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KAM pro KAM
aneb KAM až domů k vám

Stalo se vám, že vaše informační
centrum už nemělo KAM?
Máte zájem dostávat KAM domů, na
privátní poštovní adresu?
Nechcete už nikdy přijít o dobrý tip na
výlet, akci, koncert či zábavu?
Potom postačí 28 Kč za každé zaslání
a nic podobného se už nestane!

Budeme
se těšit a věřte,
že i v roce 2011
víme KAM!

Své objednávky nám můžete zasílat na
adresu redakce:
KAM po Česku, o. s.
Zdena Kubátová
Kubelíkova 30
130 00 Praha 3
nebo také na
e-mail: kubatova@kampocesku.cz
prostřednictvím SMS ve tvaru
KAM / na číslo: +420 602 223 279

www.kampocesku.cz
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Milí čtenáři,
hodně diskutovanou otázkou posledních
dní je, jaká zima vlastně
bude. Bývaly doby, kdy
se hospodáři řídili pranostikami, které pečlivě
uchovávali v lidové slovesnosti po celá staletí.
Ta doba je ale pryč. Už
neplatí kolik slupek na
cibuli…, příjezd svatého
Martina a ani ta, že kůra
z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, když mokrá, velkou zimu znamená. Čím se má ale
našinec řídit dnes? To, že zima začíná v den, kdy musíme
přezout pneumatiky, je nesmysl. Odpověď hledejme
u Adama, tedy v příčině, kterou jsou změny klimatu.
Možná nevíte, že existuje národní program, který mapuje tyto vlivy a vytyčuje strategii státu. Proto pokud
budete chtít vědět, jaká bude letošní zima, máte dvě
možnosti. Můžete se dotázat přímo ministerstva životního prostředí, které národní program řídí, ti by to měli
vědět. Jistější ale asi bude začít se pídit po pranostikách
Malé Asie, protože právě jejich klima se k nám stěhuje.
A protože u nás zdomácnělo turecké hospodářství už
před lety, bude to jistější.
Nedávno jsem cestoval úžasnou krajinou Českého
lesa. Poznal jsem mnoho krásných míst, která jsem dosud neznal, stejně jako lidí a navíc i několik lišek, které
jsem neviděl celá léta. Úžasný zážitek až do okamžiku,
než jsem se z ničeho nic ocitl ve světě jako z fantastického filmu. Kouknu vlevo – louka solárních panelů,
kouknu vpravo – jakbysmet. Kouknu na horu a čekám
blízká setkání třetího druhu. Vyhlížím ufony. Ale nic se
nestalo. Obloha jako vymetená, bez jediného mráčku. Já
tu stojím bez dechu a zírám. Pak mi to došlo. To je nový
fenomén krajiny české, na který si asi budeme muset
také zvyknout. Fotovoltaická krajina česká, když si na
ni zvykneme, bude také hezká.
Naštěstí vám můžeme v tomto zimním vydání nabídnout i jiné tipy na výlet. Předně to jsou naše města, která již tradičně v závěru roku připravují mnoho
nejrůznějších akcí adventních. Počínaje rozsvícením
stromečku na náměstí, oslavami Mikuláše, zpíváním
koled, staročeskými jarmarky až po půlnoční mše nebo
novoroční ohňostroje. Stejně tak pro vás máme nejeden
tip na zimní dovolenou v našich horách nebo oblastech
vhodných k běžkování. Nechybí ani pozvánka v rubrice
KAM za rohem.
Závěrem chci popřát všem našim čtenářům klidný
závěr roku 2010. Roku, který mnohé přinesl a bohužel
také mnohé vzal. Ale jako správný optimista šmrncnutý
pesimistou věřím, že bude líp!

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vychází 1. 12. 2010
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KAM to vidí

Dobrý den, pane Sládku, předem musím říct,
že mám váš magazín velmi rád a rád si rozšiřuji obzory o informace z naší krásné země. V zářijovém
čísle jsem dokonce vyhrál balíček z kozlího obchůdku, ale dodnes mi nic nedošlo…
Radim Vilkoš, Ostrava-Poruba
Dobrý den, pane Vilkoši, děkuji za Vaše upozornění. Výhry rozesílají ti, kdo ceny do soutěže věnují,
v tomto případě pivovar. Věřím, že po našem upozornění je již vše v pořádku a Vy máte svou zaslouženou
cenu.
Ani nevíte, jak ráda s vámi nyní soutěžím. Jsem
71letá invalidní důchodkyně a moc by se mi líbil
kapesní atlas. Musím se přiznat, že žiji v domově
pro důchodce s pečovatelskou službou a z důchodu jsem ráda, že zaplatím pobyt zde a léky. Na kulturu a atlas ani náhodou nezbudou penízky.
Zdraví Ludmila Šubrtová, Praha
Vážená paní Šubrtová, jsme rádi, že je Vám magazín KAM po Česku dobrým přítelem. Přestože bych
rád vyhověl Vašemu přání, soutěže mají svá pravidla,
která bedlivě sledují ti, kdo ceny do soutěží věnují.
Mohu jen doufat, že se právě v této soutěži stanete
šťastnou výherkyní.
Vážená redakce! Na toulkách Českou Skalicí při
naší zářijové dovolené se nám dostal do rukou váš
magazín Kam po Česku a velmi nás nadchl. Prosím o sdělení, kde by bylo možno časopis sehnat
v okrese Tábor, popř. zda je možnost objednat si jej
na předplatné.
Blanka a Oldřich Roubkovi, Chýnov
Děkuji za váš zájem o magazín KAM po Česku.
Pokud mohu doporučit, nejpohodlnější je dostávat
magazín KAM na poštovní adresu. Cena jednoho zaslání je včetně poštovného a balného 28 Kč, zasílání
na celý rok 2011 pak stojí 252 Kč.
Magazín se nám líbí. Máme s manželkou rádi
autoturistiku, takže váš časopis nám dává námět
a cíl. Čerpáme z něj inspiraci pro zájezdy seniorů,
zahrádkářů apod.
Svatopluk Remelka, ČR
Přeji ještě mnoho příjemných kilometrů na cestách za poznáním.
Dobrý den, redakční rado. Na titulní stránce
našeho oblíbeného magazínu Kam po Česku to je
správná babka (paní jistě promine), šátek uvázaný
na babku jí sluší, i klobouček od Oulíkové by jí zamlada určitě padnul. Podzim jí vrásky nedělá, kdo by
se nechtěl dožít takového spokojeného stáří. Přeji jí
ještě mnoho let minimálně do sta, ba i více a hodně
slunečných dní i zdraví.
Antonín Bosák, Slaný
Máte pravdu a dodávám, že požehnaný věk si
žádá také úctu společnosti. Jen doufám, že tomu tak
v našich zeměpisných šířkách opravdu je.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Bedřich Hrozný
a klínové písmo
Zásluhou Bedřicha
Hrozného se
chetitologie stala
novým odvětvím
orientalistického
bádání a právě on
bude navždy patřit
k jejím zakladatelům.
Narodil se 6. května 1879 v Lysé nad Labem. Na
gymnáziu se naučil základům hebrejštiny a arabštiny
a na filozofické fakultě vystudoval orientální jazyky.
Zajímal se o klínové písmo, kterým byly zaznamenány písemné projevy starověkých Sumerů, Asyřanů
a Babyloňanů, Peršanů i Chetitů, a podílel se na překladech klínopisných textů. V roce 1906 bylo v Malé
Asii objeveno množství hliněných tabulek popsaných klínovým písmem, ale neznámou řečí. Hrozný
roku 1915 předložil rozluštění problému současně
s nárysem mluvnice tohoto jazyka, jímž byla, jak se
ukázalo, chetitština. Během svého života se zúčastnil
několika archeologických expedic. V roce 1929 založil
Orientální archiv. Přednášel na řadě univerzit a byl
velkou autoritou české vědy. Zemřel 12. prosince
1952 v Praze.
-ana-

Ironický básník
„Čím je pro mne poezie? Způsobem
myšlení, myšlení hlavou i srdcem.“

foto © Wikipedie

 Dopisy čtenářů

Jiří Žáček, lyrický a satirický básník, redaktor
a autor knih pro děti, se narodil 6. listopadu 1945
v Chomutově. Dětství strávil ve Strakonicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve
Volyni a stavební fakultu ČVUT v Praze. Nedlouho
po studiu se však začal věnovat literatuře. V současnosti je spisovatelem na volné noze a žije v Praze. Jeho svěží básně mají velmi blízko k aforismům,
vyznačují se lehkostí a smyslem pro humor a parodii. Doufejme, že se jednou vyplní třeba jeho Optimistická prognóza: „Brzy nastane ta krásná éra, kdy
se na pitomost najdou séra.“
-jol-

Silvestr – proč a jak?
Věděli jste, že poslední prosincový den
je zasvěcen památce papeže Silvestra I.,
který zemřel 31. prosince 335? Byl
to jeden z prvních uctívaných světců
a jeho kult se rozšířil do celé Evropy.
Za jeho pontifikátu si katolická církev ve světě
upevnila postavení, kterého se již nikdy nemusela
vzdát. Na jeho počest lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého roku a modlili se
za dobrý průběh nového.
Hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslav roku.
Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího
roku slavila stále veseleji a okázaleji. Na venkově
přetrvávaly i některé pohanské zvyky, např. chození
ometaček – chudých žen, které obcházely stavení
a symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela, za což obdržely almužnu.
Hospodyně také nesměly sušit prádlo, protože to
znamenalo nebezpečí smrti někoho z rodiny. Zvyk
připít si o půlnoci šampaňským s přáním všeho nejlepšího v nadcházejícím roce a jíst ovar a křen s jablky pro štěstí pochází právě z 19. století. Na ulicích,
v restauracích i v domácnostech se organizovaly
velkolepé zábavy a veselice, bohaté hody a stále
nákladnější a velkolepější ohňostroje. Teprve v po-

slední době byly nejrůznější pochoutky vystřídány
nazdobenými chlebíčky, obloženými mísami a nejrůznějšími slanými a sladkými zákusky.
Užijte si silvestr a na Nový rok neservírujte drůbež, ať vám neuletí štěstí!
-ana-

2 www.kampocesku.cz
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Číhošťský zázrak
V obci Číhošť došlo na přelomu let
1949 a 1950 k událostem známým jako
číhošťský zázrak.
Třetí adventní neděli při mši svaté se během
kázání místního faráře Josefa Toufara několikrát
pohnul asi půl metru vysoký kříž nad svatostánkem na hlavním oltáři. Sám farář se o události dozvěděl od farníků až několik dní poté. Stejný jev se
údajně opakoval na Boží hod vánoční. O Číhošť se
začala zajímat katolická církev, věřící a také Státní
bezpečnost. Farář Toufar byl obviněn z podvodu,
zatčen a během vyšetřování byl umučen. Dodnes
se přesně neví, jak si celou číhošťskou událost vysvětlit. Verze, že by měl s pohybem kříže cokoliv
společného farář, byla v 90. letech 20. století vyvrácena. Někteří věří, že to byl skutečně zázrak, ovšem
církev je v tomto směru velmi opatrná. Existuje
také verze, že komunisté potřebovali nějaký odstrašující příklad a pohyb kříže je jejich dílem.
-aar-

Mezinárodní den
nenakupování
Nakupujete skoro každý den.
Nenakupovat můžete 27. 11.
Vánoce (a nejen Vánoce) se bohužel poslední
dobou staly konzumním svátkem. Kupme nejbližším všeho co nejvíce a jen to nejlepší – ať už to jsou
dárky nebo jídlo – nutí nás reklamní kampaně již
od brzkého podzimu. Ale co kdybychom jeden
den zkusili nenakupovat? Mezinárodní den nenakupování (Buy Nothing Day), který připadá na poslední sobotu v listopadu, vznikl jako protest proti
přebujelému konzumerismu. A jak ho oslavit? Jednoduše. Nechoďte nakupovat. Nekupujte si vůbec
nic. A nebojte se, Vánoce budou hezké i bez toho,
nezáleží na věcech, záleží na klidu a pohodě.
-aar-

Co Čech, to sběratel
Mít od něčeho více jak tři kusy je sběratelství
a sběratelství, to je koníček. Nebo také hobby.
Podstata je v tom, že postupným získáváním toho
kterého druhu předmětů (popřípadě zážitků s nimi
spojených) vzniká sbírka čehosi, co má pro jednotlivce i skupiny určitý význam. Češi navíc sbírají
snad úplně všechno. Počínaje zápalkami, brouky
a pivními tácky přes „Kinder“ figurky, obaly od čaje
a automobily konče.

Poslední Rožmberk
„Byl pán Petr Vok postavy spanilé, vyšší nežli pan Vilém, bratr jeho, vzezření
libého, způsobů vážných, vpravdě knížecích, promlouvání rozumného,
milosrdný, přívětivý…“
Petr Vok z Rožmberka ze šlechtického rodu
Rožmberků se narodil se 1. října 1539 v Českém
Krumlově. Od dětství vyrůstal ve stínu svého star-

šího bratra Viléma z Rožmberka, který byl připravován na post rožmberského vladaře. Proto nedosáhl výraznějšího úspěchu v politickém životě
a žil v ústraní na zámku v Bechyni. Intenzivně se
zajímal o vědu, umění a kulturu. Podporoval českou literaturu, divadlo, školství a výtvarné umění. Vytvořil jednu z nejrozsáhlejších knihoven ve
střední Evropě. Jeho sbírka uměleckých předmětů, fyzikálních přístrojů a přírodnin byla srovnatelná se sbírkami Rudolfa II. Správy rožmberského majetku se ujal až po smrti Viléma roku 1592.
Měl velký smysl pro spravedlnost. I když byl
značně zadlužen, nikdy svým poddaným nezvyšoval daně ani nezaváděl nové. Staral se o chudé a nemocné. Za pár let se dokázal vypracovat
v dobrého hospodáře a správce a dokonce dvakrát zabránil hrozícímu majetkovému úpadku
a rozpad rožmberského panství.
Poslední Rožmberk zemřel 6. 11. 1611 v Třeboni. Jižní Čechy budou celý příští rok toto významné výročí oslavovat, takže se máte na co
těšit.
-jol-

Sběratelská soutěž po věžích a rozhlednách
s OZP (Oborovou zdravotní pojišťovnou) posouvá
sběratelství v zemích koruny české na samý vrchol.
Přitom už za čtyři různé, správně orazítkované pohlednice získáte v Zemských pohádkových kancelářích diplom, medaili, pobyt v Pohádkovém království nebo překvapení. Dokonce se můžete stát
členem Pohádkového klubu. Hlavní pohádkovou
kancelář najdete v Českých Budějovicích, Pohádkovou chalupu v Mlázovech u Sušice, Boheminium
v Mariánských Lázních, zkrátka pohádkové kanceláře jsou doslova na každém kroku. Všemu tomu
pohádkovému hemžení, putování, soutěžení a veselení šéfuje král – Troška první a poslední.
Soutěž „Po věžích a rozhlednách s OZP“ pro vás
připravila již zmíněná Oborová zdravotní pojišťovna, Rádio Blaník, magazín KAM po Česku, Jihočeská centrála cestovního ruchu a další. Tak pokud se
rozhodnete pro nového koníčka, nezapomeňte,
že sbíráním pohlednic Pohádkového království to
nekončí, ale naopak začíná. Čekají vás zážitky nad
jiné, plné dobrodružství a poznání, které vás zavedou na místa, o kterých se dosud mnohým z nás
ani nesnilo.
Kapr Marcel Jakub
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Učitel národů
Fakt to vidí
Jaké téma koncem roku do rubriky
KAM to vidí? Tuto otázku si kladu už
měsíc. Co třeba odsoudit bezohledné
pronikání zaoceánské kultury do
našich vánočních zvyklostí? Ne! Chce
to pozitivní myšlení, říkám si. A ejhle,
téma je na světě.

Rád se vydávám do Orlických hor, zvláště pak
do příhraničních oblastí v okolí Orlického Záhoří.
Třeba proto, že tu má KAM kamarádku v informačním centru, která ho informuje o všech maličkostech, co se v okolí šustnou. Tentokrát se ale šustla
opravdu velká maličkost. Navíc byl KAM u toho ještě dřív, než se šustlo. To se tak hold někdy přihodí,
že přijdete do míst, která dobře znáte, a objevíte
něco úplně nového. To byl i můj případ. Od rozcestníku na Mezivrší jsem se vydal „bunkrovkou“
na Anenský vrch. Bunkry byly stále na svém místě,
což mě uklidnilo, ale najednou vidím něco, co tu
vůbec nikdy ani trochu nebylo. Rozhlednu. Jako
asi většina mám rád výhledy do krajiny hraničící
s homolkovskými panoramaty. Co mi ale vadí, že
se naše kopce stále víc a víc podobají jednohubkám. Z kopců totiž trčí k nebi nejhrůznější vysílače
a antény. O jejich nepostradatelnosti můžeme sice
polemizovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat.

Přestože není autorem žádného
čistě beletristického spisu, jeho díla,
zejména filozofická alegorie Labyrint
světa a ráj srdce, mají pro svůj
vytříbený jazyk mimořádnou literární
hodnotu a patří k vrcholům české
literatury.
Významný spisovatel a zakladatel moderní
pedagogiky Jan Amos Komenský pocházel z českobratrské rodiny. Narodil se 28. března 1592, jeho
rodiště však není přesně známo. Uvádí se Uherský
Brod (jak stojí na jeho náhrobní desce) nebo Nivnice.
Vystudoval latinskou školu v Přerově a pak
jeden semestr vysoké školy v Herbornu. Již při
studiu začal s pomocnými pracemi na obecné encyklopedii. V roce 1616 byl vysvěcen na kazatele
a následně odešel do Fulneku, kde působil jako
kazatel Jednoty bratrské. Po porážce stavovského
povstání (1621) byl nucen opustit Fulnek a skrýval
se na různých místech v Čechách a na Moravě. Po
roce ukrývání mu na mor zemřela první žena i dvě
děti. V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. Začal psát
učebnice a připravoval plán na zlepšení organizace školství. Vysoce oceňoval význam výchovy dětí.

Jeho díla jako Brána jazyků otevřená a Informatorium školy mateřské mu zajistila věhlas po celé
nekatolické Evropě. Byl pozván do Anglie, Švédska
i dalších zemí, aby tam šířil své myšlenky. Po celou
dobu ho neopouštěla naděje, že se vyhnanci jednou vrátí zpět do vlasti. V roce 1648 po vyhlášení
vestfálského míru však jeho víra v návrat emigrantů do Čech vzala za své.
Konec svého života strávil v Amsterdamu. Společníkem mu zde byl například Rembrandt van
Rijn. V Amsterdamu byla vydána polovina z celého
Komenského díla, například soubor 43 spisů pod
názvem Opera didactica omnia. Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu 1670 a pohřben byl v Naardenu.
-jol-

Jaroslav Heyrovský
Akademik Jaroslav Heyrovský, vědec, fyzikální chemik
a objevitel polarografie, se narodil 20. prosince 1890 v Praze.
V roce 1926 byl
jmenován prvním řádným profesorem fyzikální chemie na Karlově
univerzitě, v letech 1950–63 působil jako ředitel
Polarografického ústavu ČSAV. Obdržel mnoho
čestných doktorátů a dalších ocenění. Polarografie
se stala největším přínosem československých badatelů světové vědě ve 20. století.
Jaroslav Heyrovský zemřel v Praze 27. března
1967 a je pohřben na Vyšehradě. V roce 1982 po
něm byla pojmenována planetka 3069 Heyrovský.
Začal studovat chemii, fyziku a matematiku na
Karlově univerzitě v Praze, ale po roce odešel na
University College do Londýna. Studium zakončil
v roce 1913 a další akademické tituly získal až po
1. světové válce. Svou vědeckou kariéru započal na
Karlově univerzitě, kde se stal profesorem fyzikální
chemie. Hlavní oblastí jeho vědecké činnosti byla
polarografie (elektrochemická analytická metoda), jejíž objev vzbudil zájem po celém světě. Dne
10. prosince 1959 za ni Heyrovský převzal z rukou
švédského krále Gustava VI. Nobelovu cenu.

foto © Wikipedie

-jol-

To ale není případ nové rozhledny na Anenském vrchu. Dovolte mi proto touto cestou poděkovat Lesům ČR a Lesní správě v Rychnově
nad Kněžnou, která s nebývalým citem umístila
Anenskou rozhlednu tam, kde je. Nikam netrčí,
a přesto je z ní vidět na míle daleko. Veřejnosti byla
k užívání předána v den státního svátku, 28. října,
a více o jejím provozu se dozvíte v nám již známém
a KAMarádském infocentru v Orlickém Záhoří
(www.orlickezahori.eu). Tak šťastnou cestu a dobrý
výhled.
Josef Grof

4 www.kampocesku.cz
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KAM to vidí

Světoběžník Jiří Hanzelka
„Startujeme od pražského Autoklubu. Na palubě lodi Koutoubia opouštíme
v Marseille Evropu. Vstupujeme v Casablance na půdu horké Afriky…“

Cestovatel a publicista Jiří Hanzelka se narodil
24. prosince 1920 ve Štramberku. Po maturitě vystudoval Vysokou obchodní školu v Praze. Během
studií navázal přátelství s Miroslavem Zikmundem. V 1947 se jim splnil studentský sen – cesta
legendárním vozem Tatra 87 napříč Afrikou a Jižní
Amerikou, která trvala tři roky. Z jejich cesty odvysílal rozhlas rekordních 700 reportáží. Hanzelka se
Zikmundem pořídili množství fotografií a zápisků
a natočili spoustu metrů dokumentárního filmu.
Po návratu napsali o svém dobrodružství několik
publikací. Knihy i reportáže byly velmi úspěšné,

jejich „Afriku“ vidělo jen za první měsíc
790 000 diváků. Na své cestě také jako
komerční inženýři dojednali mnoho obchodních smluv.
Druhou výpravu do Asie, Austrálie
a Oceánie podnikli s doprovodným týmem v letech 1959–64 dvěma upravenými terénními nákladními vozy Tatra
805. Na této cestě vznikla známá Zvláštní
zpráva č. 4, která kriticky popisovala hospodářský a sociální stav na tehdejším
sovětském území na východ od Uralu.
Pro svou otevřenost zpráva, která poukazovala
na rozpory země, kde „zítra již znamenalo včera“,
vyvolala nepřátelskou reakci u politických špiček
v Československu i v SSSR. Vzhledem k obsahu
o sovětském hospodářství byla prohlášena za přísně tajnou (zveřejněna byla až v r. 1990). Po roce
1968 se oba cestovatelé museli „odmlčet“ a veřejnost o nich mohla slyšet až po roce 1989.
Po 65 letech přátelství s Miroslavem Zikmundem se Jiří Hanzelka 15. února 2003 ve věku 82 let
vydal na svoji poslední, samostatnou cestu.
-aar-

Filmový kouzelník Karel Zeman
Od narození jednoho z nejvýznamnějších režisérů své doby, výtvarníka, loutkáře,
animátora a reklamního grafika Karla Zemana uplynulo letos rovných sto let.
Narodil se 3. listopadu 1910
v Ostroměři. Vystudoval obchodní
školu a kurz reklamního výtvarnictví ve Francii. V roce 1942 ho režisér
Elmar Klos přivedl do zlínských ateliérů. S animací a trikovými záběry
začal profesionálně v roce 1943, kdy
společně s Hermínou Týrlovou a Bořivojem Zemanem pracoval na snímku Vánoční sen. V roce 1955 přišla do
kin Cesta do pravěku – příběh čtyř
kluků, kteří se po řece času dostanou
až mezi dinosaury. Zeman v něm nápaditě zkombinoval herce a animaci. Říká se, že
se jeho filmem inspiroval
i americký režisér Steven
Spielberg, když natáčel
Jurský park.
Světový úspěch
Zemanovi přineslo zfilmování románu Julesa
Verna Vynález zkázy.
Promítat se začal v roce
1958, okamžitě ho kou-

pilo 72 zemí a jen v New Yorku ho
uvádělo 96 kin najednou! Takový
úspěch neměl žádný český film –
předtím ani potom. Po Vynálezu
zkázy přišly další úspěchy, například
Baron Prášil s Milošem Kopeckým
v hlavní roli. Karel Zeman dostával
filmové ceny po celém světě – ve své
sbírce měl ocenění z Benátek, Locarna, Mannheimu, Moskvy, Paříže,
San Francisca, Bordighery, Bostonu,
Addis Abeby, Teheránu, Rimini, Sorrenta i Lausanne.
Zemřel 5. dubna
1989 ve Zlíně, ale jeho
filmy žijí dál, protože je
natáčel tak, aby obsahovaly „něco pro oči a něco
pro uši, něco pro zamyšlení a něco pro zasmání,
něco pro radost a něco,
co třeba nepozorovaně,
ale zato trvale sáhne
k srdci.“
-jol-

KAM na výlet s:
s Kudrnou
Že je Kudrna jméno opěvovaného
brněnského kolomazníka, který
si to hasí s trakařem okolo Brna,
asi víte. Jistě také víte, že se jedná
o stejnojmennou cestovní kancelář
trefně označovanou jako klub
cestovatelů a romantiků. Dost důvodů
k tomu, požádat jejího majitele Vildu
Dvořáka o tip na výlet. Tady je.

Su Brňák. Vod malička též romantik, tramp,
recesista a organizátor objevných výprav. Současný zájem o dějinné souvislosti a chápání jevů
současných i budoucích jako věrného odrazu jevů
minulých mě tedy logicky dovedl i do začátku našeho letopočtu, ke keltskému období v tom našem
Česku, a k ucítění té „kapky“ keltské krve ve svých
žilách. V posledních letech tedy pravidelně každé
jaro v období letního slunovratu podnikám i s přáteli či nadšenými zájemci jakousi polorituální pouť
po jasných keltských stopách v oblasti severně od
Brna. A právě tuto bych vám chtěl dát jako tip na
parádní výlet. Vyrazíme již brzy ráno do blízkosti
známého ruprechtského větřáku, kde leží v hlubokých lesích hradiště Černov s výraznými valy a energií vyhledávanou i předními jogíny. Další zastávkou
je archeologicky světoznámé keltské opidum Staré
Hradisko nedaleko plumlovského zámku. I teď jsou
tu patrné stopy po dávných palisádách a rodinných hospodářských dvorcích. Poslední zastávkou
bývá keltská svatyně nedaleko vesničky Ludéřov.
Toto kultovní místo má pravidelný čtvercový tvar
i stopy po obětní studni v polovině severní strany.
Na tomto okruhu je i proslavená jeskyně Byčí skála
a mohyla Žuráň, ale to bude až příští tip.
Děkuji za rozhovor a dodávám: Když budete chtít
udělat radost svým blízkým, třeba pod stromečkem,
podívejte se do pestré a nejen cestovatelské kudrnovic nabídky na www.kudrna.cz. Tolik radosti jako
tady aby dneska pohledal.
Luděk Sládek
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KAM na výlet

Objevte tradiční
řemesla z Polabí

Za kulturou do Kladna
5. 12. Mikulášská taneční zábava – pro seniory
(U Zlatého selátka od 14 hod.)
5. 12. 2. adventní koncert – mužský pěvecký sbor
Smetana Slovanka pod taktovkou Jana Duška (Husitský kostel – vedle Komerční banky od 18 hod.)
12. 12. 3. adventní koncert duchovní hudby –
Chorus Carolinus pod vedením Karla Procházky
(v kostele sv. Václava, Rozdělov od 17 hod.)
13.–23. 12. Vánoční trhy (na Floriánském náměstí
od 9 do 17 hod.)
16. 12. Fernando Saunders Band a Druhá tráva
s R. Křesťanem (Dům kultury Sítná od 19 hod.)

Obyvatelé Polabí si udržují pevnou
vazbu k tradicím a díky jejich zručnosti
zde vzniká široká škála zajímavých
výrobků, kterým byla udělena značka
POLABÍ regionální produkt®.
Jedním z velmi oblíbených řemesel
je výroba keramiky. Pan Hnátek získal značku pro drobné dekorace, pan
Kalfus na keramické formy na pečení
a v ateliéru Kuba se můžete setkat se známými Hrabalovými kočkami. Kovářství reprezentují se svými kovovými svícny či mřížemi pánové
Pivoňka a Kouba. Pan Točík vyrábí velmi zajímavé
dřevěné intarzie, paní Karaivanová maluje obrazy
vyzařující pozitivní energii, paní Ptáčková nabízí
ručně malované textilie a paní Borecká drátované
ozdoby či šperky. Oceněny byly i hrnkové květy
ze Zahradnictví Jandl. Med nejvyšší kvality získáte z včelařské farmy Veletov, která vyrábí i svíčky
z včelího vosku. I paní Vondráčková vytváří svíčky,
ty jsou ale z vosku parafínového či palmového.

2. 11. Requiem za kladenské hudebníky – v podání souboru Chorus Carolinus pod vedením Karla Procházky (kostel Nanebevzetí Panny Marie od
19.30 hod.)
28. 11. Rozsvícení stromu splněných přání – charitativní akce (tradičně na náměstí Starosty Pavla
od 18 hod.) spojená s koncertem Pavla Šporcla
nazvaným Pocta Paganinimu (v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 15.30 hod.)

19. 12. Vánoční taneční zábava – pro seniory
(U Zlatého selátka od 14 hod.)
19. 12. 4. adventní koncert – ženský pěvecký sbor
Smetana pod vedením Ondřeje Nováka (Husitský
kostel – vedle Komerční banky od 17 hod.)
22. 12. Pražská mobilní zvonohra (nám. Starosty
Pavla od 17.30 hod.)

Pokud dostanete chuť na něco tradičního,
zkuste ovčí sýry z biofarmy Košík či uzené maso od
firmy Maso Třebovle. Napít se můžete vína z Vinařství Lobkowicz Mělník nebo – dáváte-li přednost
pivu – doporučujeme navštívit domácí pivovar
Svatý Ján a ochutnat tamní piva s originálními názvy Mazel a Fešák.
Všechny výrobky najdete na stránkách
www.regionalni-znacky.cz, mnohem zajímavější
ale bude udělat si do Polabí výlet a objevit je přímo
v regionu.
 www.regionalni-znacky.cz

28. 11. 1. adventní koncert v podání Kladenského symfonického orchestru pod taktovkou
prof. Vlastimila Mareše (v Městském divadle Kladno od 19 hod.)

27. 12. Jan Jakub Šimon Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře“ – v podání Kladenského symfonického orchestru a spojených sborů Smetana,
Smetana Slovanka a Chorus Carolinus pod taktovkou prof. Vlastimila Mareše (kostel Nanebevzetí
Panny Marie od 19 hod.)
Změna programu vyhrazena.
 Městské informační centrum Kladno
tel.: + 420 312 604 540
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
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Prožijte pĢedvánoĀní Āas v Historickém mďstď roku 2009!

Královské mČsto Beroun se nachází asi 30 kilometrĤ jihozápadnČ od Prahy. MČsto ležící na soutoku Ĝek Berounky a Litavky láká k návštČvČ nejen
svými historickými památkami a bohatou kulturní a sportovní nabídkou, nýbrž i svým pĜekrásným okolím. Je východiskem do dvou chránČných krajinných oblastí – ýeského krasu a KĜivoklátska. Dominantou Berouna je budova radnice na HusovČ námČstí. Z velmi zachovalého mČstského opevnČní z 1. poloviny 14. století se tČší zájmu turistĤ Pražská a PlzeĖská brána, zbytky hradeb, hradebního pĜíkopu a bašt.
Rodiny s dČtmi by si nemČly nechat ujít návštČvu jedineþné výstavy malíĜky VítČzslavy Klimtové.
Její strašidýlka a víly budou v prosinci k vidČní
v Muzeu ýeského krasu.

Zajímavosti ve mČstČ
 MČstské hradby. Jeden z nejzachovalejších
hradebních systémĤ v ýesku vznikl z popudu
krále Václava II. na pĜelomu 13. a 14. století.
 MČstská rozhledna. TémČĜ 13,6 metru vysoká
rozhledna na MČstské hoĜe.
 Rozhledna na vrchu DČd, jenž se zvedá západnČ nad mČstem Beroun.
 MČstský plavecký areál Tipsport laguna. Bazén s atrakcemi, tobogány, párou a fitness centrem.
 Školní nauþná stezka Brdatka – Talichovo
údolí
 Kino Mír s 3D promítáním.

PĜedvánoþní akce v BerounČ

Okouzlující sváteþní Beroun
Vánoþní koncerty, trhy, ale i výstavy se v pĜedvánoþním þase uskuteþní v BerounČ, který letos
získal prestižní titul Historické mČsto 2009. Tradiþní
zahájení adventu se na HusovČ námČstí uskuteþní v nedČli 28. listopadu od 16 hodin. Tentokrát se
pĜedstaví zpČvák Pavel Bobek s první dámou folku Pavlínou Jíšovou. Po setmČní bude následovat
rozsvícení vánoþního stromu a symbolické zapálení
první svíce na adventním vČnci. Vystaven tu bude
vyĜezávaný betlém v životní velikosti s postavami
Josefa, Marie a malého Ježíška, oveþkami a reliéfem krávy a oslíka.
ZpestĜit si pĜedvánoþní þas nákupem mĤžete
na vánoþních trzích. Na HusovČ námČstí zaþínají
15. prosince. Stylové srubové stánky budou otevĜeny každý den. Prodávat se tu budou vánoþní
stromky, svíþky, ĜezbáĜské výrobky, dárkové pĜedmČty a další typicky vánoþní sortiment.Ve všední
dny do 17 hodin, v sobotu a v nedČli do 14 hodin.
Ve stáncích si návštČvníci mohou koupit obþerstvení a nápoje. V období adventu se tu budou každou
stĜedu dopoledne konat vystoupení.

 8. 11. od 19:30 – Drobeþky z perníku. Divadelní pĜedstavení se Simonou Stašovou
Spoleþenský dĤm PlzeĖka
 11. 11. od 17:00 – O tureckém rybáĜi. Divadlo
Basta Fidli. Sál ýeské pojišĢovny.
 20. 11. od 19.30 – Melody Makers a OndĜej
Havelka. Spoleþenský dĤm PlzeĖka.
 26. 11. od 17.00 – Vánoce s Klubíþkem. Sál
ýeské pojišĢovny.
 28. 11. od 15.00 – Adventní hudba doby baroka. Kostel svatého Jakuba.

 28. 11. od 16.00 – Zahájení adventu s Pavlem
Bobkem a Pavlínou Jíšovou. Husovo námČstí
 3. 12. od 19:30 – BRAN. Hudba BretanČ. Pivovar Berounský medvČd.
 8.12. od 19:30 – Spirituál kvintet. Vánoþní
koncert. Sál ýeské pojišĢovny.
 1. až 31. 12. Výstava StĜedoþeského sdružení
výtvarníkĤ. MČstská galerie.
 11. až 12. 12. – Vánoþní jarmark výtvarníkĤ
a ĜemeslníkĤ z Berouna a okolí. Muzeum ýeského krasu.
 15. až 23. 12. – Vánoþní trhy. Husovo nám.

MČstské informaþní centrum

Za medvČdy z veþerníþku
Kdo by neznal medvČdí bratry MatČje, Vojtu a Kubu,
s nimiž režisér Václav Chaloupek natoþil úspČšný Veþerníþek Méćové. Domov našli právČ v BerounČ, které má symbol medvČda ve znaku i na svém praporu. Navštívit je mĤžete každý den, žijí v medvČdáriu na svahu MČstské hory.
Trojþata, která 13. ledna 2011 oslaví jedenácté narozeniny,
jsou na spoleþnost zvyklá. NáležitČ pĜed diváky dovádČjí,
honí se a perou. V sousedství medvČdária, které leží asi
10 minut pČšky z Husova námČstí, je i dČtské hĜištČ.

Husovo námČstí 69 (pasáž Na Nové), 266 01 Beroun
tel.: +420 311 654 321, e-mail: mic@muberoun.cz
Otevírací doba:
v turistické sezonČ (þerven – záĜí)
Po–Pá
8:00–12:30 a 13:00–18:00
So
8:00–12:30 a 13:00–17:00
Ne
10:00–12:30 a 13:00–17:00
mimo sezonu (Ĝíjen–duben)
Po–Pá
8:00–12:30 a 13:00–16:30
kvČten
Po–Pá
8:00–12:30 a 13:00–16:30
So
8:00–12:00

www.mesto-beroun.cz
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Advent na zámku
v Hořovicích
Většina hradů a zámků se po letní
sezoně ukládá k zimnímu spánku.
Zámek v Hořovicích však ožije
v letošním roce ještě jednou. V období
adventu si mohou návštěvníci
prohlédnout interiéry zámku a naplnit
tak význam slova „adventus“ – příprava
na příchod Vánoc.

ní tabule prostřená starým rodinným porcelánem.
Můžete si sami letos doma vyzkoušet některé štědrovečerní zvyky, o kterých se během prohlídky dozvíte. Zámecká kaple, kde adventní prohlídky končí, je
místem vyvrcholení celých Vánoc. Zde uvidíte místo
narození malého Ježíška, historický betlém, který je
každoročně do zámku laskavě zapůjčen z kostela sv.
Tomáše v Hudlicích.

Kouzelný advent ve Slaném
Chcete si zpříjemnit předvánoční čas a navodit si tu pravou adventní náladu?
Že nevíte jak? Neváhejte a přijeďte navštívit královské město Slaný a jeho
nejzajímavější místa! Objevte kouzlo města v adventním čase!
doporučujeme
19.–21. 11. – Slánské jazzové dny 2010
44. ročník nejstaršího jazzového festivalu ve střední Evropě, kdy město rozezní tóny jazzových, swingových a bluesových melodií v podání domácích
i zahraničních žánrových hvězd.

26. 11. – Slavnosti světla
Rozsvícení vánočního stromečku na Masarykově
náměstí a výzdoby po celém městě. Připraveno
bude divadlo pro děti nebo hudební doprovod.
S dětmi můžete do lampionového průvodu a nakonec ochutnat něco z horkých dobrot pro zahřátí.
27. 11. – Adventní jarmark
Jarmark zaměřený na tradiční řemesla a zvyky staročeských Vánoc. Přijeďte nakoupit originální dárky pro
své blízké nebo si vyrobit adventní svícny, šperky, ozdoby. To vše v duchu adventním, zimním a vánočním.
24. 12. – Koledy na náměstí
Zpívání koled a vánočních písní na Masarykově
náměstí.

Na zámku si během adventu můžete v prodejní galerii zakoupit drobné dárečky, občerstvit se
v improvizované zámecké kavárně a přijít si 12. 12.
do Hlavního sálu poslechnout koncert „Vánoce
českých kantorů“. Tradiční akcí je také Andělské
zvonění, spojené s psaním dopisů Ježíškovi, každoročně pořádané na zámku Domečkem Hořovice.
Na oficiálních stránkách zámku se nejen dozvíte všechny potřebné informace, ale můžete si z pohodlí svého domova zakoupit i on-line vstupenku.
Veškeré další informace a rezervace získáte na
www.zamek-horovice.cz

1. 1. 2011 – Novoroční ohňostroj
Oslava příchodu nového roku na Masarykově náměstí (velkolepý ohňostroj s hudebním doprovodem).
8. 1. 2011 Tříkrálový pochod
Start od 8–9.30 v Infocentru Slaný.

Věříme, že si vyberete…
 Infocentrum Slaný
Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný
tel.: +421 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz
foto © Jiří Jaroch, Roman Kovář

V Hořovicích vás přivítá nejen vůně svařeného
vína, ale hlavně milá rodinná atmosféra. S průvodci oblečenými v historických kostýmech se vydáte
do slavnostně vyzdobených pokojů, které obývala
rodina posledního šlechtického majitele. Jedná se
o v loňském roce nově zpřístupněné prostory východního křídla. Rodinná atmosféra na vás dýchne
nejen překrásnou vánoční výzdobou, ale i teplem
z nově restaurovaných kachlových kamen. Prohlídka
je koncipována chronologicky od začátku adventních
svátků a zahájí ji povídání o vzniku a podobě adventního věnce a dále o svátcích v době adventu a lidových tradicích s nimi spojených. Pod velkým ozdobeným stromečkem v knihovně nechybí samozřejmě
spousta dárků, vždyť poslední majitel měl čtyři děti.
Ve velké slavnostní jídelně na vás čeká štědrovečer-
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Zimní radovánky
v jižních Čechách

Jižním Čechám sluší také bílá, tedy zasněžená krajina, která nabízí mnoho
možností, jak strávit pestrou zimní dovolenou. Centrem zimních zážitků je
především Šumava se dvěma největšími lyžařskými areály na Zadově
a v Lipně nad Vltavou.
Stále lákavějším se stává Jindřichohradecko,
kde milovníci zimních sportů najdou vše, co potřebují, stejně jako v dalších, méně známých oblastech kraje. Nejvíce lidí míří do šumavských středisek na sjezdovky různé obtížnosti, do snowparků
a za širokou nabídkou netradičních zážitků. Běžkaři
si tu mohou vybrat ze stovek kilometrů tras a vyrazit buď do zalesněných kopců, nebo zvolit pečlivě
upravované běžecké tratě v okolí Churáňova a třeba „změřit síly“ s olympijskou vítězkou Kateřinou
Neumannovou.

Tradičně i netradičně…
Nejdelší bruslařská dráha
na zamrzlém Lipně
Jakmile dosáhne led na Lipně bezpečné tloušťky, otevře se mezi obcemi Lipno a Frymburk denně
upravovaná bruslařská dráha v délce 11 km, která
byla před dvěma lety oficiálně zapsána do České
knihy rekordů. Jedná se doslova o dálnici širokou
6–8 m, která je bez poplatků, tedy přístupná zdarma. V Lipně nad Vltavou je otevřena půjčovna bruslí (Lipno Rent), která nabízí 70 párů pro děti, ženy
i muže. Po trase potkáte několik ledových barů,
od kterých se line příjemná vůně svařáku a grilovaných klobásek. Bruslení na zamrzlém Lipně je
český unikát, který přiláká o slunečných víkendech
na 5000 lidí denně. www.lipnoservis.cz

bát, že nevylezete do sedla. Velbloud si ochotně
lehne na zem a vy usedáte mezi jeho hrby. Pak se
na povel zvedne a v doprovodu velbloudáře můžete vyrazit na výlet do okolí. Po návratu z vyjížďky
nezapomeňte navštívit také jurtu, kde si můžete na
vlastní kůži vyzkoušet život mongolských pastevců
velbloudů. Jízda 10 min. přijde 1 osobu na 150 Kč,
pro více osob je sleva. Jízda 30 min. je za 300 a hodinová stojí 500 Kč. www.velbloudi.cz
Informace o konaných akcích, možnostech
ubytování, stravování a dalších službách naleznete
na www.jiznicechy.cz.

www.jiznicechy.cz
Vyjížďky na dvouhrbých velbloudech
Patříte k milovníkům netradičních zážitků?
Potom pro vás máme romantickou vyjížďku zasněženou jihočeskou krajinou na dvouhrbých velbloudech. Tento exotický zážitek můžete absolvovat v obci Bítov, ležící nedaleko Tábora. Velbloudi
jsou bezkonfliktní zvířata, ke kterým se můžete
bez obav přiblížit, dotýkat se jejich jemné srsti,
vyfotografovat se s nimi v nazdobeném kostýmu
a hlavně se povozit na jejich hřbetě. Nemusíte se
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Lákavý advent v Písku

12. 12. Předvánoční burza minerálů, drahých
kamenů, šperků a fosilií v Prácheňském muzeu
Adventní koncert od 16 hod., terasa Sladovny
Rybova mše, koncertní síň Trojice
16.–18. 12. Vánoční řemeslné trhy 9–17 hod.
na nádvoří Sladovny a Prácheňského muzea
18. 12. Vánoční koncert Píseckého komorního
orchestru, koncertní síň Trojice
Zipácké vánoční mecheche aneb Vánoční zipácká besídka, Kulturní dům

Písek každoročně připravuje v závěru roku takové akce, které dají snad
každému nejeden dobrý důvod se jich zúčastnit. Nejinak tomu bude i letos.
Přijměte proto naše pozvání do adventního Písku na některou z chystaných akcí
a uvidíte, že se vy ani vaši blízcí nudit nebudete.
28. 11. Advent ve Sladovně 10–16 hod.
tradiční rukodělné dílny s možností vlastnoručního zhotovení klasických symbolů Vánoc
Zvonění na Ježíška od 17 hod.
zvonkový průvod dětí i dospělých z nádvoří Sladovny na Kamenný most, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a vypuštění balonků s přáními
dětí pro Ježíška

5. 12. Velká mikulášská nadílka od 16 hod.
tradiční setkání s Mikulášem, Andělem a Luciferem
na Velkém náměstí
Vánoční posezení s Písečanem, Kulturní dům
6. 12. … a možná přijde i Mikuláš, Kulturní dům
8. 12. Adventní koncert, koncertní síň Trojice

19. 12. Živý Betlém 13–17 hod. v arkádách Prácheňského muzea
Po celý prosinec pak v Prácheňském muzeu Betlémy Vladimíra Müllera a výstava vánočních
pohlednic ze soukromých sbírek.
Více informací na www.adventvpisku.cz
a v aktualitách či přehledu akcí www.icpisek.cz.
 Infocentrum Písek
Heydukova 97, 397 19 Písek
tel./fax: +420 382 213 592
e-mail: icpisek@mupisek.cz
www.pisek.eu

Jindřichohradecké zimní pozvání
Vydejte se do srdce České Kanady a přijeďte načerpat síly před nadcházející zimou.
Město na 15. poledníku nabízí svým návštěvníkům prvotřídní turistický servis po
celý rok.
Lyžování v okolí města
plavecký bazén, zařízení pro plavání invalidů a dět– Hradiště u Nové Bystřice (600 m n. m.) vlek 300 m
– Radíkov u Českého Rudolce (600 m n. m.) vlek
200 m
– Okrouhlá Radouň (630 m n. m.) sjezdovka 300 m
– Antonka (660 m n. m.) se svahem 350 m
– Mrákotín (350 m n. m.) dva vleky vedle sebe dlouhé cca 350 m

Ze sjezdovky do bazénu
Dobrým místem k relaxaci pro celou rodinu po
celodenním lyžování nebo výletu na běžkách je
jindřichohradecký aquapark. Jedná se o moderní
zařízení vhodné pro sport i rekreaci, kde najdete

ské i relaxační bazény. Odpočinout si můžete v sauně a hýčkat se nechte při masážích či kosmetice.
www.sportrelaxjh.hy.cz.

Muzeum Jindřichohradecka
zve… (www.mjh.cz)
do 30. 12. Hajej, dadej, broučku malej (historické
kočárky)
do 30. 12. Ema Destinnová – známá a neznámá
(výstava)
Krýzovy jesličky (stálá expozice)

Adventní nabídka města…
17. 12. Vánoční zpívání na schodech
26. 12. Vánoční koncert (v kapli sv. M. M.)
Přijeďte si odpočinout do Jindřichova Hradce…
 Informační středisko města
Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546, e-mail : info@jh.cz
www.jh.cz
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Čas svařáku a zimních radovánek
Pokud máte rádi zimu a volno si nejvíce užijete
s lyžemi na nohou, potom navštivte Šumavu. Šumava
v zimě je úplně jiný svět než v létě. Měkké vlny kopců
zbělají a kraj se ponoří do ticha.
Vimpersko navíc nabízí jako jediný region na Šumavě uměle zasněžovanou osvětlenou běžeckou dráhu ve volnočasovém středisku
Vodník. V okolí pak najdete další stovky kilometrů pro lyžování ve volné přírodě na pravidelně upravovaných nebo přírodních trasách.

Jak Keltové
taví železo?
Pro nás naprosto běžná součást bytí,
ale bylo tomu tak vždy? Udělat kus
železa před 2 500 lety, kdy žili Keltové,
byl velmi náročný úkol. A jak je tomu
dnes při tavbách železa v Archeoparku
Prášily?

Pozvánka do Vimperka
5. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
od 15 hod. – s hranou pohádkou a diskotékou pro děti (hotel Zlatá Hvězda)
05. 12. JAROSLAV SVĚCENÝ
od 15 hod. adventní vystoupení jednoho z nejlepších současných českých houslistů
11. 12. POHODA S POHODOU
od 19 hod. taneční večer, křest CD kapely Pohoda, karate show a ke
každé vstupence vánoční CD zdarma (hotel Zlatá Hvězda)
14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ
od 19 hod. – klavírní doprovod Petr Malásek (hotel Zlatá Hvězda)
31. 12. SILVESTR
vystoupí ABBA a BONEY M revival, k tanci budou hrát Pohoda a Druhý
Dech, po celý večer pak bohaté občerstvení (hotel Zlatá Hvězda)
 Turistické informační středisko ve Vimperku
Náměstí Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230 , mobil: +420 724 176 545
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz, www.mesto.vimperk.cz

Strakonické pozvání
Konec roku s sebou už tradičně přináší
čas adventní, kdy se naše město
oblékne do vánočního šatu. Zvláštní,
až magická atmosféra jím pozvolna
prostupuje – blíží se Vánoce.
28. 11. Slavnostní zahájení adventu
15.30 přehlídka vánoční soutěže Sněhuláci
16.00 zvonkový průvod městem na strakonický
hrad
17.00 divadelní představení Nad Betlémem svítí
hvězda
18.00 zapálení svíce na adventním věnci, adventní
koncert v kostele sv. Prokopa
27. 11. – 26. 12. Vánoční výstava Šumavské
řezbářství
Vyřezávané betlémy, sochy, figurky, loutky a mnoho dalšího z dílny šumavského řezbáře Karla Tittla.
Součástí výstavy bude tradičně strakonický pohyblivý betlém F. Malého a přehlídka vánočních stromků i dekorací žáků ze Strakonic a okolí. (Kapitulní
síň strakonického hradu)
29. 11. Tři pohádky na Vánoce (9.30 a 16.30)
Pohádkové vyprávění O chytré princezně, Kterak
líná Karolína ke štěstí přišla, Půjdem spolu do Betléma a celá řada koled. (Kino U Mravenčí skály)
3. – 5. 12. Adventní trhy pod Rumpálem

Velmi podobně, neboť najít již dávno zapomenuté
výrobní postupy je velmi složitý úkol. Na samém
počátku je kus železné rudy, kterou Keltové při
svých toulkách po Česku získali v přírodě, např.
v Krušných nebo Železných horách, a dřevěné uhlí
z milíře. Po mnoha hodinách práce několika lidí
s měchy se při letošních tavbách podařilo vytavit
pár hezkých kousků železa.
Přijměte pozvání na letní akce v roce 2011, kdy
budeme pokračovat s tavbami železa, přidáme
ještě bronz, ražbu mincí, tkalcovství, pečení chleba
a další řemesla našich předků.
-vh Archeopark Prášily – Keltoi, obč. sdružení
342 01 Prášily 111
tel.: + 420 602 340 991
www.archeoparkprasily.cz
www.keltove.cz

Tři dny plné andělů, čertů, pěveckých, hudebních
a divadelních vystoupení. (Hrad Strakonice)
1. 1. 2011 Novoroční ohňostroj (18.00–18.30)
Tradiční ohňostroj u strakonického hradu nad řekou Otavou nebo také koupání otužilců u strakonické lávky.

Přijeďte si do Strakonic pro pravou
jihočeskou adventní atmosféru…
 Městské informační centrum
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
tel.: + 420 383 700 700
www.strakonice.eu

Partneři projektu:
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Krajem Plzeňským,
krajem tajemným III
Přijměte naše pozvání k poslednímu letošnímu putování Plzeňským krajem trochu
jinak. Zavedeme vás na místa, která stála nebo stále ještě stojí za pozornost turistů
hledajících tajemná a méně známá zákoutí naší vlasti.

Anglie, kde vytvořil exilovou vládu a do Prahy se
vrátil v květnu 1945 opět jako prezident. Ve velmi
složité poválečné situaci přijal v únoru 1948 demisi
ministrů, v květnu 1948 odmítl podepsat předloženou nedemokratickou ústavu, v červnu 1948 abdikoval a 3. září zemřel v Sezimově Ústí. Muzeum
je otevřeno celoročně (út–so). (www.kozlany.cz/
muzeum)

Unikátní torzo gotického hradu
Pradávné poutní místo
Řeč je o Vintířově skále na vrcholu Březníku
(1006 m n. m.), jehož vrchol s krásnou vyhlídkou do
centrální Šumavy je snadno přístupný z parkoviště u osady Dobrá Voda (po zelené asi 1,5 km). Pod
vrcholem stojí malá kaplička zasvěcená sv. Vintíři,
který v letech 1040–1045 pobýval ve zdejší poustevně. Tento benediktinský mnich se zapsal do našich dějin jako diplomat nebo když se svými bratry
vybudoval stezku z Bavorska do Čech. Zajímavostí
je, že Vintíři je zasvěcen jediný kostel na světě, a to
v Dobré Vodě, která se stala významným poutním
místem již ve 14. století. Pouť se tu koná dvakrát
ročně, a sice druhou neděli po svatodušních svátcích a v den Vintířova úmrtí (9. října). Interiér kostela zdobí unikátní skleněný oltář a čtrnáct skleněných plastik křížové cesty. V těsné blízkosti kostela
najdete studánku s údajně zázračnou vodou nebo
muzeum – památník židovského historika a rabína
Dr. Šimona Adlera, který se tu narodil.

Hrad Velhartice (Vilhartice) pochází z počátků
14. století. Nepřehlédnutelnými jsou pak zříceniny gotického paláce (Rajský dům) a naproti stojící
obranná věž Putna, spojené unikátním kamenným
mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Most dal postavit Menhart z Hradce, který na Velharticích chtěl
uschovat korunovační klenoty v době husitských
bouří 15. století. Ty se ale na Velhartice dostaly až
později, v době Menhartových sporů s králem Jiřím z Poděbrad, a zůstaly zde pět let. Zajímavostí
mostu je, že jeho konstrukce nedosahuje k žádné
z budov, ty byly ve své době s mostem spojeny
dřevěnými padacími můstky. K Rajskému domu
přiléhá pozdně renesanční zámecké křídlo s původními arkádami z roku 1627. Zajímavou součástí
hradního komplexu je budova někdejšího pivovaru a zbytky vinopalny. V říjnu je otevřeno (so–ne /
10–16). (www.hradvelhartice.cz)

Muzeum v Kožlanech
Vlastivědné muzeum, umístěné v budově
bývalé obecní školy, se věnuje hrnčířské tradici
města a především pak osobnosti Dr. E. Beneše
(1884–1948). Jako nejmladší z deseti dětí vychodil
Beneš obecnou školu v Kožlanech a pokračoval
na pražském vinohradském gymnáziu. Univerzitu
začal studovat v Praze, odtud přešel na pařížskou
Sorbonnu a doktorát práv získal v Dijonu. Po vypuknutí 1. světové války začíná spolupracovat
s T. G. Masarykem na novém postavení našeho
národa v poválečné Evropě. Byl prvním ministrem
zahraničí Československé republiky a po abdikaci
Masaryka roku 1935 zvolen jejím druhým prezidentem. Po vypuknutí 2. světové války odjel do

www.turisturaj.cz
www.kampocesku.cz
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Ústí nad Labem bude mít
do konce roku lanovou dráhu
Nová lanovka spojí centrum města s výletním zámečkem Větruše
Nová lanovka by měla poprvé vyjet do konce
roku 2010. Větruše je tradičním výletním cílem,
který nabízí kromě rozhledny a restaurace s vy-

Krajina plná
fantazie
Tiské stěny patří k nejkrásnějším
skalním městům v České republice.
Malebné městečko pískovcových skal najdete
na okraji Labských pískovců. Budete překvapeni
prapodivnými skalními útvary, které připomínají
lidské obličeje nebo zvířata. V 19. století bývalo
toto místo divokým labyrintem skal, kam nikdo
nesměl vstoupit bez doprovodu průvodce. Dnes
je oblast přístupná po upravených a značených
cestách. Nejkrásnějšími partiemi skalního bludiště
vedou dvě prohlídkové trasy v rámci naučné stezky
Tiské stěny.
K tomuto místu se váže pověst o francouzském
šlechtici Leduquinovi a zlých skřítcích. Bát se ale
nemusíte, žádní zlí skřitci zde nebydlí, může je tu
vykouzlit jen vaše fantazie.
-lan-

hlídkovou terasou také zrcadlové a přírodní bludiště pro děti. Lanová dráha má být dlouhá téměř
350 metrů a bude přepravovat v patnáctiminutových intervalech cestující pomocí dvou moderních
prosklených kabinek. Cena jízdného je patnáct korun a najednou se může svézt až 30 osob, každá
kabinka přepraví až 15 cestujících. Nástup a výstup
z kabin je bezbariérový.
Také pro letošní vánoční období pro vás město Ústí nad Labem připravilo zajímavý program.
Pojďte s námi 26. listopadu slavnostně zahájit vánoční trhy na Mírovém náměstí. Přijďte si poslechnout nepřeberné množství vánočních koncertů
nebo si s dětmi užít mikulášskou nadílku. Více informací a podrobný vánoční program najdete na
www.usti-nad-labem.cz.
 Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
tel.: 420 477 010 700, e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

Nádherný podzim
i zima v jedinečných
lázních Jáchymov
Krušné hory, jejich nejvyšší hora
Klínovec a zdejší největší poklad,
jáchymovské lázně, nabízejí to nejlepší
pro podzimní i zimní rodinnou
dovolenou. Ať už jste milovníci
toulek přírodou, cyklovyjížděk nebo
poznávání historie a kultury, vždy se
tu pro vás najde to pravé. A pokud
si Krušné hory zamilujete, není nic
snazšího než přijet na opravdovou
horskou lyžovačku!
Uprostřed oázy tvořené mořem lesů, plné klidu a svěžího vzduchu na vás čekají první radonové
lázně světa – lázně Jáchymov. Můžete přijet sami,
s partnerem nebo s celou rodinou – pokojů i programů je na výběr víc než dost. Milovníkům vody
je k dispozici moderní akvacentrum s vířivkou, toboganem i saunou a dětským bazénkem. A protože radonová léčba je ideální pro pohybový aparát,
najdete tu celou řadu procedur, které uleví vašim
nohám a zádům. Na sjezdovky nejvyšší hory Krušných hor je to přitom jen kousek.

Lyžovat celý týden nebo jen prodloužený víkend? Není nic snazšího než si zamluvit lyžařský
program v lázních Jáchymov. Ke komfortnímu
ubytování se snídaní pro celou rodinu přibude navíc vstup do akvacentra a slevy na vleky okolních
areálů. Zájemcům bude k dispozici také praktický
skibus. Naplánujte si zimní a jarní prázdniny na
Klínovci a přijeďte na lyže do jáchymovských lázní!

 Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
– první radonové lázně světa
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333
fax: + 420 353 834 567
e-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
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Vánoční Louny

Město Louny připravilo pro své návštěvníky
předvánoční víkend v podobě ukázek vánočních
zvyků a kulturních vystoupení:
Sobota 27. 11. (10–17 hod.)
– Staročeské Vánoce v Lounech
– staročeské vánoční trhy
– dobový stánkový prodej
– vánoční věštby a zvyky
– výroba vánočních ozdob
– ukázka kovářské práce
– dobová krčma s vánočním punčem
– vánoční zvonice pro štěstí
– vánoční hudba, pohádka

Neděle 28. 11. (14–17 hod.)
– Rozsvícení vánočního stromu
– hudební vystoupení
– soutěže – ceny – zábava
– divadlo
– prodej vánočních produktů a občerstvení
– soutěž ve zdobení vánočních stromů
– slavnostní rozsvícení vánočního stromu
– vánočním odpolednem provází divadlo Mazec

 Městské informační středisko Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
tel.: +420 415 621 101
e-mail: info@mulouny.cz
www.mulouny.cz
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Po stopách praotce Čecha
do Národního muzea
Plánujte návštěvu Prahy? Potom nezapomeňte do svých plánů zahrnout také
návštěvu Národního muzea. Probíhá tu totiž výstava „Staré pověsti české“.
Zaměřena je na soubor legend a pověstí o nejstarších dějinách Čechů, který
vznikal postupně v průběhu pěti století. Navíc je to poslední velká výstavu
v historické budově muzea před její rekonstrukcí.
Už z dálky nepřehlédnutelná palisáda staročeského hradiště, umístěná na průčelí historické
budovy, dává tušit, že výstava je určena především
dětem. Také ale dospělým, zkrátka všem, kdo hledají poučení i zábavu. Těšit se můžete na středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy,
ilustrace z dětských knížek, archeologické nálezy
nebo také na počítačové hry. Můžete si vylosovat
jméno ze starých pověstí, přidat se k některému
kmeni nebo na interaktivní mapě rozhodnout,
kam až měl praotec Čech dojít. Potěžkat si můžete
Bivojova kance, vystoupat na horu Říp nebo skácet nějakou tu pohanskou modlu. Milovníky záhad
jistě potěší výzva v podobě tajemného nápisu na
hrobu praotce Čecha nebo duch z pověsti o Neklanovi. Jinak řečeno, výstava je každým coulem
zábavná a hravá.
Otevřeno je
pondělí 10–18
1. úterý v měsíci zavřeno
ostatní úterky v měsíci 10–18
1. středa v měsíci 10–20
ostatní středy v měsíci 9–18
1. čtvrtek v měsíci 10–18 (14–18 vstup zdarma)
ostatní čtvrtky v měsíci 10–18
pátek–neděle 10–18
Partnerem výstavy je Ústecký kraj, který tak
chce upozornit na svůj projekt Po stopách praotce
Čecha, podporující rozvoj turistického ruchu v kraji.

 www.branadocech.cz
www.kr-ustecky.cz
www.nm.cz
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Soutěžte s praotcem Čechem
Příběhy starých pověstí českých se dost možná ani nestaly, jsou však nedílnou
součástí naší kultury. Staly se jednou z největších inspirací našeho kulturního
dědictví, přestože mnohdy ani nevíme, jak vznikly nebo kdo je jejich autorem.
Víme však, že byly od nepaměti součástí duchovního života, později korunovací
českých králů, císařů a dnes prezidentů. Staré pověsti české prostě jsou
a díky za ně.
Jakou nadmořskou výšku má Milešovka
1) 836 m
2) 837 m
3) 838 m

Po stopách praotce Čecha je hra pro malé i velké, o putování krajem legend, krajem Ústeckým.
Zaměřuje se na pamětihodnosti a místa spojená
se samými počátky naší státnosti. Ať už se jedná
o horu Říp a příchod praotce Čecha, Stadice a Přemysla Oráče nebo romantický příběh Oldřicha
a Boženy v Peruci. Co by kamenem dohodil a zbytek došel, je odtud národní park České Švýcarsko,
vinice v Českém středohoří, Krušné hory nebo
třeba královská města na Ohři. A protože je naše
putování zaměřeno především na rodiny s dětmi,
předškoláky a školáky, nesmí chybět také hra, která
vás na historická místa zavede.

Rotundu na Řípu nechal postavit
1) kníže Svatobor
2) kníže Soběslav
3) kníže Svatopluk
Chrám svatého Mikuláše je dominantou
1) Žatce
2) Litoměřic
3) Loun

Které město založil v roce 1780 císař Josef II.
1) Tetín
2) Kazín
3) Terezín
Metropole Zahrady Čech se říká
1) Žatci
2) Litoměřicím
3) Lounům
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Příjmení:

Adresa:
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soutěže

Mininotebook

Datum naroze

ní:

Podpis:

su
Zašlete na adre
P. O.
PRAOTEC ČECH,

Pro začátek malý
test pro školáky
Nejstarší muzeum českého granátu najdete
1) v Záběhlicích
2) v Třebenicím
3) v Poběhlicím
V přízemí kterého zámku je památník
J. E. Purkyně
1) v Sádlovicích
2) v Máslovicích
3) v Libochovicích

Přemysl Oráč se prý narodil
1) ve Stadicích
2) v Pohořelicích
3) v Kozojedech
Větruše je
1) výletní zámek
2) výletní hrádek
3) výletní stánek

Box 38, 400 01

Ústí nad Labem

?

Správná odpověď je vždy číslice od 1 do 3.
Číslice správných odpovědi sečtěte
a výsledný součet nám pošlete do 10. 12.
na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz.
Pro tři ze správných odpovědí máme připraveny
hodnotné ceny věnované Krajským úřadem
Ústeckého kraje.

 www.branadocech.cz
www.kr-ustecky.cz
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Jednou z odbojových skupin byla také Druhá lehká
tajná divize, působící na Plzeňsku. V roce 1944 došlo
k úspěšnému pokusu o útěk z Malé pevnosti, který
připravili vězni Josef Mattas a Miloš Exner, členové
Druhé lehké tajné divize. Třetím byl další Plzeňan,
František Maršík. Při přípravě k útěku jim pomáhal
Otakar Cvrček, který pracoval v místnosti na stáčení
limonády, umístěné nedaleko příkopu u Krankenrevieru, kde byly valy nejnižší. Navíc prostor, který
si vybrali pro útěk, byl od vězeňského dvora oddělen vraty, která zamykal právě Cvrček. U Cvrčka
měli také schován malý žebřík potřebný k útěku.
6. prosince 1944 se nechali Mattas, Exner a Maršík
zamknout Cvrčkem ve dvoře. Sestoupili do příkopu
a pomocí žebříčku přelezli val pevnosti. Počasí jim
přálo. Foukal prudký vítr, padala ledovatka a nastala
Národní hřbitov Terezín

Útěk z Malé
pevnosti Terezín
Od června 1940 sloužila Malá pevnost v Terezíně jako věznice pražského gestapa
pro politické vězně z území protektorátu Čechy a Morava. Původně mužská
věznice se po atentátu na Heydricha (1942) rozšířila o ženské oddělení. V letech
1943–1944 byl vybudován ještě IV. dvůr.

Plánek pevnosti z r. 1790

Velitelem věznice byl SS-Hauptsturmführer
Heinrich Jöckel, zástupcem Wilhelm Schmidt a z dozorců především Stephan Rojko, Anton Malloth,
Rudolf Burian, Albert Neubauer a Herbert Mende
prosluli jako brutální sadisté a vrazi. Během pěti let
prošlo Malou pevností na 27 000 mužů a 5 000 žen.
V Malé pevnosti zemřelo 2 600 lidí, z toho bylo asi
300 popraveno, ostatní podlehli mučení nebo zemřeli hladem, vyčerpáním či v důsledku epidemií.
V ghettu umístěném ve městě Terezíně zahynulo asi
35 000 mužů, žen a dětí, 83 000 vězňů zemřelo po
deportaci ve vyhlazovacích a pracovních táborech
nebo za pochodů smrti. V Malé pevnosti provádělo
gestapo tzv. Sonderbehandlung (zvláštní zacházení)
jinak řečeno popravy zastřelením bez soudu. Poslední a také největší poprava proběhla 2. května

1945, kdy esesmani
zastřelili 49 mužů a 3
ženy (většinou členy
mládežnické skupiny
Předvoj a komunisty).
Tři dny nato – 5. května
1945 – věznici dozorci
opustili. Později byli litoměřickým Mimořádným lidovým soudem
odsouzeni k trestu smrti
velitel věznice Jöckel,
jeho zástupce Schmidt,
dozorci Burian a Neubauer i velitel popravčí čety Levinsky. Další
dozorci byli odsouzeni
v zahraničí a roku 2001
dostal trest doživotí
také Anton Malloth.
Vězni Malé pevnosti byli většinou členy
odbojových a partyzánských skupin, dále
komunisté, sokolové,
roudničtí studenti
nebo příbuzní a podporovatelé atentátníků.

Uctění obětí poslední popravy

Asi nejznámější z bran
Malé pevnosti

Místo útěku Mattase, Ešnera a Maršíka
Detail lemu, který nechali nacisté
odstranit z obavy před útěky

tma. Nebylo slyšet ani vidět nic, dokonce nebylo ani
možné druhý den nasadit na stopu uprchlíků psy.
Přesto nebyl jejich útěk snadný, protože museli ještě
překonat bažinaté příkopy, kde se skupině ztratil
Mattas. Nakonec se všem včetně Mattase podařilo
uniknout a ukrýt se jednotlivě na Plzeňsku.
Exner s Maršíkem byli zatčeni na jaře 1945, ale
Mattase se nacistům do konce války zatknout nepodařilo. Přesto válku přežili všichni tři. Útěk Mattase a jeho druhů z Malé pevnosti, nejproslulejšího
nacistického vězení na našem území, kde všechny
ostatní pokusy vězňů selhaly, vstoupil do historie
jako jediný zdařený.
Luděk Sládek
 www.pamatnik-terezin.cz

18 www.kampocesku.cz

KAM_list_18-19.indd 18

28.10.2010 17:40:37

KAM do regionu

Zimní dovolená
v Libereckém kraji

Nádherné výhledy na Jizerské hory, Ještěd,
Bezděz, Ralsko, Klíč, Děčínský Sněžník a další kopce
Lužických hor a Českého Švýcarska nabízejí upravované lyžařské tratě na Polevsku. Lužické hory nejsou příliš vysokým pohořím, přesto zde můžeme
najít několik lyžařských areálů. Sjezdovky na Jedlové hoře, v Horní Světlé nebo Polevsku jsou svou
nenáročností ideálními pro rodiny s dětmi. Pro náročnější sjezdaře jsou připraveny tratě na Ještědu
a přilehlém Černém vrchu. Ski areál Ještěd poskytuje všem milovníkům sjezdování kromě různě náročných sjezdových tratí, lanovek a večerního lyžování také dětský vlek a lyžařskou školu. Novinkou
letoší zimy bude nově otevřený sportovní areál na
svahu kopce Javorník, který v zimě nabídne svým
návštěvníkům bezbariérovou čtyřsedačkovou
lanovku, přes kilometr dlouhou bobovou dráhu
a tratě pro sjezdaře a snowboardisty. K nově vybudovanému areálu bude také patřit penzion Obří
Sud, který se na Javorník vrátí po pětatřiceti letech.
 www.liberecky-kraj.cz

Liberecký kraj je svou polohou ideálním regionem pro zimní sporty. Horské oblasti
Krkonoš, Jizerských hor, Ještědského hřebenu a Lužických hor nabízejí svým
návštěvníkům řadu možností, jak zde aktivně strávit zimní dovolenou.
Krkonoše, nejvyšší pohoří České republiky,
patří k nejnavštěvovanější lyžařské lokalitě. Vyznavači sjezdového lyžování a snowboardingu ocení
širokou nabídku kvalitně upravených sjezdovek
a moderně vybavených krkonošských skiareálů ve
Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou či Harrachově. Na ty, kteří dávají přednost běžeckému lyžování, čeká v Krkonoších přes 550 km upravovaných
tratí, ze kterých si vyberou zdatní i rekreační lyžaři.
Snowtubing, bobová a sáňkařská dráha, sněžné
skútry, psí spřežení a mnoho dalších lákadel je
v Krkonoších připraveno pro příznivce netradičních zimních aktivit.
Jizerské hory jsou vyhledávanou lokalitou příznivců klasického lyžování, sjezdařů a také vyznavačů
adrenalinových sportů. Pro lyžaře je tu upravováno
přes 160 km lyžařských tratí pro klasiku i bruslení.

Jedna z nejoblíbenějších běžeckých tras České republiky, Jizerská magistrála, má 23 nástupních míst
a její stopy vás zavedou do všech koutů hor, k přírodním rezervacím, rozhlednám či přehradám. Již
od roku 1968 se každoročně v Jizerských horách
koná mezinárodní dálkový běh „Jizerská padesátka“,
který pokaždé přiláká tisíce závodníků z celého světa. Jizerské hory nejsou ale jen rájem běžkařů, na své
si tu přijdou i sjezdaři a snowboardisté. Tanvaldský
Špičák, Rejdice či Bedřichov jsou jen některá z lyžařských středisek Jizerských hor, která nabízejí sjezdové tratě pro začátečníky i zkušené lyžaře. Pokud si
chcete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to jezdit na
sněhu v kajaku či raftu nebo na prkně za létajícím
drakem, tzv. snowkiting, určitě se vydejte do Jizerských hor, kde si budete moci tyto adrenalinové zážitky vyzkoušet na vlastní kůži.
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Bílé Jizerské hory
Vítejte v zasněžených Jizerských horách. Tanvaldský Špičák, Bedřichov i Severák
patří k nejoblíbenějším lyžařským areálům v České republice. Nabídka je pestrá
pro všechny věkové kategorie, jednotlivce i rodiny.
Pro milovníky bílé stopy je tu Jizerskohorská magistrála, která nabízí mimořádný zážitek
rekreačním běžkařům i závodníkům. Magistrála
patří k nejvyhledávanějším běžeckým trasám v republice, užijte si na 170 km upravovaných tratí!
Pro zpestření zimního programu si vás dovolíme pozvat do nedalekého Jablonce nad Nisou.
Svalům unaveným lyžováním ulevte v plaveckém
bazénu s akvaparkem, pro inspiraci navštivte Muzeum skla a bižuterie, pobavte se v jednom z mnoha
klubů a restaurací nebo zajděte do kina či divadla.
Tyto a další potřebné informace získáte v informačním centru v budově radnice, na nově vybudovaných stránkách www.jablonec.com, případně
vám zdarma zašleme Jizerské noviny pro zimní
turistickou sezonu. Tyto noviny obsahují všechny
důležité informace, které může návštěvník Jizerských hor potřebovat. Jedná se o ucelenou aktuální nabídku sportovního a kulturního vyžití spolu
s otevíracími dobami, tipy na výlety, jízdními řády
skibusů, možnostmi sklářských exkurzí či aktualitami z regionu. Přílohou Jizerských novin je šestistránkový Kalendář akcí, který obsahuje tipy na

Ski areál Ještěd

akce od listopadu do května. Dozvíte se tam, kdy
a kam za kulturou, sportem nebo kam se můžete
vydat s dětmi. Noviny jsou k dispozici zdarma ve
čtyřech jazykových verzích: češtině, němčině, angličtině a polštině.
Přejeme příjemný pobyt!

 Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.
Mírové náměstí 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 774 667 677,
fax: +420 483 311 370
e-mail: info@jablonec.com
www.jablonec.com

Služby:

Ski areál Ještěd je moderní lyžařské středisko ležící přímo u krajského
města Liberec na severu Čech.
je otevření plnohodnotného snowparku evropských parametrů na jižní straně areálu. Na navržení
a realizaci parku se podílela renomovaná projekční
firma. Areál poskytuje nejširší nabídku časových
jízdenek s možností výběru od 2 do 5 hod. Děti
do 10 let v doprovodu dospělého lyžují zdarma.
Provoz lyžařských vleků je v zimní sezoně denně
od 8.30 do 16 hod a večerní lyžování na sjezdovce
F-10 je od 18 do 21 hod.

J velkokapacitní částečně kryté parkoviště
zdarma
J půjčovny lyžařského a snowboardového
vybavení
J ski a SNB servis
J půjčovna sáněk
J lyžařské školy
J dětský koutek s hlídáním dětí
J skibus
J stánky s rychlým občerstvením u každého
dopravního zařízení
J samoobslužná restaurace
J několik dalších restaurací přímo nebo v těsné
blízkosti areálu

Jiné atrakce
Areál je v dosahu městské hromadné dopravy
a díky rychlostní komunikaci s vynikající dostupností od Prahy a Děčína. V souvislosti s pořádáním
mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009
byla provedena celková modernizace dopravních
zařízení a infrastruktury. V areálu jsou dvě čtyřsedačkové lanovky, jedna dvousedačková, jedna kabinová lanovka na vrchol Ještědu a šest lyžařských
vleků, které obsluhují více než 9 km sjezdovek
všech stupňů obtížností. Pro úplné začátečníky
jsou zde k dispozici dva provázkové vleky přímo
u vstupů do areálu. Jednou z novinek této sezony

 Sportovní areál Ještěd, a. s.,
Jablonecká 41/27, 460 01 Liberec 5
tel.: +420 737 222 499, e-mail: info@skijested.cz
www.skijested.cz, www.liberec.cz

J
J
J
J
J
J
J
J
J

sáňkařská dráha přímo v areálu
aquapark Babylon
wellness centrum Babylon
krytá tenisová hala
ledová plocha v Tipsport aréně
bowling
kina a divadla
Zoo Liberec
Botanická zahrada Liberec
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Svitavský advent – každému podle gusta
Navštívit naše město v čase adventním, to je přinejmenším dopřát si různorodý
a bohatý program na náměstí, v muzeu, v kulturním centru Fabrika. Vybírat si
můžete z nabídky čtyř adventních nedělí, a která to bude, je pouze na vás.
28. listopadu – Začátek adventu: Loutkové představení divadelního souboru Matýsek z Nového
Boru, vernisáž výstav „Josef Lada – malíř a ilustrátor“ a „U babičky na návštěvě“, rozsvícení vánočního stromu, Adventní koncert.
5. prosince – Vánoce ve Svitavách: Vánoční jarmark, výstavy, zvyky a obyčeje, filmové pohádky
pro nejmenší, divadlo, výroba vánočních dárků,
pečení cukroví, marcipánové vánoce.
12. prosince – Dílna patchworku: Dílna pod vedením členek Spolku patchworku ze Svitav, výroba
vánočních dárků.

19. prosince – Den dřeva: řezbáři v akci – vyřezávání betlémových figurek, malování krounských
hraček, možnost zakoupení dřevěných výrobků
a hraček.
24. prosince – Štědrý večer v muzeu od 22 hodin
do půlnoci vánoční společné setkání s přáteli, zpívání koled, horký čaj.

Věříme, že si vyberete…
Více na:
 www.muzeum.svitavy.cz
www.kultura-svitavy.cz

Novoměstský
Český betlém
Nové Město nad Metují leží v kraji
betlémářů. Dokonce samo bývá od
dob historika Jana Juránka nazýváno
Českým betlémem.
Zimní výlet do Nového Města nad Metují můžete spojit s návštěvou Městského muzea, kde
18. listopadu 2010 začíná výstava lidových betlémů. Návštěvníci budou moci obdivovat jesličky
historické i současné, malé i rozměrné, vyrobené
z keramiky, kamínků, hutního skla, cínu, pšeničné
slámy, orobince, samorostu nebo z moduritu.
Výstava bude umístěna ve všech prostorách
a expozicích muzea a potrvá do 1. února 2011.
 www.novemestonm.cz

Rychnov naděloval už v říjnu
Píše se 6. říjen letošního roku a své dveře otevírá na změněné adrese nové
Městské informační centrum v Rychnově nad Kněžnou. Během 14 dní se podařilo
přestěhovat tuny materiálů i vybavení na Staré náměstí do budovy Radnice.
Z pohledu návštěvníků města vzato je nové
informační centrum na mnohem atraktivnější adrese, která je ještě umocněna duchem místa i majestátností historické budovy. Pokud uvážíte, že
ve sklepení radnice bývávala v dobách minulých
také mučírna, hned je o důvod víc, proč se tu zastavit. Mučit vás tu určitě nebudeme, ale zcela jistě
se vám pokusíme doporučit některou z atraktivit
města a jeho okolí.

10.–27. 12. výstava Betlémy z Orlických hor
(denně 9–12 / 14–17 ve Společenském centru
města) (24. 12. od 21 do 01 hod.)
(25.–26. 12. od 14–18 hod.)
Navštivte adventní Rychnov nad Kněžnou…

A co víc?
- nabízíme kopírování, skenování a laminace
- výlep plakátů ve městě a jeho okolí
- služby městského rozhlasu
- veřejný internet
Přijměte naše pozvání k návštěvě města Karla
Poláčka a nových prostor informačního centra.
Třeba v době, kdy bude probíhat:
4. 12. Vánoční jarmark
(9–17 hod. v Pelclově divadle)
11. 12. 2010 – 5. Rychnovský zámecký adventní trh
(od 10 do večera na Kolowratském zámku)

 Městské informační centrum
Staré náměstí č. p. 68, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 027
e-mail: mic@rychnov-city.cz
www.rychnovsko.cz, www.kulturark.cz
www.rychnov-city.cz
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Zasněžené
Ústí nad Orlicí…

Jabkancová pouť v České Třebové
Jubilejní 50. ročník jedinečné pouti se letos uskuteční v sobotu 20. listopadu.
Místem setkání bude chalupa U Kostelíčka, kde se o zábavu postará purkmistr
s policajtem.
Tradiční pouť, na které se pečou a prodávají
oblíbené jabkance (bramborové placky plněné
tvarohem a posypané cukrem), připravil i letos
Spolek od svaté Kateřiny.
Prodej jabkanců začíná už v 7 hodin.
program
8–9 dechová hudba Řetůvanka
9–11.30 hudební skupiny Léto, Rozladěnci,
Volnost, Šutr, vystoupení mažoretek

13.30–16.30 hlavní program – vystoupí jabkancoví
umělci se svými scénkami a písničkami a také
hudební skupina Medvědi
 Turistické informační centrum
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová 2
tel.: +420 465 500 211
e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

11.–13. listopadu
NADOTEK – 10. ročník filmového festivalu
dokumentární tvorby se sociální tematikou
na Malé scéně
4. prosince
SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ – 11. ročník – turistický pochod
1. leden 2011
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV
CHLUM – 12. ročník – pěší, cyklo, lyže
Výtvarná soutěž pro děti „Vánoce a betlém“ – 17. ročník
– vyhlašuje Městské muzeum v Ústí nad
Orlicí, uzávěrka 17. 12. 2010, více informací
na www.muzeum-uo.cz
 Více informací na
www.ustinadorlici.cz nebo
v Informačním centru města
Ústí nad Orlicí a ČD,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
tel.: +420 465 514 111,
+420 465 514 271,
fax: +420 465 514 338,
e-mail: ic@muuo.cz.
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Nejnovější wellness na dosah Brna

w w w. w e l l n e s s k u r i m . c z
Blanenská 1082, Kuřim 664 34, e-mail: infowellnesskurim.cz

Valašské Meziříčí
Město leží na severozápadě regionu Vsetínsko na soutoku Rožnovské
a Vsetínské Bečvy. Je vstupní branou do Beskyd a také důležitou
silniční a železniční křižovatkou.
Dominantou města je rekonstruovaný zámek
Žerotínů. Původně renesanční objekt ze 16. století, přestavěný v duchu barokního slohu, je centrem místního kulturního života. Na protějším
břehu Rožnovské Bečvy stojí empírový zámek
Kinských. V něm je umístěno muzeum se stálými
expozicemi o historii města, sklářské výrobě, tkaní
gobelínů a dřevařské škole. Dalšími zajímavostmi
jsou hvězdárna s původní dřevěnou observatoří
z roku 1929 a Muzeum valašských strašidel ve
Středisku volného času Domeček.

Městem prochází cyklostezka Bečva s kvalitním povrchem vhodným pro cyklisty a in-line bruslaře a několik naučných stezek. K nejvýznamnějším
patří Naučná stezka T. G. Masaryka (13 kilometrů)
a Naučná stezka Jana Karafiáta (14 kilometrů). Na
ni navazuje Naučná stezka Klenov (7 kilometrů).
V zimě Valašské Meziříčí rekreantům nabízí nový
krytý bazén i zimní stadion s kuželnou a haly na
tenis a bowling.
S pestrou nabídkou kulturního a sportovního
vyžití, výletů do okolí a navazujících služeb má půvabná metropole Valašska všechny předpoklady
stát se vítaným zpestřením vašich turistických cest.
Přejeme vám příjemný pobyt!
 Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz
 Rozvojová agentura Via, o. p. s.
Informační centrum Galerie Sýpka
Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí
www.agenturavia.eu
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Královské město Znojmo
Při návštěvě Znojma uspokojíte nejen chuťové pohárky. Královské město
s národním parkem, rozkládajícím se těsně za branami historického centra, je
pohostinné i k milovníkům historie, kultury, turistiky a cyklistiky.
Znojmo patří k nejstarším českým městům,
o čemž svědčí celá řada pamětihodností, které určitě stojí za návštěvu. Dobrodružství a tajemnou
atmosféru zažijete ve spletitých a vzájemně se prolínajících chodbách znojemského podzemí, které
je otevřeno celoročně.
Město Znojmo nezahálí ani v zimních měsících. Od listopadu po téměř celý měsíc v jeho centru probíhá Znojemský advent, který návštěvníkům
nabízí bohatý kulturní program. Město a jeho okolí

skýtá spoustu lákadel, ze kterých si vybere opravdu každý.

Poznejte Znojmo – město
s přívlastkem.
 Turistické informační centrum Znojmo
Obroková 10, 669 02 Znojmo
tel./fax: +420 515 222 552
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz
www.znojmocity.cz

    









 













www.kartografie.cz



Tipy
na vánoční dárky

?

Ve kterém městě se vyrábí
vozy TATRA?
a) Mladá Boleslav
b) Kopřivnice
c) Ostrov nad Ohří

399,-

249,-

199,-

Vaše odpovědi
zasílejte do zasílejte
10. prosince
adresuinfo@kampocesku.cz.
redakce nebo na info@kampocesku.cz.
Tři autoři správných
odpovědí od
nás dostanou
mapy vydavatelství
PRAHA, a. s.
Vaše odpovědi
nana
e-mail:
Tři správné odpovědi
od nás dostanou
mapy
vydavatelství
KartografieKartografi
PRAHA,ea.s.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

OPAVSKÉ vánoční ladění
Již ve středověku se opavská sídla soustředila do oblasti
obou dnešních hlavních náměstí – Horního a Dolního
a do propojující ulice, příznačně zvané, Mezi trhy. Obě tato
náměstí sloužila různým společenským setkáním a především pak trhům
nejrůznějšího druhu. Své tradici zůstávají tato náměstí věrná dodnes
a především v předvánočním adventním čase se náměstími linou zvuky
vánočních koled a vůně horkého punče a lahodného cukroví.
Opavský vánoční jarmark začíná poslední listopadový víkend
a také letos se ponese v duchu koncertů, pohádkových představení
a lidových tradic. Na Dolním náměstí nebude chybět vánoční strom,
zdobený ozdobami opavských dětí, který se slavnostně rozsvítí v rámci
Mikulášského programu v neděli 5. prosince. Celou slávu pak zakončí
tradiční ohňostroj. Toto náměstí bude hostit rovněž řadu hudebních
kapel, zpěváků a souborů, které každý den až do dne Štědrého zpříjemní
atmosféru návštěvníkům adventní Opavy.
Horní náměstí se stane místem, kde budou moci všichni dárečkuchtiví
napsat Ježíškovi svá tajná přání prostřednictvím Ježíškovy pošty. Toto
náměstí pak dokreslí atmosféru vánoc představováním tradičních lidových
zvyků. Obě náměstí budou obklopena vánočními stánky s nejrůznějšími tipy
na vánoční dárečky.
Více informací naleznete na www.vanocnijarmark.cz
Přejeme hezké vánoční zážitky v Opavě!

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

druhy vánočních punčů, slováckého vína či hřejivé
slivovice ani nezapomenutelná tradiční vůně vánočních perníčků.

Adventní čas
v Uherském Hradišti

Srdečně vás zveme:
4. 11. – 16. 1. Zima s Josefem Ladou (Galerie
Slováckého muzea)
3. 12. Mikulášský rej (Masarykovo náměstí)
12.–14. 12. Ježíškova dílna (Klub kultury)
12.–22. 12. Vánoční jarmark lidových uměleckých
řemesel (Masarykovo nám.)
25. 12. Folklorní soubor Cifra – Vánoční zpívání
(kostel Zvěstování Panny Marie)

Půvabný adventní čas naplněný očekáváním, radostmi, ale i shonem v Uherském
Hradišti pravidelně dokreslují besedy u cimbálu, vánoční koncerty či koledy.
Začátkem prosince vás přivítá město plné zářících světel, vůní a nádherné
atmosféry. Plnými doušky můžete přijímat vánoční náladu při procházce městem
spojené s nákupem dárků.
Těšit se můžete na tradiční Mikulášský rej, který potěší zejména dětské
návštěvníky. Už v pátek
3. prosince se během něj
svatý Mikuláš spustí se svou
družinou přímo z nebe na
Masarykovo náměstí. Celý

 Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
tel: +420 572 525 111, www.mesto-uh.cz
 Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525, www.uherske-hradiste.cz

večer bude ukončen slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Vánoční jarmark lidových uměleckých řemesel bude návštěvníkům nabízet bohatý kulturní
a gastronomický program od 12. do 22. prosince.
Jedinečná nabídka mistrů lidových řemesel z celého Slovácka vás bude lákat k nákupu dárků pro
vaše nejmilejší. Chybět rozhodně nebudou různé
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KAM píše recenze
Šárka Váchová

Vánoční koledy
Kniha přibližuje zejména nejmenším čtenářům sváteční atmosféru a dávné obyčeje spojené
s Vánocemi na venkově. Lidoví muzikanti z malé
podhorské vesničky se o Štědrém dnu vydávají na
putování od chalupy k chalupě, kde za koledu vždy
dostanou výslužku, ať již hliněný džbánek, pletené
palčáky nebo třeba perníkové figurky. Když se pak
den nachýlí, navracejí se koledníci do svých domovů ke štědrovečernímu stolu a děti se samozřejmě
nejvíce těší na dárky od Ježíška.

?

25 koled z večerníčku, notové zápisy, CD s koledami jako bonus
Pevná vazba s potahem, 96 stran, 299 Kč

S námi máte výběr!

Ve kterém městě se nachází známé Krýzovy
jesličky a jak zní celé jméno jejich tvůrce?

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Markéta Baňková

Straka v říši entropie

Božena Šimková

Chytrému napověz

Bajky pro všechny o lásce, zákonu setrvačnosti,
manželství s alkoholikem, gravitaci, krizi středního
věku, zakřiveném časoprostoru, plastických operacích, životě v nepořádku, touze po dokonalosti,
kvantové neurčitosti, poezii a teorii strun… „Od
časů Ezopa se píší bajky, v nichž zvířata mají lidské
vlastnosti, které se takto oklikou dají tepat nebo
chválit. Teprve autorku Straky v říši entropie však
napadlo, že bajky se znamenitě hodí k popularizaci
obávané fyziky, a povedlo se jí to skvěle. Sám jenom žasnu, že díky hrochům, gepardům, kočkám,
slepicím, myším, králíkům a jiné zvířeně lze nahlédnout za oponu Archimedova zákona, termodynamiky, teorie relativity i kvantové mechaniky,“
napsal o knize Jiří Grygar.

Od autorky populárních Krkonošských pohádek
Knížka klasických českých pohádek s půvabnými ilustracemi Aleny Janouškové dovede děti
pohádkovými cestičkami do času, kdy Země byla
ještě mladá a lidé se teprve začínali učit žít. Občas
se jim do toho připletlo peklo i s Luciferem, někdy
i sám Pánbůh. Tenkrát ještě nebe a peklo nebyly od
sebe tak daleko a vycházely spolu i s lidmi spíš po
sousedsku, i když každý za svým plotem.
Váz., 96 stran, ilustrace, 239 Kč
Námi doporučované knihy dostanete u většiny
knihkupců nebo na www.motto.cz, případně si
je můžete objednat na e-mailové adrese redakce@motto.cz.

Váz., 140 stran, ilustrace, 199 Kč.
Námi doporučovanou knihu dostanete u většiny knihkupců nebo si ji můžete objednat na
e-mailové adrese petrprchal-knihy@seznam.cz.

Iva Hercíková

O štěňátku
Pokračování legendárních příběhů O zvědavém štěňátku
První vydání obrázkové knížky pro nejmenší zachycuje roztomilé štěňátko ve zcela nových
dobrodružstvích, např. ve vyprávěních Jak začal
padat na dvorku sníh nebo Jak štěňátko navštívilo
anděla. Talentovaná výtvarnice Magda Veverková
je důstojnou pokračovatelkou známého ilustrátora
Zdeňka Milera.
Novinka, váz., 48 stran, ilustrace, 209 Kč
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KAM na výlet

Čeladná v bílém
Blíží se zima a s ní období dovolených na horách. Chcete-li si užít spousty sněhu
a zimních radovánek, nechte se inspirovat k návštěvě beskydské obce Čeladná.
Kvalitní a pohodlné ubytování si můžete vybrat podle svých požadavků a možností v hotelech
a penzionech i v soukromí. O Vánocích jste srdečně
zváni na tradiční setkání u vánočního stromu na
náměstí. Pro návštěvníky této akce je připraven
bohatý kulturní program i pohoštění. Ticho a klid
přírody, čistý vzduch a nezapomenutelná atmo-

sféra zasněžených hor vám pomůžou načerpat
nové síly.
Pro více informací navštivte naše informační
centrum. Budeme se na vás těšit.
 Knihovna a informační centrum
739 12 Čeladná 714
tel.: + 420 558 684 400
e-mail: ic@celadna.cz
www.info-celadna.cz

Nachází se asi 35 km od Ostravy v nadmořské
výšce 385–1276 m (centrum obce leží ve 430 m n.
m.). Tomu odpovídají i sněhové podmínky. Sníh
se zde často udrží od prvního sněžení až do konce dubna.
Ski areály na území obce i v blízkém okolí nabízejí udržované sjezdovky a běžecké tratě různé
obtížnosti. Na své si přijdou i příznivci snowboardu, bobování a sáňkování. V centru obce bývá za
příznivých podmínek otevřeno kluziště. Máte-li
rádi křupající sníh pod nohama, v okolí najdete síť
značených turistických stezek. Po aktivně stráveném dni v přírodě vám pobyt zpříjemní služby v relaxačních a wellness centrech.

Přijďte se podívat, jak se
vaří pivo pro pravé chlapy
Zveme vás na návštěvu pivovaru Radegast
v Nošovicích, který ke 40. výročí uvaření první
várky otevřel zbrusu nové Návštěvnické centrum – Radegastovu svatyni. Zde
se seznámíte s historií pivovaru, varním procesem a vším, co Radegast pro své
příznivce dělá.
Poznáte příběh sládka Jaromíra Franzla, který
je otcem piva Radegast. Právě on mu vtiskl charakteristickou hořkost, které se v Nošovicích drží
dodnes. Můžete si sáhnout na důležité suroviny
potřebné pro vaření piva, kterými jsou chmel a ječmen. Dozvíte se o propojení piva Radegast s čistou
beskydskou přírodou, drsným životem v regionu
i statným bohem Radegastem.
Během prohlídky si také prohlédnete výrobní
prostory pivovaru jako sladovnu, varnu nebo mo-

derní stáčírnu. Díky tomu se na vlastní oči přesvědčíte, že Radegast se vaří v Nošovicích s láskou podle tradičního receptu a z nejlepších surovin. Zlatým
hřebem prohlídky je ochutnávka správně hořkého
piva Radegast v degustační věži nad pivovarem,
z níž se nabízí krásný výhled na panorama Beskyd
v čele s Lysou horou.
Kromě zážitku z prohlídky pivovaru Radegast
můžete potěšit sebe nebo své blízké originálním
dárkem z nové Radegast kolekce, který si můžete
zakoupit v novém Radegastově obchodu.
Exkurzi pivovarem můžete absolvovat každý
den po celý rok.
Rezervace exkurzí je nutná předem.

?

Víte, kolik lahví za hodinu se naplní
v moderní lahvové stáčírně pivovaru
Radegast? Pokud ano, napište do 10 .12.
na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz.
Ve své odpovědi prosím uveďte svůj věk. Na tři ze
správných odpovědí čekají odměny z Radegastova
obchodu.

 Pivovar Radegast
739 51 Nošovice
tel: +420 558 602 566
e-mail: exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com
e-shop: http://eshop.radegast.cz
www.radegast.cz
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KAM za kulturou
Milí čtenáři,
blíží se doba adventu, Vánoce a konec roku 2010.
Pokusme se prožít toto
období v klidu a pohodě.
Doba adventní je přípravnou dobou na vánoční
svátky. Bývala časem půstu, zakázány byly veškeré
zábavy, tanec a zpěv. Ale i tehdy se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz porušovaly. Lidé bez rozptýlení prostě dlouho nevydrží. Vezměte si z toho příklad, a přestože vás trápí
sychravé počasí a starosti o to, co nakoupíte pod
stromeček, na chvíli se zastavte a rozhlédněte se
kolem sebe. Měsíce listopad a prosinec jsou důkazem toho, jak krásný dokáže sklonek roku být. Závěje spadaného listí a první sníh nejsou jen k zlosti.
Jsou i potěšením pro oko a potvrzují, jak působivě
se umí příroda ukládat k zimnímu spánku. Procházka vás jistě pohladí po těle i po duši. Zahřát se potom můžete svařeným vínem na adventním trhu
nebo třeba v divadle.
Přejeme vám poklidný konec roku, během kterého
jsme všichni něco ztratili a něco získali, a překrásné
Vánoce.
Jolana Uhlířová, redaktorka

Pozvání na
„Valdštejnské Vánoce“
Tradiční vánoční dobové slavnosti na
zámku Mnichovo Hradiště v sobotu
18. 12. od 10.00 do18.00 hod.
Přijďte se radovat v duchu přelomu barokní a rokokové doby 2. poloviny 18. století.
Barokní tance a scénky, sokolnictví, dětská vystoupení, dřevěný betlém, projížďky na koních
a projížďky v kočáře, stánky s řemesly, prodej ryb,
stromků, horkých pochoutek a nápojů, ohňostroj
a koncert dětského sboru Zvonky Mnichovo Hradiště v kapli sv. Anny.

Doporučujeme další akce:

 Kutná Hora
Advent
28. 11 – 19. 12., 10–16 hod. (vždy o víkendech) –
kaple Božího těla
Adventní výstava
3. 12., 16.30–17.45 Palackého náměstí
Oslava svátku sv. Barbory, patronky města Kutná
Hora – slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s programem
4. 12., 15 hod. Městské Tylovo divadlo
Čertovská pohádka s Mikulášskou nadílkou
4. 12., 18 hod. Chrám sv. Barbory
Oslava svátku sv. Barbory, patronky města Kutná
Hora – slavnostní poutní bohoslužba, celebruje
Mons. Josef Kajnek
11. 12., 7 hod. kostel sv. Jakuba
Rorátní mše svatá
11. 12., 18 hod. kostel sv. Jakuba
Adventní koncert Adély Váňové-Mičkové
14. 12., 17 hod. Chrám sv. Barbory
Rybova mše – v podání ZUŠ Středočeského kraje
16. 12., 18 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého
Vánoční koncert ZUŠ Kutná Hora
18. 12., 18.00 hod. Kostel sv. Jana Nepomuckého
Adventní koncert „Pachman.cz“
19. 12. katedrála Nanebevzetí Panny Marie.
Jazzová mše – v podání sboru Continuo
 www.kutnahora.cz
http://guide.kh.cz

 Vizovice
Vánoční výstava
do 23. 12.
9. ročník tradiční vánoční výstavy plné nápaditě
zdobených vánočních stromků. Expozice představuje, jaké krásné věci umějí vyrobit české a moravské ruce. Skleněné vánoční ozdoby doplňují výrobky místních lidových umělců – vizovické pečivo,
obřadní staročeský perník, svíčky z včelího vosku,
české bylinné čaje a přírodní oleje nebo keramika
pálená postaru dřevem či textilní doplňky…
 www.zamek-vizovice.cz

 Železný Brod
Skleněné betlémy
1. 12. – 31. 1.
V Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě máte možnost zhlédnout překrásnou výstavu
skleněných betlémů, které vyšly převážně z dílen
místních sklářů a jsou vyrobeny různými technikami. Výstava je doplněna suchými vazbami a dekoracemi z dílny paní Ladislavy Recové. Navštívit tuto
výstavu můžete od úterý do neděle v čase 10–16
hod.
 www.zeleznybrod.cz

12. 12. v 16.00 hod. – Živý betlém souboru
Furiant a Baráčníků
- ve farní zahradě
18. 12. v 19.30 hod. – Teta z Bruselu
- v Městském divadle – vánoční uvedení divadelního představení mnichovohradišťského ochotnického divadla
24. 12. ve 22.00 hod. – Štědrovečerní zpívání
- s pěveckým sborem Zvonky na náměstí
 Město Mnichovo Hradiště
tel.: +420 326 776 724
e-mail: mic@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz
 NPÚ-Státní zámek Mnichovo Hradiště
tel.: + 420 326 773 098
www.mnichovo-hradiste.cz

28. 11. v 16.00 hod. – Rozsvícení vánočního
stromu
- na Masarykově náměstí s vystoupením dětí ze ZŠ
Sokolovská
28. 11. – 6. 1. – Dřevěný betlém
- od Františka Pešána v sale terreně v zámeckém
areálu, volně přístupný
4. 12. od 16.00 hod. – Putování za Mikulášem
- zábavný podvečer pro děti v areálu u ZŠ Studentská připraví Divadýlko Na dlani
- děti se setkají s typickými adventními postavami
a seznámí se s tradicemi tohoto období
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KAM za kulturou

Pivovar Plzeňský Prazdroj
Poprvé od roku 1869!
Prohlídky pivovaru Gambrinus
Přijďte se podívat do mladšího pivovaru Plzeňského Prazdroje – pivovaru Gambrinus. Poprvé od roku
1869 můžete na vlastní oči vidět, jak se pivo Gambrinus vaří. V Gambrinus Aréně se projedete v čase
na historickém náklaďáku, ve fotbalovém utkání
si kopnete penaltu proti brankáři Gambrinus ligy
nebo se v záři reflektorů stanete kytaristou rockové
skupiny. Ochutnáte různé varianty piv Gambrinus,
dozvíte se, jak se pivo má správně čepovat, a sami
si to také můžete vyzkoušet.

Prohlídky pivovaru Pilsner Urquell
Seznámíte se s bohatou historií slavného ležáku
Pilsner Urquell. Navštívíte autentická místa, kde
se pivo Pilsner Urquell od roku 1842 vyrábí. Dozvíte se, proč je výrobní postup piva Pilsner Urquell
unikátní a z jakých surovin se vaří. V historických
pivovarských sklepích ochutnáte nefiltrované pivo
Pilsner Urquell čepované přímo z dubových ležáckých sudů.
Pivovary Gambrinus a Pilsner Urquell můžete navštívit každý den.
 Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
tel.: +420 377 062 888, e-mail: visits@pilsner.sabmiller.com
www.prazdrojvisit.cz

Pivovar Velké Popovice
Přijeďte na prohlídku pivovaru „Po stopách Kozla“.
Necháme vás nahlédnout pod pokličku výrobního
postupu světlého i tmavého piva Velkopopovický
Kozel. Provedeme vás slavnou historií i současností
úspěšného pivovaru, ve kterém se pivo vaří již více
než 135 let. Čeká na vás také ochutnávka piva Velkopopovický Kozel a živý maskot Olda.
Otevřeno denně: 10–16 hod.
 Pivovar Velké Popovice
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
tel., fax: +420 323 683 425
e-mail: exkurze.kozel@pilsner.sabmiller.com
www.kozel.cz

Pivovar Radegast Nošovice
Během exkurze se seznámíte s historií pivovaru
a budete zasvěceni do tajů vaření nejoblíbenějšího
moravského piva – Radegastu. Součástí je ochutnávka piva v degustační věži nad pivovarem, odkud je krásný výhled na beskydské vrcholky v čele
s Lysou horou.
Otevřeno denně 8–16 hod. Rezervace nutná předem.

Kamil Halbich, foto archiv divadla

Svůdník Casanova řádí
ve Švandově divadle
Kdo ví o ženách víc než Casanova, který
jich podle svých Pamětí svedl desítky?
I ten nejzkušenější svůdce si však může
jedné horké letní noci splést otevřené
okno – a o tom, co se stane pak, je
komedie Arthura Schnitzlera Casanova
v lázních ve Švandově divadle na
Smíchově.
Náhodné setkání mladého zamilovaného páru
Aniny a Andrey s proslulým dobrodruhem Giacomem Casanovou podrobí jejich vztah těžké zkoušce. O tom, jak to taky mezi mužem a ženou chodí,
se za jednu noc dozvědí víc, než možná na začátku
chtěli…
Casanova v lázních je hrou o různých podobách věrnosti. Téma nevěry totiž autor nepojímá
úzce pouze ve smyslu nevěry partnerské, ale snad
každou stránkou své hry se ptá, co znamená „být
věrný sám sobě“.
Rychlá, překotná, zdánlivě lehkonohá hříčka
o ztracené cti, nevěře, kterou nelze vzít zpátky, pošramocených ideálech a tasených kordech odpoví
i na takové otázky, zda jsou potmě všechny ženy
stejné a jestli bolí náhodná nevěra méně než ta
plánovaná. Zabýváme se tím denně: Víme, s kým
žijeme? Nakolik známe svého partnera?
V roli Giacoma Casanovy uvidíte Kamila Halbicha, milenecký pár Aniny a Andrey ztvárňují Eva
Leimbergerová a Jan Meduna j. h. V dalších rolích
účinkují Apolena Veldová, Stanislav Šárský nebo
Luboš P. Veselý j. h. Režie: Radovan Lipus.

Jiří Hána, foto: archiv MDP

Astrolog

Giovanni Battista Della Porta,
Nikolaj Penev
Divadlo Rokoko chystá na začátek listopadu
premiéru podvodnické komedie Astrolog. Autorem původního textu je renesanční učenec Giovanni Battista Della Porta, který podobně jako
třeba Machiavelli nebo Giordano Bruno působil
v mnoha různých oblastech. Della Porta se zajímal
o matematiku, meteorologii, filozofii, alchymii i astrologii a kromě toho ještě psal. Právě Astrolog patří spolu s Mandragorou k jeho nejpovedenějším
kouskům.
V Astrologovi, kterého pro Rokoko upravil režisér s balkánskou krví Nikolaj Penev, prokázal velký
smysl pro humor, hravost a cit pro dramatickou
stavbu.
Rozmarná podvodnická komedie plná intrik a důmyslných lstí bude mít premiéru 6. 11.
v Divadle Rokoko a představí se v ní Jiří Hána,
Vasil Fridrich, Radim Kalvoda nebo třeba Zuzana Kajnarová.
 www.mestskadivadlaprazska.cz

6. a 12. 11. od 19.00 ve Švandově
divadle na Smíchově.

 www.svandovodivadlo.cz
Stanislav Šárský a Eva Leimbergerová, foto archiv divadla

 Pivovar Radegast
Nošovice 739 51, tel.: +420 558 602 566
e-mail: exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com
www.radegast.cz
Zuzana Kajnarová, foto: archiv MDP

www.kampocesku.cz

KAM_list_28-29.indd 29

29

28.10.2010 18:39:48

KAM za rohem

Hotel ** SOREA
ĽUBOVŇA
Ľubovnianske Kúpele

Slovenský sníh, termálky,
proč jezdit do dálky
Milovníci zimních sportů a také ti, kteří mají rádi nádherné prostředí zasněžených
hor, budou nadšeni pobytem na Slovensku v zimě. Lyžařům je tu k dispozici cca
950 vleků a 63 lanovek s celkovou přepravní kapacitou neuvěřitelných půl milionu
osob za hodinu.
na zlepšení infrastruktury, modernizaci, stavbu
nebo přestavbu ubytovacícjh zařízení, zkvalitnění sjezdových tratí a také na stavbu aquaparků.
Slovensko v zimě, to jsou také unikátní termální
koupaliště, celoročně je jich k dispozici více jak 20.
Například Thermalpark Bešeňová, Aquapark Tatralandia Liptovský Mikuláš, Aquacity Poprad a další.
To a mnohem víc nabízí Slovensko v zimě...

...lyžování, wellness,
zábava...

Více informací na
 www.slovakia.travel

Ubytování již od 24,50 €
osoba/noc
s polopenzí a volným vstupem
do bazénu

sleva pro děti až 100%

- 4 lyžařské vleky u hotelu
- kluziště, curling
- v ceně je noční lyžování
každý pátek

LYŽAŘSKÉ KURZY od 18 €
RELAXAČNÍ POBYTY
Již od 59

€

Hotel**SOREA ĽUBOVŇA
064 01 Ľubovnianske Kúpele

Tel.: 00421/52/43 217 51-54

www.sorea.sk/lubovna

lubovna@sorea.sk

Na Slovensku je dvacet větších, čtyřicet středních a dvě stě padesát menších lyžařských středisek. Každoročně se zlepšuje a rozšiřuje kvalita
služeb, což zvyšuje spokojenost ze zimního odpočinku. V lyžařské sezoně 2010/2011 víc jak sto
slovenských zimních středisek bude mít k dispozici umělé zasněžování o rozloze šet set hektarů,
díky tomu bude délka zasněžovaných lyžařských
tratí asi 200 km. Lyžařská sezona na Slovensku trvá
130–160 dní. Ceny skipasů se budou pohybovat
v rozmezí 10–25 eur a nejlacinější budou skipasy
sezonní. V nastávající zimní sezoně jistě lyžaře potěší nové lanovky, vleky, parkovací plochy, gastronomická a ubytovací zařízení a nejrůznější atrakce
pro oddych a zábavu.
V posledních letech se do slovenského cestovního ruchu investují obrovské finanční prostředky

?

Víte kým a kdy byla zřízena Slovenská
agentura pro cestovní ruch? Víte také, kolik
hotelů má hotelová společnost Sorea a jak
se jmenují? Pokud ano, napište nám do 10. prosince
na adresu redakce nebo na info@kampocesku.
cz. Tři ze správných odpovědí získají 3 pivní poháry
s logem Slovenska věnované SACR a poukaz na
prodloužený víkend pro dva dospělé a dvě děti,
věnovaný společností Sorea. To vše ještě letos pod
stromeček...
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KAM za rohem

Recept na skutečnou dovolenou - NEPTUN KLUBY
Díky NEPTUN KLUBU získá dovolená v Chorvatsku nejen pro rodiny s dětmi další rozměr – fantastickou zábavu. Tanec, hry,
sport, setkání s celebritami a u všeho prostě legrace. NEPTUN KLUBY v Bašce Vodě, Promajně a Gradacu tady jsou pro rodiny,
mladé lidi i seniory, kteří chtějí prožít aktivní dovolenou prosycenou dobrou náladou a skvělým programem. O ten se postarají v jednotlivých letoviscích animátoři cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS. Podle nesčetných ohlasů, dopisů a reakcí
na www.ckvt.cz a www.neptun-klub.cz jste nás ujistili v tom, že NEPTUN KLUBY a zejména osobní přístup animátorů v kombinaci s bohatým programem jsou tím, co Vaši dovolenou dělá nejkrásnějším letním zážitkem.

ALL INCLUSIVE NEPTUN KLUB
GRADAC - Makarská riviéra

NEPTUN KLUB
BAŠKA VODA - Makarská riviéra

do 31.10.10

do 31.12.10

SLEVA

SLEVA

SLEVA

20 %

18 %

15 %

do 31.12.10

platí pro
termíny
do 25.6.
od 3.9.

platí pro
termíny
25.6 - 3.9.

SLEVA

18 %

do 31.12.10

Hotel a depandance LABINECA

Rodinné bungalovy NEPTUN KLUB

POLOHA: oblíbený komplex v bezprostřední blízkosti pláže, cca 1 km od centra města.
VYBAVENÍ: klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf,
TV místnost, kongresový sál, terasa. UBYTOVÁNÍ: hotel (H-151L) klimatizované 2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, některé
s možností přistýlky. Klimatizovaný pokoj 1/2+2 - 2lůžkový pokoj a denní místnost
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 balkony. Depandance (H-151A) pokoj 1/2+2 SWCB
a SWCBM - prostornější 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem vhodným zejména
pro 2 děti do 12 let. Pokoj 1/2+2 SWCBMsup. - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost
s balkonem, vybaven novějším zařízením. Součástí všech typů pokojů je sprcha, WC,
balkon, SAT TV, telefon, klimatizace. STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - plná penze formou
bufetu, odpolední občerstvení od 16:00-17:00 hod., večerní občerstvení od 21:30-22:00
hod., konzumace místních nealkoholických a alkoholických nápojů od 10:00-22:00 hod.
na terase. PLÁŽ: oblázková, cca 30-100 m, vhodná pro děti. SPORT: venkovní bazén
se sladkou vodou, dětský bazén, vnitřní bazén se sladkou vodou (v provozu do 25.6.
a od 10.9.2011), billiard, stolní tenis, vodní sporty. POZNÁMKA: program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje: využívání bazénů, 1 x týdně dalmatská večeře, zapůjčení lehátek a slunečníků u bazénu (v omezeném množství), tenisové kurty (u hotelu Laguna) po dohodě
s rececí - 1x týdně ZDARMA, šipky, hřiště pro basketbal, plážový volejbal, minigolf. Bohatý animační klubový program v rámci NEPTUN KLUBU VÍTKOVICE TOURS bude probíhat
od 11.6.-17.9.2011 v prostorách blízkého penzionu Laguna. Pokoje 1/2+1 jsou přednostně obsazovány 3 osobami. Počet parkovacích míst u hotelu je omezen.

POLOHA: patrové bungalovy umístěné v příjemné zeleni s ideální polohou cca 150 m
od centra Bašky Vody, v turistickém komplexu Uranija. Příjemnou procházkou podél moře
je možno vydat se na sever do letoviska Brela - cca 1 km nebo na jih do Baško Polje - cca
1 km, Promajny - cca 2 km, Makarske - cca 6 km. VYBAVENÍ: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, snack bar, prostor pro semináře, v rámci NEPTUN KLUBU v období od 11.6. do 17.9. - herní koutek vybavený 4x playstation konzolí, terasa (3x týdně živá
hudba). UBYTOVÁNÍ: 2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV s českým programem, balkonem nebo terasou. V každém bungalovu jsou umístěny celkem čtyři pokoje stejného
typu, každý se zcela samostatným vstupem. STRAVOVÁNÍ: formou polopenze v centrální restauraci - snídaně formou bufetu a večeře výběr ze 3 menu, polévka nebo předkrm,
salátový bufet, desert. PLÁŽ: oblázková, cca 50 -100 m, vhodná pro děti. SPORT: v blízkosti - tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, minigolf, vodní sporty. POZNÁMKA: parkování
za poplatek cca 20 HRK/den.
KONEČNÁ CENA ZA OSOBU/TÝDEN (Kč)

KONEČNÁ CENA ZA OSOBU/TÝDEN (Kč)

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona
č. 159/1999 Sb. Rodinná cena 2+2: platí pro 2 dospělé osoby, dítě do 15 let na 3. lůžku a dítě
do 8 let bez lůžka při obsazení pokoje 1/3 SWCB. Možnost dokoupení: cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 25 Kč/den, nad 18 let - 35 Kč/den.

KÓD

POKOJ

Při 7.5.-28.5. 28.5.-11.6. 11.6.-18.6. 18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 2.7.-27.8.
počtu
osob 24.9.-1.10. 10.9.-24.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9.
-

H-151L 1/2 SWCBM

2

7690

8990

9990

11990

12990

13990

H-151L 1/2+1 SWCBM

2

7690

8990

9990

11990

12990

14490

H-151L 1/2+2 SWCBM

2

9990

11490

12990

15390

15990

18990

H-151A 1/2+2 SWCB

2

8690

9990

10990

13590

14590

16990

H-151A 1/2+2 SWCBM

2

9690

11490

11990

14590

15590

17990

KÓD

POKOJ

11.6.-18.6.18.6.-25.6. 25.6.-2.7. 2.7.-27.8.
Při počtu
osob 10.9.-17.9. 3.9.-10.9. 27.8.-3.9.
-

H-054U

1/2 SWCB

2

4990

5990

6990

7490

7990

H-054U

1/3 SWCB

3

3990

4990

5990

6490

6990

Dítě do 8 let bez lůžka s polopenzí v 1/2 a 1/3 ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Rodinná cena 2+2

11790

14790

17790

19 390

20790

Zážitky z NEPTUN KLUBŮ 2010

H-151A 1/2+2 SWCBMsup.
2
10690 12490 12990 15590 16590 19990
1. dítě do 12 let na přistýlce
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
se 2 dosp.
2. dítě do 12 let bez lůžka
sleva 50% sleva 50% sleva 50% sleva 50% sleva 50% sleva 50%
se 2 dosp. v 1/2+1
2. dítě do 12 let na přistýlce
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
se 2 dosp. v 1/2+2
Slevy: dítě do 7 let bez lůžka se 2 dospělými v pokoji 1/2 - ZDARMA. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 5 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. Možnost dokoupení: cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu, osoby do 18 let - 25 Kč/den, nad 18 let - 35 Kč/den.

Rezervujte svou dovolenou on-line na www.ckvt.cz nebo volejte 59 666 40 40
www.kampocesku.cz
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KAM pro bystré hlavy

Luštěte s námi…

Správné odpovědi a výherci
Soutěže říjen 2010

Celkem došlo 923 odpovědí, z toho 851 e-mailů a 72 dopisů

Pevnost, kterou pokořila jen voda
Otázka: Tipněte si, kolik cihel bylo potřeba na stavbu pevnosti Terezín.
Správná odpověď: cca 1 000 000 000–1 100 000 000 cihel
Celkem soutěžilo: 147 čtenářů, správné odpovědi: 57, špatné odpovědi: 90
Výherci: Štěpánka Fiserová, Strakonice; Ivana Kutilová, Rokycany; Miloslav Krupík, Rožnov pod Radhoštěm; František Matějka, Brandýs nad Orlicí;
Vladimír Průcha, Písek

Kartografie Praha
Otázka: Ve kterých lázních se nachází léčivý pramen Aloiska?
Správná odpověď: c) Lázně Luhačovice
Celkem soutěžilo: 236 čtenářů, správné odpovědi: 233, špatné odpovědi: 3
Výherci: Hana Procházková, Chomutov; Romana Šimková, Havlíčkův Brod;
Rudolf Čech, České Budějovice

Edice ČT
Otázka: Jaká jsou seriálová jména šesti dětských hrdinů a jak zní celé jméno
jejich nepřítele?
Správná odpověď: 1) Petr, Tereza, Vítek, Michal, Kateřina, Jana + Albrecht
z Krvenos
Celkem soutěžilo: 188 čtenářů, správné odpovědi: 132, špatné odpovědi: 56
Výherci: Alena Vacková, Vysoké Mýto; Ludmila Vilímová, Praha 5; Jiří Plechatý, Praha 15

Horský ráj i na podzim!
Otázka: Co jsou Jeseníky pro vás?
Na tuto otázku odpovědělo celkem 67 čtenářů, z nejzajímavějších byly vybrány následující „hlášky“ :
Jeseníky – drsná brána do přívětivé krajiny (Jarmila Lopourová, Svitavy);
Jeseník – JE SEN pro návštěvnÍKY (Alena Vacková, Vysoké Mýto);
Kolo, běžky nebo pěší, do Jeseníků se vždy těší (Lenka Vilkošová, Ostrava-Poruba);
Jeseníky nezklamou a krásou vás uhranou!!! (Jana Vyskočilová, Plzeň);
Jaro, léto, podzim, zima – v Jeseníkách je vždy prima (Milan Rickl, Nový Bor).
Naše poděkování patří panu Leopoldu Šrotovi z Novosedel na Moravě nejen za
jeho„hlášky“ (za všechny např.„Kraj, který nemůžete minout“), ale především
za krásné vyznání Jeseníkům.

Křížovka
Tajenka: Rybník Svět se nachází na jižním okraji Třeboně, jedná se o příměstskou rekreační oblast s možností koupání na písčitých plážích. Rybník
vybudoval J. Krčín z Jelčan v letech 1571–1573. V současné době má plochu
201 ha a jeho maximální hloubka je 5,2 metru.
Celkem soutěžilo: 285 čtenářů, správné odpovědi: 244, špatné odpovědi: 41
Výherci: Pavla Kabíčková, Bor; Petra Zachová, Louny; Josef Kárník, Roudnice
nad Labem

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky nám zasílejte
do 10. prosince 2010
na adresu redakce nebo na
info@kampocesku.cz.
Třem autorům správných odpovědí
zašleme mapy.

Milí čtenáři,
dovolte nám poděkovat vám touto cestou za přízeň, kterou našemu magazínu
věnujete, a za velké množství odpovědí na soutěžní otázky, které nám během
celého roku zasíláte. V letošním roce jich bylo úctyhodných 17 300.
Protože pro vás máme i v roce 2011 připraveno mnoho soutěží, těšíme se již
nyní na vaše dopisy, odpovědi na soutěžní otázky a další příspěvky.
Za redakci magazínu KAM po Česku
Zdena Kubátová, produkční
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21. mezinárodní
veletrh průmyslu
cestovního ruchu

20. mezinárodní veletrh
turistických možností
v regionech

13.–16. 1. 2011
Brno – Výstaviště

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 152 398
Fax: +420 541 153 062
go@bvv.cz
regiontour@bvv.cz
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IDEÁLNÍ ZIMNÍ DOVOLENÁ
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t
Světoznámá je Jizerská magistrála, ale i mnoho běžeckých a turistických tratí. Ještědský lyžařský
areál doznal v posledních letech mimořádného rozmachu a stal se druhým největším lyžařským
střediskem v naší republice. Nabízí sjezdové lyžování na několika sjezdovkách různých obtížností,
sedačkové lanovky, moderní vleky a vše potřebné pro kvalitní zimní dovolenou. Novinkou je snowpark
na Pláních, půjčovna, ski škola s profesionální výukou, ale i pět komfortních stravovacích míst. Ke
stávajícím zimním areálům v Jizerských horách a na Ještědu přibyl nový běžecký areál Vesec, který
spolu s Ještědem byl místem konání Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009.
Ano, Liberec vzdálený necelých sto kilometrů od Prahy a dvacet kilometrů od polských
či německých hranic má lyžařské středisko na světové úrovni, komfortní infrastrukturu
a zázemí pro zimní dovolenou. Je městem, jež je právem srovnáváno se světoznámým
rakouským zimním střediskem Innsbruck. Řadí se mezi nejvyhledávanější zimní destinace
v České republice, které navíc výrazně převyšuje širokou nabídkou doplňkových služeb.

• špičková zimní střediska pro sjezdové, běžecké i turistické lyžování
• komplexní servis: vleky, lanovky, půjčovny, školy, stravování, služby
• mimořádná nabídka volnočasových aktivit

www.liberecky-kraj.cz
y
j

UKč
Z LYŽÍ DO AQUAPARK
650
KÉHO AQUAPARKU
ĚD + CELODENNÍ VSTUP DO BABYLONS
4
CELODENNÍ SKIPAS DO AREÁLU JEŠT . Platí od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011, www.skijested.cz, info na tel. 737 222 499
K zakoupení pouze na pokladnách ve

ski areálu Ještěd

CENTRU M B
CENTRUM
BABYLON
A B Y L ON
- IDEÁLNÍ ZÁKLADNA POBYTU
UBYTOVÁNÍ, ZÁBAVA, RELAX A WELLNESS POD JEDNOU STŘECHOU
• HOTEL**** - CASINO - GASTRONOMIE
• AQUAPARK - tematický aquapark se soustavou bazénů, toboganů,
dále vířivky, sauny a nejrůznější vodní atrakce
• LUNAPARK - zábavní areál ve stylu staročeské pouti
• iQpark - interaktivní zábavně-naučné centrum pro všechny generace
• LABYRINT - zrcadlové bludiště a klamy
• BOWLING, HERNY S AUTOMATY, LASER GAME, DISKOTÉKA, XD THEATER…
• WELLNESS CENTRUM - přes dvacet relaxačních terapií ve stylu antických lázní,
dále solno-jodová jeskyně, relaxační lůžka, masážní a kosmetické salony...
TOURIST SERVICE, tel.: +420 485 249 202, e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz

www.BabylonLiberec.cz
KAM_list_obalka.indd 4

28.10.2010 17:07:35

