naleznete zde i prostory, kde 
vřídlovcem „obrůstají“ karlovarské suvenýry. Ve staré části vřídelního 
podzemí je dokonce zpřístupněna exkurzní trasa.
Kromě kolonád je ve městě, a především v jeho lázeňském centru 
k vidění také množství historických budov a honosných lázeňských 
domů. S postupným rozvojem lázní na konci osmnáctého a dále pak 
v devatenáctém století totiž vznikaly nové společenské a účelové stavby 
přesně vyhovující potřebám klientely, která byla v minulosti složena 
především z bohatých měšťanů a lidí z aristokratických kruhů, což se 
podílelo na postupném modelování tváře jednotlivých lázeňských měst 
a jejich celkového vzhledu. Namátkou lze uvést například světoznámý 
Grandhotel Pupp, jehož počátky se datují k roku 1781 a který zde stojí 
díky podnikavosti cukráře J. G. Puppa. Ten vykoupil dva společenské 
sály, Saský a Český, které se rozhodl přestavět tak, aby tvořily jeden 
pompézní celek. V jeho stopách pokračovali i jeho potomci a přibližně 
o sto let později, v roce 1893, byl komplex dostavěn. Další budovou, 
kterou nelze opomenout, jsou Císařské lázně, stojící v jeho těsné 
blízkosti. A jsou to opět pánové Fellner a Helmer, kteří tento objekt 
v roce 1895 postavili v duchu historismu a secese. Ve své době a ještě 
dlouho poté to býval nejhonosnější lázeňský dům, v jehož přízemí 
je lázeňské apartmá, určené dříve výhradně pro samotného císaře. 
V prvním patře se pak nachází úchvatný Zanderův sál, ve kterém 
se dodnes konají významné kulturní a společenské akce. V současné 
době jsou Císařské lázně ve vlastnictví Karlovarského kraje, který 
plánuje jejich rekonstrukci, a v budoucnosti by zde mělo vzniknout 
muzeum a interaktivní expozice lázeňství a mezinárodního filmového 
festivalu. Alžbětiny lázně, jejichž stavba byla dokončena v roce 1906 
podle projektu architekta Drobného, jsou dodnes největším lázeň-
ským zařízením v České republice. Budova je situována do parku ve 
Smetanových sadech a komplex je pojmenován po manželce císaře 
Františka Josefa I. Další dominantou města je například neoklasicistní 
Lázeňský hotel Imperial, který byl postaven v roce 1912 a sloužil dříve 
hlavně bohaté klientele, nebo sanatorium Parkhotel Richmond, další 
typická neoklasicistní budova, původně lázeňské café Schönbrunn, 
jehož historie sahá do 30. let 19. století.

Lázeňské domy a kolonády 
západočeských lázní
Místem s největší koncentrací lázeň-
ských míst v České republice je beze-
sporu západočeská lázeňská oblast, 
která se rozprostírá na území dnešního Karlovarského 
kraje. Lázeňská města, která se na tomto území nacházejí, 
jsou proslulá především díky svým jedinečným přírodním 
zdrojům. Nelze však opomenout ani jejich charakteristic-
kou architekturu, která se řadí k nejcennějším klenotům 
nejen našeho, ale i světového kulturního dědictví.

Začneme, jak jinak, v Karlových Varech, ve městě, které letos slaví již 
650. výročí od svého založení. Karlovy Vary jsou známé jako město 
kolonád. Hlavním účelem těchto staveb bylo poskytnout pohodlí 
lázeňským pacientům při užívání naordinovaných léčivých pramenů. 
Mlýnská kolonáda, která je největší a také nejstarší karlovarskou 
kolonádou, vznikla v letech 1871–1881 podle projektu architekta 
Josef Zítka a je skutečnou chloubou lázeňského centra Karlových 
Varů. Pod její střechou, kterou nese 124 korintských sloupů, se 
nachází orchestřiště a pět minerálních pramenů. Na balustrádách 
střešní terasy stojí 12 alegorických postav, které představují jednotlivé 
měsíce v roce. Konečná podoba neorenesanční sloupové stavby se od 
původní Zítkovy vize podstatně liší. Slavný architekt ji zamýšlel jako 
dvoupodlažní a ještě honosnější. Po jejím dokončení se ale objevily 
názory, že neladí s charakterem lázeňského centra, a nebyla přijata 
s velkým nadšením. Tyto názory však pozvolna opadávaly a vznik 
několika dalších kolonád na sebe nenechal dlouho čekat. Dalšími 

architekty, kteří přispěli k rozvoji lázeňských promenád, byli pánové 
Fellner a Helmer. Podle jejich předlohy vznikly v rozmezí tří let další 
dvě kolonády. Jako první to byla v roce 1880 Sadová kolonáda, která 
původně sloužila jako promenáda Blanenského pavilonu, který byl 
následně, v šedesátých letech 20. století, zbourán. Na kolonádě a ko-
lem ní najdete 3 minerální prameny. Z rukou těchto pánů pak vzešla 
i předloha Tržní kolonády, která vznikla v roce 1883. Tato dřevěná 
stavba, postavená ve švýcarském stylu, měla podle plánu zastřešovat 
zřídla jen pár let. Když už však stála nad prameny Tržním a Karla IV. 
více než sto let, rozhodlo se ji město zachovat a přistoupilo ke kom-
pletní rekonstrukci. Další dvě kolonády vznikly sice až ve 20. století, 
nicméně jejich význam a zajímavá architektonická skladba si v ničem 
nezadají s těmi staršími. V letech 1911–1913 vznikla Zámecká 
kolonáda, která se nachází nad kolonádou Tržní a je rozdělena do 
dvou částí – na kolonádu Horního pramene a kolonádu Dolního 
pramene. Ve vnitřních prostorách té dolní je umístěn reliéf Ducha 

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda

Karlovy Vary, Alžbětiny lázně
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Přesuňme se však alespoň stručnou zmínkou do dalších západočeských 
lázeňských měst. Vlna výstavby lázeňských zařízení, hotelů, penzi-
onů a vil na konci 19. století ovlivnila i budoucí tvář Mariánských 
Lázní. Unikátní Lázeňská kolonáda, postavená v letech 1888–1889 
z litinových prefabrikátů v neobarokním stylu podle plánů věhlas-
ných vídeňských architektů Miksche a Niedzielského, tvoří společně 
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie hlavní dominantu lázeňského 
středu města. K cenným objektům, kterými výrazně obohatil lázeň-
ské prostředí architekt Josef Schaffer, patří komplex budov ve stylu 
italské neorenesance. Například Centrální lázně z roku 1892 jsou 
největší lázeňskou budovou ve městě a přímo v areálu zde vyvěrá 
Mariin pramen, od jehož jména je odvozen název města. Průčelí 
Nových lázní z roku 1895 je na vrcholu vyzdobeno alegorickým 
sousoším. Ke skvostům této vskutku nádherné stavby patří Římská 
lázeň postavená po vzoru římské lázně v Budapešti a městské lázně 
ve Vídni. V přízemí se nachází Královská kabina, sloužící původně 
těm nejurozenějším hostům. Poslední budovou tohoto komplexu je 
Společenský dům Casino z roku 1901, jehož základem jsou tři velké 
sály sloužící ke kulturním účelům. Průčelí je zdobeno postavami 
symbolizujícími jednotlivá umění.

Mohutné sloupořadí s obchody a lázeňskou budovou z roku 1912 
– to je Nová kolonáda s plynovými lázněmi ve Františkových Láz-

ních. Sfingy, které se zde nacházejí, jsou odvozeny z empírového 
stylu, který používal egyptské motivy. Toto místo bylo v dřívějších 
dobách střediskem společenského ruchu. Pozoruhodnou stavbou 
je také kolonáda Solného a Lučního pramene. Jedná se o pozdně 
klasicistní stavbu s raně renesančními prvky, stojící ve slatiništi na 
více než 1 100 pilotech. Postavena byla v roce 1843.
Další lázeňská města regionu nejsou co do velikosti s městy lázeňské-
ho trojúhelníku srovnatelná, ale jejich význam v lázeňství a lázeňské 
architektuře je nezanedbatelný. Pro ilustraci uveďme alespoň neokla-

sicistní hotelový palác Radium Pala-
ce v Jáchymově, navržený známým 
vídeňským architektem Burianem 
a dostavěný v roce 1912. V Lázních 
Kynžvart pak vedle mnoha útulných 
altánků a kryté kolonády najdeme 
například lázeňský dům Metternich 
z roku 1864 (dnešní léčebný dům 
Orlík), který je vedle kynžvartského 
zámku největší dominantou města. 
Spoustu útulných zděných altánků 
s pitnými prameny najdeme také 
v rozsáhlých parcích Konstantinových 
Lázní. Z mnoha lázeňských domů 
a hotelů pak stojí za zmínku přede-
vším lázeňský dům Prusík, který byl 
vybudován v roce 1875.

www.kr-karlovarsky.cz

Mariánské Lázně

Františkovy Lázně

Jáchymov, Radium Palace 



6

KAM do lázní

Dárek z Jáchymova
Již před více než sto lety vznikla tradice jáchy-
movského lázeňství, která je dodnes živá. Pa-
nenská radonová voda, která přímo z hlubin 
dolu Svornost teče do unikátních radonových 
koupelí, pomáhá svou silou léčit nejrůznější 
problémy pohybového aparátu.

Radonová koupel přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění 
páteře, působí jako antirevmatický prostředek bez vedlejších účinků 
a dokáže zmírnit bolest až po 8–10 měsíců po léčbě. Radon však po-
máhá také po úrazech a operacích i lidem s cukrovkou nebo dnou. 
Ideální příležitost k návštěvě Jáchymova budete mít v blížícím se 
období vánočních svátků a Silvestra. Speciální pobyt s léčebným pro-
gramem začíná již 21. prosince, končí 3. ledna a jeho nedílnou součástí 

je plnohodnotná 
radonová kúra 
a plná výběrová 
penze. Milovní-
kům lyžování je 
k dispozici osvět-
lená sjezdovka 
přímo v Jáchymo-
vě, v nedalekém 
Skiareálu Boží Dar – Neklid pak dalších deset vleků a tratě dlouhé 
od 300 do 1 000 metrů. Vyznavači bílé stopy pak můžou využít trasy 
v okolí Jáchymova, které se přímo napojují na známou Krušnohor-
skou magistrálu.
 

Klášterec nad Ohří
Jedním z „nejmladších“ lázeňských míst na 
mapě ČR je Klášterec nad Ohří, a to i přes to, že 
tradice lázeňství tu sahá až do konce 19. sto-
letí. V té době byla objevena kvalitní minerál-
ka, která se ihned využívala v Klášterci a jeho 
okolí.

Po mnoha letech, kdy celý areál chátral, se na počátku 
90. let vedení města rozhodlo pro jeho záchranu s cílem 
obnovit původní poničené budovy a vrátit území jeho 
bývalou společenskou a zdravotní funkci. Při rekonstruk-
cích se vycházelo z historických materiálů a za obnovení 
lázeňské zóny získal Klášterec titul „Město roku 1998“ 
v konkurenci měst z celé České republiky. V letech 
2005–2007 město realizovalo rozsáhlý projekt, jehož 

součástí byla kompletní rekonstrukce všech přístupových komunikací, 
včetně historického centra a náměstí. Důležitou aktivitou byla rovněž 
přístavba a rozšíření současného lázeňského domu Evženie o moderní 
balneoprovoz, bazén a wellness procedury. Přibyly nové společenské 
prostory a ubytovací kapacity, vedle již stávajícího lázeňského pen-
zionu. Součástí lázeňské zóny je také kolonáda, která je dost možná 
tou nejmladší v České republice. Byla postavena v roce 2006, svým 
architektonickým ztvárněním výrazně podtrhává charakteristiku celého 
areálu a slouží jako odpočinkové místo pro návštěvníky lázní.
Díky tomu všemu dnes můžete v Klášterci strávit několikadenní pobyty 
na dobytí energie, udržení štíhlé linie, antistresové programy, sportovní 
programy, pobyty pro seniory i rodiny s dětmi. K dispozici je celá 
řada rekondičních a relaxačních aktivit. Zahrajete si tenis, volejbal, 
projedete se na koni, kole či kolečkových bruslích a v zimě pak jistě 
oceníte běžecké stopy a svahy nedalekých Krušných hor.

Kyselka 104 
431 51 Klášterec nad Ohří 
Tel.: +420 474 698 770
www.lazneevzenie.cz

Lázně Evženie a.s.

T. G. Masaryka 415
362 51  Jáchymov
Tel.: +420 353 833 333
E-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

Léčebné lázně 
Jáchymov, a. s.



7

KAM do lázní

Léto je za námi a školáci už hodnotí své zážit-
ky z prázdnin ve školních lavicích. Stihli jste 
si letos vybrat alespoň pár dní zasloužené 
dovolené? Věřte, že je to potřeba – nechat or-
ganismu čas na regeneraci a dopřát mu pro 
obnovu sil trochu příjemného prostředí a zážitků. A mož-
ná byste i chtěli někam vyrazit.

Pokud se nemůžete rozhodnout, kterou z lákavých nabídek využít, 
máme pro vás výborný tip. Udělejte něco pro své zdraví a užijte si 
některý z našich pobytů! A co nového se u nás v teplých letních mě-
sících událo? V červenci jsme do nabídky našich procedur zařadili 
ájurvédské masáže prováděné vyškoleným masérem ze Srí Lanky. 
Pro velký zájem jsme se rozhodli tuto atraktivní masáž nabízet každý 
poslední víkend v měsíci. Také jsme pro naše hosty připravili sadu 
dárkových předmětů s motivem Ludwiga van Beethovena, který je 
pro své opakované pobyty s teplickými lázněmi úzce spojován. Mysleli 

jsme i na ty z vás, kteří ob-
čas bojujete s nepříjemnými 
bolestmi zad, a sestavili balí-
ček služeb pod názvem „Aby 
záda nebolela“ – tento pobyt 
je dostupný již od 10. září.
„Tváří Lázní Teplice v Če-
chách“ se stala populární he-
rečka Tereza Kostková. Pro ni 
se hitem stala thajská masáž, 
o které říká: „Zvykla jsem si 
na tuto exotickou proceduru 
už před lety a přijímám ji 
v Praze pravidelně z rukou 
nefalšovaných thajských ro-
daček. O to větší překvapení 
pro mě bylo, když jsem po 
lázeňské zkušenosti mohla 
s  radostí konstatovat, že 
thajská masáž paní Souku-
pové (jak je patrno, žádná 
Thajka) patří k nejlepším, 
není li vůbec nejlepší, s jaký-
mi jsem se setkala. Chce to 
dar energie v dlaních i srd-
ci, a to vše jsem tady našla. 
Nenechte si ujít. Zkusíte a přijdete znovu – to mi věřte.“ Užijte si 
babí léto a barevný podzim, který v teplických parcích umí vyčarovat 
nádhernou atmosféru!

www.kr-ustecky.cz

Novinky v Lázních Teplice

Mlýnská 253, 415 38  Teplice
Tel.: +420 417 977 111
E-mail: info@lazneteplice.cz
www.lazneteplice.cz

Lázně Teplice v Čechách, a. s.
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dámské sauny s ochlazovacími ba-
zénky, pára, odpočívárny a malý bar. 
Vyhlášený je saunaklub Afrikana, 
který je provozován třikrát týdně 
jako smíšená sauna pro veřejnost. 
Zbývající čas je určen k privátnímu 
pronájmu. Další sauna, pára, ledový 
bazén a sprchový tunel jsou v pro-
storu jeskyní a jsou určeny laické 
veřejnosti. Důvodem je, že lidé, 
kteří chodí do sauny, nechtějí být 
rušeni dětmi, které stále probíhají 
dveřmi a větrají. A tak můžeme říct, 
že ty sauny dole mezi skalami slouží 
jen jako „ochutnávka“ saunování, 
anebo spíše jako doplněk těch růz-
ných vířivek, trysk, toboganů a kli-
dových zákoutí aquaparku. Pravý 
wellness zde doposud chyběl. I když 
to, co bylo vybudováno v aquapar-
ku a doplněno solnými jeskyněmi, 
terapií na masážních lůžkách a dal-
šími individuálními procedurami, 
v českém pojetí wellnessu stačilo. 
Jenže svět je větší a my nechceme být pozadu. 

Wellness má jakési tři směry – madical, beauty a relax. Prvními 
dvěma se nehodláme zabývat, neboť se blíží lázním či kosmetickým 
salonům. Navíc je v této oblasti početná drobná konkurence. Třetí, 
relaxační směr, kde si lidé můžou dosyta dopřávat mnoha saun, par, 
vodních masáží, tepla a různých terapií za jednu cenu, je však inves-
tičně nejnáročnější. Proto asi v Čechách nevzniklo mnoho wellnessů 
tohoto typu. Utratit za wellness patnáct milionů není maličkost. 
To není jen sauna, vířivka a masérny, a nazvat se wellness hotelem. 
V tom našem pojetí je brán zřetel zejména na atmosféru a atraktivitu 
interiéru. Mají-li zde lidé strávit několik hodin a mají-li se vracet, 
musí se jim prostředí i služby líbit. Musí se cítit v luxusu, obklopeni 
něčím, co ve svém okolí nenajdou. Čím více interiérové pestrosti, tím 
lépe. Z mnoha variant stylů nejvíce vyhovovala stará antika. Kámen 
a mozaiky převládají nad ostatními materiály. To vše je zahaleno do 
příjemného šera.

Po téměř ročním provozu vyhodnocujeme výsledky. Wellness se všem 
líbí. Návštěvnost roste a pohybuje se od třiceti do sta lidí denně. 
Nechybí propagace, ale osvěta mezi lidmi, co to vlastně ten wellness 
je. Chcete-li nasát atmosféru a získat inspiraci, přijeďte se podívat.

Ing. Miloš Vajner

Myšlenka vybudovat v libereckém Centru Babylon roz-
sáhlý wellness vznikla již před deseti lety. V té době jsme 
však neměli žádné zkušenosti. Hekticky se stavělo, na jed-
nom konci se návštěvníkům otevřely brány nákupního 
městečka, na druhém hřměly sbíječky. 
Postupně se zprovozňovaly gastronomické provozy, lunapark, bow-
ling, laser game, aquapark, hotel, parkoviště... Wellness pro svou 
obsahovou náročnost musel počkat. V jeho plánovaném prostoru 
vznikly tělocvičny a po léta tam bylo zázemí pro aerobik. Mezitím se 
přistavoval další hotel, který zvýšil kapacitu na tisíc lůžek, kongresové 
centrum s mnoha sály a zábavně-naučný iQpark. Aerobik sice před 
časem ukončil svoji činnost, ale díky přípravě exponátů pro iQpark 
a budování rozsáhlého zrcadlového bludiště byl začátek výstavby 
wellness centra odložen až na léto loňského roku. 

Každá podnikatelská myšlenka musí dozrát, a u wellnessu tomu nebylo 
jinak. Bylo potřeba postupně se seznámit s obdobnými zařízeními 
ve světě a zvážit, co by bylo nejvhodnější vybudovat a o co by mohl 
být zájem. Když vznikal aquapark, lunapark i iQpark, navštívili 

jsme desítky obdobných 
zařízení v zahraničí a nasá-
vali atmosféru, přemýšleli 
o funkčnosti, efektivnos-
ti... Je lepší mnohokrát 
upravit názor a postupně 
si dotvářet představy, než 
pak litovat špatného kon-
ceptu.

Vždy jsme nějak omezeni. 
Finančně, časově, prosto-
rově, zkušenostmi... Ide-
ální výsledek neexistuje, 
ale je potřeba se co nejvíce 
přiblížit záměru. Z podni-

katelského hlediska jde o třetí druh aktivit, kterými by měl být Babylon 
živ. Tím prvním je rodinná klientela, druhým firemní a kongresová 
a třetím je relaxační a wellness. Zdánlivě jedno druhému odporuje, 
ale pravda je taková, že se vše spíše doplňuje. Dojde totiž k lepšímu 
vytížení komplexu. Rodinná turistika má dvě sezony – letní a zimní. 
Kongresy a firemní akce se nejčastěji konají na jaře a na podzim. 
Wellness je celoroční, ale nejvíce jím lze vykrýt mezisezony, neboť 
tato klientela vyžaduje klid.

Centrum Babylon se do povědomí veřejnosti vtisklo jako zábavní 
komplex, známý zejména aquaparkem. Již méně lidí ví, že jeho sou-
částí je i saunový svět, který se nachází trochu skryt v patře, pánské i 

Wellness v libereckém Babylonu
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Většina českých hradů a zámků se po říjnových víkendech 
ukládá k zimnímu spánku. Brány našeho zámku zůstávají 
ovšem otevřené po všechny víkendy až do Vánoc. 

Zámecké slavnosti 

4. 10. – Hledání pokladu princezny Almérie 
Princezna druhé pol. 19. stol. se vrací, aby odměnila děti, které se 
vydají na dobrodružnou stezku zámeckým parkem.

Zámek Loučeň 8. 11. – Svatomartinské posvícení 
Nejen Martin přijede v tento den na bílém koni. Připraveny jsou 
ukázky drezúry hned několika koní, včetně proslulých lipicánů. 
V zámecké restauraci zavoní dozlata opečené svatomartinské husy.

30. 11., 7., 14. a 21. 12. –  Vánoční loučení s Loučení
Každá adventní neděle na zámku bude trochu jiná. Na dvou z nich 
zazní koncert, na té poslední se objeví živý betlém. Samozřejmostí 
každé neděle budou prohlídky zámku po setmění při svíčkách.
Víte, jakou originální atrakcí se od roku 2007 chlubí zámecký park na Loučeni? Je to 
a) soubor deseti labyrintů a bludišť; b) exotické listnaté stromy, které v zimě neopa-
dávají; c) rybník se sladkovodním žralokem? Své odpovědi nám posílejte do 20. 10. na 
adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Ceny (pamětní mince zámku, kniha o historii 
zámku a – POZOR – víkendový pobyt v dobově zařízeném apartmá pro 2 osoby) 
věnovala správa zámku.

Tel.: +420 325 585 228
E-mail: infocentrum@zamekloucen.cz
www.zamekloucen.cz

Zámek Loučeň 

„Já lidi nemusím léčit. To tento kraj a jeho živly samy mají 
v sobě tolik síly, že zde stačí jen být, pracovat, využívat 
čistou vodu a dýchat čerstvý vzduch. Člověk nemusí znát 
řeč ptáků, nemusí rozumět tajemství vody ani nemusí být 
lékař, aby viděl, jak je tento kraj výjimečný.“

Vincenz Priessnitz
 
Historie vzniku lázní a lázeňské léčby
Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné 
lázně jedinému člověku – Vincenzi Priessnitzovi (1799–1851), kte-
rý v roce 1822 založil na Gräfenbergu první vodoléčebný ústav na 
světě, a položil tak základ novému lékařskému oboru – vodoléčbě. 

Vincenz Priessnitz dokázal ve 
své době nemožné – zavedl 
novou formu léčení ve zcela 
jiném vztahu k nemocné-
mu. Vyvedl jej z ponurého 
prostředí do přírody, přiměl 
k pravidelnému dennímu re-
žimu, vyloučil škodlivé vlivy, 
oprostil od všedních starostí 
a dal mu novou naději a ra-
dost ze života. 

Přírodní prameny
V blízkém okolí lázní, pře-
devším na svazích Studnič-
ního vrchu, úbočích Zlatého 
Chlumu a Křížového vrchu, 
se nachází světově jedinečné 

Priessnitzovy léčebné lázně

seskupení pramenů a pomníčků. Ze země vyvěrá na 60 registrovaných 
a pojmenovaných pramenů. Pomníčky u pramenů začaly vznikat 
z důvodů téměř posvátné úcty ke křišťálově čisté vodě, která dokázala 
léčit lidi. Zachované pomníčky jsou i dnes oblíbeným místem, kam 
směřují vycházky lázeňských hostů i ostatních návštěvníků.

Lázeňské pobyty
Kdo si myslí, že do lázní se jezdí pouze léčit, ten je na omylu. Lázeň-
ské pobyty nemusí být pouze léčeb-
né, můžou být i aktivní a sportovně 
laděné. Vyberte si ze široké nabídky 
nejrůznějších typů a druhů.

Priessnitzova 12/299, 790 03  Jeseník
Tel.: +420 584 491 111
E-mail: rezervace@priessnitz.cz
www.priessnitz.cz

Priessnitzovy léčebné lázně, a. s.



Ti z vás, kteří v posledních letech navštívili Karvinou, se na vlastní 
oči přesvědčili, že je to moderní a příjemné město, které má urči-
tě svým návštěvníkům co nabídnout.
V minulosti patřila Karviná k nejvýznamnějším průmyslovým centrům, 
dnes je posílena především oblast lázeňství a kultury. Lázně Darkov zde 
existují již více než 140 let a za dobu své existence se staly oblíbeným 
léčebným zařízením pro pacienty z Česka i ze zahraničí. Historie Karviné 
se datuje od roku 1268 a právě v letošním roce oslavilo město významné 
výročí. Některé památky, jako zámek Fryštát nebo šikmý kostel sv. Petra 
z Alkantary zvaný „česká Pisa“, patří mezi skvosty a rarity nejenom zdej-
šího regionu. Karviná nabízí procházky pěknými zákoutími městské pa-
mátkové zóny, ale užívat si můžete, i když počasí nepřeje venkovním akti-
vitám. V takovém případě můžete navštívit zcela nová lázeňská wellness 
centra, která doplňují klasickou lázeňskou léčbu a nabízejí širokou škálu 
léčebně-relaxačních programů. Kromě tradičních atrakcí si můžete vy-
brat také z bohaté nabídky Balíčků zážitků, které obsahují tipy na trávení 
volného času v Karviné i okolí mnoha způsoby – podle vašich různoro-
dých zájmů a zaměření. Mezi balíčky objeví každý něco pro sebe, protože 
jsou tradiční i netradiční, zábavné i romantické, adrenalinové i relaxační, 
bláznivé i odpočinkové, pro šikovné ruce, pro přesné oko a na mnoho 
dalších způsobů.

Lázně Darkov – nechte se hýčkat
Věhlasné karvinské Lázně Darkov jsou založené na mimořádném přírod-
ním bohatství jodobromové vody zvané solanka. Pro uspokojení poptáv-
ky nejenom po léčebných a rehabilitačních pobytech, ale i relaxačních 
a wellness, zde byla nově zřízena Centra regenerace a Svět vitality. Zde 
se můžete těšit na ojedinělé procedury a komfort dostupný úplně pro 
každého. Přijeďte a vychutnejte si klidné prostředí, vstřícný personál, pří-
jemné posezení s lázeňskými specialitkami, a hlavně se nechte hýčkat.

www.darkov.cz

Zámek Fryštát – toulky historií a uměním
Nezastupitelné místo v tradiční nabídce návštěvníkům města má zámek 
Fryštát. Dva prohlídkové okruhy zahrnují zámecké interiéry a bývají zpes-
třeny i dobovými kostýmy průvodkyň. Třetí prohlídka, neméně atraktiv-

ní, vede stálou expozicí Národní 
galerie Praha s ukázkou českého 
výtvarného umění 19. století. Je 
v provozu i v zimním období. 
V letní sezoně jsou velkým láka-
dlem pravidelné vyjížďky zámec-
kým parkem v historickém ko-
čáře s koňským spřežením, které 
dotvářejí karvinské toulky historií. 
Termíny jízd zájemcům sdělí v in-
formačním centru, o prázdninách se konají pravidelně každý pátek a so-
botu. Pak už se stačí jen pohodlně usadit, zaposlouchat se do klapotu 
kopyt a nostalgická projížďka historickým jádrem města vás přenese do 
starých dobrých časů.

www.zamek-frystat.cz

Kostel sv. Petra z Alkantary – „česká Pisa“
V nabídce Karviné nemůže chybět ani opravdová rarita – šikmý kostel 
sv. Petra z Alkantary, kterému se dnes již bežně říká „česká Pisa“. Unikátní 
je proto, že je nejšikmějším kostelem u nás, ale také proto, jak kuriózně 
k naklonění kostela došlo. Postupně pod ním během několika desetile-
tí vlivem důlní činnosti klesala půda, a to dokonce až o neuvěřitelných 
37 metrů! Jen zázrakem zůstal kostel stát. Na objednávku si ho nyní mů-
žete prohlédnout zevnitř a poslechnout si i odborný doprovodný vý-
klad. Kontakt: tel. +420 596 314 455.

Lázně a zámek u „české Pisy“?
No přece Karviná

Tel.: +420 596 387 111
E-mail: podatelna@karvina.org
www.karvina.org 
www.karvina-info.cz

Statutární město Karviná

Tel.: +420 596 318 620
E-mail: micka@rkka.cz
http://mic.rkka.cz

Městské informační 
centrum



KAM do lázní

Mnoho zajímavých tipů, novinek a akčních nabídek najdete na  
www.pocelyrok.cz nebo na www.ckpressburg.cz
Klientská centra: v Praze, Revoluční 13, tel.: 224 803 266,  
 Brně, Orlí 3 (galerie Orlí), tel.: 542 210 890,  
 Olomouci, tř. Svobody 29, tel.: 585 222 666,  
 Českém Těšíně, Viaduktová, tel.: 558 740 308
Prodejní místa po celé ČR - rádi vám je doporučíme nebo si je  
vyhledejte na www.ckpressburg.cz 
Centrální rezervace: 585 104 104, 585 222 666

Nejširší  
nabídka  

lázní v Česku,  
na Slovensku,  

v Polsku  
a Maďarsku.

Lázně 
a Wellness

Dovolená po celý rok

Katalog Lázně a Wellness 2009 bude na trhu 
od X. měsíce. Katalogy Česko, Slovensko, 
Maďarsko, Polsko na rok 2009 od XII. měsíce.
Zasíláme je ZDARMA.

www.pocelyrok.cz

Romantický podzim 
v Parkhotelu Tosch
Romantický víkend
(platí pro každé 2 noci v týdnu)  
2 noci ve stylovém dvoulůžkovém pokoji se snídaní formou 
bufetu, 1x možnost snídaně na pokoj, při příjezdu ovoce na 
pokoji, 1x romantická večeře při svíčkách, 1x láhev vína, 1x 
sauna, vstup do bazénu a fitness, sleva do restaurace 25 % na 
veškerou konzumaci  
CENA: 4 950 Kč pro 2 osoby 

Romantický prodloužený víkend
(platí pro každé 3 noci v týdnu)  
3 noci ve stylovém dvoulůžkovém pokoji se snídaní formou 
bufetu, 1x možnost snídaně na pokoj, při příjezdu ovoce 
na pokoji, 1x romantická večeře při svíčkách, 1x láhev vína, 
1x sauna, vstup do bazénu a fitness, sleva do restaurace 25 % 

na veškerou 
konzumaci  
CENA: 5 850 Kč 
pro 2 osoby 

Vánoční a silvestrovské pobyty

Vánoce na Šumavě
(platí pro každé 3 noci v období 23.–28. 12.) 
3 noci ve stylovém dvoulůžkovém pokoji se snídaní formou 
bufetu, možnost snídaně na pokoj, 3x večeře, vstup do bazénu 
a fitness, děti do 5 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma, děti 
5–12 let sleva 50 % 
CENA: 6 600 Kč pro 2 osoby 
 
Silvestr 2008 Pod Kašperkem
31. 12. 2008–4. 1. 2009  
4 noci ve stylovém dvoulůžkovém pokoji včetně polopenze, 
silvestrovské menu, ohňostroj, bohatá tombola, 2x hudba, 
sauna, bazén, hlídané uzavřené parkoviště, děti do 5 let bez 
nároku na lůžko a stravu zdarma, děti 5–12 let sleva 50 % 
CENA: 9 900 Kč pro 2 osoby

Parkhotel Tosch
Kašperské Hory 1

341 92  Kašperské Hory 
Tel.: +420 376 582 592

E-mail: info@tosch-parkhotel.cz
www.tosch-parkhotel.cz
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Poznávací dovolená po hradech, zám-
cích, zříceninách, muzeích, historických 
objektech? Nebo spíše v horách, na 
rozhledně, u vody, na kole, koni, lodi 
či pěšky? Golfová hůl, adrenalin nebo 
horolezecké lano? Relax, masáže, láz-
ně, odpočinek…? Vše, co vás napadne, 
dokážeme splnit. Nevěříte? Naplánujte 
si dovolenou ve východních Čechách 
a prožijte na vlastní kůži neobyčejné 
zážitky, sílu dojmů z krásné přírody či 
hradních a zámeckých opevnění. Odpo-
čiňte si v našich relaxačních zařízeních 
nebo pobuďte u nás jen tak v přírodě. 
Znáte cestu? Je.

…na východ do ráje.

Destinační společnost Východní Čechy 
vznikla proto, aby se změnila strategie řízení 
cestovního ruchu v turistické destinaci Vý-
chodní Čechy. Tento krok byl systematicky 
a dlouhodobě připravován. Vycházelo se jak 
z bohatých zkušeností s fungováním organi-
zací destinačního managementu v zahraničí, 
tak i z fungování marketingových organizací 
cestovního ruchu v ČR.
Jejími zakládajícími členy jsou: Pardubický 
kraj, Sdružení měst a obcí regionu Východní 
Čechy pro podporu cestovního ruchu, Čes-
komoravské pomezí, Králický Sněžník, o.p.s., 
Asociace hotelů a restaurací České republiky 

Dovolená přesně dle vašich představ?
o.s., Krajská hospodářská komora Pardubické-
ho kraje, East Bohemian Airport a.s., Dosti-
hový spolek a.s., Léčebné lázně Bohdaneč a.s., 
Smetanova Litomyšl, o.p.s., a Klub českých 
turistů Pardubický kraj. Destinační společnost 
Východní Čechy je zájmové sdružení právnic-
kých osob neziskového charakteru.
Pardubický kraj je rozmanitý, bohatý na his-
torické a přírodní krásy, s pestrým výběrem 
sportovních a kulturních akcí.  Jednoznačně 
má co nabídnout jak domácím návštěvníkům, 
tak zahraniční klientele. Jen se o něm musí 
vědět… 

U nás je opravdu krásně! Podívejte se na naše 
stránky www.vychodnicechy.info. Pokud sou-
hlasíte, naplánujte si cestu do východních 
Čech. Zjistíte, že opravdu nelžeme!
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Rodiště Bedřicha Smetany, pyšnící se renesančním
zámkem, rekonstruovanými Klášterními zahradami a celou
řadou památek, ale i moderní architekturou na evropské
úrovni, chystá oslavy 750 let povýšení na město.

IC Litomyšl � 461 612 161, www.litomysl.cz

Litomyšl Prosinec ’08 Festival Advent a adventní trhy 
31. 12. ’08 Velká silvestrovská veselice

7. 2. ’09 Městský bál
1. 3. ’09 Masopustní veselice a Vyvalte sudy, 

narodil se nám Bedříšek
30.—31. 5. ’09 Litomyšlané Litomyšlanům aneb 

proč bychom se netěšili 
12. 6.—5. 7. ’09 Mezinárodní operní festival 

Smetanova Litomyšl 
3. 7.—28. 8. ’09 Toulovcovy prázdninové pátky

12.—13. 9. ’09 Velký příběh malého města 
aneb pokračování oslav

ltm inz 210x140 2008:ltm inz 210x140 2008.qxd 23.9.2008 22:41 Stránka 2
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Chcete-li strávit nevšední podzimní víkend, zavítejte do okolí 
Skutče a Toulovcových maštalí na úpatí Českomoravské 
vysočiny. Výlety a procházky zde můžete spojit se 
soutěžením ve společnosti dvou historických postav. 
Rytíř Toulovec a Tas z Mrdic vás zavedou na 20 tajemných míst, a pokud 
správně zodpovíte jejich záludné otázky, dovedou vás až ke kolu štěstí se 
zajímavými cenami. Putování vede například k hradu Rychmburk, na 
planetární stezku nebo do tajemných koutů zatopených lomů. 
Tato hra poběží až do letní sezony v roce 2012. 
V kole štěstí losuje každý účastník a tak nikdo 
neodchází bez výhry. Na závěr každé turistické 
sezony probíhá hlavní losování o hodnotné ceny 
v podobě rekreačních pobytů, vyhlídkových letů, 
věcných cen a různých poukazů.

Více na: www.toulovec-tas.cz 
www.mastale.cz

Skutečsko –  kraj  utajené krásy

www.skutec.cz

Město Svitavy na českomoravském pome-
zí má svým návštěvníkům co nabídnout. 
Historické jádro města s původními rene-

sančními a barokními domy se řadí mezi skvosty 
měšťanské architektury 18. a 19. století. 
Právě na podzim vynikají barvy domů po celkové rekonstrukci, ale 
nejsou to pouze rezidenční vily někdejších svitavských velkoprůmy-
slníků, množství barokních soch a jiných pamětihodností, co do 
města láká turisty. 

Svitavské muzeum zaujme jedinečnou expozicí prací techniky a zcela 
novou moderní expozicí o Oskaru Schindlerovi, zachránci 1 200 Židů 
během holocaustu za druhé světové války. Životní příběh napraveného 
bonvivána přímo vybízí k vážnému zamyšlení. A ještě jedna perlička 
na závěr – Svitavy se staly sídlem nového Muzea esperanta, jediného 
svého druhu v ČR. A to za zhlédnutí jistě stojí.

Svitavská zastavení

www.muzeum.svitavy.cz
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KAM na výlet

Těšit se také můžete na improvizace Jiřího Stivína, noční pro-
hlídky Zelené brány, lampiónový průvod s ohňostrojem – to 
vše a mnohem více nabízejí již patnácté městské slavnosti. Vše 
začne 5. října jubilejním 60. ročníkem plochodrážního závodu 
Zlatá přilba a vyvrcholí 12. října na dostihovém závodišti jedním 
z nejtěžších překážkových dostihů kontinentu, 118. Velkou par-
dubickou.

Pardubické městské slavnosti, to je festival pardubických 
umělců, srazy historických vozidel, projížďky kočáry nebo 
běh Terryho Foxe. Chybět nebude ani přehlídka dechových orchestrů, 
výtvarná laboratoř nebo slavnosti pánů z Pernštejna.

XV. městské slavnosti 
v Pardubicích

nám. Republiky 1, 530 02  Pardubice 
Tel.: +420 466 768 390
E-mail: region@ipardubice.cz
www.ipardubice.cz, www.pardubice.eu

Regionální informační středisko
Pardubice Region Tourism

Víte, jak se jmenovala nejvýznamnější postava Pardubic 14. století? 
Pokud ano, napište nám do 20. 10. na adresu redakce nebo na 
kam@baset.cz. Tři ze správných odpovědí získají ceny věnované 
magistrátem města Pardubic.

Město Chrudim se může pyšnit řadou krásných 
výstavních prostor s různými zajímavými expozi-
cemi – přijeďte se podívat.
Muzeum loutkářských kultur
Stálé expozice + výstavy: Drak 50 let; Hana Cigánová – portrét 
výtvarnice 
Kontakt: Břetislavova 74; tel. 469 620 310; www.puppets.cz 

Regionální muzeum
2. 10.–6. 11. / Obrazy a fotografie Jiřího Křiklavy
Kontakt: Široká 86; tel. 469 620 330; www.muzeumcr.cz

Kabinet Ex libris
11. 9.–9. 11. / Blanka Votavová – Cesta do ticha (kresby, grafiky a 
pastely) 
Kontakt: Široká 85; tel. 469 620 688 

Galerie Art
15. 9.–31. 10. / Světová grafická avantgarda
Kontakt: Resselovo nám. 12; tel. 469 622 436; www.galerieart.cz

Do Chrudimi na výstavy

Resselovo nám. 1, 537 01  Chrudim
Tel./Fax: +420 469 645 821
E-mail: info@chrudim-city.cz
www.navstevnik.cz

Informační centrum 
Chrudim

Město najdete v malebném podhůří Orlických 
hor a v letošním roce oslavilo již 700 let od 
první písemné zmínky. Je městem kultury, pa-
mátek i krásné přírody.
Co může návštěvník u nás zhlédnout?
- kostel sv. Václava na náměstí s ojedinělou štukovou 

výzdobou
- raně barokní zámek ze 17. století s expozicí
- Městské muzeum a expozici historie města, Napoleonovy  

saně, sbírky krojů
- Muzeum řemesel – největší svého druhu v ČR
S dětmi můžete zavítat do expozice nadpřirozených by-
tostí nebo se vydat na vyhlídku v místech bývalého hradu 
Kyšperk. Za pozornost také stojí kaple sv. Jana Nepomuckého nad městem 
nebo pomník Járy 
Cimrmana.

Tip na výlet:
Je tomu již rok, co byla 
otevřena nová cyklo- 
stezka z Letohradu 
do Ústí nad Orlicí. 
Měří celkem 14 km 
a je vhodná také pro 
rodiny s dětmi nebo 

in-line bruslaře. 

Podzimní Letohrad

Foto: Jaroslav Tichý

Václavské náměstí 77
561 51  Letohrad
Tel.: +420 465 622 092
E-mail: info@letohrad.eu
www.info.letohrad.eu

Kulturní centrum 
Letohrad
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90. výročí vzniku samostatné republiky – Divišovo divadlo
24. 10. od 18.00 – vernisáž výstavy dobových materiálů a pro-
mítání dokumentu o vzniku ČSR. Vstupné dobrovolné. 

Václav Marek a jeho Blue Star – Divišovo divadlo
27. 10. od 18.00 – koncert k 90. výročí vzniku ČSR. Vystoupí Králové-
hradecký orchestr. Vstupné dobrovolné.

„Naši prezidenti“ – Městské muzeum
25. 10.–26. 11. – výstava 10 pre-
zidentů na poštovních známkách 
a dalších materiálech se koná 
u příležitosti oslav 90. výročí 
vzniku ČSR. Vernisáž proběhne 
28.  10. v 15.00.

Další akce...
4. ročník 
Výtvarný Žamberk 2008 
4. října od 15.00 – současná vý-
tvarná tvorba regionálních autorů. 
Představí se mj. T. Čečetka, L. Ko-
sohorský, M. Krátká a další. Pro-
dejní výstava trvá do 22. 10.

Město založené počátkem 13. století je místem zá-
bavným, poučným i všelikým sportům holdujícím. 
Nabízí také zajímavé výlety do blízkého okolí. Napří-
klad do celoročně krásné přírodní rezervace Peliny.
Přijměte naše pozvání na slavnostní 
koncert k 90. výročí založení republi-
ky, který se koná v neděli 19. října od 
15 hodin v kostele sv. Františka Sera-
fínského. Účinkuje Eva Kriz-Lifková 
(zpěv), v jejímž podání uslyšíte Svato-
václavský chorál a výběr z Biblických 
písní. V rámci programu dále vystoupí 
hráči na varhany, příčnou flétnu, trubku, 
violoncello a klarinet. Koncert zakon-
čí dětský pěvecký sbor Zvukoboráček. 
Zazní skladby Dvořákovy, Bendovy, 
Vejvanovského a Kramáře. Úvodní slovo 
bude mít starosta města Miroslav Kučera 
a Dana Tomášová.

Více 
o podobných 
akcích 
pořádaných 
v Chocni najdete
v příloze KAM 
za kulturou.

Východočeské město leží na úpatí Orlických hor 
150 km východně od Prahy. Své návštěvníky přivítá 
například nově zrekonstruovanou secesní Herny-
chovou vilou. V současné době v ní sídlí městské 
muzeum, které pořádá zajímavé vý-
stavy a besedy. Kulturnímu dění ve 
městě dominuje Roškotovo divadlo či 
Malá scéna. 
Pro sportovní nadšence jsou připraveny nově 
vybudované cyklostezky do okolí. Centrem 
aktivní turistiky se stalo tábořiště a loděnice 
Cakle s horolezeckou stěnou. Nedaleko cen-
tra města můžete navštívit atletický stadion 
či krytý plavecký bazén. U nás si přijdou na 
své také milovníci pěších výletů, například 
po tradiční Křížové cestě k Andrlově chlumu, 
kde stojí 52,4 metrů vysoká rozhledna.

Ústí nad Orlicí 

Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 514 111
E-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

IC Ústí nad Orlicí

Naše město je známé jako železniční křižovatka, 
ale je také místem s řadou pamětihodností. Díky 
jejich dobré dostupnosti doslova vybízí k nená-
ročným vycházkám do blízkého okolí.
Vydejte se s námi ke Kozlov-
ským hřbetům, do obce Koz-
lova na úpatí Kozlovského 
kopce (601 m). Navštívíme 
chaloupku Maxe Švabinského 
i nedalekou rozhlednu s vý-
hledem do krajiny mezi Or-
lickými horami a Českomo-
ravskou vrchovinou. Vesničku 
navštěvoval Švabinský vždy 
o letních prázdninách a bydlel 
v roubence, kterou poznáte 
podle malířem vyzdobené-
ho štítu (sv. Václav přijímá 
dary). Uvnitř si budete moct prohlédnout podkrovní pracovnu „kufr“, 
„Welzovu světničku“ a „bílý pokoj“. V říjnu je otevřeno o víkendech 

od 12 do 16 hodin. Návštěvu 
Kozlova zakončíme výstupem na 
již zmíněnou rozhlednu (33 m), 
otevřenou také o víkendech od 
10 do 18 hodin.

Z České Třebové do Kozlova!

Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová 
Tel.: +420 465 500 211
E-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Turistické informační 
centrum

Za kulturou do Chocně!Žamberk si připomíná...

Tyršovo náměstí 301
565 15 Choceň
Tel. :+420 465 461 949
E-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

Informační centrum
Kostelní ulice 446 
564 01  Žamberk
Tel.: +420 465 612 946 
E-mail: info@orlicko.cz
www.zamberk.cz

Informační středisko
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 VELETRH 
CESTOVNÍHO RUCHU

PLZEŇSKÉHO KRAJE

www.turisturaj.czwww.plzensky-kraj.cz

„Kde se pivo vaří...“

Mediální partneři 

DŮM KULTURY INWEST-K V PLZNI

Čtvrtek 23. října 2008, 10.00 – 18.00 hod.,
(v 19.00 hod. – veletržní ohňostroj)

  Pátek 24. října 2008, 10.00 – 17.00 hod.
Sobota 25. října 2008, 10.00 – 16.00 hod.

23.–25. 10. 2008

Propagační partner Česko-Slovenských dnů v Plzni

Vstup zdarma

Chystáte se na dovolenou nebo výlet 

nejen do Plzeňského kraje? 

Víte kam? 

Máte mapu?

Znáte síť cyklotras v Plzeňském kraji? 

Víte, jaké pivo se pije nejvíc? 

Poznáte naše piva?

Znáte všechny produkty BOHEMIA SEKTU, a. s.,

Plzeňského Prazdroje, a. s.?

Chcete poznat zajímavosti jiných krajů a zemí?

Odpovědi naleznete u veletržních stánků 

153 vystavovatelů.

Přijďte si vybrat! Přijďte ochutnat! 

Přijďte si vykoušet! 

Přijďte se pobavit!
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struovaný hrad nabízí k prohlídce gotické sklepení, pokoje s původním 
nábytkem, obrazy a s dalšími doplňky, renesanční kapli s malbami ze 
16. století či hradní věž skýtající 
vyhlídku na daleké okolí.

Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel 
četnými úpravami, které mu vtiskly ráz pohodlného zá-
meckého sídla. Jeho posledními šlechtickými majiteli byli 
členové hraběcího rodu Clam-Gallasů.

Každá doba zanechala na hradě své 
nesmazatelné stopy – z období go-
tiky pochází mohutná válcová věž, 
renesančním skvostem je kaple 
sv. Barbory s bohatou malířskou 
výzdobou stěn a stropu, z období 
rokoka pochází rozměrné obrazy 
s galantními výjevy v jednom z po-
kojů prohlídkové trasy.

Přes svůj mimořádný umělecko-
historický význam nebyl Grabštejn 
po zestátnění v roce 1945 zařa-
zen mezi hrady a zámky určené ke 
zpřístupnění veřejnosti, nýbrž byl 
předán do užívání československé 
armádě. Po roce 1989 se situace 
změnila, hradu se ujali památkáři 
a v roce 1993 jej zpřístupnili veřej-
nosti. Dnes již z velké části zrekon-

Hrad Grabštejn – perla renesance

Víte, kdo se stal novodobým mecenášem hradu Grabštejn? Je to a) sólista opery Národ-
ního divadla Luděk Vele; b) herec a moderátor Marek Eben; nebo c) zpěvák Petr Kolář? 
Své odpovědi nám posílejte do 20. 10. na adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Ceny 
do soutěže věnovala správa hradu Grabštejn.

Tel.: +420 482 724 301
E-mail: grabstejn@liberec.npu.cz 
www.grabstejn.info

Státní hrad Grabštejn

Jan Sokol z Lamberka
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Celkem v pěti pokračováních jsme společně sledovali ži-
votní osudy jednoho z našich největších vojevůdců přelo-
mu 14. a 15. století – Jana z Lamberka. Díky životu, který 
vedl, si získal dvě přízviska. „Sokol“ za odvahu i vytrvalost 
a „Divoký“ za taktiku rychlých přesunů, nenadálých přepa-
dení a lstí.

Jak jsme si řekli, těšil se velké přízni polské-
ho krále Vladislava II. Jagella za pomoc 
v bitvě proti řádu teutonských rytířů 
u Grunwaldu. Zemský hejtman umírá 

28. září 1410, druhý den po hos-
tině, která se konala na pozvání 
krále Jagella v polské Toruni. 
Příčinou jeho smrti měla být 
otrava z ryb a tento 
fakt podporuje 
teorii, že byl ot-
ráven z příkazu 
polských pánů, 
jimž se nelíbil 
Sokolův vliv na 
krále Jagella. 

Ptal jsem se vás, 
zda víte, kde byl 
Jan z Lamberka 
pohřben. Redakci 
došlo několik logic-

kých odpovědí, ale 

žádná z nich nebyla správná. Ale najít tu správnou nebylo vůbec 
lehké. Nenajdete ji v dostupné literatuře ani na internetu, a co víc, 
nedostane se vám jí ani od renomovaných odborníků. Mně se jí 
dostalo od pana Proseckého, člena Veteran Vehicle Club Březník 
Jana Sokola z Lamberka. 

Ke klubu mě přivedla informace, že v roce 2007 
její členové odhalili pomník Jana z Lamberka ve 
zříceninách hradu Lamberk jihozápadně od obce 
Březník. Sokolovy životní osudy dovedly členy 
klubu až do polského městečka Brześć Kujawski. 
Sem byl otrávený Sokol převezen 
z hostiny v Toruni těsně před 
svou smrtí. Ale kde přesně 
je ve městě pohřben, nevědí ani 
Kujawští. Tolik o Janu Divokém Sokolu 

z Lamberka, jehož předčasnou 
smrt před 600 lety si zane-
dlouho připomeneme. Snad 
ho do té doby naše dějiny vezmou 
na milost.

Redakce děkuje VVC Březník.
Luděk Sládek

www.vvcbreznik.estranky.cz
www.breznik.cz
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Kolumbárium, obřadní místnosti 
a ústřední márnice
1. 11.–31. 3. / denně 9.00–17.00 
1. 4.–31. 10. / denně 9.00–18.00

Modlitebna z doby terezínského 
ghetta
1. 11.–31. 3. / denně 9.00–17.30 
1. 4.–31. 10. / denně 9.00–18.00

Zavřeno: 24.–26.12. a 1.1. 

Památník Terezín vznikl roku 1947 
z iniciativy vlády znovuobnoveného 
Československa. Jeho posláním je 
uchovávat památku obětí rasové 
a politické perzekuce v letech nacistické 
okupace. Pečovat o místa spojená 
s utrpením a smrtí desetitisíců obětí 
vlády násilí.

Otevírací doba

Malá pevnost
1. 11.–31. 3. / denně 8.00–16.30 
1. 4.–31. 10. / denně 8.00–18.00 

Muzeum ghetta a Magdeburská 
kasárna 
1. 11.–31. 3. / denně 9.00–17.30 
1. 4.–31. 10. / denně 9.00–18.00 

Krematorium  
1. 11. – 31. 3. / 10.00 – 16.00 
1. 4. – 31. 10. / 10.00 – 18.00
v sobotu zavřeno 

Místo k zamyšlení i poučení

Aktuálně

Ema Blažková–Peripetie kresby 
a dokumenty o Terezíně 
v době II. sv. války. Výstava byla 
prodloužena a potrvá do 31.10. - na 
IV. dvoře Malé pevnosti

16.10. ve 14.00 hod.  
Eva Melnik–Kellermann–kresby 
autorky žijící v Jeruzalémě. Výstava 
potrvá od 16. 10. do 28. 2. 2009 a je 
instalována v předsálí kina Muzea 
ghetta. 

22.12. v 10.15 hod.
Pietní akt u příležitosti narození 
Milady Horákové se koná v tzv. 
krankenrevieru v Malé pevnosti 
Terezín. Akce je pořádána ve 
spolupráci s Konfederací politických 
vězňů.

V příštím čísle opět najdete další 
z příběhů bývalých vězňů terezínských 
represivních zařízení 2. sv. války. 

Památník Terezín 
národní kulturní památka
Principova alej 304 
411 55  Terezín
Tel.: +420 416 782 225, 442, 131
GSM:  +420 604 241 179, 606 632 914
E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz 
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Jihočeská metropole má v každé roční době co 
nabídnout a stejně tomu je i v čase, kdy sluneč-
ního světla ubývá a dny jsou stále chladnější. 
Je to doba vhodná k návštěvě muzea, galerie či 
výstavní síně, které najdete v historickém centru města.

Největší z nich je Jihočeské muzeum, které představuje ve svých stálých 
expozicích jihočeskou přírodu, pravěk, středověk, umělecké sbírky, 
lidový malovaný nábytek nebo památnou koněspřežnou železnici. 

České Budějovice každý den – podzimní Že vás láká divadlo? To Jihočeské má čtyři stálé scény a na novou 
divadelní sezonu pro vás připravilo několik zajímavých premiér. Další 
divadla s alternativními představeními najdete v zařízeních zvaných 
Solnice či Bazilika. Jsme také městem piva, proč si tedy nezajít do 
Budvaru, kde je nově vytvořena multimediální expozice.
Pro milovníky pohybu na čerstvém vzduchu nabízíme pěší okruhy po 
městě, které vedou kolem významných památek a historických míst. 
A hned za humny můžete navštívit místa, jako jsou Holašovice zapsané 
na seznamu UNESCO nebo Blanský les s nejvyšší horou Kleť. Malebná 
krajina rybníků a lesů se rozprostírá v okolí Hluboké. K putování si 
můžete zvolit sami dopravní prostředek: od vlastních nohou přes kolo, 
auto, vlak až po koně.
Podzim střídá advent a první jeho 
tradiční akcí je přílet anděla, který 
slétá z Černé věže. Anděl rozdělu-
je dárky i rady dětem, a vůbec je 
to veselá podívaná. Po náročném 
dni, možná zkřehlí, rádi zased-
nete do některé z příjemných 
stylových restaurací či kaváren. 
Nezapomeňte, že pohostinnost 
je v našem městě tradicí.

nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92  České Budějovice
Tel.: +420 386 801 413-4
E-mail: infocb@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz

Turistické informační 
centrum

Asi si říkáte, co to jsou ti výlovníci, přitom odpověď je jas-
ná. Jedná se o skupinu osob, většinou mužského pohlaví, 
kteří spíše více než méně legálně vylovují ryby z našich 
rybníků, potoků a řek. Protože jim navíc ku zdaru jejich 
mnohdy namáhavé práce dopomáhá rybář všech rybářů, 
sám svatý Petr, je to jistě legální. Tedy pokud nepočítáme 
těch pár pytláků, co si to nejspíš jen myslí. Každopádně 
svatý Petr to má jistě pod kontrolou a určitě by nedovo-
lil nic, co by mohlo nějak uškodit výlovnickému snažení. 
Možná proto se také výlovníci zdraví – Petrův zdar! 
Přitom nebýt výlovníků, bylo by určitě mnohem více podvodníků, 
a ti by nám na náš vánoční stůl dodávali kapry výhradně na černo. 
Pozor, nezaměňovat s kapry na modro. To je jiná, jihočeská specialita. 

Výlovníci ale jenom nevylovují, oni 
dříve než chtějí něco vylovit, musí 
něco nasadit, potom se o to nasazené 
dobře starat a modlit se, aby si nějaký 
idiot v řece nebo rybníku neumyl své 
auto. To se potom z výlovníků stanou 
rázem bojovníci a nechtěl bych být 
v kůži toho, koho při podobné čin-
nosti přistihnou. Ale co, jen tak do 
nich, do nemilovníků přírody!

Dosud jsme výhradně mluvili o výlov-
nících kolektivních, ale také existují, 
a není jich zrovna málo, výlovníci 
samotáři. Ty poznáte snadno. Na 
první pohled sice připomínají svým 
maskovacím oblečením drsné hochy 

Výlovníci v Čechách

tropických džunglí, ale opak je pravdou. Když je budete chvilku, 
třeba i dlouhou chvilku pozorovat, oni nemluví, jen sedí a tiše kou-
kají na splávek, jak se pohupuje na větrem čechrané hladině. Dostat 
takového výlovníka samotáře do varu umí snad jen jejich manželka, 
věčně nespokojená s přísunem ryb, nebo kolemjdoucí otázkou: „Tak 
co, berou, berou?“ 
Anžto se blíží výlovy rybníků, a to doslova po celé naší vlasti, navr-
huji najít si termíny výlovů příslušného rybářství a stát se přímým 
účastníkem práce výlovníků. Odměnou vám bude nejenom pocit 
z příjemně stráveného dne, ale třeba i nějaká ta rybí pochoutka nebo 
něco živého domů do vany. Tak tedy, vzhůru k našim rybníkům, za 
nevšední podívanou.

Alois RulaKresba Marta Krátká

Víte, jak je vysokáí Černá věž? Své odpovědi nám posílejte do 20. 10. na adresu redakce 
nebo na kam@baset.cz. Tři ze správných odpovědí získají ceny věnované magistrátem 
města České Budějovice.
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Expozice vinařských lisů ve Valticích při-
pravilo Národní zemědělské muzeum a vě-
novalo je vývoji vinařství, vinohradnictví, 
ovocnářství a zelinářství na jižní Moravě. 
www.nzmvaltice.wz.cz

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, 
skanzen Strážnice je soubor vinohrad-
nických staveb s originálním zařízením 
a vinohradem. Kulturní program. 
www.nulk.cz

Templářské sklepy Čejkovice – tvrz 
ze13. století s původním, 650  m dlouhým 
sklepem s vinařským zařízením a vinným 
archivem. www.templarske-sklepy.cz

Svobodná republika Kraví hora – rece-
sistická vinařská republika v obci Bořetice, 
s vlastním prezidentem, znakem, prapo-
rem i měnou (vinné sklípky a stylový hotel). 
www.republikakravihora.cz

Hustopeče a renesanční dům U Synků na-
bízí stálou vinařskou expozici s degustač-
ními programy. www.hustopece-city.cz

Blatnice pod svatým Antonínkem je 
historická památková rezervace vinných 
sklepů; pořádá se tu každoroční pouť 
u sv. Antonínka.

Více turistických informací na: 
www.jizni-morava.cz

Vinařství má v naší zemi dlouhou his-
torii. Pěstování vinné révy a kulturu 
vína na naše území přinesli zřejmě ve 
3. století Římané. Největší rozvoj za-
znamenalo vinařství za vlády Karla IV.

Ne náhodou má Jihomoravský kraj ve 
svém znaku zlatý vinný hrozen. Na území 
kraje je soustředěno více než 96 % vinic 
České republiky. Moravská vinařská ob-
last se dále dělí na čtyři podoblasti: Miku-
lovskou, Znojemskou, Velkopavlovickou 
a Slováckou. Přijměte naše pozvání na již-
ní Moravu, na oslavy vinobraní nebo do 
rázovitých sklepů a vinoték...

Vinařské zajímavosti na jižní Moravě

Salón vín České republiky ve Valticíh 
- degustační expozice je umístěna ve 
stylově upraveném sklepení zámku ve 

Za vínem na jižní Moravu
Valticích. Nabízí ochutnávku nejlepších 
moravských a českých vín. 
www.salonvin.cz

Moravské vinařské stezky – jedná se 
o 1 200 km dlouhé sítě 10 vinařských cyk-
listických stezek, seznamující návštěvníky 
s folklorem, vínem i památkami. Deset vi-
nařských stezek propojuje 285 km dlou-
há páteřní Moravská vinná stezka. 
www.stezky.cz

Vinice Šobes – jedna z nejkrásnějších 
vinic v ČR na prosluněném svahu nad 
meandrující řekou Dyjí. V letních měsí-
cích je ve vinici otevřena ochutnávka vín 
společnosti Znovín Znojmo. 
www.znovin.cz

Regionální muzeum Mikulov – Sídlí na 
mikulovském zámku. Součástí je i vinař-
ská expozice s historickými vinnými lisy 
a obří sud o obsahu 1 014 hektolitrů. 
www.rmm.cz

Petrov – Plže je soubor historických vin-
ných sklepů se slováckými ornamenty; 
památkově chráněný.

Vinařská naučná stezka Mikulov – se-
znamuje návštěvníky s historií kraje a vi-
nařskými tradicemi. Dvacetikilometrová 
trasa značená 17 informačními panely. 
Pěší, cyklo nebo autem. 
www.wineofczechrepublic.cz. 

Naučná vinařská stezka Valtice – před-
stavuje druhé nejvýznamnější centrum 
Mikulovské vinařské podoblasti. Pětiki-
lometrová trasa s 19 trojjazyčnými infor-
mačními panely. 
www.wineofczechrepublic.cz.

Stezka krajem André – 19 km cyklostez-
ky vede z Hustopečí přes Starovičky ke 
šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovi-
cích, kde odrůda André vznikla, pokraču-
je přes Bořetice na Vrbici. 
www.wineofczechrepublic.cz

Vinařská stezka obce Němčičky – je os-
mikilometrová pěší i cyklotrasa, vybave-
ná 4 informačními panely s mapou.
 www.wineofczechrepublic.cz

Stará hora – vinařská naučná stezka je 
součástí cykloturistického okruhu „Stará 
Hora“, který začíná v Mikulově a prochází 
vinařskými obcemi v jižní části mikulov-
ské vinařské podoblasti. 
www.wineofczechrepublic.cz



Ne každý kraj se může chlubit takovou 
pestrostí turistických lákadel jako ten 
Zlínský. Krásná a rozmanitá příroda, 
zajímavé památky a folklorní tradice 
sem přitahují nejednoho turistu. Co 
kraj, to jiný mrav. Při procházce vý-
chodní Moravou se seznámíte se Slo-
váckem, Zlínskem, Valašskem a Kro-
měřížskem.

Výlet do Zlína a okolí
Když se řekne Zlín, tak si jistě každý vybaví 
výrobu obuvi, a tím pádem i Tomáše Baťu, 
zakladatele obuvnického imperia. S celou 
historií i současností obouvání se seznámíte 
v Obuvnickém muzeu, skýtajícím tisíce ex-

ponátů. Při návštěvě Zlína určitě nevynechej-
te Baťovský domek č. p. 1295, kde je umís-
těna expozice o bydlení v baťovském Zlíně. 
Je zařízen nábytkem a doplňky z 1. poloviny 
20. století. No a krásný pohled na Zlín se vám 
naskytne z horní terasy tzv. „jedenadvacítky“, 
správní budovy číslo 21 Baťových závodů. 
Je dílem architekta Vladimíra Karfíka. Malé 
návštěvníky jistě nalákáme na výlet do Zoo 

Podzimní výlety východní Moravou
Zlín. Seznámíte se zde s typickými živočichy 
Afriky, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Sou-
částí zahrady je i romantický zámek Lešná.

www.mestozlin.cz
www.muzeum-zlin.cz

www.zoozlin.eu

Výlet do srdce Slovácka
Centrem celého Slovácka je bezesporu Uher-
ské Hradiště. Město, ležící na řece Moravě, se 
může pochlubit bohatou historií, množstvím 
památek (farní kostel sv. Františka Xaverské-
ho, Stará radnice, Mariánské náměstí s mo-
rovým sloupem, Slovácké muzeum), dobrým 
vínem, cimbálovou muzikou a hezkými děv-

čaty. Hradiště je dějištěm mnoha kulturních 
akcí, z nichž za zmínku stojí Letní filmová 
škola a Slovácké slavnosti vína a otevřených 

památek. V okolí města najdete spoustu turis-
tických atraktivit, poutní místo Velehrad, oje-
dinělý Archeoskanzen Modrá, tajemný hrad 
Buchlov, zámek Buchlovice… Jedinečná je 
plavba po Baťově kanále, který dříve sloužil 
pro dopravu lignitu do Baťových podniků. Při 
plavbě budete obdivovat romantická zákoutí 
a rázovité vesničky s četnými památkami.

www.uherske-hradiste.cz
www.mesto-uh.cz

www.hrad-buchlov.cz
www.jesuit.cz/velehrad
www.archeoskanzen.cz

www.batacanal.cz

Moravská jantarová stezka
Máte rádi toulky přírodou, prohlídky hradů 
a zámků, dáváte přednost relaxaci v lázních, 
na horách, zajímají vás vinařské stezky nebo 
plánujete výlet s celou rodinou? Pak by vás 
mohla zaujmout připravená „ochutnávka“ 
různých zážitků, které Moravská jantarová 
stezka po celý rok nabízí.

www.ambertrail.cz

www.vychodni-morava.cz



Krytý bazén v místní části Kouty byl ote-
vřen v červnu roku 2008. Je součástí spor-
tovně-rekreačního komplexu, který za-
hrnuje například letní koupaliště, zimní 
a letní stadion a kuželnu. Dvě haly nabízí 
výběr mezi plaveckým bazénem se šesti 
drahami o délce 25 metrů a bazénem rela-
xačním s vířivkou, proudovým kanálem, houpacím bazé-
nem, masážními lehátky a tobogánem. Nechybí ani dětský 
bazén s brouzdalištěm, malou skluzavkou a chrličem vody, 
stylizovaný do podoby plachetnice. Areál má kapacitu 
270 lidí. Vstup je jen v plavkách nebo v plaveckém úboru.

Co tu na vás čeká?
Plavecký bazén (25 m, hloubka 1,20–1,60 m, 6 drah), relaxační 
bazén (hloubka 1,10–1,20 m), spousta vodních atrakcí (proudový 
kanál, hloubka 1,20 m, houpací bazén, vířivka pro 8 osob, trubkové 
vzduchové lehátko pro 8 osob, masážní trysky, perličky, masážní lavice, 
vodní číše, pavoučí síť nebo 92m tobogán), pro ty nejmenší je zde 
bazének ve tvaru plachetnice (hloubka 0,3 m, skluzavka, ježek a  no-
sorožec). Relax si můžete dopřát v solné vířivce, parní kabině nebo 

Vodní radovánky pěkně pod střechou

můžete využít služeb wellness centra (solná parní komora, turecká 
a bylinková parní lázeň, finská sauna, infrakabina, vířivka pro 6 osob, 
masáže a solárium). Znaveni všemi těmi atrakcemi můžete využít 
zdejší mokrý bar, kam můžete i v plavkách, nebo restauraci.
Celý objekt je bezbariérový. Imobilní hosté mají k dispozici výtah, 
hydraulické spouštědlo do plaveckého i do relaxačního bazénu a další 
prvky usnadňující pohyb.
Důležité upozornění! Nudistům vstup zakázán!

Kdy nás můžete navštívit?
Po–Pá 6.00–9.00 kondiční plavání (uzavřen relaxační bazén)
Po–Pá 9.00–21.00 
So–Ne 8.00–21.00

Kolik si nachystat?
Dospělý: 110 Kč/hod.
Mládež, senioři, ZTP: 70 Kč/hod.
Čipový náramek – permanetní vstupenky, ceny jsou pak nižší až o 45 %
Děti do 3 let: vstup zdarma
Wellness: 250 Kč/2 hod.

Tel.: +420 571 610 740
www.bazenvm.cz  
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Skrze hory
Jsou to desítky vlaků, jež se denně 

vydávají na svoji pouť z vídeňského Již-
ního nádraží. Značná část jich směřuje 

jihozápadním směrem k Vídeňskému 
Novému Městu, Štýrskému Hradci či Kla-
genfurtu. Cestující se ještě ani nestačí 
usadit na svých místech, když vlak náhle 
obklopí tma, trvající však pouhých něko-
lik vteřin. Mnozí z pasažérů si toho ani 
nestihnou všimnout a ti, co to postřehli, 

tomu nepřičítají valnou váhu. Proč taky 
– stejně jako nádraží, lokomotivy nebo 
mosty i tunely přece patří k příslušenství 
železnice. A tak jen málokdo vychutná 
mimořádnost okamžiku: právě projel 
nejstarším železničním tunelem, vybu-
dovaným na území někdejší habsburské 
monarchie.

Tenhle tunelový pradědeček u rakous-
kého Gumpoldskirchenu měří přesně 
pouhopouhých 165 metrů. Zřejmě proto 
získal v lidové mluvě mazlivé pojmeno-
vání „Busserltunell“, což by se dalo do 
češtiny volně přeložit jako „tunel na jednu 
pusu“. Vlak totiž projede tunelem tak 
rychle, že více polibků než jeden prostě 
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nelze stihnout, což si může každý lehce 
ověřit. A jen taktak stihneme letmý po-
hled na portál gumpoldskirchenského 
veterána, ozdobený letopočtem 1841, 
dosvědčujícím úctyhodný věk tunelu.

Kromě kamenných římských číslic, 
označujících rok uvedení do provozu, 
okrášlili stavitelé tohoto předka želez-
ničních tunelů ještě jednou zajímavou 

dekorací. Z portálu prvního z prvních 
tunelů v monarchii neshlížela na pozo-
rovatele podobizna mocnářova ani jeho 
jméno nebo stylizace císařské koruny 
(což se v pozdějších dobách stalo takřka 
tradicí), nýbrž dvě latinská slova „Recta 
sequi“ (česky dodržuj přímé).

Dnes tento slovní obrat působí archaic-
ky a jeho smysl mnohým zcela uniká. Před 

více než 160 roky však vyjadřoval krédo 
tehdejších budovatelů prvních železnic, 
úzkostlivě dodržujících zásadu pokud 
možno co nejpříměji vedené kolejové tra-
sy. Každý sebemírnější oblouk představo-
val v očích prvních železničních inženýrů 
zárodek nedozírných provozních potíží. 
Tento názor nebyl tak zcela neoprávněný 
– první vozidla na kolejích si v obloucích 
nevedla zrovna úspěšně. Ideální podobu 
trasy dráhy v těchto pionýrských časech 
proto představovala přímka. Jako jistá 
daň tomuto dobovému dogmatu vznikl 
i tunel u Gumpoldskirchenu: trať musela 
být za každou cenu rovná. 

Svatá zásada „Recta sequi“ ovšem brzy 
vzala za své. Železnice totiž pomalu ale 
jistě opouští žírné roviny a vydává se – sa-
mozřejmě krajně nesměle a s obavami – 
do kopcovitého terénu. Taková je i scéna 
zrodu jedné z našich nejstarších drah, 
železnice olomoucko-pražské. Pohledem 
plným obav se asi díval vrchní inženýr 
Karl Keissler, stavbyvedoucí úseku Olo-
mouc–Pardubice, na kopce, tyčící se jako 
hrozivá překážka západně od Zábřehu 
na Moravě. „Dodržování přímého“ tady 
nepřicházelo v úvahu, a tak se trať začala 
přibližovat v táhlých obloucích podél 
Moravské Sázavy ke kritickému místu: 
rozvodí u Třebovic.

Návrhů, jak překonat rozvodí u Tře-
bovic, se tehdy vynořilo více; význačný 
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Ostravy a předala jej zcela zrekonstruo-
vaný. Na přelomu let 1958–1959 dostal 
staronový tunel i trolejové vedení pro 
elektrický provoz. A sloužil spolehlivě 
po několik dalších desetiletí. 

Konec – tentokrát již definitivní – pro 
nejstarší z českých tunelů přišel se začát-
kem 21. století. Stavba, oficiálně pojme-
novaná „ČD DDC – Optimalizace traťo-
vého úseku Krasíkov–Česká Třebová“ jej 
učinila nadbytečným. Ve své vrcholové 
části bude trať přeložena a dostane nový, 
95 metrů dlouhý tunel. Posledním vla-
kem, který projel v pátek 8. dubna 2005 
krátce po 11. hodině starým třebovickým 
tunelem, byl osobní vlak 3707.

Ukázka z knihy Pavla Schreiera Pou-
tavý svět kolejí vydané nakladatelstvím 
Baset

Nakladatelství Baset
Sokolská 66, 120 00 
Praha 2
Telefon / fax: 
244 402 706
baset@ok.cz
www.baset.cz

stavitel železnic, pozdější duchovní otec 
Suezského kanálu Alois Negrelli např. 
vybízel ke zbudování terénního zářezu. 
Vedení státních drah však zřejmě nechtě-
lo riskovat a přiklonilo se k tunelové verzi. 
Pro drtivou většinu dělníků i techniků 
představoval tunel naprosté novum. Ne 
tak pro vrchního inženýra Keisslera – ten 
měl ještě v živé paměti „Busserltunnel“ 
u Gumpoldskirchenu, který před krát-
kým časem stavěl. Zkušenost se hodila: 
dne 2. listopadu 1842 byly u Třebovic 
zahájeny práce na ražbě našeho prvního 
železničního tunelu. Po skutečně neleh-
kých dvou a půl letech práce byl tunel 
stavebně dokončen; přesně se tak stalo 
2. června 1845.

Třebovický tunel se zapsal do železnič-
ní historie nejen jako první svého druhu 
u nás, ale i jako stavba vrtkavých osudů. 
Vedení v extrémním geologickém pro-
středí se začalo velmi záhy projevovat 
na jeho stavu. Majitel dráhy, Společnost 
státní dráhy (StEG), nakonec po doho-
dě se státními orgány sprovodil tento 
problém výstavbou nového traťového 
úseku a v roce 1865 byl třebovický tu-
nel opuštěn. Na starého veterána si ale 
vzpomněly po více jak šesti desetiletích 
Československé státní dráhy při zdvou-
kolejňovacích pracích na trati Přerov–
Česká Třebová. Tunel značně narušený 
časem a povětrností opravila v letech 
1931–1932 firma ing. Vojáčka z Moravské 
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11. října
Křivoklát
Křivoklání
Křivoklání je přehlídkou především středo-
věkých soubojů, dobové hudby a ukázkou 
středověkých řemesel. K vidění budou 
šermířské turnaje, hospodské rvačky, 
dobový tanec i zevrubný popis mučících 
metod a poprav, které návštěvníkům 
osvětlí sám Mistr popravčí. Ke Křivoklání 

patří neodmyslitelně také řemeslnický jar-
mark. K vidění budou mistři kováři, hrnčíři, 
skláři, řezbáři, koželuhové, tkalci, košíkáři či 
svíčkáři.

28. října 2008
Ostrava
Poslední letošní Výlety se budou konat 
28. října v Ostravě. Čeká nás Den ote-
vřených dveří Magistrátu města Ostravy 
– v den státního svátku 28. října bude 
spojen s připomenutím 90. výročí vzniku 
Československa. Proto tento den bude 
pojat velkolepě, s bohatým kulturním pro-
gramem na prostranství před radnicí pro 
veřejnost a ohňostrojem na závěr (samo-
zřejmě i s kladením věnců, pozvání dostali 
zástupci partnerských měst, předávání 
pamětních listů…)
Poslední Výlety vedou právě sem, protože 
v dohledné době bude uveden do provo-
zu vysílač s frekvencemi Českého rozhlasu 
2 – Praha, a tak bychom rádi přivítali nové 
posluchače.

4. října
Valtice
Valtické vinobraní
Říká se, že Valtice jsou hlavním městem 
vína. A k takovému městu paří i slavnosti 
vinobraní. Zveme vás na čtvrté Valtické 
vinobraní. Opět potkáte studenty v krojích, 
členy Valtické krojované společnosti, děti 
za souboru Borověnka, Valtické mažoretky, 
koně a kočárová spřežení, hrozny úrody, 
alegorický vůz, plno stánků i doprovodné-
ho uměleckého programu.

Říjnovými Výlety se pro letošní rok s vámi 
loučíme. Doufáme, že jste s námi prožili 
spoustu pěkných zážitků a příští rok se 
těšíme na viděnou.
Pravidelné živé vstupy z Výletů můžete 
slyšet v den konání akce v 10.25 hodin na 
všech frekvencích Českého rozhlasu 2 – Pra-
ha, případně v mimořádných časech.

Výlety
Českého rozhlasu 2 – Praha
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KAM pro bystré hlavy

Křížovka s Basetem o ceny

9 1 3 5

7 6

6 8 9

7 1 5

3 5 4

5 7 6

3 9 9

7 1

4 5 7 2

Sudoku o ceny

Své odpovědi nám posílejte do 22. 10. na adresu redakce nebo na e-mail. 
Pět šťastlivců od nás dostane hezké knížky, věnované vydavatelstvím Baset.

Správné odpovědi a výherci soutěží:
Soutěže září 2008
(Celkem došlo 1 025 odpovědí)

Hostina obrů
Otázka: Jak se jmenuje autor sochy, jehož jméno jsme v úvodním 
odstavci záměrně neuvedli?
Správná odpověď: David Černý
Celkem soutěžilo: 169; Správně odpověděli: 162; 
Špatně odpověděli: 7
Výherci: Ludmila Amchová, Liberec; Dagmar Dědinová, Brno; 
Jiří Plechatý, Praha 15

Historické sokolnictví na Sychrově
Otázka: Víte, odkud pocházel rod Rohanů?
Správná odpověď: Z Francie, z Bretaně
Celkem soutěžilo: 195; Správně odpověděli: 193; 
Špatně odpověděli: 2
Výherci: Zdeněk Frantál, Humpolec; Naďa Pénzešová, Trutnov;
Romana Vaicová, Most

Kniha plná odpovědí
Otázka: Kdo je autorem této publikace?
Správná odpověď: Šárka Horáková a Dana Gáliková
Celkem soutěžilo: 78; Správně odpověděli: 29; 
Špatně odpověděli: 49
Výherci: Pavel Adamčík, Opava; Miroslava Lasáková, Havířov; 
Lenka Dvořáková, Strmilov

Shocart
Otázka: Jakou část území pokrývají 
cykloturistické mapy 1 :  60 000?
Správná odpověď: Pokrývají celou Českou republiku
Celkem soutěžilo: 116; Správně odpověděli: 67; 
Špatně odpověděli: 49
Výherci: Jiří Otlík, Kravaře u Hlučína; Daniel Hrozek, Praha 9; 
Jana Niebrojová, Orlová Lutyně; Vlastimil Káčerek, Praha 8; 
Alena Matějová, Frýdek-Místek; Danuše Šedivá, Moravany nad 
Loučnou; Marek Korpáš, Stráž pod Ralskem; Petr Rádl, Čerčany; 
Monika Karasová, Králův Dvůr; Jiří Kopecký, Litomyšl

Znáte naše města?
Otázka: Zdalipak poznáte naše města, která jsou na obrázcích?
Správná odpověď: České Budějovice, Kutná Hora, Litomyšl, 
Valtice, Telč
Celkem soutěžilo: 130; Správně odpověděli: 125; 
Špatně odpověděli: 5
Výherci: 1. místo – Ivan Jirásek, Litoměřice; 2. místo – Jana Kalián-
ková, Lišov; 3. místo - Ing. Zdeněk Kenovský, Třebíč

Sudoku
Tajenka: 216 584 973
Celkem soutěžilo: 76; Správně odpověděli: 75; Špatně odpověděli: 1
Výherci: Ing. Josef Keller, Písek; Pavel Procházka, Volary; 
Olga Šišáková, Hodonín; Veronika Svobodová, Varnsdorf; 
Jiří Vacek, Vysoké Mýto

Křížovky
Celkem soutěžilo: 261; Správně odpověděli: 258; 
Špatně odpověděli: 3
Internetová křížovka
Tajenka: Televizní věž Žižkov
Výherci: Daniela Petrtýlová, Praha 8; František Dráždil, Štěnovice; 
Bohuslava Valová, Horní Bečva; Lenka Malá, Horažďovice; Fošnár 
Luboš, Pardubice
Křížovka v časopise
Tajenka: Vyšehradský Slavín
Celkem soutěžilo: 261; Správně odpověděli: 258; Špatně odpo-
věděli:3 
Výherci: Zdeněk Hradil, Krnov; Eliška Špráchalová, Rudník; 
Věra Rybářová, Slatiny; Jaromír Švec, Třeboň; 
Květa Černá, Ústí nad Labem – Neštěmice

Všem výhercům blahopřejeme.

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

Číslice z tajenky nám posílejte do 22. 10. na 
adresu redakce nebo na kam@baset.cz.
Pět šťastlivců od nás dostane hezké 
knížky, věnované vydavatelstvím Baset.






