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Přijeďte do Kutné Hory na akci

jeden den nestačí!
1. 7. - 30. 8. 2009

No ní prohlídka katedrály 
Nanebevzetí Panny Marie 

a Kostnice 
Night visit of Cathedral of the Assumption

of Our Lady and Ossuary

No ní prohlídka chrámu sv. Barbory 
a kostela sv. Jakuba

Night visit of St. Barbara’s Cathedral 
and St. Jacob Church

St edov k v Kutné Ho e
Dobová hostina s programem
Medieval times in Kutná Hora

Kutná Hora magická
Putování legendami a mýty o Kutné Ho e - divadlo, šerm, 
hudba - Lisopea / Kutná Hora Magic

Netradi ní prohlídka Kláštera ádu 
sv. Voršily, ochutnávky vín
Nontraditional visit of Ursuline Convent, winetasting

Divadelní p edstavení
Theatre performance

Sokolnictví, kon , divadlo
Falconry, horses, theatre performance

Ve erní prohlídka zámku Ka ina
Evening visit of Ka ina chateau

Harmoniká  Pepino & pivo a uzené
Dej si kolik chceš!!! - Restaurant Da ický
Pepino the accordionist, plenty of beer and smoked 
meat as much as you like!!! - Restaurant Da ickýInformační centrum Palackého nám. 377 327 512 378 Po - Ne   9.00 - 18.00

IC u chrámu sv. Barbory Barborská ul. 327 515 797 Po - Ne   9.00 - 18.00
Informační centrum Sedlec Zámecká 279 739 319 835 Po - Ne   9.00 - 18.00

Info point nepřetržitě: Mobil: +420 724 878 977, Skype: kutnohorskeleto
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rok se nám přehoupl do své druhé poloviny a nejednoho 
z nás čeká dovolená. Jak to zatím vypadá, mnozí se letos vy-
dají po vlastech českých. Ty mohu uklidnit. Česko má vše, co 
ke správné dovolené potřebujete. Chcete české moře, máme 
Lipno. Chcete Alpy, jsou tu Krkonoše. Máme tu i České Švý-
carsko, Kanadu, Sibiř, Afriku, Benátky, kras i ráj, ten dokonce 
napohled. Komu by to však nestačilo, mohu přidat Bavorský 
les, Uherské Hradiště či Brod, Slezskou Hartu, Valašské krá-
lovství nebo třeba polského kněze. Když si představíte, že 
k tomu, abyste zmíněná místa mohli navštívit, nepotřebuje-
te ani pas, ani euro, ani očkování, zato můžete s sebou vzít 
svého psa, koně či jiného rodinného příslušníka, je to skvělá 
vyhlídka. Snad jen škarohlíd a bručoun namítne, že hory jsou 
tu menší, moře neslané, Sibiř málo studená a tak. Pro takové 
mám jednu radu. Jsou vám málo české háje, chcete svoje Hi-
maláje? Tak proč ne rovnou Mexiko.

Pro vás, kdo zůstanete o prázdninách v  Česku, přinášíme 
v  tomto vydání více než jen pár tipů na letošní dovolenou. 
Zážitky čekají doslova na každém kroku. Městské slavnosti se 
nesou tradičně v historizujícím duchu, provoněné tradičními 
pochoutkami a okořeněné nejrůznějšími jarmarky, koncerty a 
divadly. Památky chystají kostýmované prohlídky, živé obrazy 
nebo dětská divadla. Vyznačeno nebo upraveno bylo mnoho 
turistických stezek a tras pro pěší, stejně jako těch cyklistic-
kých, koňských, ale i poznávacích a naučných. K létu patří vod-
ní hrátky všeho druhu, stejně jako koupání ve volné přírodě či 
na koupalištích. Jen v aquaparcích se trochu víc mačkáte, tedy 
když není venku to správné počasí. 

No a co se počasí týče, dlouhodobá předpověď nebyla špatná, 
tedy dokud někde na Aljašce nevybuchla sopka. Mnozí se do-
mnívají, že její výbuch ovlivní počasí v létě také u nás. Začínám 
si připadat jako dinosaurus. Přesto vyhlídka na to, že zamrznou 
světové oceány, přijde doba ledová, zemi pokryje sníh, my se 
přestěhujeme do jeskyní a začneme lovit srstnaté nosorožce 
je stejně reálná jako to, že letos v létě nenavléknu tričko s krát-
kým rukávem. Tedy jen do okamžiku, než si manželka k věcem 
na dovolenou přibalí také rukavice. To potom znejistím.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Dopisy čtenářů
Vážení, ráda bych vás poprosila o informaci 
týkající se vašeho magazínu. Ve vydání čer-
ven 2009 mě v rubrice „Zážitky bez hranic“ 
zaujal visutý most-stezka (str. 5) a já ani po 
několikahodinovém pátrání na internetu 
nevím, kde bych ho   mohla na vlastní oči 
uvidět. A tak bych  chtěla poprosit, jestli 
mohu tuto informaci získat od vás. 

Renata

Dobrý den, 
děkujeme za Váš e-mail a uvedené místo se jme-
nuje Waldwipfelweg a podrobnosti najdete na 
těchto stránkách www.waldwipfelweg.de. 

Luděk Sládek

Dobrý den, moc se omlouvám, ale úplně jsem 
zapomněla napsat... chtěla jsem poděkovat za 
„titulku“ s našimi cyklisty! Babičky jsou patřič-
ně pyšné a děti budou mít pěknou vzpomínku. 

HaRaHaRzKM

Jsme rádi, že jste rádi a zdravíme všechny.
-red-

Malíř nad jiné
Letos si připomeneme 70 let od  úmrtí vý-
značného českého malíře, grafi ka a designe-
ra období secese, Alfonse Muchy.
Začátky jeho umělecké kariéry jsou spja-
ty s  vídeňskou malířskou dílnou divadel-
ních dekorací Kautsky-Brioschi-Burghardt. 
Ve svém posledním tvůrčím období po vzni-
ku Československa se částečně navrací 
ke  svému originálnímu stylu z  konce 19. 
stol. Jeho návrhy bankovek, plakátů či poš-
tovních známek však již nejsou tak úspěšné 
a  žádané jako kdysi. Alfons umírá 24. čer-
vence 1939, necelý půlrok po okupaci Čes-
koslovenska fašistickým Německem.

Kristina Leštinová
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© Mucha Trust 2009

Co předcházelo?
Defenestrace, z latinské předložky 
de (nesoucí pryč) a fenestra (okno), 
jinak řečeno, vyhození z okna. 
Označuje také naše dvě dějinné 
události z let 1419 a 1618. Od té prv-
ní uplynulo již 590 let.
Odehrála se v neděli 30. července roku 1419. 
Vše začalo po  kázání Želivského u  Panny 
Marie Sněžné, kdy se dav pod jeho vede-
ním dožadoval před Novoměstskou radnicí 
propuštění vězněných bratří. Není jasné, jak 
„úspěšná“ defenestrace proběhla, zato výsle-
dek je znám všeobecně. Někteří konšelé byli 
vyhozeni z oken a ubi-
ti davem, Václava IV. 
stihl infarkt a  plame-
ny husitské revoluce 
zachvátily království. 
O téměř 200 let pozdě-
ji „neúspěšná“ druhá 
defenestrace místodr-
žících Slavaty a  Mar-
tinice předznamenala 
stejně neúspěšné po-
vstání českých stavů. 

Josef Grof

Hudební génius
Hudební skladatel, dirigent a huk-
valdský rodák Leoš Janáček (*3. 7. 
1854, † 12. 8. 1928) nám zanechal 
jedinečný odkaz inspirovaný laš-
skou a slováckou lidovou kulturou.

Prvního hudebního vzdě-
lání se mu dostalo na kláš-
terní škole v Brně, později 
studoval v  Praze, Vídni 
a  Lipsku. Po  vzniku ČSR 
se stává profesorem mis-
trovské školy pražské kon-
zervatoře a  roku 1919 za-
kládá konzervatoř v  Brně. 

Do  světa hudby se nesmazatelně zapsal roku 
1916 pražskou premiérou opery Její Pastorkyňa. 
Následovaly takové skvosty jako Glagolská mše 
ve  staroslověnštině, symfonická báseň Taras 
Bulba či opery Káťa Kabanová a  Příhody Lišky 
Bystoušky. Za celoživotní tvůrčí odkaz mu Masa-
rykova univerzita v Brně udělila čestný doktorát 
z  fi lozofi e. Letos si připomínáme jak 90. výročí 
založení brněnské konzervatoře, tak 155. výročí 
od Janáčkova narození. 

Nina Kročilová
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Předprodej vstupenek v síti TICKETPORTAL 
www.shakespeare.cz   

Praha, HAMU, Lichtenštejnský palác
| 7. 7. – 26. 7. 2009 |

Jan Tříska, Martin Huba, Zuzana 
Kajnarová, Viktor Limr a další

BOUŘE
LETOS NAPOSLED!

GENERÁLNÍ PARTNER UVÁDÍ

L E T N Í  S H A K E S P E A R OV S K É 
S L AV N O S T I  2 0 0 9

UPOUTANÝ BALON 
NAD PRAHOU

O J E D I N Ĵ L Ý  V Ý H L E D  N A  M A L O U 
STRANU  Z  V ÝŠKY  7 0 - T I  METRŊ .
N A J D E T E  N Á S  V  H E R G E T O V Ĵ
CIHELNĴ, KOUSEK OD KARLOVA MOSTU.

y

f

ÝÝÝ BBAALLOONN

KAM_cervenec_srpen_2009_CZ_08.indd 2KAM_cervenec_srpen_2009_CZ_08.indd   2 25.6.2009 0:55:1425.6.2009   0:55:14



Partnerem 
projektu je:

 
Navštivte s Václavem Žmolíkem nejkrásnější hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska.

Lemberk, Krásný Dvůr, Bučovice, Bečov nad Teplou anebo Hradec nad Moravicí 
– místa, kudy kráčela historie, ale také výjimečné stavby plné uměleckých pokladů.

3KAM to vidí

Historický Václavák
Na prázdniny připadají dvě výročí našich vládců – Václavů. Prvním je 
720. výročí narození Přemyslovce Václava III. a tím druhým pak 590 let 
od úmrtí Václava IV. Lucemburského.

Václav III. (1289– 
1306), sedmý král 
český, král polský 
( 1 3 0 5 – 1 3 0 6 ) , 

král uherský 
( 1 3 0 1 – 1 3 0 5 ) , 
byl také posled-
ní český přemys-
lovský panovník. 
Naproti tomu 
Václav IV. byl 
synem Karla IV. 

a  Anny Svídnické, král český (1378–1419) 
a  král římsko-německý (1376–1400). Máme 
tu ale i další Václavy vládce. Prvním je Václav 
Svatý (asi 907–935), český kníže, světec i pa-
tron země. Dále pak kníže olomoucký Václav 
Jindřich Olomoucký (asi 1107–1130), syn 
českého knížete Svatopluka a jeho blíže ne-
známé manželky. Václav I. Jednooký (1205 
–1253) byl čtvrtý český král z  rodu Přemys-
lovců, druhorozený syn Přemysla Otakara I. 

a Konstancie Uherské. Václav II. (1271–1305) 
byl šestý český král a polský král, syn Přemys-
la Otakara II. a  uherské princezny Kunhuty. 
Posledním je pak opavský kníže Václav I. 
Opavský (1362–asi 1381), syn Mikuláše II. 
Opavského a  Jitky Nemodlínské. Zdálo by 
se, že výčet Václavů vládců končí. Nekon-
čí, zmínit musíme ještě 
Václava Havla (1936), 
posledního preziden-
ta Československa 
a  prvního preziden-
ta České republiky 
i  Václava Klause 
(1941), druhého 
prezidenta Česka. 
Po  dočtení těchto 
řádků už asi chá-
pete, co je to 
ten historický 
Václavák.

Alois Rula
Václav III. 
Přemyslovec

Václav IV. 
Lucemburk

Architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář, ale 
především nejvýznamnější představitel rodiny 
Parléřů působil převážně v  českých zemích. 
Hutě, v nichž členové jejich rozvětvené rodiny 
pracovali, působily po  celé Evropě. S  císařem 
Karlem IV. se Petr setkává v  létě roku 1353. Již 
o tři roky později ho císař povolal do Prahy, aby 
po smrti Matyáše z Arrasu pokračoval ve stavbě 
katedrály sv. Víta. Připomeňme si alespoň chór, 
sakristii, věž, kapli svatého Václava nebo Zlatou 
bránu katedrály sv. Víta. Stejně jako kapli Všech 
svatých na Pražském hradě, Karlův most, Staro-
městskou mosteckou věž, dostavbu Karlštejna 
nebo kapli Staroměstské radnice, gotický arkýř 
Karolina, kamenickou výzdoba Staroměstského 
orloje či kostely Matky Boží před Týnem, sv. Bar-
toloměje v Kolíně a sv. Barbory v Kutné Hoře.

-lgs-

Největší z Parléřů
Německý umělec evropské 
vrcholné gotiky Petr Parléř 
se narodil roku 1332 nebo 
1333 v Kolíně nad Rý-
nem nebo ve Švábském 
Gmündu. Zemřel před 
610 lety, 13. července 
1399 v Praze.
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ellerová
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Výlet s nádechem 
romantiky, a přece 
v Praze
Krásné letní počasí zve k nejrůznějším procházkám. Například k těm ro-
mantickým. Zámecký areál Ctěnice je díky své zahradě ideálním mís-
tem pro příjemně strávený den v hlavním městě.

První písemná zmínka 
o Ctěnicích pochází z roku 
1235, první o  zdejší tvr-
zi pak z  roku 1372. Areál 
se zámkem za  dobu své 
existence vystřídal mnoho 
vlastníků a  byl mnohokrát 
přestavován a  nakonec 
po  II. světové válce byl ro-
dový majetek dekretem 
prezidenta republiky zná-
rodněn. Od té doby zde ne-
probíhala pravidelná údržba a areál chátral. 
V osmdesátých letech minulého století hro-
zil zámeckému komplexu dokonce zánik. 
V  roce 1995 jej do  péče převzala Pražská 
informační služba, která celý areál, včetně 
zámecké zahrady, zrekonstruovala a pro 
budovy našla nové využití. Během pouhých 
13 let byla provedena potřebná nákladná 
a pečlivá generální rekonstrukce všech zdej-
ších stavení včetně zámeckého parku. 
Dnes slouží jako odpočinková zóna, přede-
vším pro rodiny s  dětmi. Zámecké interié-
ry nabízejí výstavu „Za císaře pána...“ s více 
než třemi sty exponáty. Součástí expozice 

jsou také dva pohyblivé modely, určené 
zejména dětským návštěvníkům. K  zámku 
odjakživa patřili také koně. O ty se tu dnes 
stará Jezdecká společnost Ctěnice, která na-
bízí dětem i  dospělým výuku jízdy na  koni 
pod vedením zkušených trenérů. Další uni-
kátní expozice je věnována kočárům, situ-
ovaná do  původně hospodářských budov. 
Najdete tu ukázky historických cestovních 

kočárů, ale také saní, 
vše z  různých časových 
období. Zámecký park 
s  romantickým jezírkem 
a altánem, jehož obnova 
byla v  roce 2006 oceně-
na v  soutěži Grand Prix 
architektů, je od  svého 
zpřístupnění veřejnos-
ti oblíbeným místem 
všech příchozích. Areál 

má také svou kavárnu s občerstvením nebo 
nově otevřený hotel se specialitami české 
kuchyně, připravovanými dle nejnovějších 
trendů. 
Zámecký areál je otevřen od 10 do 18 hodin. 
Přímo k zámku jeďte autobusem č. 302 od 
metra C Letňany nebo č. 259, 375 do zastáv-
ky Vinořský hřbitov a dále pokračujte pěšky 
po žluté turistické značce přes lesopark do 
zámku. Je to příjemná procházka. Pro auto 
je GPS: 50˚8΄57.566˝N, 14˚33΄51.667˝E. Par-
koviště je v areálu zdarma.

Více informací na: 
www.pis.cz

První písemná zmínka
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vZeptal jsem se proto ředitelky Pražské infor-
mační služby, ing. Lucii Ramnebornové, zda 
se Pražská informační služba chystá toto vý-
ročí připomenout.

Pražská informační služba již od února letoš-
ního roku několikrát připomněla Pražanům 
svými akcemi důležité historické výročí spo-
jení čtyř pražských měst v  roce 1784. Také 
na  srpen a  to právě na  neděli 9. 8. chystáme 
v rámci vlastivědných vycházek pro malé i vel-
ké návštěvníky speciální prohlídku Staroměst-
ské radnice, která byla od  roku 1784 sídlem 
Magistrátu Královského města Prahy. Půjde 
o to si především prohlédnout radnici s ohle-
dem na její podobu v roce 1784, připomenout 
pohnutou historii pražských purkmistrů či 
primátorů a  seznámit návštěvníky s  dalšími 
objekty, které dnes Magistrát využívá. Další 
akce budeme věnovat samostatně také Nové 
radnici na  Mariánském náměstí a  Obecnímu 
domu. Jde nám o  to, aby se Pražané a  nejen 
oni, dozvěděli co nejvíce o správě města v mi-
nulosti i současnosti.

Děkuji, paní ředitelko a  přeji pražskému 
magistrátu hodně inspirace, nejméně pak 
na dalších 225 let.

Luděk Sládek

Dobrý důvod 
k oslavě
Přesně 12. února 1784 byl vydán 
dvorský dekret o spojení čtyř měst 
pražských pod jeden magistrát. Již 
10. dubna proběhla volba čtyřice-
tičlenného měšťanského výboru, 
který 30. dubna zvolil ve Staroměst-
ské radnici prvního purkmistra. Byl 
jím apelační rada JUDr. Bernard 
Augustin Záhořanský z Vorlíka. Za-
čátek činnosti nového magistrátu 
byl stanoven na 9. srpna 1784. 

KAM_cervenec_srpen_2009_CZ_08.indd 4KAM_cervenec_srpen_2009_CZ_08.indd   4 25.6.2009 0:55:2125.6.2009   0:55:21



5KAM po Česku

Pokud plánujete cestu do Polabí, kraje zlatých klasů, 
oplývajícího mlékem a strdím, který vybral praotec Čech pro svůj lid, je 
to dobrá volba. Mám pro vás pár tipů na výlet i nějaké to kulturní vyžití.

Prvním zastavením je biofarma Košík 
na  Nymbursku, která nabízí stylové ubyto-
vání i vynikající kuchyni. Najdete tu specia-
lity jako brynzové halušky, jehněčí klobásky 
nebo ovčí sýry. Farma je ideálním místem 
pro děti, které tu mohou vidět téměř všech-
ny domácí zvířata od ovcí až po přítulného 
oslíka. Nejnovějším přírůstkem je pak divo-
čák Chrochtík. Více na: www.farmakosik.cz 

Druhým tipem je pak necelých dvacet kilo-
metrů od Poděbrad vzdálená obec Dobšice 
s  unikátním muzeem Keltů, které se letos 
prvně také dostalo do  tradiční Muzejní 
noci. Nabízí stálou expozici keltského ná-

roda, který žil na  území Dobšic 
ve  4.–3. století před naším 
letopočtem. V  prostorách 
muzea je také informační 
centrum a knihovna 
s  veřejným inter-
netem. Více na: 
www.obcecr.cz/
dobsice
Kristina Leštinová

Víte, kde má své informační centrum 
obecně prospěšná společnost Zlatý 
pruh Polabí? Pokud ano, napište nám 
do 15. 8. na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. Pro 5 ze správ-
ných odpovědí má Zlatý pruh Polabí 
připraveny zajímavé ceny. 

www.polabi.comKresba: Marta Krátká

Výlety do Polabí
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6 KAM do regionu

Slavonické kobky
Jedná se o  jednu z  nejstarších částí města. 
Pravděpodobně souvisí s  gotickou zástav-
bou ze 13. století. Podzemní kobky zasahují 
až pod náměstí, což napovídá tomu, že pů-
vodní náměstí bylo menší, obestavěné vět-
šinou dřevěnými domy.
Více na: Tel.: +420 384  493  700; GSM: +420 
775  906  330; E-mail:  podzemi@shslavonice.cz; 
http://podzemi.shslavonice.cz

Táborské podzemní chodby
Dnes hojně navštěvovaná památka vznika-
la od 15. století hloubením sklepů, nazýva-
ných „lochy“, pod jednotlivými domy v his-
torické části Tábora, na Starém Městě. Vstup 
do  podzemí najdete přímo v  Husitském 
muzeu.
Více na: Tel.: +420 361 252 242; 
E-mail: tabor@husitskemuzeum.cz; www.tabor.cz

Eliášova štola v Úsilném 
u Českých Budějovic
Nedaleko jihočeské metropole, mezi Úsil-
ným a Hůrami, byl založen důl sv. Eliáš. Tě-
žilo se tu 1  600 centů stříbra ročně. V  dole 
neustále přibývalo vody, která se musela 
stahovat z  Vesecké a  Libničské štoly. Potí-
že s  odvodňováním měla vyřešit právě Eli-
ášova štola, jejíž budování bylo započato 
20. července 1574 směrem z Úsilného a  tr-
valo s přestávkami zhruba 200 let.
Více informací na: Tel.: +420 387 225 017; E-mail: 
starosta@usilne.cz; www.usilne.cz

Slavonické kobky

EliášEliáš
u Čes
Nedal
ným a

;

www.kampocesku.cz

Tajemství jihočeského 
podzemí
Zajímá vás, co se skrývá pod zemí? Netrpíte klaustrofobií? Potom pro 
vás máme několik prázdninových tipů na výlet. Vydejte se spolu s námi 
do tajemného slavonického a táborského podzemí, Eliášovy odvodňova-
cí štoly nebo třeba grafi tového dolu. Navštivte svět opředený legendami.
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Grafi tový důl v Českém Krumlově
Do  podzemí vás tu zaveze důlní vlak, kte-
rým dříve jezdili horníci na  šichtu. Po  pří-
jezdu na  1. stanoviště vystoupíte a  dále 
budete pokračovat pěšky. Během prohlídky 
si na  vlastní kůži vyzkoušíte, v  jakých pod-
mínkách horníci pracovali a  jaké stroje při 
práci používali. Od průvodce se dozvíte, ja-
kým způsobem těžba probíhala, jak se grafi t 
zpracovával a co se z něho vyrábělo.
Více na: Tel.: +420 380 711 199; E-mail: 
grafi tovydul@seznam.cz; www.grafi tovydul.cz

Podzemní chodby Týn nad Vltavou 
Objevené podzemní chodby, které se linou 
od městského zámečku, přes nádvoří až pod 
náměstí, kde bývala sklepení měšťanských 
domů, otevřelo v  červenci 2008 město Týn 
nad Vltavou pro své návštěvníky. Ti mohou 
projít zatím zpřístupněnou trasu chodeb 
dlouhou necelých 200 metrů.
Tel.: +420 385 772 302–4; 
E-mail: mestske.muzeum@tnv.cz; www.tnv.cz

Když už budete v  jižních Čechách, udělejte 
si také výlet i k našim sousedům. 
Více  na: www.hornirakousko.cz a www.waldviertel.at.

Vaše letošní dovolená bez hranic 
www.dovolenabezhranic.cz

„Tento projekt je spolufi nancován Jihočeským 
krajem a  Evropskou unií z  Evropského fondu 
regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Evropské 
územní spolupráce Rakousko–Česká republi-
ka 2007–2013.“ 

7KAM do regionu
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Písek o prázdninách?
Jistě!
Seznamte se s památkami města. Objevte tajemství Kamen-
ného mostu. Projděte se Europromenádou. Objednejte si pik-
nik do hradebního příkopu. Inspirujte se na obnoveném pro-
stranství Bakaláře. Sportujte a relaxujte. Dotkněte se Písku.

Další informace:
Turistické informační centrum
náměstí Přemysla Otakara II. č. 2
370 92  České Budějovice
Tel.: +420 386 801 413
E-mail: infocb@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz, www.cb-info.cz 
Rezervace vstupenek on-line:
www.cbsystem.cz 

Se zajímavostmi města se nejlépe se-
známíte prostřednictvím zvukového 
průvodce, který je zdarma k dispozici 
v  informačním centru města. Stejně 
tak zde nebo na www.icpisek.cz získá-
te i podrobné informace o ubytování, 
stravování, pořádaných akcích či zají-
mavostech Písku a okolí.

Historie, poučení, zábava…
Prácheňské muzeum: otevřeno út–
ne 9–18 a Památník Adolfa Heyduka: ote-
vřeno út–so 9–12 a 13–16 
(www.prachenskemuzeum.cz)
Městská elektrárna, muzeum a  půjčov-
na loděk: otevřeno út–ne 9–12 a  13–16 
(www.elektrarna.info)
Sladovna, výlet do  kresleného světa dětí: 
otevřeno út–ne 9–17 (www.sladovna.cz)

Na  kole, in-linech či s  kočárkem – kolem 
Otavy po  Sedláčkově stezce, pro putování 
kolem toku řeky doporučujeme také www.
otavskaplavba.cz
Výlety k rozhlednám – Jarník 4 km z centra 
města, Velký Kamýk 8 km

České Budějovice 
– každý den

ČERVENEC
1.–6. 7.  Múzy na vodě – vícežánrový festival 
1. 7. Madame Butterfl y (balet)
2. 7.  Jaroslav Svěcený a Jihoč. fi lharmonie 
3. 7.  West Side Story – Městské divadlo Brno 
4. 7.  G. Holst: Planety – Filharmonie Olomouc
5. 7.  Ondřej Havelka a Melody Makers 
6. 7. Woody Melectric (Rakousko)
6.–9. 7.  Kinematograf bratří Čadíků
27.–28. 7.  Sokolský ostrov – Najdi si svou bednu 
 (výtvarné sympozium studentů umě-

leckých škol)

SRPEN
4.–28. 8.  Hudební večery 
na náměstí Přemysla Otakara II. 
4. 8.  JazZíkaspol
7. 8. Old Steamboat Jazzband
10. 8. Black Bottom 
11. 8. Papouškovo sirotci 
18. 8. Trnuchy, Kekit a Squadra
24. 8. Bunte Hunde, Rakousko
28. 8. Swing Trio Avalon 
17. 8. Karel Paukert (USA)
25. 8.–12. 9. Hudební slavnosti Emy Destinnové 
8. 6. – 21. 9. Mezinárodní varhanní cyklus 

ZÁŘÍ
5. 9. Vodní hry (recesistické soutěže) 
12. 9. Dny evropského dědictví 2009 – Památ-

ky měřené časem 
11. 9. Cikánské me-
lodie – Jihoč. fi lhar-
monie
… a dalších 150 akcí!

y p
ky
1
lo
m
…

KAM na výlet8

relaxujte. Dotkněte se Písku

–
k

men-
pik-
pro-
.

či s kočárkem – kolem

.

Infocentrum Písek (denně 9–18)
Heydukova 97, 397 01 Písek
Tel./Fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz
www.pisek.eu, www.pisek.tv

Prázdninové akce
Světelná hudební fontána (so a ne od 21 h 
v nádvoří Sladovny)
Jihočeský hudební festival a Písecké kulturní 
léto (červenec) www.ckpisek.cz
Filmový Festival nad řekou (31. 7.–9. 8.) 
www.festivalnadrekou.cz
15. Mezinárodní folklorní festival (19.–23. 8.) 
www.mujweb.cz/kultura/pisecan
freestylový závod horských kol v centru Písku 
X BOX 360 Slopestyle (29. 8.) www.slopestyle.cz

LÉTO 2009 – největší festival kultury 
v Čechách. Nabídněte si z programu:
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9KAM na výlet

Mirotické 
setkání…
…loutek a hudby 6. je divadelně hu-
dební festival se zajímavou účastí 
umělců, který se letos koná ve dnech 
14.–15. 8. v jihočeských Miroticích.

Všichni příznivci divadla a hudby se mohou 
těšit na již tradiční MIROTICKÉ SETKÁNÍ LOU-
TEK A HUDBY, které se koná opět v pohádko-
vém prostředí u Dolejšího Mlýna. Festival je 
považován za originální kulturní událost, na-
bízející velkou škálu divadelních představení 
i hudební vystoupení špičkových muzikantů, 
které pro vás připravil zakladatel a ředitel fes-
tivalu Ladislav Loisa Tomeš. Podrobný  pro-
gram naleznete v  rubrice Kam za kulturou 
nebo na: http://mirotickesetkani.sweb.cz

-kris-

Nově rekonstruovaná stylová restaurace na nádvoří středověkého hradu 
pod věží Rumpál, to je Hradní sklípek na strakonickém hradě. Nabízí je-
dinečnou atmosféru, nekuřácké prostředí a především klasickou českou 
kuchyni. 

V jídelníčku najdete pochoutky tradiční, ale 
i  takové, které jinde nenajdete, a čepují tu 
strakonické pivo. Provoz restaurace je celo-
denní, od úterý do čtvrtka a v neděli od 10 
do 22. hodin. V pátek a v sobotu do půlno-
ci. V pondělí bude zavřeno. Hradní sklípek 
je již dnes oblíbeným místem návštěvníků 
Strakonic a strakonického hradu.

REZERVACE: Hradní sklípek
Zámek 50, 386 01  Strakonice
Tel.: +420 737 351 098, 737 610 543
E-mail: info@hradnisklipek.cz
www.hradnisklipek.cz

Strakonický hradní 
sklípek

V  létě se stává Plzeň  největším sezonním 
divadelním sálem i galerií pod širým nebem 
na západě Čech. Můžete tu navštívit spoustu 
zajímavých akcí. V  červenci můžete zhléd-
nout na  dvou scénách představení festiva-
lu Divadelní léto pod plzeňským nebem 
(28.  6.–31. 7.), srpen vás pozve na  festival 
Na  ulici (17.–26. 8.) a  netradičně už začát-
kem září (4.–5. 9.) startuje Pilsner Fest, nej-
větší narozeniny piva v České republice. Spo-

lu s  Plzeňským 
P r a z d r o j e m 
tentokrát bude 
slavit i  mladší 
bráška Gambri-
nus, narozený 
v  Plzni právě-
před 150 lety.
V  létě doporučujeme procházku městským 
sadovým okruhem, kde se až do  srpna se-
tkáte s  výstavou velkoplošných fotografi í 
Plzeň v  proměnách času i s  výstavou Alive 
světoznámého fotografa Y. A. Bertranda. Dě-
tem přijde vhod návštěva zoo a oblíbeného 
Dinoparku, dospělým prohlídka světozná-
mého pivovaru. Navštivte i  Pivovarské mu-
zeum, které nově provozuje i  prohlídkový 
okruh plzeňského historického podzemí. 

Letní chuť Plzně
Léto a plzeň, Plzeň a  léto. Přitažlivá kombinace pojmů, která voní  pivem 
a tradicí, ale také kulturou, pohodou a mnoha zajímavostmi  pro turisty.

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

Archeopark Prášily – Keltoi
342 01 Prášily
Tel.: +420 602 340 991
E-mail: keltoi@keltoi.cz
www.keltove.cz, www.archeoparkprasily.cz

Žít jako Keltové

aneb pozvánka do  Archeoparku Prášily. 
Víte, jak se žilo před dvěmi tisíci lety? Spát 
na slámě v kožešinách, péct maso nad oh-
něm či jak vyrobit keramiku? Jak jsou aktiv-
ní novodobí žháři? 
To je možné vidět v  rekonstrukcích staveb 
z doby Keltů v Archeoparku Prášily na Šumavě. 
Ukázky řemesel věnované bohu Lughovi chys-
táme na sobotu 25. července 2009, kdy pořá-
dáme akci Lughnasad – svátek řemesel. Uvidíte 
ukázky řemesel, budete se moci zaposlouchat 
do tónů „keltské“ hudby apod. Případný výdě-
lek půjde na rekonstrukci vyhořelého srubu…
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České Švýcarsko 
Excelentní turistická destinace 2009

České Švýcarsko se rozprostírá v severo-
západním,  pohraničním cípu naší republiky 
několik desítek kilometrů od krajského měs-
ta Ústí nad Labem. Přestože  je Ústecký kraj 
známý především průmyslovou produkcí, má 
tato oblast také svůj přírodní klenot.Tím je 
unikátní, člověkem téměř nedotčené přírod-
ní území s jedinečnou fl órou a  faunou, které 
bylo v roce 2000 vyhlášeno za Národní park 
České Švýcarsko o  rozloze 80 km² jako čtvrtý 
národní park České republiky.

Svět skalních věží a tajuplných lesů
České Švýcarsko  by se dalo stručně charakte-
rizovat jako svět skalních věží, mostů, bran, 
skalních masivů, hlubokého kaňonu řeky Labe 
a zalesněných kopců, jejichž  dominantou je 
Růžovský vrch. Při státní hranici České  Švýcar-
sko sousedí s Národním parkem Saské Švýcar-
sko (Nationalpark Sächsische Schweiz) a jako 
celek představují oba národní parky území, 
které svou rozsáhlostí a minimálním osídle-
ním nemá v Evropě obdoby.  Mezi unikátní 
pískovcové formace patří skalní dominanta 
parku - Pravčická brána. Tento impozantní 
skalní útvar (délka 26 m, výška oblouku 16 m) 
reprezentuje největší pískovcovou skalní brá-
nu v Evropě a stal se zároveň  i symbolem ná-
rodního parku.  

Zážitky a inspirace 
Toto jedinečné území vytváří přeshraniční tu-
ristický region, který poskytuje ideální mož-
nosti pro odpočinek a načerpání nových sil, 
zážitků i inspirace. Přirozená krása krajiny 
s romantickými zákoutími a krásnými vyhlíd-
kami vybízí k objevování,  při kterém Vás  mo-
hou také  provázet  certifi kovaní průvodci.   

Tramvají do skal…
je nejoblíbenějším okruhem  již od roku 2007. 
Díky této trase můžete absolvovat nejen 
v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku  za-
jištěnou stezku plnou adrenalinových pře-
kvapení (komíny, strže). Po výstupu na skalní 
hřebeny přejdete neznámými místy ve ska-
lách s vynikajícími výhledy do údolí Labe. 
Během tohoto jednodenního  mírně nároč-
ného výletu jdete samozřejmě pěšky (15 km 
skalami Saského Švýcarska, některé úseky po
vysokohorských stezkách; jen pro osoby netr-
pící závratí!), ale pojedete také hned několi-
ka dopravními prostředky: vlakem, přívozem, 
tramvají po trati z r. 1898. Aktuální termíny 
na rok 2009:  sobota 11. července, sobota 22. 
srpna.

S fotoaparátem do Českého   
Švýcarska 
Těm, kteří jsou schopni vidět svět jak se říká  
v obrazech a zároveň se rádi  toulají s foto-
aparátem po krajině, je určen zajímavý pro-
gram - Fotoworkshop. V jedno i vícedenních 
workshopech pro začátečníky i pokročilé se za 
odborného dohledu zkušených profesionál-
ních fotografů naučíte nejen zásady kvalitní-
ho fotografování, ale navštívíte i  nejkrásnější 
místa a ještě se něco dozvíte  o historii a pří-
rodních zajímavostech kraje.

Kde začít?
Ideálním místem pro získání přehledných 
a důležitých informací o regionu, přírodě, na-
bídce ubytování i volnočasových aktivitách je 
nové návštěvnické a vzdělávací středisko re-
gionu Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě. 
Najdete zde informační centrum, interneto-
vou kavárnu, interaktivní expozici o regionu, 
v rámci které máte možnost shlédnout v pří-
jemném kinosále i dvacetiminutový emotivní 
fi lm s názvem Krajina tajemství. Otevřeno je 
po celý rok, každý den od 9-17 hod.

Kompletní informace  o regionu, turistických 
nabídkách, fotoworkshopech, ubytování i dal-
ší podrobnosti najdete na:
www.ceskesvycarsko.cz

Kontakt: 
Dům Českého Švýcarska, 
Křinické náměstí 1169/10, 407 46 Krásná Lípa 

Tel.: 412 383 413,
E-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
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Labská plavební společnost, s.r.o.
Kamenická 692/199, 405 02  Děčín II
Tel.: +420 777 037 37 
E-mail: milan.helvig@labskaplavebni.cz
www.labskaplavebni.cz

Informační centrum Děčín
REGIOcentrum, o.p.s.
Zbrojnická 14, Děčín VI
Tel.: +420 412 540 014
E-mail: decin@ceskosaskesvycarsko.info
www.ceskosaskesvycarsko.info 

Vítejte na lodi Poseidon
Výletní lodí Poseidon můžete plout z Děčína do Hřenska, případně 
dále do saského Bad Schandau. Cestujícím se na palubě lodi kromě 
možnosti občerstvení nabízejí i nádherné výhledy na údolí Labského ka-
ňonu, vypínajícího se místy až do výše několika set metrů nad hladinu 
řeky a lemovaného scenérií pískovcových masivů, erodovaných do bi-
zarních tvarů a forem. Malebnost skal je umocňována zelení okolních 
lesů a údolí protkaných toky divokých říček, mezi nimiž se tyčí ohromné 
pískovcové masivy.
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Jízdní řád Děčín – Hřensko
po proudu odjezd  příjezd
Po, Út, Čt, So, Ne 9.30 hodin 10.30 hodin
 13.00 hodin 14.00 hodin
St, Pá  9.30 hodin 10.30 hodin

Hřensko – Děčín
proti proudu odjezd  příjezd
Po, Út, Čt, So, Ne 10.30 hodin 12.00 hodin
 15.30 hodin 17.00 hodin
St, Pá 15.00 hodin 17.00 hodin

Je třeba počítat s  15minutovou tolerancí kvůli lodnímu provozu 
na řece a proměnlivým vodním stavům.

Hřensko – Bad Schandau – Hřensko
2 x týdně (středa a pátek) prodloužena jízda do Bad Schandau. Plavba 
na této lince probíhá za podmínky alespoň deseti platících cestujících. 

odjezd ze Hřenska do Bad Schandau 11.00
příjezd do Bad Schandau 11.45
odjezd z Bad Schandau 14.00
příjezd do Hřenska 15.00
odjezd ze Hřenska 15.15
příjezd do Děčína 17.00

Ceník dopravy
 Děčín – Hřensko  Hřensko – Děčín zpáteční
dospělá osoba 100 Kč 120 Kč 180 Kč
děti od 6 do 14 let 50 Kč 60 Kč 80 Kč
děti do 6 let zdarma zdarma zdarma
Na trase Hřensko – Bad Schandau a zpět je jednotné jízdné – zpáteční 
100 Kč.

u 

11KAM na výlet
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ŽATEC – město, 
kde je pivo doma
Navštivte město, kde se více než 700 let vaří pivo, kde se pěstuje nejkva-
litnější chmel pro piva světových značek, natáčelo se zde více než 100 
fi lmů a seriálů, v jehož centru najdete 5 náměstí a tajemné historické 
objekty s ojedinělou atmosférou.

Žatecká Dočesná, 4.–5. září
Tato akce vznikla původně jako oslava doče-
sání posledního chmelového štoku a v prů-
běhu let doznávala mnoha proměn. V dneš-
ní podobě se těžištěm oslav stalo náměstí 
Svobody, kde je před radnicí umístěno hlav-
ní pódium, na kterém se po oba dny střídají 
zábavné pořady především hudebních žán-

rů. Nedílnou součástí jsou chmelové a pivní 
soutěže, mezi které patří ruční česání chme-
le, tanec s korbelem piva na hlavě či volba 
Miss Zlatého moku. Tradičně se zde před-
stavuje 15 až 20 pivovarů, prezentujících 
kolem 30 druhů piv. Po  několik let je také 
organizována odborná degustace, která se 
stala prestižní záležitostí přihlášených pi-

vovarů a svým rozsahem a významem patří 
mezi 5 nejvýznamnějších degustací v České 
republice.
www.docesna.cz

Chrám Chmele a Piva 
Projekt v celkové hodnotě téměř 250 milionů 
Kč, jehož hlavním cílem je rozvoj cestovní ho 
ruchu v Žatci a regionu, v sobě zahrnuje pře-
devším rekonstrukci historických komunika-
cí v blízkosti Chmelařského muzea, vybudo-
vání objektu rozhledny na náměstí Prokopa 
Velkého, vybudování Jižní zahrady pro děti, 
renovaci klášterní zahrady u  kapucínského 
kláštera, revitalizaci renesanční sladov ny 
v  Masarykově ulici, revitalizaci historického 
skladu a  balírny chmele. Projekt bude reali-
zován postupně, od  listopadu 2009 do  čer-
vence 2011.

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

3.–12. července – Klášterecké hudební pra-
meny – 5. ročník hudebního festivalu s Jaro-
slavem Svěceným
3. července – 4. srpna – Výstava fotografi í 
písničkáře Josefa Fouska
6.–23. července – Výstava obrazů „českého 
Vangelise“ Richarda Pachmana
24. července – 28. srpna – Výstava obra-
zů Vítězslavy Klimtové, autorky Pohádkové 
země na zámku
31. července – 2. srpna – Fuchsie, královny 
polostínu – tradiční výstava květin
7. srpna – 2. září – Výstava olejů a  grafi k 
Kristiána Kodeta
16.–22. srpna – Siraex – 3. ročník meziná-
rodního tanečního festivalu

Aquapark v Klášterci nad Ohří nabízí několik 
bazénů, skluzavek, tobogánů, divokou vodu, 
skokanskou věž a  rozlehlé travnaté plochy 
a  plážová hřiště. V  letošní sezoně přibude 
aquazorbing, chození a  dovádění na  vodě 
v  plastové kouli a  discgolf. Vstupné na  celý 

den činí pouhých 50 Kč. 
S  návštěvnickou 3K kartou 
je vstup volný, stejně jako 
do  mnoha dalších turisticky 
zajímavých míst ve městě i ce-
lém regionu. Více informací o nabídce města 
Klášterec nad Ohří včetně přehledu ubytova-
cích, stravovacích, lázeňských a jiných služeb 
naleznete na turistickém webu www.goklas-
terec.cz. Informace o nabízené návštěvnické 
3K kartě naleznete na www.3k-karta.cz. Těší-
me se na vaši návštěvu!

Léto v Klášterci nad Ohří
Doba letních prázdnin a dovolených nastala a město Klášterec nad 
Ohří se na ni náležitě připravilo. Milovníci vodních sportů a radovánek 
ocení řeku Ohři, která je jedna z nejoblíbenějších řek ke sjíždění. Sezon-
ní aquapark nabízí spoustu vodních atrakcí a na letošní rok si připravil 
lákavé novinky. Cyklisté a návštěvníci historických památek ocení vý-
hodné cestování s 3K kartou a pro všechny věkové kategorie je na léto 
připraveno několik kulturních akcí. V průběhu měsíce července a srpna 
se v Klášterci nad Ohří odehraje několik promenádních koncertů a po-
hádek pro nejmenší.

-

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 376 431
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz
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Pátek 14. srpna
• Lenka Dusilová & Band
• Vladimír Mišík & ETC
• Slavnostní ohňostroj za doprovodu hudby
• Otevření lounské plovárny

Sobota 15. srpna
• Seven Bridges Road 
• Děda Mládek Illegal Band
• Ruxak 
• Chinaski
• Znouzecnost
• Paleček a Janík
• Kamelot
• Turnaj v házené
• Závody dračích lodí na Ohři
• Promítání fi lmů v 3D formátu – Divoké Sa-

fari, Doba ledová 3, Mimozemšťané v akci
• Losování výherců o vyhlídkové lety hor-

kovzdušným balonem a letadlem
• Dětský koutek
• „Voříškiáda“
• Oslava řeky Ohře – večerní program na 

řece Ohři osvětlený loučemi
• Rybářské závody

Neděle 16. srpna
• Pochod za lounskými prameny 
• Vzlet balonu 

• Pokračování turnaje v házené 
• Promítání fi lmů ve formátu 3D – 3D kino Svět
• Plavby na turistických veslicích pro veřej-

nost 

Po celou dobu konání Letního lounského vá-
bení budou otevřeny historické uličky okolo 
chrámu sv. Mikuláše a Katova ulička. Více in-
formací najdete na www.lounskevabeni.cz.

• Oslava řeky Ohře – večerní program na 
řece Ohři osvětlený loučemi

• Rybářské závody

Neděle 16. srpna
• Pochod za lounskými prameny
• Vzlet balonu

Město Louny
Mírové nám. 35, 440 23 Louny
Tel.: +420 415 621 102
E-mail: info@mulouny.cz
www.mulouny.cz

Letní lounské vábení
14.–16. srpna 2009
Město Louny si vás dovoluje pozvat na 6. ročník městských letních slav-
ností s názvem Letní lounské vábení. Připraven pro vás bude již tradičně 
bohatý program, díky němuž prožijete příjemný letní víkend v Lounech. 
Těšit se můžete na sportování, závodění, hudbu na třech scénách a mno-
hé další.

Město Louny
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13KAM do regionu
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Chomutov leží na úpatí Krušných hor nedaleko hranic se SRN. 
Vzhledem ke své bohaté historii, významným kulturním 
památkám a jedinečným přírodním lákadlům se město stalo 
vyhledávaným turisticky atraktivním cílem návštěvníků z celé 
republiky i ze zahraničí.

Počátky Chomutova sahají do 10. nebo 11. století, 
kdy na důležité cestě z Lipska do Prahy vzniklo malé 
slovanské sídliště. První historické zmínky o Chomutovu jsou 
datovány k roku 1252, kdy Bedřich Načeradec daroval město 
řádu německých rytířů.  Roku 1605 se Chomutov vykoupil 
z poddanství a stal se svobodným královským městem. 

www.chomutov-mesto.cz

ZAJÍMAVOSTI MĚSTA: 
Městská památková zóna
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 13. století, počínaje 
stavbou kostela sv. Kateřiny, až po dokončení jezuitského areálu 
v 17. století.

Kamencové jezero – jediné na světě
Jezero vzniklo zatopením kamencových dolů v 18. století. Složení 
vody vylučuje jakýkoliv organický život kromě prvoků. Rekreační 
areál nabízí zdravé koupání, upravené pláže a mola, ubytování 
v hotelu a autokempu i širokou nabídku sportovního vyžití, 
například vodní lyžování s nejdelším okruhem v ČR.

www.kamencovejezero.cz 

Podkrušnohorský zoopark – 
největší ZOO v Čechách
Chová se zde více než 1000 kusů zvířat v unikátně členěném 
prostředí na ploše téměř 120 hektarů. Svézt se můžete vláčkem – 
Lokálkou Amálkou po areálu zooparku nebo Safari Expresem do 
výběhu Eurosafari. Zajímavou částí zooparku je skanzen Stará Ves 
s větrným mlýnem, hrázděnou kaplí a krušnohorským statkem.

www.zoopark.cz  

Přírodní park Bezručovo údolí 
Toto nejhlubší, nejdelší a také nejkrásnější údolí Krušných hor 
tvoří významnou rekreační zónu přímo navazující na městskou 
výstavbu. Prochází tudy množství značených turistických stezek, 
cyklotras a také 6 km dlouhá naučná stezka.

Informace: Městské informační centrum
Chelčického 99, 430 28 Chomutov 

tel.: +420 474 637 460
fax: +420 474 637 462
e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

KRÁLOVSKÉ MĚSTO
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Šedesáté první 
narozeniny 2CV
Právě tolik let letos uplyne od prvního představení Citroënu 2CV na pa-
řížském autosalónu v roce 1948. Šedesát jedna přece nejsou žádné „kula-
tiny“, namítnul by každý druhý. Důvod k oslavě to ale určitě je! A pokud 
ne k oslavě, tak alespoň ke slávě. Vždyť několik tisíc majitelů toho-
to legendárního stroje přezdívaného „kachna“ nebo také „de-še-vó“ 
(foneticky; ve Francii dva daňové koně) kopne do vrtule a přijede 
na osmnácté světové setkání 2CV právě do Čech. Přivítá je 
Ústecký kraj, město Most a dostihové závodiště ve Velebudi-
cích – Hipodrom Most a.s.

Historie těchto setkání se datuje od  roku 
1973, kdy bylo zorganizováno první, a  to 
překvapivě ve Finsku. Tam by toto vícemé-
ně letní vozítko se stahovací střechou čekal 
málokdo. Jenomže do  tohoto severského 
státu se po  zahájení sériové výroby v  roce 
1949 tento vůz dovážel, a k nám, do Česko-
slovenska, se nedovážel nikdy! Byl by totiž 
obrovskou konkurencí našim tehdejším 
„škodovkám“. Vozidlo se dalo získat pouze 
tak, že ho zde zanechali vyslanci z  jiných 
států, nejpravděpodobněji z  Francie, nebo 
individuálním nákupem přes Mototechnu. 
V obou případech bylo nutné mít obrovské 
známosti. Počet 36 vozů této značky u  nás 
v  roce 1989 to potvrzuje. Dnes je díky po-
volenému dovozu mezi lety 1989 až 1993 
kolem 650 registrovaných aut se znakem 
2CV. To odpovídá značnému zájmu o  toto 
auto mezi našinci. Vždyť i  dnes, pomine-
me-li spotřební bezcenná vozidla, je jedním 
z nejlevnějších ve své třídě, tak jako tenkrát, 
v  době své největší slávy. V  osmdesátých 
letech stála kachna na  západoněmeckém 
trhu 8 900 DM a levnější tam byla právě jen 
naše Škoda 100 – za 7 200 DM.
Akce zaměřená na  téma Citroën 2CV byla 
zahájena za  přispění mosteckého magis-
trátu v Městském mosteckém muzeu již 16. 

června, a  to výstavou 
všech příbuzných mo-
delů 2CV, postavených 
na  témž podvozku. Vidět 
můžete kachnu z  roku 
1956, ale také z  roku 1990, kdy byla ukon-
čena její výroba. Příznivci techniky a  tech-
nických řešení uvidí podvozek s nápravami 
a  motorem, s  oddělenou karoserií, tak aby 
mohli ocenit jednoduchost řešení. Dále vás 
jistě zaujme 2CV6, které se svou posádkou 
absolvovalo před dvěma roky dlouhou ces-
tu do  Perského zálivu. Zhlédnout můžete 
i další příbuzné modely AMI6 a AMI8, Dya-
ne, AK, a konečně i Méhari, kterým se pro-
háněli četníci v  Saint Tropez. V  čele celého 
výstavního konvoje pojede model H, rovněž 
náš dobrý známý z  mnoha francouzských 
fi lmů. Na  vás návštěvnících zůstává zjistit, 
jestli je to příbuzný 2CV nebo jen jeho vzdá-
lený kamarád. Výstava končí 24. července 
a  přesune se do  společenského centra do-
stihového závodiště, kde v pondělí 27. čer-
vence přivítají organizátoři první registro-
vané účastníky. V úterý otvíráme bránu pro 
ostatní účastníky setkání. Předpokládaný 
počet je kolem 4 000 vozidel. Přímo na sa-
motné akci, tam teprve uvidíte skvosty! Pro 
zvědavce z řad veřejnosti je areál srazu ote-

vřen v pátek 31. 7. od 10.00 do 18.00 hodin 
a v sobotu 1. 8. od 9.00 do 17.00 hodin. Cena 
vstupného je 150 Kč na osobu a den.
Pro účastníky, kteří dorazí snad ze všech 
koutů světa, je připraven opravdu nabitý 
program. Seznámení se s  Českou repub-
likou, Ústeckým krajem a  městem Most. 
Dále pak výstavy vozidel, burzy náhradních 
dílů, jízdy zručnosti, hudební a  divadelní 
program, technická školení a  samozřejmě 
dětské dny. V  naplnění zábavního progra-
mu bude organizátorům pomáhat velmi 
zajímavá a  kreativní Divadelní společnost 
KVELB z Českých Budějovic. 
Tuto „kachní olympiádu“ připravujeme již 
od  roku 2005, kdy společnost WM2CV2009 
získala statut organizátora pro rok 2009 na za-
sedání předsedů jednotlivých států u příleži-
tosti světového setkání 2CV ve Skotsku.

www.hipodrom.cz, www.kr-ustecky.cz
www.imostecko.cz, www.2cv2009.cz

nu 2CV na pa-
u žádné „kula-
itě je! A pokud 
jitelů toho-
„de-še-vó“

a přijede
je 
i-

u 
kd b l k
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Číslo 64 401 vypovídá
V průběhu druhé světové války se v hlavách představitelů nacistického 
Německa zrodil plán, jak získat valuty. V táboře Sachsenhausen k tomu 
účelu vznikla největší penězokazecká a falzifi kátorská dílna v dějinách, 
kde pracoval i známý padělatel Salomon Smoljanov. Projekt dostal ná-
zev „Operace Bernhard“.

Adolf Burger se narodil 12. srpna 1917 
ve  Veľké Lomnici na  Slovensku a  je dnes 
ve  svých dvaadevadesáti letech posledním 
žijícím pamětníkem. Jak sám říká, měl krás-
né dětství, přestože byla rodina chudá a otec 
Moritz zemřel, když byly Adolfovi čtyři roky. 
Spolu s  babičkou a  dědečkem, maminkou 
Gizelou, sourozenci Malvínou, Izabelou a  Izi-
dorem se nejprve přestěhovali do  Popradu 
a  potom do  Bratislavy. Adolf se vyučil tis-

kařem a  od  roku 1939 pracoval v  arizované 
bratislavské tiskárně Horváth & Co. On i jeho 
sourozenci docházeli do  mládežnického 
hnutí Hašomer Hacair, kde se připravovali 
na  vystěhování do  Palestiny. Sourozencům 
se odchod podařil ještě před válkou. Po svém 
zatčení v roce 1942 byl transportován do Žili-
ny a poté do Osvětimi-Birkenau. Den po jeho 
zatčení byla zatčena i jeho žena Gisela, kterou 
týden před vánoci roku 1942 poslali v Birke-
nau do plynu. Bylo jí pouhých 22 let. 
Adolf byl jako tiskař vybrán pro práci do pa-
dělatelské dílny v  táboře Sachsenhausen, 
kam byl přemístěn v  roce 1944, a  zde ho 
teprve díky chybě Švýcarů zastihlo povolení 
k  vystěhování do  Palestiny. Stal se přímým 
účastníkem „Operace Bernhard“ a podílel se 
na výrobě padělků liber, dolarů, ale i poštov-
ních známek, pasů nebo průkazů sovětské 
NKVD. Přes úlevy, které měli, dobře věděl, že 
žádný z vězňů nemůže živý opustit pečlivě 
střežený prostor bloků 18 a  19. S  blížící se 
frontou v  únoru 1945 byl spolu s  ostatní-

mi převezen do  rakouského Mauthausenu 
a posléze do Ebensee. Pouze rychlý postup 
Američanů a  zásah rakouských partyzánů 
zkřížil plány esesmanů pohřbít vše a všech-
ny v tamních podzemních dílnách.
Hned po svém návratu do Prahy v roce 1945 
podal šokující svědectví o  „Operaci Bern-
hard“ na  pražské kriminálce. 
Odhalil tím mimo jiné také 
celou jednu třetinu paděla-

ných liber, ulo-
žených v  národ-
ní bance. Svou rodinu na  Slovensku ale už 
nenašel. Hlinkovi gardisté maminku týden 
před příchodem Rudé armády deportovali 
do  Ravensbrücku, kde zemřela. Její druhý 
muž Alexander Kočiš, aniž musel, následo-
val svou ženu a  zemřel v  Sachsenhausenu. 
Adolf se z Bratislavy vrátil zpět do Prahy, kde 
vedl tiskárnu až do  procesu se Slánským. 
Potom byl jako Žid přeřazen na práci v lodě-
nici, posléze na čištění města, až se nakonec 
stal ředitelem taxislužby. 
Svůj život zasvětil výpovědi. V  letech 1953 
–2007 absolvoval přednášky pro více než 
103  000 studentů v  celém Německu, kde 
také v roce 1987 svědčil před soudem s vá-
lečnými zločinci. Je autorem úžasné publi-
kace literatury faktu, která vyšla v  mnoha 
jazycích světa. Ďáblova dílna, tak se kni-
ha jmenuje, zachycuje věrně vše, co Adolf 
Burger na vlastní kůži zažil. Podle knihy byl 

natočen také stejnojmenný fi lm, který přes-
tože je jen jakousi uměleckou licencí skuteč-
ných příběhů, získal v roce 2008 cenu Oscar 
za nejlepší cizojazyčný fi lm. 

Luděk Sládek

p
lce. 

aké 
la-j p

939 l i é

Předválečné foto A. Burgera

Portrét A. Burgera malovaný spoluvězněm

A. Burger dnes

Manželka Gisela

Povolení o vystěhování do Palestiny – dorazilo pozdě

Kniha Ďáblova dílna

Padělek se dal poznat pouze podle této perforace

www.pamatnik-terezin.cz
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Pokud se rozhodnete strávit dovolenou 
na  kolech, můžete si vybrat z  terénů, kte-
ré budou nejvíce vyhovovat vaší fyzické 
kondici. Kdo šlápne do  pedálů a  přijede 
do Máchova kraje či do Lužických hor, urči-
tě nebude zklamán. Ze 740 km cyklotras si 
vybere opravdu každý a názvy jako Zámec-
ká, Generálská, Slunečná či Cyklookruh přes 
tři státy budou jistě lákadlem. Díky nená-
ročným terénům je navíc oblast Podralska 
vhodná i pro rodinnou dovolenou. Naopak 
na  zdatné cyklisty čekají náročnější okru-
hy v  Krkonoších nebo v  Jizerských horách. 
S přesuny do jednotlivých míst vám pomo-
hou i cyklobusy či turistické autobusy, které 

jezdí v letní sezoně a jejich jízdní řády na-
leznete na www.liberecky-kraj.cz.

Jestliže raději nazujete pohorky a  vydáte 
se prozkoumávat náš region pěšky, neměli 
byste si nechat ujít oblast Frýdlantska, která 
láká sakrální a  lidovou architekturou, skal-
ními vyhlídkami nebo divokými vodopády. 
Díky husté síti turistických tras se i  odsud 
můžete vydat za  krásami Jizerských hor 
a  křížem krážem je projít. Vaším cílem mo-
hou být skalní bludiště, horské chaty nebo 
četné rozhledny, ze kterých se nabízí neza-
pomenutelné výhledy. Pokud budete ces-
tovat s  dětmi, neměli byste si nechat ujít 
putování Za pověstmi Českého ráje, kde vás 
téměř na každém kroku překvapí mohutné 
středověké hrady či pohádkové zámky, skal-
ní města či soustavy rybníků. 
Máte chuť vyzkoušet něco nevšedního? Láká 

vás Tarzanův skok, obří houpačky, bun-
gee trampolína? Potom neváhejte 
a  vydejte se do  některého z  lano-
vých center, kde máte možnost 

zažít adrenalin na  vlastní kůži. Na-
bízejí se centra např. na  Malé Skále, 

v Harrachově, Sloupu v Čechách nebo 
na Nové Vsi nad Nisou. Pokud se držíte 

raději „při zemi“, můžete využít bobovou 

dráhu v Janově nad Nisou nebo Harrachově, 
paintball v Liberci nebo v Mimoni, čtyřkolky 
ve Špindlerově mlýně nebo zorbing ve Vrch-
labí.  Zájemcům o pohled na Liberecký kraj 
z  ptačí perspektivy jsou k  dispozici letiště 
v  Hodkovicích nebo v  Mnichově Hradišti, 
které pořádají vyhlídkové lety. Odvážní mo-
hou vyzkoušet paragliding na Kozákově. 
Pokud vyhledáváte vodní sporty, neměli bys-
te si nechat ujít jízdu na raftu po Jizeře, sjíž-
dění Ploučnice na kanoi či jízdu na vodních 
lyžích na  Horeckém rybníku. A  kdybyste se 
náhodou nechtěli namočit, můžete se vydat 
na  okružní plavbu lodí po  Máchově jeze-
ře. Pro ty, kteří věří, že nejkrásnější pohled 
na svět je z koňského hřbetu, se nabízí ranče 
a jízdárny v Dubé, na Bedřichově, v Lučanech 
nad Nisou, Železnici a řadě dalších míst. 
Aktivní dovolenou můžete propojit i  s  ná-
vštěvou hradů a  zámků, muzeí, slavností, 
jarmarků, koncertů a kulturních akcí. A aby 
vaše dovolená v  Libereckém kraji byla co 
nejpříjemnější, zastavte se na  kterémkoliv 
informačním centru v  regionu a  kupte si 
za  35 Kč slevovou kartu BENEFIT, se kterou 
můžete výrazně ušetřit na ubytování či růz-
ných poskytovaných službách, jako je např. 
sportovní nebo adrenalinová zábava, vstup 
do muzeí a galerií, kulturní akce atd. 
A  že je nabídka na  léto opravdu pestrá, 
o tom se můžete přesvědčit sami. Na www.
liberecky-kraj.cz totiž najdete jednak informa-
ce k jednotlivým aktivitám, ale také k připra-
vovaným akcím.

Přijměte pozvání do Libereckého kraje a vaše 
dovolená tak bude zkrátka barevná…

Barevná dovolená 
v Libereckém kraji
Chcete strávit dovolenou aktivně? V Libereckém kraji to nebude žádný 
problém. Zaleží jen na vás, jaký druh aktivity si vyberete a do kterých 
koutů se vydáte. Dovolená v našem regionu bude barevná. Nevěříte? 
Přijeďte se přesvědčit…

S přesuny do jednotlivých míst vám pomo
hou i cyklobusy či turistické autobusy, které 

jezdí v letní sezoně a jejich jízdní řády na-
leznete na www.liberecky-kraj.cz.

téměř na každém
středověké hrady 
ní města či sousta
Máte chuť vyzkou

vás Tarzanův
gee tram
a  vydejte
vých cen

zažít adre
bízejí se ce

v Harrachov
na Nové Vsi n

raději „při zem
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Ještědský hřbet, Liberec 
a Jizerské hory
Mezi turistické cíle s dlouholetou tradicí patří dominanta Liberce, silueta 
televizního vysílače a horského hotelu na samém vrcholu hory Ještěd 
na jihozápadním okraji města. Tato stavba byla roku 1969 po zásluze 
oceněna prestižní mezinárodní Perretovou cenou.

Nedaleký Ještědský areál je vybaven sedač-
kovými lanovkami, kabinovou lanovkou, 
v letní sezoně je pro návštěvníky připraven 
bike park, v zimě pak upravené sjezdové tra-
tě. Nespornou výhodou areálu je také jeho 
snadná dostupnost z  centra Liberce měst-
skou hromadnou dopravou.
Ideální zázemí tvoří sportovnímu areálu Li-
berec s řadou kulturních i sportovních zaří-
zení. Mezi nejvýznamnější patří zoologická 
zahrada, botanická zahrada, Divadlo F. X. 
Šaldy, Naivní divadlo, oblastní galerie, Seve-
ročeské muzeum, krajská vědecká knihovna 
a  Centrum Babylon (s  Aquaparkem, Luna-
parkem a iQparkem). 
Po příjemném rozptýlení v náruči velkoměs-
ta se může turista opět vrátit do  kraje za-
svěceného přírodním krásám, vždyť tramvaj 
vede z úpatí Ještědu až na konečnou měst-

ské zástavby pod první stromy Jizerských 
hor. Je to jedinečná turistická oblast, která 
nabízí všestranné sportovní a rekreační vy-
žití. Zajímavostí Jizerských hor je mimo jiné 
neobvykle velká koncentrace rozhleden 
(jmenujme např. Štěpánku, Královku nebo 
Smrk), která nemá v žádné oblasti naší země 
obdobu. 
Turista v  Liberci může využít i  další lákavé 
nabídky. Pouhých 25 km od města směrem 
na  sever jsou hranice s  Německem a  Pol-
skem. Není tedy nic snazšího, než se vydat 
na objevné výlety i k našim sousedům.

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

  

Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Turistické a cykloturistické mapy

■ značené turistické trasy

■ cyklotrasy rozlišené podle povrchu

■ kilometráž tras

■ popis nejvýznamnějších   
 turistických atraktivit   
 regionu

■ ubytovací a stravovací   
 zařízení

■ městské památkové 
 rezervace a lidová 
 architektura

■ místa s dalekým 
 výhledem

Navštivte s Kartografií PRAHA      KARLOVARSKO

Která ze tří rozhleden 
v Karlových Varech se nachází 
v nejvyšší nadmořské výšce

1. Diana
2. Vyhlídka Karla IV
3. Goetova vyhlídka ?
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LUBOLUBOŠ NEČAS

Poznejte Evropu 
a svět jinak

Markéta Hejkalová
U nás v Evropě
Na obědě u evropských rodin

Váz., 198 stran, 50 Kč

Jiří Vondrák
Básníci Evropy
Čtrnáct portrétů veliká-
nů evropského šansonu 
a poetické písně
Váz., 280 stran, 110 Kč

Jan Drbohlav, Michal Dvořák
Pandurango
Cesta za bohem hudby
Bonus: CD s  22 unikátními na-
hrávkami z cesty kolem světa
Váz., 160 stran, 110 Kč

Přečtěte si seriálové příběhy

Jan Míka
Příkopy
Váz., s přebalem, 112 stran, 50 Kč

Ivo Pelant
Škola na Výsluní
Váz., 272 stran, 50 Kč

Josef Klíma
Vlna
Váz., 144 stran, 199 Kč

Zacvičte si doma

Olga Šípková, Jana Šavrdová, 
Vladimír Valouch, Václav Krejčík
Buď fi t s ČT
Buď fi t s ČT 2. Domácí po-
silovna
Bonus: DVD
Obě knihy: váz., 176 stran, 
110 Kč každá

Vaříme s Kluky v akci 
(speciální edice)

Maria Froydová
Lechtivé vaření
Brož. s  klopami, 80 stran, 
99 Kč

Maria Froydová
Jak chutná Andalusie
„fenomenalmente“
Brož. s klopami, 128 stran, 99 Kč

Tip z pořadu Sama doma

Monika Golková, Dagmar 
Janatová
Jím a  mládnu aneb Anti-
aging na talíři
Stále mladí díky správné stravě
Brož. s klopami, 96 stran, 150 Kč

Portréty známých tváří 
z obrazovky

Šárka Horáková
Dvojjediná Štěpánka 
Haničincová
Váz., 112 stran, 60 Kč

Luboš Nečas
Známe TVáře 
bez svatozáře
Váz., s přebalem, 
184 stran, 199 Kč

Jak správně třídit 
 odpady

Jarmila Šťastná
Kam s nimi
Vše o třídění 
a recyklaci odpadu
Bonus: DVD

Váz., 120 stran, 69 Kč

Pro milovníky 
sportu

David Lukšů, Aleš Palán
Hráč, který přežil

Stanislav Konipásek
Váz., 224 stran, 50 Kč

Otakar Černý
Brankám bylo 

padesát aneb 
Díky táto
Váz., 176 stran, 50 Kč

Uvedené knížky obdržíte u  dobrých knih-
kupců, v  síti obchodů Levné knihy KMa 
nebo prostřednictvím e-shopu České tele-
vize na www.ceskatelevize.cz.
Navštivte naše specializované prodej-
ny – ČT nabízí v  budově České televi-
ze v  Praze na  Kavčích horách (otevřeno 
Po–Pá 10.00–14.30 hod.) nebo Reprezen-
tační prodejnu ČRo a ČT v centru Prahy na 
Vinohradské třídě 13.

Aktuální informace o knížkách z produkce 
Edice ČT najdete na www.edicect.cz. 

Prázdninová nabídka 
České televize
Dva měsíce volna jsou tady. Mnozí z vás se vydají na dovolené a prázd-
niny. V cestovním zavazadle by vám rozhodně neměla chybět nějaká 
hezká knížka pro zpestření pobytu, ať už budete kdekoli. Česká televize 
pro vás připravila seznam zajímavých publikací za velmi příznivé ceny.
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S námi máte výběr…

Napište nám tři nejúspěšnější tituly, 
které v Edici ČT vyšly. Své odpovědi 
nám posílejte na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. Pět 
ze správných odpovědí dostanou 
zajímavou publikaci.

www.edicect.cz
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Dovolená plná zážitků v Orlických 
horách a Podorlicku
Obujte si pevné boty, vezměte rodinu, part-
nera nebo kamarády, a přijeďte k nám za krá-
sami Orlických hor a  Podorlicka. Navštívit 
můžete například lanové Spider´s cent-
rum Říčky v  Orlických horách. Zadovádět 
si tu můžete na  čtyřkolkách i  koloběžkách 
nebo využít moderní sedačkovou lanovku, 
která vás vyveze až na vrch Zakletý. Odtud 
se vám naskytne krásný výhled na polskou 
část Orlických hor, hřebeny Krkonoš nebo 
Jeseníků. Asi 1 km pod vrchem Zakletý se 
nachází významná turistická křižovatka Pě-
ticestí, která je ideálním výchozím místem 
pro celý hlavní hřeben Orlických hor. Vodá-
ci ocení bezmála 100 km splavných úseků, 
místy adrenalinových sjezdů, řeky Orlice. Tě-
šit se můžete také na síť in-line a cyklo ste-
zek Orlicka-Třebovska. Dále máte možnost 
prověřit své schopnosti v adrenalinových 
centrech Peklák a Cakle. Rychlá kola moto-
kár pak na vás čekají v Rychnově nad Kněž-
nou. Je-li vám to stále málo, potom více na 
www.orlickehory-cz.info.

Pohádkové Krkonoše 
a Podkrkonoší
Vydejte se na Pomezní boudy za 
pohádkami spisovatelky Marie Ku-
bátové. Pohádková stezka vede 
tichou přírodou s volně pobíhající 
zvěří, přes vrchy a údolí. Odměnou 
vám budou rozzářené oči vašich 
dětí, na které tu také čekají houpačky 
a prolézačky, nebo dřevěná odměna 

trvalé hodnoty – „Maloúpský 
groš“. Ve  východních Krko-
noších na vás pak čeká turis-
tická hra. Pro toho, komu se 
podaří při putování Krakono-
šovým královstvím nasbírat 
do cestovního glejtu dostatek 
razítek, je tu připraveno pár 
pěkných odměn. Podkrkonoší 
vás zve k návštěvě pohádková 

přehrada Les Království nedaleko Dvora 
Králové nad Labem. Její prohlídku vám bez-
pochyby zpříjemní stejnojmenná naučná 
stezka. No, a když zavítáte sem, nezapomeň-
te návštívit královédvorskou zoo. Tajemný 
šepot mystických příběhů uslyšíte například 
v mučírně hradu Pecka nebo lékárně plné 
nejrůznějších lektvarů Hospitalu Kuks. Po-
kud rádi fotíte, můžete se přihlásit do foto-

Prázdniny 
v Královéhradeckém kraji
Toužíte po dovolené plné zážitků? Vydejte se o prázdninách do Králové-
hradeckého kraje. Dobrodružství tu na malé i velké návštěvníky číhá do-
slova na každém kroku!
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soutěže Podzvičinska o zajímavé ceny. 
www.krkonose.eu, www.podzvicinsko.cz 

Hradeckem na vlnách adrenalinu
Pokud je pro vás dovolená plná adrenalinu 
tím nejlepším relaxem, pak se vydejte strávit 
své prázdninové dny na Hradecko! Vyznava-

či skateboardu najdou skateparky 
nejen v Hradci Králové, ale i v Tře-
bechovicích a  v  Novém Bydžově. 
A ten, kdo potřebuje ještě více adre-
nalinu, určitě nepohrdne návštěvou 
lanového centra na  Stříbrném 

rybníku nebo bohatou nabídkou 
leteckých služeb v  Hradci Králové. Součás-
tí nabídky je i  let balonem nebo sólo či 
tandemový seskok. Pokud vám učarovaly 
„in-lajny“, pak máte možnost projet se nejen 
po  asfaltové cyklostezce vedoucí krásnou 
lesní oborou s  bílými daňky a  kanci mezi 
Třebechovicemi a  Týništěm nad Orlicí, ale 
využít i  tzv. Hradečnici, která patří k  nej-
významnějším cyklotrasám v  hradeckých 
lesích a  je dostupná MHD. www.ic-hk.cz; 
www.stribrny.rybnik.cz; www.lshk.cz

Za pohádkou do Českého ráje
K  Českému ráji se váže množství legend 
a pověstí. Z těchto příběhů, které se možná 
staly, možná nestaly, vychází zábavná hra 
pro malé i  velké cestovatele „Za  pověst-
mi Českého ráje“. Díky této hře se třeba 
dozvíte, že na  rybnících mezi Dětenicemi 

a Kopidlnem žije hodný 
vodník Čeperka, v  Pra-
chovských skálách má 
svou květinovou zahrád-
ku neposedný skřítek 
Pelíšek a v oboře blízko 
zámku Humprecht je 

modrá studánka, 
v  které je ukrytý 
poklad. Také už 
budete vědět, že 
vznik vrchu Zebína 
nedaleko Jičína má 
na  svědomí čert. 
Podrobné informa-

ce o  celém pohádkovém putování najdete 
na  www.cesky-raj.info. V  termínu 8.  až 13. 
září nezapomeňte dorazit do  Jičína. Celé 
město totiž v těchto dnech ožije pohádkou 
a pohádkovými bytostmi, tentokrát na téma 
Pohádka v  krajině – krajina v  pohádce. 
www.pohadka.cz

Aktivně v Kladském pomezí
Pokud jste rádi v  pohybu a  toužíte po  ak-
tivním odpočinku, pak přijeďte do  Kladské-
ho pomezí – do  regionu ležícího při hranici 
s Polskem mezi Krkonošemi a Orlickými ho-
rami. Velmi pestrá, převážně hornatá krajina 
s  množstvím přírodních krás a  historických 
památek je protkaná hustou sítí turistic-
kých tras a cyklostezek. Na kole vyzkoušejte 
Okruh T. G. Masaryka nebo zavítejte do Jes-
třebích hor.  Milujete výšky a  trochu adre-
nalinu v krvi? Vydejte se do lanového centra 
v Adršpachu. Příznivci horolezectví a dalších 
aktivit v přírodě se každoročně schází na Me-
zinárodním horolezeckém fi lmovém fes-
tivalu v Teplicích nad Metují, který se letos 
koná 27.–30. srpna.  Pokud dáváte přednost 
vodním radovánkám, nejlepší podmínky 

pro jachting, windsurfi ng, kiting a  další 
vodní sporty najdete na  přehradě Rozkoš 
u  České Skalice. Kam za  dalšími aktivitami 
a tipy k návštěvě zajímavých míst najdete na 
www.kladskepomezi.cz. 

Zaujala vás naše nabídka? 
Přijeďte o prázdninách do Krá-
lovéhradeckého kraje a nezapo-
meňte fotit. Potom se budete moci 
zúčastnit fotosoutěže o nejorigi-
nálnější letní snímek, zachycující 
třeba právě vaše blízké při ak-
tivní dovolené u nás. Podmínkou 
je, aby bylo ze snímku patrné, 
že byl pořízen na území našeho 
kraje. Snímky ve formátu 9 x 13 
LESK nebo JPG, můžete zasílat 
nejpozději do 15. srpna na adresu 
redakce nebo info@kampocesku.
cz. Nezapomeňte připojit také 
krátký komentář k zaslanému 
snímku, popřípadě připojit pár 
slov o tom, jaký dojem na vás 
návštěva Královéhradeckého 
kraje zanechala. POZOR: Pro au-
tory 3 nejoriginálnějších snímků 
máme připraveny pobytové pou-
kazy pro dvě osoby (případně + 
dítě) na prodloužený víkendový 
pobyt v hotelu HAVEL v Rychnově 
nad Kněžnou. 

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti

www.hradeckraloveregion.eu
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Králický Sněžník – Cihelna 2009
Přestože je Králický Sněžník co do  rozlohy 
nejmenší turistickou oblastí  Pardubického 
kraje, už více jak deset let se tu koncem srp-
na pořádá největší setkání příznivců milita-
rií v  ČR. Je zaměřeno na  vojenskou historii 
i techniku minulého století. Letos si fandové 
vojenství a vojenské historie dali dostaveníč-
ko v  Králíkách 21. a  22. srpna. Hlavním bo-
dem programu je několik bojových ukázek 
v režii vojenskohistorických klubů převážně 
s tematikou druhé světové války. Dále bude-
te moci zhlédnout například ukázky Armády 
ČR, integrovaného záchranného systému 
nebo výstavu vojenské historické techniky. 
Více informací naleznete na www.akcecihel-
na.com a na www.vychodnicechy.info. 

Orlické hory a Podorlicko 
– Homolské schody 2009
V sobotu 22. srpna se koná na pout-
ním místě zvaném Homol dlouho 
očekávaná kulturně-společenská 
a  charitativní akce HOMOLSKÉ 

SCHODY 2009. Cílem akce 
je upozornit na  ohrožené 
památky regionu, přede-
vším pak na  zdejší unikátní 
schodiště. V  tento den se 
na  homolské schody vrátí 
andělé (v  minulosti odci-
zení, zničení nebo uložení 
v  depozitáři), které vyrobi-

ly děti z daleka i blízka. 
Pro rodiče s dětmi bude 
připraven celodenní pro-
gram, zaměřený na  sou-
těže, zábavu i  poučení. 
Vedle ukázek skautingu, první pomoci, paint-

ballu a airsoftu vystoupí 
autorka Lexikonu ohro-
žených druhů strašidel 
Vítezslava Klimtová. Ta 
také představí nově ob-
jevené homolské stra-
šidlo. Dospělí budou 
moci navštívit tradiční 

Když na východ, 
tak přímo do ráje!
Nastala doba prázdnin, a mnozí ještě přemýšlí, kam na dovolenou. Ať už 
jste vyznavači aktivního odpočinku nebo máte raději památky či kultu-
ru, v Pardubickém kraji vám můžeme nabídnout od každého něco. Moře 
tu sice nenajdete, zato celou řadu možností, jak skvěle strávit volný čas.

KKAKAKAKAKAMMMM nna ýývýllet2222222222222222222

na.com a na www.vychodnicechy.info. 
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Orlické hory a Podorlicko:
4. 7. Novohradská 70. Kerhartice 
(memoriál Ing. Františka Mejdra)
5. 7. Pastvinský triatlon 
8. 8. Pastvinská nota  
(Country-blue grass-folk festival)
21. 8. Pelinyfest, park Peliny Choceň 
(3. ročník festivalu regionálních kapel)
22. 8. Pivní slavnosti, park Peliny Choceň

Pardubicko:
17.–18. 7. České hrady pod Kuňkou
(hudební festival v amfi teátru)
26. 7. Festival dobových řemesel na Kuňce

Chrudimsko-Hlinecko:
2.–7. 7. Loutkářská Chrudim 2009  
1. 8. Lughnasad Nasavrky 
7.–9. 8. Pouť v Chrudimi 
14.–16. 8. Chrudim plná zážitků 
29.–30. 8. Adámkovy folklorní slavnosti 
Hlinsko

Českomoravské pomezí:
4. 7. Závody horských kol Březová nad 
Svitavou
18. 7. Moravskotřebovský bramborák 
(festival folkové a country hudby na zámku)
22. 8. Bitva Mladějov – Blosdorf (1915) 
20.–21. 8. Polička 555 
(hudební festival, jarmark, divadlo, ohňostroj)
29. 8. Kejkle a kratochvíle Moravská Třebová
(festival řemesel, kejklířů a trubadúrů)
Toulovcovy prázdninové pátky 
(maraton pohádek a koncertů)

KAM_cervenec_srpen_2009_CZ_08.indd 22KAM_cervenec_srpen_2009_CZ_08.indd   22 25.6.2009 0:59:1425.6.2009   0:59:14



23KAM na výlet

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti

jarmark plný dobrot, jako například domá-
cích křápanců, chlenských uzenin nebo pře-
stavlckých koláčků. Uskuteční se také něko-
lik jedinečných prohlídek poutního chrámu 
na  Homoli, jinak veřejnosti zcela uzavře-
ného. Přijet můžete autem a  zaparkovat 
na záchytném parkovišti. Odtud vás doveze 
na Homol Audisbus. Avšak na kole můžete 
přijet až pod Homol, dát ho tu do úschovny 

a dále se vydat speciálními linkami Audisbu-
sů na prohlídky okolních měst. V Rychnově 
je připravena prohlídka ve  stylu „Bylo nás 
pět“, zakončená v  novém pivovaru. V  Pot-
štejně to je noční strašidelná prohlídka zám-
ku, v  Chocni pivní festival a  v  Kostelci pro-
hlídka nového zámku. Zlatým hřebem celé 
akce pak bude večerní koncert Věry Marti-
nové. Více na www.homolskeschody.cz.

Pardubicko 
– Czech Open 2009
V Pardubicích, se ve dnech 16. 7.–2. 8. usku-
teční už 20. ročník Mezinárodního festivalu 
šachu a her Czech Open 2009. Sejdou se tu 
vyznavači šachu, bridže, go, scrabble, pokru, 

dámy, piškvorků jakož i  luštitelé křížovek či 
fandové rubikových kostek. Záštitu nad fes-
tivalem převzal prezident republiky Václav 
Klaus, hejtman Pardubického kraje Radko 
Martínek, náměstek hejtmana Pardubické-
ho kraje Jan Tichý a primátor města Pardubic 
Jaroslav Deml. Czech open však není jenom 
o šachu a podobných hrách. Součástí turna-
je je i bohatý doprovodný program.  Můžete 
se zúčastnit například turnaje v  bowlingu, 
turnaje v malé kopané, a když už vás omrzí 
rychlý pohyb, můžete třeba vyrazit na  vý-
let, který pro vás v rámci turnaje pořadatelé 
připravili. Více informací včetně ubytování 
a dopravy na www.czechopen.net.

Chrudimsko-Hlinecko – Veseloko-
pecký jarmark 2009
Zavítáte-li 18. a  19. července do  regionu 
Chrudimsko-Hlinecko, pak byste si neměli 
nechat ujít Veselokopecký jarmark. Již tra-
dičně se jej zúčastní téměř stovka pečlivě 
vybraných lidových výrobců z  celé České 

republiky. Nebudou 
mezi nimi chybět ani 
řemeslníci ocenění 
titulem „Nositel tra-
dic lidových řemesel“. 
Návštěvníci si bu-

dou moci vybírat z nabídky ručně tkaných 
textilií, modrotisku, košíkářských výrobků, 
dřevěných užitných předmětů, keramiky, 

textilních hraček, ale třeba i  bylinkových 
produktů a  koření. Navíc se ve  dnech 15. 
a  16. srpna na Veselém Kopci můžete do-
vědět něco o  tom, jak se dříve hospodaři-
lo. Tak se totiž jmenuje program věnova-
ný ukázkám tradičního zpracování plodin 
a zemědělských produktů, kdy budou k vi-
dění i  staré zemědělské stroje: mlátičky, 
stabilní motory, povříslovač apod. Více 
na www.vychodnicechy.info.

Českomoravské pomezí – Rytířské 
hrátky na hradě Svojanov
Hrad Svojanov leží nedaleko Poličky a  již 
hezkou řádku let je místem konání nejrůz-
nějších kulturních akcí, šermířských vystou-
pení, řemeslných jarmarků, koncertů, di-
vadelních festivalů apod. Jednou z mnoha 
akcí jsou také rytířské hrátky, které se letos 
na  Svojanově konají 3.–6. července. Ná-
vštěvníci si v těchto dnech mohou prohléd-
nout dobový život obyvatelů hradu, rytíř-
ské turnaje anebo ukázky zbraní a řemesel. 
Další akcí, která na Svojanově proběhne, je 
divadelní pouť 8.–9. srpna. Těšit se můžete 
například na  divadelní představení, kon-
certy, Svojanovský kabaret, kejklíře nebo 
dobové tržiště. Pro více informací klikněte 
na www.svojanov.cz. 

www.vychodnicechy.info
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Mezi zajímavé turistické cíle města patří také 
židovský hřbitov, kaple sv. Rozálie, stejně jako 
kostel sv. Václava, v jehož blízkosti roste staletý 
památný buk. Neméně poutavým je i  domek 
Prokopa Diviše a Tyršova rozhledna přezdíva-
ná Rozárka, která je zpřístupněna denně, od 
15. června do 15. září od 10.00 do 17.00 hodin. 
Aktivní odpočinek ve  městě si můžete do-
přát ve  sportovním areálu Pod Černým le-
sem, s  koupalištěm, kempem, tenisovými 
kurty, minigolfem a bowlingem. K projížďce 
na kolečkových bruslích a na kole láká nová 
cyklostezka Žamberk – Líšnice. K  procház-
kám, výletům i  odpočinku můžete využít 
okolí řeky Divoké Orlice či zámecký park. 
A stejně tak i okolní přírodu, protkanou hus-
tou sítí turistických a cyklistických tras. 

Prázdninové pozvání:
18. 7. Pivní slavnosti – fotbal. stadion 
23.–25. 7. Orlická brána 2009 
 (kulturní festival) okolí Tyršovy 

rozhledny, Divišovo divadlo
15. 8. Ejhle, loutka (divadelní festival) 

kaplička Pod Suticí
11. 7.–30. 8. Moje milovaná panenka 
 (výstava) městské muzeum 

Žamberk
Podhorské město leží v údolí 
řeky Divoké Orlice. Do minulosti se tu 
můžete vydat například dochovanou 
městskou památkovou zónou nebo 
projít expozicemi městského muzea.

Infomační středisko Žamberk 
Kostelní 446, 564 01  Žamberk
Tel.: +420 465 612 946 
E-mail: info@orlicko.cz 
www.zamberk.cz

Co říkáte roz-
dílnosti krajů 
Pardubického 
a  Královéhra-
deckého z  po-
hledu ofi ciál-
ních statistik? 
Pardubický 
kraj vznikl 
oddělením 
od  bývalé-
ho Výcho-
dočeského 

kraje. Většina rekreač-
ních zařízení a kapacit zůstala v severní části 
Královéhradeckého kraje. V našem kraji trpí-
me nedostatkem ubytovacích kapacit, ale je 
tady mimořádně krásná příroda a památky. 
Nicméně vliv na žebříček návštěvnosti, kde 
se pohybujeme mezi českými kraji na před-
posledním místě, má zanedbaná infrastruk-
tura, kterou by měly změnit připravované 
projekty z  evropských fondů.  K  tomu, aby 
se stal Pardubický kraj atraktivním regio-
nem pro zahraniční i  domácí návštěvníky, 
potřebuje dostatek fi nančních prostředků 
a kvalitnější služby. V období 2007 až 2013 
se nabízí možnost výrazně posílit nabídku, 
rozšířit spektrum atraktivních míst a  pod-
statně zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. 
Přednost dostanou mimořádné nápady, 
které by lákaly turisty. Přednostně chceme 
podpořit v turisticky atraktivních lokalitách, 
které tvoří páteřní oblast cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji, komplexní projekty za-
měřené na rozvoj turistického ruchu. Máme 
na  mysli  oblast Králického Sněžníku, Klad-
ruby nad Labem, Pardubice s  renesančním 
zámkem, Litomyšl a Moravskou Třebovou. 

Je patrné, že také v návštěvnosti památek je stále 
co zlepšovat. Kde vidíte příčinu toho, že památka 
UNESCO, zámek v  Litomyšli, má menší návštěv-
nost než některé méně významné památky? Jak 
je ale možné, že zámek Nové Hrady vykázal v roce 
2007 návštěvnost 5 tisíc a za loňský rok to bylo již 
40 tisíc návštěvníků? 

O Litomyšl je zcela určitě celoroční zá-
jem. Po obnově zámeckého návrší v Litomyšli, 
kdy dojde k  propojení zámku s  regionálním 
muzeem a  podzámčím, se zvýší pestrost slu-
žeb a atraktivita této lokality. Věřím, že se vý-
razně zvýší turistický ruch v Litomyšli. Zámek 
v  Nových Hradech patří rodině Petra Kučery. 
Vlastníma rukama a z vlastních peněz postup-
ně opravují celý areál. Každý rok přichystají pro 
návštěvníky novinky. Nesporně zajímavá je ex-
pozice jízdních kol v bývalém zámeckém špý-
charu. Velkým lákadlem jsou zámecké zahrady 
u rokokového zámku, kam se lidé rádi vracejí. 

Jak vnímáte vznik nové společnosti Orlické hory 
a Podorlicko, vzniklé na území obou krajů? 
Považuji za  logické, že se cestovní ruch neřídí 
hranicemi krajů. Orlické hory jsou pouze jedny. 

Myslíte, že je potřeba změnit obecné povědomí 
o tradiční oblasti východní Čechy a striktně vyme-
zit, co je kraj Pardubický a co Královéhradecký? 
Podporujeme spolupráci se sousedním kra-
jem. Značka Východní Čechy zahrnuje území 
obou krajů, což není pro turisty příliš čitelné. 
Připravujeme novou koncepci cestovního 
ruchu v kraji, kde sehraje propagace našeho 
Pardubického kraje důležitou roli. Určitě do-
plníme propagační materiály o internetovou 
prezentaci. Chceme oslovit mladší kategorii 
potenciálních návštěvníků a  k  tomu právě 
využijeme moderní komunikační techno-
logie, jako jsou například spoty v  rozhlase 
nebo prezentace na facebooku. 

Závěrem mi dovolte otázku. Jaké místo v Pardu-
bickém kraji můžete doporučit našim čtenářům, 
například pro rodinný výlet?
Určitě bych je pozval do Moravské Třebové, 
kde rodiny s dětmi najdou vše, co potřebují 
k rekreaci, a to zámek, aquapark nebo teni-
sové kurty. Pro společné výlety na kole nabí-
zí okolí města ideální podmínky. 
Děkuji za rozhovor…

Luděk Sládek

Více na www.kampocesku.cz.

Radko Martínek 
o kraji perníku
Pardubický kraj je součástí východních Čech, ob-
lasti, o které statistiky cestovního ruchu nehovoří 
vždy příliš lichotivě. Proto jsem požádal pana Rad-
ko Martínka, hejtmana Pardubického kraje, o jeho 
pohled na některé z problémů. 

I fInfomační středisko Žamberk
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25KAM na výlet

Jakmile pomine první rozechvění způsobené zimní absencí 
a zpomalím natolik, že vnímám i směrové šipky, vyvstane otáz-
ka. Kam se vydat? Pominu-li fakt, že většina silnic je po  zimě 
našim miláčkům nesjízdná, najdou se stále úseky, po  nichž je 

radost jezdit. Přesto výlety na  Dubou od  Mělníka, pod poli-
cejním dozorem, jsou spíše výjimkou. Každé místo u  nás má 

nějaký ten „jezditelný“ úsek, okořeněný památkou, vyhlídkou či 
hospůdkou na oběd. Mým tipem na víkendovou jízdu je hra-

niční silnice od  Dobrušky do  Bartošovic v  Orlických horách, 
kterou můžete doplnit jednou lahůdkou. Pokračujte na Krá-
líky, přes Dolní Hedeč do obce Kopeček. Šplhání horší silnicí 
vás odmění neopakovatelným výhledem. Odtud se pak dá 
vyrazit prakticky kamkoliv, třeba do Podorlicka, a věřte mi, 
tahle cesta vás ani na okamžik nenechá bez vydechnutí. Více 

tipů na www.kampocesku.cz.

Než vyrazíte, myslete na  jedinou věc. Řídíte hlavou a  ne rukama! 
Hodně šťastných kilometrů bez nehody a dobrou náladu. 

Michal Čížek

Jednostopí slalomáři
Odřená bunda mi připomíná minulou sezonu, stejně jako stromu 
jeho letokruh. Na helmě čistím zbytky čmeláka, kterého už nepřesvěd-
čím, že jsou věci, kvůli kterým stojí za to žít. Naskočím do bot a loučím 

se s příbuznými. Zrychluji každým krokem 
ke garáži, kde opráším lak a otočím klíčkem. 

Už není cesty zpátky. Jsem její a ona je má.

Poznáváte…?

Pokud víte, jak se tato skulptura 
jmenuje, napište nám do 15. 8. na 
adresu redakce nebo na info@kam-
pocesku.cz. Pro pět ze správných 
odpovědí máme připraveny mapy, 
věnované Kartografi í Praha.      -red-

www.kampocesku.cz
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Díky unikátní sbírce traktorů a sbírce historic-
kých oradel se řadí mezi nejvýznamnější ev-
ropská zemědělská muzea.  Prozatímní expo-
zice a  zpřístupněné depozitáře se nacházejí 
na ploše 2 200 m2, ke které v roce 2009 přibu-
de první plně rekonstruovaná výstavní hala.

Expozice:
Historické traktory
Ve dvou výstavních halách je vystaveno 74 
strojů tří desítek výrobců. Jde o ucelený pře-
hled traktorů a zemědělských parních strojů 
tuzemské i zahraniční provenience, převáž-
ně z první poloviny dvacátého století. 

Sklízecí mlátičky
Expozice je zaměřena na přehled sklízecích 
mlátiček (kombajnů), používaných v země-
dělství. 

Zpřístupněné depozitáře:
Stabilní motory
Depozitář stabilních motorů patří díky 
množství vystavených exponátů od  řady 
světových výrobců k  návštěvnicky nejvy-
hledávanějším místům muzea. Návštěvník 
zde může obdivovat různorodost konstruk-
cí, technické zpracování a  zdařilé estetické 
provedení práce našich předků.

Obilní mlátičky
Depozitář představuje systémy strojů pro 
mlácení obilí, jež měly vliv i  na  pozdější 
vznik kombajnů. Zachycuje vývoj v mlácení 
od  cepů ručních a  mechanických přes jed-
noduché mlátičky až po dokonalejší mlátič-
ky čisticí. 

Nová expozice:
„Dřinu strojům? Dřinu strojům!“ připravova-
ná expozice, mapující vývoj a druhy energe-
tických zdrojů v zemědělství (2009–2010).

Další činnosti:
NZM Čáslav pořádá každoročně prezentač-
ní akci „Pradědečkův traktor“, která se koná 
první červnový víkend. Je spojená s předvá-
děním historických traktorů, parních strojů 
a  dalších zemědělských exponátů v  chodu 
s pestrým doprovodným programem.  

Otevírací doba:
od 1. 4. do 31. 10., mimo pondělí, 8.00–12.00, 
13.00–17.00 hod., poslední prohlídka v 16.30 
hod.
Skupinová prohlídka mimo sezonu po před-
chozí objednávce.

Vstupné:
základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč   

Národní zemědělské muzeum Praha 
– NZM Čáslav
U Drobovic 1762, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 311 146, mobil: 731 244 101
E-mail: nzm.caslav@nzm.cz
www.nzm.cz 

Národní zemědělské 
muzeum Praha představuje
NZM Čáslav – Muzeum zemědělské techniky
V Čáslavi sídlí Muzeum zemědělské techniky, specializované na studi-
um a prezentaci historické i současné techniky používané v zeměděl-
ství.  V rozsáhlých objektech bývalého vojenského autoparku se nachází 
depozitáře a expozice zaměřené především na mechanizaci rostlinné 
výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. 

Hotel Zámek Mostov, WESTBOHEMIA 
HOTELS
Mostov 1, 353 01 Cheb
Tel.:+420 354 597 277
Fax: +420 354 597 334
E-mail: recepce@mostov.cz
www.westbohemiahotels.cz
www.mostov.cz

Hotel Zámek Mostov
Romatický zámecký balíček – 2 dny

Obsah balíčku:
2x noc v pokoji STANDARD se snídaní
1x aroma koupel
1x čokoládová masáž
1x parafínový obklad
2x vstup do bazénu + sauny (3 druhy)
1x 3chodové menu při příjezdu (od 05/09 
forma bufetu)
1x slavnostní 5chodové zámecké menu pro 
dva
1x ovocná mísa na pokoji, snídaně na pokoj 
na požádání

1x lahev minerální vody
1x vstup do Muzea porcelánu
Wifi  připojení v prostorách zámku

Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 
3 900 Kč
Vyšší standard ubytování možný 
za příplatek:
za jednolůžkový pokoj: 200 CZK/den
za pokoj PLUS: 150 CZK/osobu/den
za pokoj DE LUX: 300 CZK/osobu/den
za SUITE Zámek: 500 CZK/osobu/den
za SUITE Mlýn: 300 CZK/osobu/den
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FULNEK: Oslavy 
Dne města v novém
Půvabné městečko, spojené se jménem J. A. Komenského 
– „učitele národů“, který zde působil v letech 1618–1621 jako 
správce bratrské školy, chystá oslavy 716. výročí od svého založení (1293).

Oslavy proběhnou v  sobotu 29. srpna 
na  náměstí Komenského. Městské kulturní 
centrum spolu s  agenturou Keltík Ostrava 
přichystalo XVI. den města s historickou te-
matikou na  hlavní a  vedlejší scéně. Oslavy 
zahájí dechová hudba Děrničanka. Chybět 
nebude jarmark s  řemeslníky v  dobových 
kostýmech, historické táborové ležení s do-
bovými soutěžemi pro děti i dospělé, rytíř-
ská klání či středověká hudba skupiny Ko-

dex. Dále to bude 
recesní scénka 
z  dalekého Ja-
ponska, pohád-
ka pro děti, ale 
i  skotské a  irské 
t r a d i c i o n á l y , 
české balady 
v  podání Ostré 
trávy nebo tem-

peramentní fl amengo tanečnice Margarity 
či vystoupení Železného Zekona. Večerní 
program nabídne ohňovou show a sloven-
skou skupinu Vodopád. 
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu!

Městské informační centrum
Masarykova 49, 742 45  Fulnek
Tel.: +420 556 713 713
E-mail: mic@fulnek.cz
www.fulnek.cz

Svatobořice-Mistřín
Tel.: +420 518 620 217
GSM: +420 777 948 493
E-mail: obkd.svatoborice@tiscali.cz
www.svatoborice-mistrin.cz
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Od 23. do 26. 7. se můžete pobavit u de-
chové či cimbálové muziky, hudby ve stylu 
country nebo naslouchat chrámovému zpě-
vu inspirovanému lidovou tradicí. Obdivovat 
můžete i dovednost tradičních řemeslníků, 
krásu krojů a v neposlední řadě i vystoupe-
ní tanečníků a těles domácích i zahraničních 
(BROLN, cimbálová muzika Danaj, slovenský 
Gymnik, Doina Murešulvi z Rumunska, Putu-
mayo z  Kolumbie nebo Vetrinche z  Bulhar-
ska). Více na: www.svatoborice-mistrin.cz

Či že ste husličky…
Čtvrtý červencový víkend zvou 
Svatobořice-Mistřín na IX. ročník 
mezinárodního folklorního festiva-
lu „Mistřín 2009“.

Tak jako se stala obrovským hitem cyklotu-
ristika, tak se pomalu do popředí dostává 
i  tzv. hipoturistika. Stále více přibývá lidí, 
kteří se začínají rekreačně věnovat jezdec-
tví. Koně se po mnoha letech opět vracejí 
do krajiny, což je velmi důležité nejen pro 
rozvoj jezdeckého sportu, ale hlavně pro 
krajinu samotnou, která se tak po  letech 
devastace vrací ke své původní, přirozené 
podobě. Vedle sportovního zážitku jízda 
na  koni přináší především krásné zážit-
ky z  cesty přírodou. Kraje se snaží o  dob-
ré značení těchto stezek. Většinou vedou 
přes různé hřebčíny a koňské farmy, kde je 
možno si koně půjčit, ustájit a také se ob-
čerstvit.

-red-

Prrr, koníčku, prrr
Koně dříve bývaly nedílnou součástí každého většího hospodářství. Lidé 
se s nimi potkávali na cestě nebo v přírodě a nebylo to pro ně nic neob-
vyklého. Postupem času, v době rozvoje techniky, ale lidé od koňské síly 
upouštěli. Kůň se pomalu pro mnohé z nich začal stávat spíše koníčkem.

Je veliký, budí respekt. Když 
k jeho hlavě natáhnete ruku, 
pečlivě ji očichá a funí. Má veli-
ké sametové oči, střapatou čup-
řinu nad čelem, unese jezdce, 
utáhne vůz, ale pro rohlík nebo 
jablíčko šel by světa kraj.
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Opava je atraktivním místem, kde o kulturní 
ani sportovní vyžití není nouze. V  průběhu 
července a srpna zpestřuje letní pohodu pře-
devším hudební festival Opavské kulturní 
léto. Stalo se již tradicí, že každý prázdnino-
vý čtvrtek probíhá na  Dolním náměstí v  sa-
motném centru města koncertní vystoupe-
ní. V Opavě se tak budete moct setkat např. 
s  Pavlem Fajtem, Pepou Nosem či Vladimí-
rem Mišíkem. Letošní ročník bude navíc obo-
hacen o letní kino, které bude vždy ve středu 
v městských sadech zvát na fi lmové lahůdky 
pro všechny věkové kategorie. Kompletní 
program Opavského kulturního léta nalezne-
te na stránkách www.opava-city.cz.

Příznivci jízdy na in-line bruslích si v Opavě 
přijdou na  své nejen v  městských sadech, 
kde jsou speciálně upravené in-line stezky. 
Od  května do  září se totiž můžou každou 
sobotu projet ve večerních hodinách přímo 
ulicemi města v rámci pravidelných vyjížděk 
zvaných Oplajn Blade Nights. Přibližně 10 
kilometrů dlouhou trasou provází bruslaře 
hudební doprovod i  městská policie, kte-
rá zastavuje veškerou dopravu ve  městě 
a  zařizuje tak bezpečný průjezd večerními 
ulicemi. Některé z  nočních vyjížděk jsou 
tematicky zaměřené. Vyjížďka zvaná „Bílá 
Opava“ vyzývá všechny bruslaře, aby přišli 

v  bílém oblečení, „Maškarní vyjížďka“ pak 
zve všechny, kteří se rádi baví a chtějí si za-
soutěžit o nejlepší masku na in-line bruslích. 
Večerní jízdy na in-line bruslích jsou v Opa-
vě velmi populární, vždyť každou sobotu 
v  rámci Oplajn Blade Nights projíždí měs-
tem více než 500 in-line nadšenců. Veškeré 
informace získáte na  stránkách Univerzit-
ního sportovního klubu Slezské univerzity 
www.usk-opava.cz.

Léto v Opavě
Okurková sezona letos v Opavě rozhodně nehrozí. O skvělé letní zážitky 
se postarají nejen dvě tradiční opavské akce – festival Opavské kulturní 
léto a vyjížďky na in-line bruslích Oplajn Blade Nights…
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program Opavského kulturního léta nalezne-
te na stránkách www.opava-city.cz.

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

28 KAM do regionu
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V  cyklu Zamrzlý obraz – fi lm a  komiks se 
představí fi lmoví autoři, kteří jsou s komik-
sem osobně spjati (Kevin Smith, Terry Zwi-
goff , Frank Miller, Marjane Satrapi a  další), 
a  také komiksoví kreslíři, kteří zanechali 
otisk ve  fi lmových dílech (Robert Crumb, 
Harvey Pekar, František Skála a další). V ob-
lasti animovaného fi lmu a  komiksových 
adaptací také existuje řada raritních počinů, 
jejichž výběr bude na  LFŠ rovněž předsta-
ven. Těšit se můžete na  retrospektivy sou-

časných rakouských a  belgických tvůrců 
(např. Ulricha Seidla, bratří Dardennů), ale 
i  českých režisérů Václava Vorlíčka a  Věry 
Chytilové. Věnovat se budeme také téma-
tu 100 let polského fi lmu. Francouzskou 
kinematografi i bude zastupovat fi lmové 
neobaroko v čele s Leosem Caraxem, Jean 
Jacquesem Beineixem a Lucem Bessonem. 
Filmové magazíny zemí Visegradu předsta-
ví stejně jako loni výběr fi lmů jednotlivých 
kinematografi í a  během celé LFŠ bude 
probíhat i  kurz vedený pedagogy z  FAMU. 
Vrcholem doprovodného programu bude 
vystoupení newyorské písničkářky a  zpě-
vačky Suzanne Vega, která na LFŠ vystoupí 
26. července se dvěma vynikajícími kolegy: 
doprovodí ji kytarista Gerry Leonard, známý 
také rozsáhlou spoluprací s Davidem Bowi-
em, a baskytarista Mike Visceglia, spoluhráč 
Philla Collinse, Bruce Springsteena aj. 
www.lfs.cz

Filmománie 
v Uherském Hradišti
V půli prázdnin, v termínu 24. 7.–2. 8. 2009, se v Uherském Hradišti koná 
35. ročník jedinečné kulturní akce nazvané Letní fi lmová škola. Pro letoš-
ní rok je připravena řada fi lmových cyklů (Fokus: Rakousko, Jiná Belgie, 
Zamrzlý obraz – fi lm a komiks, Migrace jako syndrom), které budou dopl-
něny množstvím dalších fi lmových sekcí, koncertů, divadelních předsta-
vení, přednášek či workshopů.

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek 
12.–13. 9. 2009
Slovácké slavnosti vína a otevřených pamá-
tek v  Uherském Hradišti jsou jedinečnou 
akcí svého druhu, na které se v dvoudenním 
programu představuje krása tradiční lidové 
kultury turistického regionu Slovácko v plné 
své kráse, rozmanitosti a zároveň ryzí čisto-
tě a  živelnosti. Jejím dějištěm jsou otevře-
né historické památky královského města 
Uherské Hradiště, které je ne nadarmo na-
zýváno slováckou metropolí.
Jedinečnost Slováckých slavností vína a ote-
vřených památek spočívá také v tom, že jde 
o ryze nekomerční přehlídku kulturního dě-
dictví tohoto regionu.
www.slavnostivinauh.cz

V cyklu Zamrzlý obraz film a komiks se
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Slovácké slavnosti vína

Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21
686 01  Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 70  Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz
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Milí čtenáři,
přestože astronomicky vzato už léto začalo, přivítalo nás 
místo sluníčka a tepla spíš pochmurné a deštivé počasí. Ale 
nevěšte hlavy. Ono se to srovná! Ne nadarmo se říká: „Blýs-
ká se na lepší časy“. Zatím nás může léto obveselit z titulu 
krále kulturních akcí. Nezůstávejte doma za pecí a přijeďte 
se podívat na  městské slavnosti často spojované s  řeme-
slnými jarmarky, kde si můžete pochutnat na specialitách 
svých předků či nalézt inspiraci v dobové módě. Svým pro-
gramem lákají také hudební a fi lmové festivaly, kterých se 
během léta pořádá opravdu nespočet. Já osobně se moc 
těším na  letní fi lmovou školu v  Uherském Hradišti. To, že 
su ze Slovácka zkrátka nezapřu. Výběr je letos opravdu bo-
hatý. Už víte Kam?

Nina Kročilová, redaktorka

30 KAM za kulturou www.kampocesku.cz

Hledáte tip na zajímavou letní akci, kvůli kte-
ré byste byli ochotni opustit dům či byt? Pak 
si vám dovolujeme doporučit:

27. 6.–25. 9. hrad Rožmberk
Noční divadelní představení „Nevšední noc 
Petra Voka“. www.kultur-kontakt.cz
3. 6.–5. 9. Český Krumlov
Divadelní představení s neopakovatelným 
zážitkem na otáčivé divadelní scéně (Robin 
Hood, Čarostřelec, Kráska a zvíře, Carmina 
Burana, Rusalka, Tři mušketýři, Ženy Jindři-
cha VIII. Aneb Chudák král(em), Cikánský 
baron). www.otacivehlediste.cz
1.–5. 7. České Budějovice
Múzy na vodě – (Slepé rameno Malše) ví-
cežánrový mezinárodní hudební festival na 
vodní hladině u soutoku Malše s Vltavou. 
www.c-budejovice.cz 
12. 7. Borovany
Borovanské borůvkobraní – soutěž jedlíků v pojí-
dání borůvkových knedlíků a koláčů. Borůvkový 
a řemeslný jarmark, program pro děti s Kaprem 
Jakubem (divadla, kapely), rady pro pěstitele 

kanadských borůvek, léčivé účinky borůvek, bo-
růvková kuchařka a menu (koláče, lívance, šťávy, 
likéry, piva, džemy). www.borovany-cb.cz 
17. 7. Prachatice
Bohemiajazzfest 2009 na Velkém náměstí. 
www.bohemiajazzfest.cz
25. 7. Lenora 
Slavnosti chleba 2009 – pečení chleba v lenor-
ské peci s ochutnávkou. Přehlídka pekařských 
výrobků, soutěž o nejchutnější chléb, ukázky 
řemeslné výroby, výstava ve Sklářském mu-
zeu, soutěže a vystoupení pro děti. Posezení 
u muziky a mnoho dalších zajímavých akcí. 
www.lenora.cz, www.sumava.net/iclenora/ 
8.–9. 8. Strakonice – hrad 
Rumpálování – 10. ročník historických slavnos-
tí na strakonickém hradě. www.strakonice.net
1. 8. Tábor
Lugnasad – Housův mlýn, tradiční oslava 
keltského svátku. www.housuvmlyn.cz 
29.–30. 8. Třeboň
Rybářské slavnosti 2009, tradiční akce, o rybářství 
jako řemesle s obrovskou tradicí. www.trebonsko.cz 
Tyto a mnohé další akce na vás čekají o prázd-
ninách v jižních Čechách. 

STÁLÁ EXPOZICE
JEDE TRAKTOR – SBÍRKA ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY NZM 
(celoročně; velký sál – snížené přízemí)
Unikátní sbírka historických traktorů a dalších 
zemědělských strojů v  moderním prostředí; 
interaktivní program pro děti i pro dospělé.

MALÁ MUZEJNÍ FARMA 
(celoročně; dvůr – vchod z  muzea nebo  
z Letohradské ulice)
Živočišná část – ukázky chovu domácích 
zvířat – živí králíci, slepice a ovce;
rostlinná část (políčko) – různé zemědělské 
plodiny a další rostliny. 

VÝSTAVA
KUPECKÉ POČTY, MÍRY A VÁHY 
(do 16. 8.; výstavní sál v 1. patře)
Nový autorský výstavní projekt NZM Praha, kte-
rý přináší pohled na historický vývoj měr a vah, 
historii měření ve světě a metrologii v českých 
zemích, používané míry, váhové a měnové sys-
témy, ale také lidové kupecké počty, obchodní 
administrativu a kontrolu obchodu.

Pozn.: v  budově NZM Praha probíhá částečná 
stavební rekonstrukce – omlouváme se za pře-
chodná omezení standardního provozu. Dě-
kujeme za pochopení !

MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM 
KAČINA – MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA
284  01 Kutná Hora, Zámek Kačina u  Kutné 
Hory, tel. +420 327 571 170

OHRADA – MUZEUM LESNICTVÍ, MYSLI-
VOSTI A RYBÁŘSTVÍ
373 41 Hluboká nad Vltavou, U Bezdreva 17, 
Lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vlta-
vou, tel. +420 387 965 340

VALTICE – MUZEUM VINAŘSTVÍ, ZA-
HRADNICTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
691  42 Valtice, nám. Svobody 8, tel. +420 
519 352 144

ČÁSLAV – MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
286  01 Čáslav, U  Drobovic 1762, tel. +420 
327 311 146, 604 236 611

www.jiznicechy.cz www.zamek-horovice.cz

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00  Praha 7
Tel.: +420 220 308 200
E-mail: nzm.praha@nzm.cz

Národní zemědělské 
muzeum Praha

Jihočeské prázdniny 
aneb kam jinam na dovolenou... Státní zámek Hořovice

Kulturní programy a výstavy na státním zám-
ku v Hořovicích mají svou dlouholetou tradi-
ci. Buďte u toho!

4. 4.–31. 10. Výstava umělecké litiny
4. 4.–31. 10. Výstava gramofonů
4. 4.–31. 10. strašidla ve sklepení
4. 4.–31. 10. Výstava kočárků
10. 7. Lásky a Nelásky
(divadelní představení od 19.00 hod.
18. 7. I. nokturno Melpoméné
(noční koncert od 21.00 hod.)
15. 8. II. nokturno IL Rragazzo
(noční koncert od 21.00 hod.)
12. 9. III. nokturno L´eternelle Carmen
(noční koncert od 21.00 hod.)
4. 10. 20. ročník Cibulového jarmarku
Letos oslaví zámek 300 let od první písemné 
zmínky o „novém zámku v Hořovicích“. K to-
muto výročí zpřístupnila správa zámku zcela 
novou prohlídkovou trasu, která vás provede 
soukromím posledních šlechtických majitelů.
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31KAM za kulturou

Mirotické setkání loutek 
a hudby 6.

Svatobořice-Mistřín Vlastivědné muzeum Šumperk

Přijeďte do Bílých Karpat

http://mirotickesetkani.sweb.cz www.strani.cz

www.svatoborice-mistrin.cz www.muzeum-sumperk.cz

pátek 14. 8. 
13.00 – Loutkový kabaret – Písečtí loutkáři
13.30 – slavnostní zahájení 
14.00 – Sněhurka a  sedm trpaslíků – Teátr 
Víti Marčíka
15.30 – Orchestr Péro za kloboukem – koncert
17.00 – Tři zlaté vlasy děda Vševěda – Teátr 
Víti Marčíka
18.30 – Jana Vébrová – recitál
19.30 – Don Quijote z Doudleb – Kejklířské 
divadlo Vojty Vrtka a pana Brůčka
21.00 – NightWork – koncert   
23.00 – Wocaties Band – koncert
24.00 – Or-koncert

sobota 15. 8. 
11.00 – Budulínek – Div & Dlo
12.00 – Kde roste štěstí – Mimotaurus
13.30 – Tři malá prasátka – Buchty a loutky
15.00 – Vladimír Mišík trio – koncert
16.30 – Cirkus Chauve – Bilbo compagnie
18.00 – Strana mírného pokroku – Divadlo 
Klauniky  Brno
19.30 – Xindl X – koncert

21.00 – Xaviér Baumaxa – koncert
23.00 – Ticho De Pre Cupé Band – koncert

Doprovodný program: 
• výstava „Po stopách M. Alše a M. Kopeckého“
• beseda s J. M. Vojnou – pravnukem M. Alše 
• výtvarná, loutkářská dílna a talentová soutěž 
• kejklířský kurz, horolezecká stěna, jízda na koni, 
• plavba lodičkou, petanque, domácí občerstvení
• Předprodej výhodných vstupenek v  prodejní síti 

TICKET PORTAL.

Mezinárodní folklorní festival
23.–26. 7. Jste milovníci tradiční folklor-
ní hudby a tanců? Přijeďte se podívat na 
IX.  ročník mezinárodního folklorního festi-
valu do  obce Svatobořice-Mistřín. Můžete 
se těšit na bohatý kulturní program a tako-
vé účinkující jako BROLN, cimbálová muzika 
Danaj, Doina Murešulvi z Rumunska či Mis-
tříňanka.

26. 7. Máte hezký vztah ke Slovensku? Na 
nejvyšší hoře Bílých Karpat Velké Javořině 
se koná den plný moravského i slovenské-
ho folkloru, veselí a dobré zábavy. Přijeďte a 
podpořte svou účastí Javorinské slavnosti. 
30. 8. Jste-li příznivci dechovky, přijeďte do Bí-
lých Karpat i v srpnu. Zveme vás do obce Strání 
na festival dechových hudeb „Pod Javorinú“. 

Hradecko
3.–4. 7. 143. výročí bitvy na Chlumu 
www.garda.mhk.cz 
4.–6. 7. Rock for People Hradec Králové 
www.rockforpeople.cz 
17. 7. Nábřeží řemeslníků Hradec Králové 
www.dobredivadlo.cz 
18.–19. 7. Zahradní slavnost Hrádek 
u Nechanic
www.hradekunechanic.cz 
26. 7. Nábřeží sochařů Hradec Králové 
www.symposiumhorice.cz 
15. 8. Nábřeží keramiky a skla Hradec 
Králové 
www.keramika-sklo.cz 
29. 8. 7. nábřeží paromilů Hradec Králové
www.khkpps.wz.cz

Český ráj
1. 6.–4. 10. Loutky, scény, instalace
Robert Smolík a Radka Mizerová, absolventi 
Katedry alternativního a loutkového divadla 
v Praze. 
www.muzeumhry.cz

1.–18. 7. Mezi patry Jičín
Fesival závěsného divadla (Valdická brána)
GSM: J. Wilda 737 345 225
11. 7. Parním vlakem Českým rájem
Tel.: +420 604 106 839
11.–19. 7. Divadelní festival na Troskách
8.–9. 8. Memoriál Vladimíra Havránka
www.jk-sobotka.estranky.cz
22. 8. od 8.00 hod. Posvícenský jarmark
Městské kulturní středisko Sobotka
Tel.: +420 493 571 618

Kladské pomezí 
4. 7. Trhy uměleckých řemesel
Nové Město nad Metují 
www.statky barton.cz
10. 7. Noční prohlídka kláštera Broumov 
www.broumovsko.cz
10.–12. 7. Pouť v České Skalici 
www.ceskaskalice.cz
28. 7.–12. 8. Police nad Metují 
výstava Pellyho domy
www.policko.cz
31. 7.–7. 8. Divadelní festival Hronov
www.mestohronov.cz
19.–23. 8. Mezinárodní folklorní festival
www.folklor.cervenykostelec.cz

Krkonoše a Podkrkonoší
18. 7. Vrchlabský řemeslný jarmark 
www.strelnicevrchlabi.cz
5. 7. Den lidových řemesel Žacléř 
www.zacler.cz
11. 7. Slavnosti koní, historie a řemesel Kuks
www.kuks.cz, www.ponycentrum.cz
13.–17. 7. Týden řemesel, Vrchlabí 
www.krnap.cz 
1.–2. 8. Pouť Porciunkule, Hostinné 
http://hostinne.info
20.–23. 8. Open air music, Trutnov 
www.festivaltrutnov.cz/2009/ 

Orlické hory a Podorlicko
23.–25. 7. Orlická brána 2009
Okolí Tyršovy rozhledny, Divišovo divadlo 
6.–12. 7. TANEC, TANEC… na počátku léta 
15.–16. 8. 84. Ústecká staročeská pouť
22. 8. Homolské schody
Večerní koncert Věry Martinové
www.homolskeschody.cz

Královéhradecký kraj

www.hradeckraloveregion.eu

Dětský den na hradě Úsov
4. 7. od 15.00 Přijeďte se podívat na nádvo-
ří hradu Úsov, kde se bude konat historický 
den pro děti. Uvidíte rytířská klání, můžete 
si poměřit síly v lukostřelbě, ověřit své vědo-
mosti v prostředí bývalé hradní šatlavy nebo 
se na chvíli stát zlatokopy a narýžovat si co 
nejvíc zlata do rodinné pokladny. 

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti
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www.kampocesku.cz

Řešení a výherci
soutěže červen 2009
(obdrželi jsme 1 137 odpovědí)

Křížovka od Baseta

Sudoku

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

32 KAM pro bystré hlavy

Edice České televize 
otázka: Jak se jmenuje reportér prvních 4 poví-
dek z publikace Dlužník…?
správná odpověď: Karel Vrtáček
soutěžilo: 90, správně: 80, nesprávně: 10
výherci: Martina Vavrůšková, Vodňany; Iveta Ko-
záková, Kvasiny; Pavla Ryková, Most; Iva Hruško-
vá, Palkovice a Jaroslava Strončeková, Brno.

KAM s Lenkou Dusilovou
otázka: Víte odkud přesně pochází Lenka Dusi-
lová?
správná odpověď: Karlovy Vary
soutěžilo: 187, správně: 186, nesprávně: 1
výherci: Pášová Hana, Ústí nad Labem; Sasáková 
Andrea, Karlovy Vary a Helena Holubářová, Praha 10.

Schody nad jiné
otázka: Víte jak se jmenoval zaniklý hrad stojící 
na kopci viditelném z Homole?
správná odpověď: Dřel
soutěžilo: 159, správně: 122, nesprávně: 37
výherci: Jiří Tomáš, Zlín; Jana Trávníčková, České 
Budějovice a Ludmila Zásmětová, Tábor 5.

Kartografi e Praha, a. s.
otázka: Ve kterém pivovaru se natáčel fi lm Po-
střižiny?
správná odpověď: Dalešice
soutěžilo: 194, správně: 155, nesprávně: 39
výherci: Dušan Zabloudil, Jihlava; Luděk Chalu-
pa, Nymburk a Jitka Lakatová, Týnec u Břecl.

KAM za kulturou – Dětský den
otázka: Ve kterém roce bylo stanoveno pevné 
datum dětského dne?
správná odpověď: 1952
soutěžilo: 101, správně: 89, nesprávně: 12
výherci: Vacková Alena, Vysoké Mýto; Dana Ku-
bešová, Vrdy a Jindra Holá, Zábřeh.

Křížovka
tajenka: ve cviku leh sed
soutěžilo: 254, správně: 252, nesprávně: 2
výherci: Jiří Konopáč, Rudná u Prahy; Spejchal 
Lubomír, Praha 9; Milan Zachrdla, Vlašské Me-
ziříčí; Milada Homolková, Pelhřimov a Stanislav 
Slezáková, Litomyšl.

Sudoku
řešení: bylo více řešení
soutěžilo: 152, správně: 152, nesprávně: 0
výherci: Ivana Kumpoštová, Česká Třebová; Ma-
rie Stupková, Brněnec; Jitka Marková, Jíloviště; 
Ivana Barsová, Sedlec pod Hazmburkem a Lucie 
Čapková, Lány.

Redakce všem výhercům upřímně blahopřeje.

Tajenku a řešení sudoku nám za-
sílejte do 20. 8. na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. 
Deset šťastlivců od nás dostane 
mapy.
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ANDY
WARHOL

Výstava obrazů 
malíře, grafika,

filmového  tvůrce
a vůdčí osobnosti

americké větve pop artu.
5. června – 30. srpna 2009

Muzeum Kroměřížska
telefon +420 573 338 388

www.muzeum-km.cz
 

III. KRAJSKÉ DOŽÍNKY
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Bohatý kulturní program, ve kterém 
se představí folklórní soubory

Hané, Slovácka a Valašska
a slovenský folklórní soubor Liptov.

28.-29. srpna jarmark lidových řemesel.
29. srpna 2009, Kroměříž - Velké náměstí

telefon +420 573 321 201, 203
www.mesto-kromeriz.cz

 

41. ROČNÍK
KROMĚŘÍŽSKÉHO HUDEBNÍHO LÉTA
Přehlídka českých a zahraničních orchestrů,

vokálních skupin, věhlasných dirigentů
a špičkových sólistů. 

7. až 25. září 2009 vždy v 19 hodin  
Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži 

 

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK
A ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž, 
tel.: +420 573 502 011, www.azz.cz

Návštěvní doba:
duben a říjen (So, Ne a svátky): 9.00-16.00
květen, červen, září (mimo Po): 9.00-17.00

červenec-srpen (mimo Po): 9.00-18.00

INFORMAČNÍ CENTRUM KROMĚŘÍŽ
Velké náměstí 50/45, 767 01 Kroměříž, tel./fax.: +420 573 331 473

e-mail: info@krominfo.cz, www.mesto-kromeriz.cz



HOMOLSKÉ SCHODY 2009
Největší kulturně-společenská a charitativní akce Orlických hor a Podorlicka

22. srpna 2009
Na co se můžete těšit:
• celodenní program pro malé i velké
• prohlídky poutního kostela s průvodcem
• andělé vyrobení dětmi se vrátí na Homol 
• tržiště originálních produktů i občerstvení  
• představení Orlických hor a Podorlicka
• cyklovýlety po značených trasách a stezkách
• představení ohrožených památek oblasti

Doprovodný program – prohlídky měst s průvodcem: 
• Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Potštejn, Ústí nad Orlicí
• VIII. Pivní slavnosti, park Peliny, Choceň
• prohlídka Nového zámku v Kostelci nad Orlicí
• noční prohlídka hradu Potštejn

Pro každého něco:
• pro jedlíky – Homolský křápanec, Přestavlcké koláčky, Chlenská uzenina
• pro znalce – Rychnovské pivo, Staročeská medovina   
• pro nejmenší – Vítězslava Klimtová a její strašidla
• pro milovníky adrenalinu – Paintball a Airsoft 

PRO VŠECHNY – VEČERNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
Nepřehlédněte:
• děti v kostýmu anděla zdarma
• charitativní dary – hračky, obnošené oblečení 
• úschovna jízdních kol přímo v místě
• dopravu na Homol lze objednat na: 800 10 15 20

Váš příspěvek na Homolské schody: 
Zakoupením "Homolských placek" v informačních centrech Orlických hor 
a Podorlicka (děti 39 Kč, dospělí 69 Kč, VIP 99 Kč). Placky Vám zajistí volný 
vstup na Homol i na další související akce.

www.kampocesku.cz  •  www.orlickehory-cz.info  •  www.homolskeschody.cz
V den konání akce se motorovým vozidlem do okolí Homole nedostanete. Proto budou fungovat záchytná parkoviště, odkud vás pohodlně doveze AUDISBUS. 

Obec Borovnice

Mediální partneři:

Týniště nad Orlicí

Vyžle Homolka

Vítězslava Klimtová

Věra MartinováVěrVěrVěra Ma Ma Martartartinoinoinovávává

VítVítVítězsězsězslavlavlava Ka Ka Klimlimlimtovtovtovááá


