
Posláním KAM po Česku je podpora rozvoje domácího a příhraničního cestovního ruchu. 
Našimi hlavními cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi, aktivní turisté, lidé se zájmem o kulturu a senioři.

Díky vysokému nákladu vydávaných magazínů, jejich periodicitě a rozsáhlé distribuční síti doma i v zahraničí 
zaujímáme dlouhodobě přední místo mezi vydavatelstvími se zaměřením na cestování a kulturu. 

JIŽ 10 LET VÁM NABÍZÍME
 účinnou medializaci vašich projektů

 5 magazínů pro 5 zemí střední Evropy, v 5 jazycích

 turistické magazíny pro čtenáře zdarma

 distribuci po celé ČR a v příhraničních oblastech Německa, Rakouska, Polska a Slovenska

 vyhledávaný turistický portál www.kampocesku.cz

www.kampocesku.cz

Mediaplan
2016

Ohlédnutí 
za první 
republikou

Památky drží jak 
helvétská víra 

Aprílové sluníčko 
není ještě na tričko

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník IX., duben 2015

Dobrého je 
v ádu sv ta víc, 
ale to zlé lov k 
cítí siln ji.

-Tomáš Garrigue Masaryk-

Letná dovolenka 
v Česku 

Wakacje letnie 
w Czechach

Rocznik 6 / Ročník 6  Lipiec–Październik  / Júl–Október 2015www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia

Sommer, es ist Sommer
Summertime, it́ s 

summertime

Year / Jahrgang 9  July–October / Juli–Oktober 2015www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS
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přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.prazskyprehled.cz
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soutěž o vstupenky do kina Lucerna a 16 slevových kuponů 
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LETNÍ 
SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2015

GENERÁLNÍ PARTNER UVÁDÍ

| 25. 6. – 5. 9. | 
www.shakespeare.cz 
www.ticketportal.cz

ROMEO A JULIE – PREMIÉRA | SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ |  
MNOHO POVYKU PRO NIC | ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY | JAK 
SE VÁM LÍBÍ | VEČER TROJKRÁĽOVÝ | VESELÉ PANIČKY 
WINDSORSKÉ | SHAKESPEARE IN CONCERT

Praha
plná zážitků...

ZDARMATuristický magazín ročník IV., říjen 2014

  SpeciálSpeciál
 Praha

NA VÝLET



magazín KAM po Česku  10. ročník
česky

Měsíčník KAM po Česku přináší tipy na výlety napříč regiony Čech, 
Moravy a Slezska, stejně jako v příhraničních oblastech.  

periodicita:  9x ročně (6x měsíčník, 3x dvouměsíčník)

cílové skupiny:  rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři 

náklad:  20 000 měsíčník, 25 000 dvouměsíčník

distribuce:  –  zdarma po celé ČR, prostřednictvím rozsáhlé 
sítě turistických infocenter, památek, hotelů 
a středních škol se zaměřením na cestovní ruch

  –  profesionálům v cestovním ruchu
  –  formou předplatného

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kampocesku.cz. Slevy a projektové balíčky 2016

2 placené prezentace sleva 10 %
3 placené prezentace sleva 20 %
4 placené prezentace BALÍČEK 3 + 1 (3 placené a 1 zdarma) celková sleva 25 %
5 placených prezentací BALÍČEK 4 + 1 (4 placené a 1 zdarma + bonus 10 %) celková sleva 30 %

Uvedené slevy lze uplatnit také v kombinaci s dalšími magazíny redakce (Pražský 
přehled kulturních pořadů, Travel EYE, OPEN Czechia nebo KAM na výlet speciál).
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5 000 Kč 

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

www.kampocesku.cz

Témata a termíny vydání magazínů 2016
Uzávěrka vždy 15. dne předchozího měsíce (případně nejbližší následující pracovní den).
Témata napříč všemi 

vydáními:

  Příhraniční turistika
  Přírodní zajímavosti
  KAM na výlet s dětmi

LEDEN–ÚNOR   5 důvodů proč v roce 2016 
právě k vám

  Tip KAM  v zimě
  Výročí v roce 2016 
  Valentýnské pobyty
 Masopust a další tradiční akce
  Speciální nabídka pro seniory

Veletržní dvojčíslo

vychází: 

31. prosince 2015

BŘEZEN   KAM na školní výlet 
v roce 2016

  Pozvánka za vědou a vzděláním
 Muzea, galerie, expozice
  Regionální produkty
  Návštěvnické a slevové karty

Předjarní

vychází: 

1. března 2016

DUBEN   Naše památky od A do Z 
(památkové rezervace a objekty, 
památky přírodní, technické, 
církevní aj.)

  Rozhledny a vyhlídkové věže
  Chráněné krajinné oblasti 
a národní parky

  Agroturistika

Památkové

vychází: 

1. dubna 2016

KVĚTEN   Zahájení turistické sezóny
  Otevírání pramenů, lázeňská 
nabídka pro rok 2016

  Jaro na kolečkách (cykloturistika, 
koloběžky, in-line brusle, 
čtyřkolky atd.)

 Muzejní noc a Noc kostelů
  Historické město roku

Zážitkové

vychází: 

2. května 2016

ČERVEN   KAM na výlet s dětmi
  Naučné a zážitkové parky, 
stezky, skanzeny

  Zoologické zahrady
  Pohádková království
  KAM s dětmi na kolech

Rodinné

vychází: 

1. června 2016

ČERVENEC–SRPEN  Městské slavnosti 2016
  Festivaly, koncerty a divadla 
o prázdninách

  Aquaparky
  Netradiční programy 
památkových objektů

  Výlety po vodě

Prázdninové dvojčíslo

vychází: 

1. července 2016

ZÁŘÍ   Prodloužení letní 

turistické sezóny

  Vinařské slavnosti

  Dny evropského dědictví (EHD)

  Tajuplná podzemí

Babí léto

vychází: 

1. září 2016

ŘÍJEN   První republika – 
města včera a dnes

  Slavnosti piva
  Naše město proslavil…
  Výlovy rybníků
 Wellness víkendy

Podzimní

vychází: 

3. října 2016

LISTOPAD–PROSINEC   Advent
  Památky, které v zimě nespí
  Zimní dovolená
  Svatomartinské slavnosti, 
slámová a ledová vína

  Oslavte silvestr u nás

Adventní dvojčíslo

vychází: 

1. listopadu 2016

Tady se jednou něco 
stane! Už se stalo, 
pane purkrabí…

Historické
město roku

Festival 
muzejních nocí

Deklamace 
s budoucností

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník IX., květen 2015

Potud národ 
sv j, pokud šet í 
svých památek.

-Karel Jaromír Erben-

Zažijte Ostravu!
Už jste se  procházeli po důlní sopce? Dali si 

kávu v  prosklené Boltově věži s  výhledem na ná-

rodní kulturní památku? Sfárali do dolu? Viděli 

Eiff elovku, Big Ben a pyramidu na jednom místě? 

V zimě běžkovali v zoo mezi voliérami a v létě skan-

dovali na multižánrovém festivalu na území černo-

uhelného dolu? Zažijte vědu zábavně v Malém svě-

tě techniky nebo moderním planetáriu, navštivte 

hrad, který se pomalu propadá, a z Nové radnice se 

podívejte na Slovensko i do Polska. A kde jinde za-

končit den než ve Stodolní – v ulici, která nikdy ne-

spí. Přijďte na přehlídku Dny NATO 17.–20. 9. 2015. 

Zažijte Ostravu!

www.ostrava.cz
www.ostravainfo.cz

V  Lašském muzeu se vydáte za dobrodruž-

stvím po stopách Zdeňka Buriana, kopřivnického 

rodáka, malíře a  ilustrátora známého především 

svými obrázky z pravěku. Expozici doplňuje umě-

lecká majolika, keramika, kachlová kamna a  ar-

cheologické nálezy. Původním obyvatelem této 

budovy byl syn zakladatele slavné kočárovky Josef 

Šustala s rodinou.

provozní doba (otevřeno denně mimo pondělí)

květen–září 9–17 hod.

říjen–duben 9–16 hod.

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Záhumenní 367/1, 742 21  Kopřivnice
tel.: +420 556 808 421
e-mail: recepce@tatramuseum.cz 
www.tatramuseum.cz

Vydejte se do muzea v Kopřivnici
Regionální muzeum v Kopřivnici prezentuje hned čtyři stálé expozice. Návštěvníci 
mají možnost navštívit Technické muzeum Tatra vč. expozice Dany a Emila 
Zátopkových, expozici v Muzeu Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile. 

Technické muzeum Tatra poskytuje jedineč-

nou možnost zhlédnout historii světoznámé auto-

mobilky TATRA pod jednou střechou. V  muzeu je 

vystaveno na 70 automobilů, nespočet modelů, 

motorů a světových unikátů. K těm nejvyhledáva-

nějším a nejzajímavějším patří například opakova-

ná stavba prvního automobilu v  Rakousko-Uher-

sku Präsident, nazývaného též „kočár bez koní“ 

z 19. století, nebo Tatra 11 z roku 1923. Návštěvníci 

mohou dále obdivovat Aerosaně V 855 z roku 1942, 

prototyp aerodynamického vozu V  570 nápadně 

připomínajícího VW Brouka, Tatru 600 Tatraplan 

kabriolet pro Stalina z roku 1949, Tatru 87 proslave-

nou cestovateli Hanzelkou a Zikmundem, slavnou 

Tatru 111 a v neposlední řadě rovněž největší ex-

ponát a zároveň Národní kulturní památku – želez-

niční rychlíkový vůz Slovenskou strelu z roku 1936, 

který vítá návštěvníky přímo u vchodu do muzea. 

Muzeum Fojtství je nejstarší stavbou v Kopřiv-

nici. Nahlédněte do života lidí v minulosti, seznam-

te se s  lidovými zvyky a  tradicemi, poznejte, jak 

cestovali naši předkové. Právě zde v roce 1850 za-

čal  Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních 

bryček a kočárů. 

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385, 585 513 392
denně 9:00–19:00 | infocentrum@olomouc.eu | www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

2012 nejkrásnější město Česka
2013 TOP 10 evropská destinace
2014 1. místo v TOP 50 „Secret Europe“

Objevte i vy kouzlo Olomouce!

tourism.olomouc.eu

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | tel. 585 513 385 
otevřeno denně 9.00–19.00 | infocentrum@olomouc.eu | tourism.olomouc.eu

Odpovězte na aktuální soutěžní otázku na www.stayovernight.eu 
a vyhrajte jedinečný víkend pro dva v Olomouci a další zajímavé ceny!SOUTĚŽ

Šumperk vás zve 
do Čarovného lesa
Přestože léto už je za námi a děti se 
vrátily do školních lavic, přijeďte si užít 
poslední slunečné dny do Šumperka. 
Všem, kteří zavítají do malebného 
města na podzim, doporučujeme na 
chvilku se vzdálit od historického 
centra a navštívit Čarovný les 
a Andělské louky.

Podzimními barvami vymalovaná příroda si vás 

okamžitě získá a procházku vám zpestří sochy blu-

dičky Tulinky, skřítka Kokeše, čaroděje Dobroděje 

a dalších pohádkových postav. Tato trasa potěší 

nejen děti, ale určitě i mnohé dospělé návštěvníky 

Šumperka, který je také nazýván „Živá brána Jese-

níků“. Čarovný les však není jediným lákadlem na 

vychutnání si babího léta. Na trase mezi Šumper-

kem a obcí Rejchartice, která vede přes Čarovný les, 

na vás budou dohlížet majestátní sochy andělů. Ty 

byly na pohodové turistické trase instalovány bě-

hem slavnostní vernisáže, jež proběhla v létě to-

hoto roku, a okolí Šumperka se tak stalo unikátní 

galerií pod širým nebem, jejímž cílem je vytvoření 

unikátní umělecké sbírky. Vydejte se tedy do Šum-

perka a zkuste si v Čarovném lese vzpomenout na 

tajemné příběhy a užít si podzim plnými doušky 

v doprovodu krásných andělů. Příjemné vzpomínky 

na sochy pohádkových postav, galerii pod širým 

nebem a město Šumperk vás jistě budou hřát po 

následující zimní období.

IC Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
tel.: +420 583 214 000, e-mail: icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz
www.sumperk.cz

Hrad bez lišky 
Občas se pes Filípek tváří jako liška, proto když byl na výletě 
v Beskydech, chtěl také jednu vidět. A ne ledajakou, přímo liščí 
celebritu, lišku Bystroušku! Ke smůle všech ji ale začátkem léta někdo 
z obory pod hradem Hukvaldy ukradl. Jakáž pomoc, výšlap na Hukvaldy 
stál také za to. Zdejší genius loci, to je historie podbarvená hudbou Leoše Janáčka, 
který se ve vsi pod hradem narodil (3. 7. 1854). 

Nejenže se tu narodil, naro-

dil se dokonce ve zdejší škole, 

což mělo nejspíš vliv na jeho 

vzornou školní docházku. Ale 

nejen proto se jeho liška dosta-

la do obecního znaku Hukvaldy. 

O  kraji prohlásil: „Kraj krásný, 

lid tichý, nářečí měkké, jak by 

máslo krájel.“ Cestou na hrad 

si uvědomíte, jak pravdivá jeho 

slova byla. Na prvním rozcestí je 

pomník lišky Bystroušky, zatím 

bez Bystroušky, proto ji musel 

Filípek na chvíli zastoupit. Na 

hradě už byl ale zase sám se-

bou, objevitelem památek. Hrad ze 13. století císař 

Karel  IV. věnoval spolu s  panstvím olomouckým 

biskupům (1359). Krátce jej také vlastnil Jiří z Podě-

brad a za zmínku stojí i to, že pod Hukvaldské pan-

ství patřila koncem 16. století i Ostrava, která je za 

dobré viditelnosti vidět z hradní věže. Určitě stojí za 

to projít si celý hrad a prozkou-

mat všechna jeho zákoutí. Kro-

mě zajímavé architektury lze 

pod hradem v  oboře objevovat 

taje i  krásy přírody. Pohádko-

vé jsou kořeny buků vinoucí se 

nad zemí ve zdejší bučině, sta-

ré 160 až 240 let. Sedm buků je 

tu prohlášeno dokonce za pa-

mátné stromy. V jejich dutinách 

hnízdí holubi krutihlavové, datli, 

strakapoudi a  lejsci. Těch si ale 

Filípek moc nevšímal, protože 

pelášil za sladkou tečkou výle-

tu. V krámku u vstupu do obory 

prodávají totiž krajovou specialitu, Štramberské 

uši. Až se vy sami vydáte na výlet do Moravské brá-

ny a Bystrouška bude na svém podstavci, vyřiďte jí 

pozdrav od Filípka. Pavel Vančura

Turistické vizitky: 799, 842, 1638, 3037
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Technické muzeum Tatra Lašské muzeum Muzeum Fojtství  

Olomoucké tvarůžky 
mají dlouhou tradici
Výroba Olomouckých tvarůžků, jako druh selského sýru, 
je v zeměpisné oblasti Haná doložena již na přelomu 15. a 16. století. V prostorách 
dnešní A. W. spol. s r. o. v Lošticích se Olomoucké tvarůžky vyrábějí od r. 1876. 

Původní manufakturní výrobu zahájil Josef 
Wessels se svou manželkou, v r. 1897 převzal živnost 
jejich syn Alois Wessels (odtud název současné spo-
lečnosti A. W.). Výroba se rychle rozšiřovala, v r. 1912 
měla fi rma již 36 zaměstnanců a do první světové vál-
ky se fi rma A. W. stala největším výrobcem tvarůžků. 

V r. 1917 převzal mateřskou fi rmu A. W. zeť 
Aloise Wesselse Karel Pivný, který po drobných 
opravách kolem roku 1920 uskutečnil v r. 1930 
přestavbu a rozšíření tvarůžkárny v duchu moder-
ní průmyslové architektury. Nové provozy vznikly 
v návaznosti na uplatnění strojů, se kterými Karel 

Pivný přišel jako první. Začal v r. 1924 s formova-
cími stroji, na ně pak navazovaly další stroje a za-
řízení. Tuto na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu 
provozovali manželé Pivní až do r. 1948. 

Po navrácení tvarůžkárny potomkům původ-
ních majitelů pokračuje výroba Olomouckých 
tvarůžků až do dnešních dnů. A právě oni v loň-
ském roce vybudovali v Lošticích nové Muzeum 
Olo mouckých tvarůžků, a  vzdali tak hold svým 
předkům i  tomuto sýrovému skvostu. Muzeum 
rozhodně stojí za vaši návštěvu.

www.tvaruzky.cz

Rodina K. Pivného v roce 1930

Muzeum Olomouckých tvarůžků

28 29

KAM na výletKAM na výlet

www.kampocesku.cz | | www.kampocesku.cz  



Ke každé plošné prezentaci – zdarma zveřejnění 
na www.prazskyprehled.cz.

Pražský přehled 64. ročník

kulturních pořadů česky

aneb KAM za kulturou nejen v Praze

Měsíčník s nejdelší tradicí přináší nejobsáhlejší informace o kulturním 
životě v hlavním městě Praze a pozvánky na TOP akce v ČR. Cílem 
je nabídnout čtenářům programy městských částí, divadel, koncertů, 
klubů, kulturních domů, kin, galerií, muzeí  i zájmových klubů pro 
děti a dospělé.  

periodicita:  měsíčník – 12x ročně

cílové skupiny:  lidé se zájmem o kulturu napříč generacemi

náklad:  10 000  výtisků 

distribuce: První novinová společnost (PNS) a Periodik.cz

předplatné: SEND Předplatné a ADISERVIS (2 000 abonentů)

cena: prodej 30 Kč, předplatné 26 Kč

Slevy a projektové balíčky 2016
2 placené prezentace sleva 10 %
3 placené prezentace sleva 20 %
4 placené prezentace BALÍČEK 3 + 1 (3 placené a 1 zdarma) celková sleva 25 %
5 placených prezentací BALÍČEK 4 + 1 (4 placené a 1 zdarma + bonus 10 %) celková sleva 30 %

Uvedené slevy lze uplatnit také v kombinaci s dalšími magazíny redakce (KAM po 
Česku, Travel EYE, OPEN Czechia nebo KAM na výlet speciál).

titulní strana
124 x 124 mm

24 000 Kč

1/2
57 x 182 mm

7 500 Kč

1/4
57 x 90 mm

4 250 Kč

obálka 2 a 3
1/1

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

20 000 Kč

zadní obálka
1/1

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

22 000 Kč

vnitřní strana
č. 1 a č. 3

1/1
145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

15 000 Kč

1/1
vnitřní strana

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

14 000 Kč

podval 120 x 50 mm

5 500 Kč

1/2
120 x 90 mm

7 500 Kč

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

www.prazskyprehled.cz

Proč se prezentovat v Pražském přehledu kulturních pořadů?
  měsíčník o kultuře nejen v Praze s nejdelší tradicí (64. ročník)

  dostupný na serverech periodik

 komplexní a přehledná nabídka kultury na daný měsíc

  přináší pozvánky na TOP akce krajů, turistických oblastí a měst

  distribuce v pražských trafi kách, stanicích metra, obchodních 

centrech, na nádražích, v knihkupectvích a místech se zvýšenou 

koncentrací lidí

  rostoucí maloobchodní prodej i počet předplatitelů, nízká remitenda

  prezentace cenově dostupné i pro neziskové organizace

Řádková prezentace – všechny rubriky

text 1 sloupec (= 1/2 strany) 
včetně loga 

500 Kč 

text 1 sloupec (= 1/2 strany) 
včetně loga a fotografi e 

900 Kč

další započatý sloupec textu 500 Kč

další fotografi e 400 Kč

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.prazskyprehled.cz

02*2015

soutěž o vstupenky do Studia DVA a slevové kupony v hodnotě až 852 Kč

BERG #15
Orchestr BERG

15. sezóna!

www.berg.cz 
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St ední k ídlo Pražského hradu; v pozadí 

v že Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

 
 

 
.  

 

 
 

 
 .

Hlavní lo  kaple sv. K íže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschi   

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

  

 .
 

 

 

 
 

.
 (19

)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova ob

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri  ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

 

 
 

 
 

 

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

�  vázaná plnobarevná publikace 
vyšla v lednu 2015

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na pultech vybraných 
knihkupc  a na adrese redakce 

�  doporu ená prodejní cena 250 K
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   městské části  městské části 
zvouzvou

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

DIVADLO U22
Praha 22 – Uhříněves, K Sokolovně 201, pokladna tel. 222 767 900, 
725 936 914 

 Rezervace i informace o představeních vám rádi poskytneme 
v pokladně divadla nebo na e–mailu: info@divadlou22.cz, vstupenky 
zakoupíte na: vstupenky@divadlou22.cz, www.divadlou22.cz, vstu-
penky je možné také zakoupit v internetové prodejní síti Ticketportal. 

 Pokladna je otevřena po, st 17–19.30 h, út 15–19.30 h a vždy jednu 
hodinu před představením.

 Změna programu vyhrazena.

4. pá.  Současní čeští básníci – fotografi cká výstava Lenky 
Raubové, která zachycuje portréty současných českých básníků. 
Jako host vystoupí Varietní trio Konráda Kapitoly – vernisáž od 17 h
12. so.  Mauglí – známý příběh člověčího mláděte vychovávané-
ho v džungli mezi vlčí smečkou je Divadelním souborem z Horních 
Počernic zpracován tak, aby pobavil mladší i starší diváky. Vhodné 
pro děti už od 4 let. Vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více – 
sleva 20%) – 10.30 h

14. po.  Deštivé dny – americké drama je hrou o síle přátelství 
a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou 
přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. 
Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Richard Krajčo byl za ztvár-
nění role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, autor: Keith 
Huff , rež. Janusz Klimsza, hrají: Richard Krajčo a David Švehlík, 
vstupné 400 Kč – 19.30 h
16. st.  Neřež – skupina Neřež je volným pokračováním sku-
piny Nerez, která zanikla v roce 1994. Vstupné 210 Kč (balkon 
180 Kč) – 19.30 h

19. so.  Tři čuníci – kdo by neznal pohádku o třech prasátkách, 
kteří se před zlým vlkem schovají ve svých vlastnoručně postave-
ných domečcích. Klasická činoherní pohádka s hudbou Jaromíra 
Nohavici. Představení je vhodné i  pro naše nejmenší diváky. 
Vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více – sleva 20 %) – 10.30 h

24. čt.  Plstěný šperk – v příjemné atmosféře divadelní kavárny 
si vyzkoušíte vyrobit šperk z korálků, plstěný šperk. Cena dílny je 
100 Kč/osobu. Dílna je určena pro dospělé, kapacita je omezena – 
max. 20 osob. Pro prvních 12 zájemců, je zajištěno hlídání dítěte 
v Centru pro předškolní děti. Rezervace a bližší informace Blanka 
Petrásková, petraskova@dumum.cz – 15 h
26. so.  Pohádkování – dvouhodinový divadelně–výtvarný 
workshop pro děti, během kterého bude nazkoušena – a na závěr 
workshopu na jevišti i odehrána – krátká pohádka. Maximální 
kapacita 15 účastníků, určeno pro děti od 5 let. Nutná rezerva-
ce: vstupenky@divadloU22.cz, www.ticketportal.cz. Po dobu 
workshopu si rodiče mohou vychutnat kávu v našem divadelním 
baru. Vstupné 100 Kč – 10 h 
30. st.  Hvězda – one woman show Evy Holubové – komedie 
o fi ktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího 
týdne jejího života. Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého 
showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy neznámé hereč-
ky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazá-
ří v televizním seriálu. Vstupné 290 Kč (balkon 250 Kč) – 19.30 h

UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Praha 22, Nové nám. 1251

 Muzeum otevřeno: po a st 8.30–12 a 13–17.30 h, út a čt 8.30–12 
a 13–16 h, pá 8.30–14 h.

Výstava: Ivana Knížková – Termoobrazy. Otevřeno: po a st 
8.30–12 a 13–17 h, út a čt 8.30–12 a 13–16 h, pá 8–14 h. Vstup-
né dobrovolné. Od 13. 9. do 4. 10. 

 městské části zvou  23

Termíny vydání v roce 2016
Uzávěrka vždy 10. dne předchozího měsíce.

leden únor březen duben květen červen

28. prosince 
2015

25. ledna
2016

26. února 
2016

25. března 
2016

25. dubna 
2016

24. května 
2016

červenec srpen září říjen listopad prosinec

27. června 
2016

25. července 
2016

26. srpna
2016

26. září
2016

25. října
2016

25. listopadu 
2016



www.travel-eye.eu www.openczechia.eu

magazín Travel EYE  10. ročník
německy a anglicky

Magazín Travel EYE podporuje příjezdový cestovní ruch z Německa, 
Rakouska a dalších zemí západní Evropy. Informuje o turistických 
atraktivitách našich regionů. Distribuci v příhraničních oblastech ne-
nabízí žádné jiné české periodikum věnované incomingu. Část ná-
kladu je určena zahraničním návštěvníkům a cizincům žijícím v ČR. 

periodicita:   3x ročně (listopad–únor; březen–červen; 
červenec–říjen) 

cílové skupiny:   občané Německa, Rakouska a turisté ze západní 
Evropy   

náklad:  10 000 výtisků

distribuce: –  ZDARMA

 – Česká republika, Německo a Rakousko

  
Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.travel-eye.eu.

magazín OPEN Czechia  6. ročník
polsky a slovensky

Magazín OPEN Czechia podporuje příjezdový cestovní ruch z Polska 
a Slovenska. Informuje o turistických atraktivitách našich regionů. 
Distribuci v příhraničních oblastech nenabízí žádné jiné české perio-
dikum věnované incomingu. Část nákladu je určena zahraničním ná-
vštěvníkům a cizincům žijícím v ČR. 

periodicita:   3x ročně (listopad–únor; březen–červen; 
červenec–říjen)   

cílové skupiny:  občané  Polska a Slovenska

náklad:  10 000 výtisků

distribuce:  –  ZDARMA

  – Česká republika, Polsko a Slovensko 

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.openczechia.eu.

1/1
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)

10 000 Kč
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2/3
131 x 256 mm

7 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)

10 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

20 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

30 000 Kč
1/2

199 x 125,5 mm

5 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

4 000 Kč

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

Z wiosną 
rozpoczyna 
się sezon 
turystyczny

S jarou 
sa začína 
turistická 
sezóna

Rocznik 6 / Ročník 6  Marzec–Czerwiec  / Marec–Jún 2015www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia

Tschechische Saison

Czech season

Year / Jahrgang 9  März–Juni  / March–June 2015www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
AV

EL
Slevy a projektové balíčky 2016

2 placené prezentace sleva 10 %
3 placené prezentace sleva 20 %
4 placené prezentace BALÍČEK 3 + 1 (3 placené a 1 zdarma) celková sleva 25 %
5 placených prezentací BALÍČEK 4 + 1 (4 placené a 1 zdarma + bonus 10 %) celková sleva 30 %

Uvedené slevy lze uplatnit také v kombinaci s dalšími magazíny redakce (KAM po 
Česku, Pražský přehled kulturních pořadů nebo KAM na výlet speciál).

Uzávěrky vydání: 15. 2., 15. 6., 14. 10. 



www.kamnavylet.info www.kamedition.cz

1/1
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)

22 000 Kč
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2/3
131 x 256 mm

16 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)

22 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

30 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

40 000 Kč
1/2

199 x 125,5 mm

12 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

8 500 Kč

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

magazín KAM na výlet  6. ročník
česky

Podrobně mapuje téma dané redakcí nebo klientem, jako například 
kraj, turistickou oblast, město, památky, turistiku, sport atd.  

periodicita:  občasník vydávaný „na klíč“ dle přání klienta

náklad:  min. 15 000 výtisků

distribuce:  –  zdarma po celé ČR, prostřednictvím rozsáhlé 
sítě turistických infocenter, památek, hotelů 
a středních škol se zaměřením na cestovní ruch

  –  profesionálům v cestovním ruchu
ceny:  a)  Speciál vydávaný pro klienta na klíč – cena 

dohodou (za grafi cké zpracování, předtiskovou 
přípravu, korektury, tisk a distribuci po ČR)

 b)  Speciál na určité téma vydávaný redakcí – 
ceny prezentací viz uvedený ceník

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a  bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kamnavylet.info.

KAM edition
V ediční řadě vycházejí publikace se zaměřením na podporu rozvoje 
domácího a příhraničního cestovního ruchu. Nabízejí neotřelé pohle-
dy na naši historii i současnost, doplněné zajímavostmi a atraktivitami 
regionů ČR. Cílem je přinášet tipy na zážitkovou turistiku, především 
pro rodiny s dětmi, aktivní turisty a seniory.   

Dosud vyšlo:

 Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi (2008)

  Od gotiky cesta aneb městečka a města Čech, Moravy a Slezska (2009)

 KAM na výlet s rodinou a jinou zvířenou (2011)

 KAM za zážitkem nejvíc největším (2013)

 Pražský hrad, nádvořími do zahrad (2014)

 Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska*

ZDARMATuristický magazín ročník II., květen 2012

  SpeciálSpeciál
Památky 2012

Dobré není jen 
to, co je nové. 
Nové je naopak 
to, co je dobré.

Jan Werich

NA VÝLET

ZDARMATuristický magazín ročník IV., květen–září 2014

  SpeciálSpeciál

 Katčina šumavská
pozvánka

                     Na kole za Kelty

                     Tajemný 
cyklovýlet

Pozor! Jedu!

Cyklo 2014 
NA VÝLET

Praha
plná zážitků...

ZDARMATuristický magazín ročník IV., říjen 2014

  SpeciálSpeciál
 Praha

NA VÝLET

KAM na výlet 
s rodinou

a jinou zvířenou

Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,

  

Lud k Sládek
František Kadlec

Pražský hrad,
nádvo ími do zahrad

KAMza zážitkem

OB1_K2013 TIT.indd   1 14.6.2013   17:16:27

* Předpokládané vydání 2015/2016



www.kampocesku.cz

 Na webovém portálu zveřejňujeme placené i redakční příspěvky z re-
gionů České republiky a z příhraničí sousedících států. Nabízíme tipy 
na výlety, ročně více jak 7 000 novinek, akcí, koncertů, festivalů, kniž-
ních recenzí, soutěží, významných výročí, aktualit a ubytování. 

 průměrná návštěvnost 2 500/den 

 možnost číst turistické časopisy zdarma on-line

 40 % příspěvků je anglicky, německy, polsky a slovensky

Přejít na tento přehledKam po Česku - http://www.kampoces…
www.kampocesku.cz

1. 4. 2015 - 24. 6. 2015Přehled publika

Přehled

 Návštěvy

15. 4. 29. 4. 13. 5. 27. 5. 10. 6.

1 5001 5001 500

3 0003 000

Návštěvy

146 684
Uživatelé

46 390
Zobrazení stránek

498 077

Počet stránek na 1 návštěvu

3,40
Prům. doba trvání návštěvy

00:15:50
Míra okamžitého opuštění

38,24 %

% nových návštěv

30,36 %

Returning Visitor New Visitor

30.4%

69.6%

Všechny návštěvy
100,00 %

PRAHA

JIHOČESKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA

PARDUBICKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ

ÚSTECKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

OLOMOUCKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ

6,3 %

3,9 %

5,9 %

5,2 %

11,1 %

10,9 %

5,9 %

8,2 %

8,0 %

8,4 %

6,0 %

4,5 %

7,9 %

7,8 %

Banner 165 x 165 px Kalendář akcí Aktualita Knihy Ubytování

Hlavní strana Jednotlivá sekce *1 Vkládá klient *2 Vkládá redakce Hlavní strana Anotace s prolinkem Anotace s prolinkem

1 měsíc  5 000 Kč  1 000 Kč   300 Kč

příplatek 

200 Kč/měsíc

100 Kč – –

3 měsíce  8 000 Kč  2 000 Kč   600 Kč – – –

6 měsíců 12 000 Kč  3 000 Kč  1 000 Kč – – –

12 měsíců 18 000 Kč  5 000 Kč 1 800 Kč – 500 Kč
cena anotace = cena 

pobytu za osobu a noc 
v ubytovacím zařízení

*1 Sekce = kraj, aktuální vydání, ubytování, knihy aj.

*2 Objednejte si přístupový kód a vkládejte akce do kalendáře akcí sami bez omezení jejich počtu. Omezena je pouze velikost snímků a PDF (fota max. 75 kB, PDF 150 kB).

Ceny prezentací (uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

Demografi cký výzkum čtenosti webu

 Místo pro

váš banner 

165 x 165 px

počet respondentů: 9 845

zastoupení mužů
36 %

zastoupení žen
64 %

<19

2 %

20–40

36 %

41–60

44 %

61+

17 %



2016
Leden

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Únor
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
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PAMÁTKY

Město se může pochlubit vysokým počtem 
pamětihodností, které tvoří Městskou památkovou 
rezervaci od roku 1967. Za vidění stojí malebné 
novojičínské náměstí. Najdeme tu měšťanské domy 
na všech stranách doplněné podloubím. Mezi 
množstvím staveb vyniká dvoupatrový renesanční 
dům s dvoupodlažními lodžiemi, známý jako 
Stará pošta. Dnes slouží městskému kulturnímu 
středisku. Střed náměstí zdobí morový sloup 
z počátku 18. století a kamenná kašna se sousoším 
tančících sedláků v německém kravařském kroji. 
Po více jak 100 letech se na náměstí vrátila replika 
sochy sv. Mikuláše, patrona obchodníků, dětí 
a také Nového Jičína. Atributy světce jsou jablka 
a bible, kterou naklání k misce s čistou vodou. 
Novým prvkem na náměstí je vodní dílo zvané 
Fontána času. Vzhled náměstí doplňuje helmice 
nad ochozem kostelní věže chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie. V Novém Jičíně se zachovaly zbytky 
hradebních zdí s baštou z počátku 17. století. 
Součástí hradebního opevnění byl i novojičínský 
Žerotínský zámek vybudovaný v 16. století. Dnes 
v něm sídlí Muzeum Novojičínska, p.o. se stálou 
expozicí klobouků, které se vyrábějí v Novém 
Jičíně již od roku 1799. Za pozornost stojí také další 
kulturní památky: historická budova radnice, farní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, farní věž, Bašta, 
Španělská kaple, kostel Nejsvětější Trojice, celá 
Kostelní nebo Žerotínova ulice, novorenesanční 
budova zdejšího Beskydského divadla nebo 
městské kino Květen.

OSOBNOSTI

HUGO BAAR
Narozen r. 1873 v Novém Jičíně. Jako jediný z celé řady 
novojičínských výtvarníků je pochován na zdejším hřbitově. 
DOMINIK BILIMEK
Narozen r. 1813 v Novém Jičíně. Významný přírodovědec. V roce 
1865 přijal nabídku k založení Národního muzea v Mexiku. Svými 
sbírkami se zasloužil o Novojičínské muzeum. 

JAROSLAV HLAĎO
Narozen r. 1913 v Novém Jičíně. Byl posledním velitelem 
československého stíhacího křídla RAF, ve Velké Británii. 

KAREL KRYL

Narozen r. 1944 v Kroměříži, své dětství a mládí prožil v Novém 

Jičíně. Československý písničkář, básník a hudební skladatel.

GIDEON ERNST VON LAUDON

Jeden z nejvýznamnějších rakouských vojevůdců 18. století. 

Narodil se r. 1717 v Lotyšsku. Ve službách rakouské panovnice 

Marie Terezie se vyznamenal v řadě bitev. V Novém Jičíně dne 

14. července 1790 umírá na zápal plic.

EDUARD OREL

Narozen r. 1841 v Novém Jičíně. Významný cestovatel. Za své 

zásluhy byl povýšen do rytířského stavu a konec života strávil jako 

správce císařského zámku v Miramare. 

KAREL VON SCHWARZ

Narozen r. 1817 v místní části Žilina. Díky němu bylo město Nový 

Jičín napojeno na hlavní železniční trať.

EDUARD VEITH

Vynikající představitel generace realistických malířů závěru 

19. století. Je autorem dekorativní malby interiérů významných 

kulturních stánků ve velké části Evropy (Praha, Vídeň, Berlín…).

SPORT

Město Nový Jičín nabízí svým návštěvníkům četné mož-

nosti sportovního vyžití. Nedaleko od centra můžete na-

vštívit moderní areál se sportovní halou, krytým i venkov-

ním bazénem včetně moderního toboganu. Ve městě dále 

najdete krytá sportoviště pro tenis, squash, badminton, 

bowling či kuželky. Zacvičit si můžete v některém z fi t-

-center a ideálním místem pro relaxaci pak bude nabídka 

služeb místních masážních a wellness center. Jen 3 km od 

centra Nového Jičína se nachází lyžařský areál na Svinci.

PŘÍRODA

Město je ideálním výchozím bodem pro výlety do blízkého 

i vzdálenějšího okolí, do míst plných historických památek 

i do hor – Moravskoslezských Beskyd. Celou oblast protká-

vají značené turistické trasy, cyklotrasy a naučné stezky. 

Pro milovníky přírody je na okraji města lesopark Skalky. 

K rekreačním účelům slouží malá vodní nádrž Čerťák, 

situovaná v nádherném romantickém údolí, kde lze kromě 

koupání i sportovně rybařit.
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KULTURNÍ AKCE V NOVÉM JIČÍNĚ

Novojičínské jarmarky - celoročně

(vánoční, velikonoční…)

Pálení čarodějnic – 30.4.

Novojičínské léto – červen–září 

(Divadelní dílna, Pivobraní, Vítání prázdnin, 

Jičínfest…)

Slavnost města – začátek září

 www.infokam.cz

© KAM po Česku

infoKAM 

VAŠE DOVOLENÁ V ČECHÁCH, 

NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

www.infokam.cz
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pramen Volyòky

CYKLOTRASA VOLYŇKA

Území, kterým cyklotrasa vede, 
přitahuje především svou pří-
rodní krásou a  kulturním dě-
dictvím, v  neposlední řadě pak 
také nenáročným profi lem cyk-
lotrasy, což je dáno trasováním 
co nejblíže vodnímu toku řeky 
Volyňky.
Touto cyklotrasou dochází 
k  smysluplnému propojení nej-
frekventovanějších jihočeských 
cyklotras Vltavské a  Otavské, 
které přivede cykloturisty také 
do dalších částí jižních Čech na 
Vimpersko, Volyňsko a  Strako-
nicko. Tedy na místa, která nabí-
zejí nejen atraktivní přírodu, ale 
i mnohé služby.
Na celkem 46,5 km čeká na cyk-
listy celkem 6 zastavení, kde si 
mohou odpočinout a  načerpat 
síly na další cestu.

MINIMUZEUM ZLATÉ STEZKY

V  původním gotickém sklepení měš-
ťanského domu č.p. 8 na vimperském 
náměstí Svobody se nachází jedinečné 
Minimuzeum Zlaté stezky.
Návštěvník muzea se postupně dozví, 
co to Zlatá stezka vlastně byla, jak po je-
jích trasách kráčela historie, kde a jak se 
dolovala sůl, co to byli soumaři, soumar-
ské karavany a  soumarští koně, zjistí, 
kterými místy procházela vimperská vě-
tev Zlaté stezky a seznámí se s pohnutý-
mi událostmi, které se na ní a kolem ní 
odehrály. 
Expozice je doplněna texty zajímavých 
historických dokumentů (soumarský 
řád z roku 1538 a výpověď zajatého pa-
chatele loupežného přepadení na Zlaté 
stezce z doby kolem roku 1410) a dvě-
ma atraktivními modely – tažení vojska 
vimperských pánů Kaplířů ze Sulevic 
pod hradem Kunžvartem do Pasovska 
v  roce 1458 a vojenské polní opevnění 
Kořenný z doby napoleonských válek.

VIMPERSKÁ HLEDAČKA 
„OD KOŘENŮ KE KORUNÁM“

Vimperská hledačka je třicátou v  celé 
České republice, vůbec první na Šumavě 
a jejím tématem jsou hlavně stromy. Jde 
o hru, ke které je potřeba stáhnout a vy-
tisknout si na webových stránkách měs-
ta zveřejněného průvodce, na kterém je 
mapa trasy a veršovaný text s otázkami. 
Poté co projdete tuto trasu a  správně 
odpovíte na zadané otázky, získáte ta-
jenku. S  tajenkou můžete zajít do Turi-
stického informačního střediska, které 
sídlí na náměstí Svobody, kde pouze 
v  případě správného vyluštění tajenky 
získáte „poklad“ (drobnou odměnu).

ARBORETUM VIMPERK

Arboretum ve Vimperku bylo založeno v roce 
1959 na ploše 1,1ha. Nachází se uprostřed 
města v blízkosti vimperského zámku. Dříve 
arboretum sloužilo zejména pro výuku žáků 
lesnické školy, dnes je otevřeno pro veřejnost. 
Pro svoji polohu v centru města a návazností 
na areál bývalého letního kina, kde je dětské 
hřiště, je vyhledávaným místem procházek 
a  odpočinku místních obyvatel i  mnohých 
návštěvníků města.

BAZÉN VIMPERK

Bazénový prostor je rozdělen na jednotlivé 
bazény plnící tři základní funkce: 1. bazén 
sport, 2. bazén zábava, 3. bazén víceúčelový 
– dětský, se skluzavkami.
Okolní zatravněný prostor je určen pro letní 
slunění a v severovýchodní části areálu jsou 
umístěny umývárny a  sociální zařízení, pře-
vlékárny, občerstvení a pískové hřiště pro mí-
čové sporty (např. plážový volejbal).
Bazény disponují také několika atrakcemi 
– tobogán, chrlič, jeskyně „vlnobití“, proti-
proud, hřib, divoká řeka, atd.
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Návštěvnické centrum 
Nový Jičín – 
město klobouků

Masarykovo nám. 45/29

741 01 Nový Jičín

tel.: +420 556 711 888, +420 556 768 288

e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz

www.icnj.cz
www.mestoklobouku.cz
www.expozicelaudon.cz

Město Nový Jičín

Historické město Nový Jičín leží v severovýchodní části České republiky, 

v  malebné kotlině na jižním okraji Moravské brány. Městem protéká 

říčka Jičínka a potok Grasmanka. Žije zde téměř 24 tisíc obyvatel. Město 

vzniklo pravděpodobně v 80. letech 13. století na křižovatce důležitých 

obchodních cest. Nový Jičín se může pochlubit neobvykle vysokým 

počtem pamětihodností, které tvoří Městskou památkovou rezervaci, 

jež byla vyhlášena v roce 1967. Nejstarší částí a chloubou Nového Jičína 

je pravidelné čtvercové náměstí lemované podloubím na všech čtyřech 

stranách, které patří k  nejkrásnějším v  naší zemi. Mezi množstvím 

nádherných staveb na náměstí vyniká pozoruhodný renesanční dům, 

známý pod názvem Stará pošta. Další dominantou je vedle náměstí 

Žerotínský zámek, přestavěný renesančně ze staré gotické tvrze. Zámek 

je dnes sídlem Muzea Novojičínska, p.o. Nový Jičín byl v  roce 2001 

vyhlášen Historickým městem roku. Město je ideálním výchozím bodem 

pro výlety do blízkého i  vzdálenějšího okolí. Celou oblast protkávají 

značené turistické trasy, cyklotrasy a naučné stezky. Nový Jičín je od roku 

1799 sídlem známé fi rmy Tonak, díky které se město nazývá „městem 

klobouků“. Zemřel zde slavný generál Ernst Gideon von Laudon.

První písemná zpráva o městě pochází z roku 1313, kdy Jan Lucemburský 

udělil městu právo vybírat mýto. V té době patřilo město i se starojickým 

panstvím pánům z Kravař. V roce 1373 dali páni z Kravař Novému Jičínu 

právo odúmrti, povolili výroční trh a  dali základ městského znaku – 

zavinutou střelu, kterou drží ruka ozbrojence. V jejich držení bylo město 

do roku 1434. Do dějin města se výrazně zapsali Žerotínové, od roku 1500 

noví majitelé města. Jejich zásluhou se začalo s výstavbou kamenného 

podloubí a  městských domů na náměstí, neboť do zničujícího požáru 

v  roce 1503 bylo město dřevěné. Nový Jičín bohatl vyhlášenou 

soukenickou výrobou a  roku 1558 se po odchodu Žerotínů vykoupil 

z poddanství a stal se městem komorním. Roku 1620 král Bedřich Falcký 

město povýšil na město královské. Třicetiletá válka přinesla obyvatelům 

nebývalé útrapy. O  rok později se u  Nového Jičína odehrála bitva, při 

níž bylo město obsazeno protestantským vojskem knížete Jana Jiřího 

Krnovského a  na předměstí pobito na 500 neapolských vojáků. Velké 

barokní požáry z let 1768 a 1773 těžce zasáhly celé město, zakrátko však 

povstal Nový Jičín do své další podoby. Město se stalo sídlem krajského 

soudu, vybudování císařské cesty přineslo spojení se světem, rozvoj 

průmyslu a  obchodu. V  polovině 19. století se do města vrátili Židé, 

vznikají velké textilní továrny a továrny na výrobu klobouků. Dodnes se 

Nový Jičín nazývá městem klobouků. V posledních letech se město odělo 

do nového hávu, nejočividnější změny ocení turista právě v historickém 

centru.

Nový Jičín

Dotisk jednotlivých materiálů beze změny si zajistíte SAMI 
prostřednictvím kalkulačky tisku na www.infokam.cz. 
Změnu v infosetu vám zajistí REDAKCE obratem.

Turistické infolisty & infoKAM.cz

Turistické listy infoKAM – komplexní a levné řešení propagačních 
materiálů, při zachování vysokého standardu vypovídací hodnoty. 
Získáte nepřeberné množství jejich využití jak v informačních cent-
rech, tak na veletrzích cestovního ruchu či internetu. Materiály budou 
 AUTOMATICKY a ZDARMA zveřejněny pro širokou veřejnost také na 
turistickém portálu www.infokam.cz. 

Základní SET infoKAM
  100 ks oboustranných materiálů formátu A3 (120 g/m2)
  50 ks oboustranných materiálů A4 – přední strana listu A3 
(120 g/m2)
  50 ks oboustranných vizitek
  6 samolepek s QR kódem na dveře (350 g/m2)
(řešení pro návštěvníky mimo otevírací dobu)
  50 ks oboustranných lístkových kalendářů (350 g/m2)

Cena zahrnuje grafi cké zpracování, předtiskovou 
přípravu, korektury, tisk a dopravu.

Základní SET můžete rozšířit o:
  100 ks DL 4/4 
  100 ks skládačka 4/4  (2 lomy) 
  100 ks DL 4/4 + 100 ks skládačka 4/4 (2 lomy) 

cena 
nového setu

opakování 
se změnou* 

opakování 
beze změny

základní set 3 900 Kč 3 600 Kč 3 300 Kč

základní set + DL 4/4 4 390 Kč 4 040 Kč 3 690 Kč

základní set + skládačka 4/4 4 720 Kč 4 320 Kč 3 920 Kč

základní set + DL + skládačka 4/4 5 210 Kč 4 760 Kč 4 310 Kč

* do 30 % požadovaných změn

(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

© .cz

Informační centrum 
při Městském muzeu ve Stříbře
Masarykovo náměstí 21
349 01 Stříbro
tel.:  + 420  374 627 247
e-mail: ic.stribro@seznam.cz
www.muzeum-stribro.cz

Vimperk

Stříbro

A4

QR kód

A3 zadní strana

vizitka

lístkový kalendář



Nabízíme levný nízkonákladový digitální tisk 

KAM po Česku

Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3

registrováno u MV ČR pod číslem VS/1-1/73867/08-R

IČ: 26576252; DIČ: CZ26576252

číslo účtu: 3870726001/5500

Specifi kace podkladů pro tisk
– podklady v elektronické podobě (e-mail či pomocí služby letecká pošta, úschovna apod.)

–  formáty fotografi í, ilustrací, tabulek a log: bitmapy (obrázky a fotografi e) – JPEG (maximální kvalita – minimální komprese), TIFF, EPS, 

BMP, PNG. Logotypy – vektorové formáty EPS, Ai, CDR (do verze 8), barevnost CMYK, písma v křivkách

– nelze použít loga ve formátech: DOC, PPT, GIF…, v případě podkladů v barevném prostoru RGB nelze zaručit správnou barevnost

– minimální rozměr fotografi e 800 x 600 pix

–  hotové vizuály – PDF v tiskové kvalitě (buď čistý formát, nebo se spady 3 mm), CMYK, obrazy min. 300 dpi, při dodání podkladů v Ai 

musí být texty v křivkách

Roll-up 

85 x 200 cm za 1 700 Kč

100 x 200 cm za 2 300 Kč

(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

www.kampocesku.cz www.facebook.com/kampocesku

datová schránka: f4yvgd7

tel.: +420 222 944 816-7

mobil: +420 602 223 279

e-mail: redakce@kampocesku.cz

A8

A6

A4
A7

A5

A3

Informační centrum 

při Městském muzeu ve Stříbře

Masarykovo náměstí 21

349 01 Stříbro

tel.:  + 420  374 627 247

e-mail: ic.stribro@seznam.cz

www.muzeum-stribro.cz

Státní zámek Hořovice, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice
email: horovice@stc.npu.cz, telefon: 311 512 479

� � �

www.zamek-horovice.cz

Zámek postavený na počátku 18. století vlastnili do roku 
1852 páni z Vrbna a Bruntálu, poté byl v majetku rodiny 

hesenského kurfi řta Friedricha Wilhelma I. z Hanau.  
Posledním majitelem byl Jindřich ze Schaumburgu, 

který zámek vlastnil až do roku 1945. Zámecký park 
se sochařskou výzdobou a Sluneční branou.

I. okruh: Reprezentační prostory – zámecké interiéry od 18. do 20. stoletíII. okruh: Soukromá apartmá – soukromé pokoje posledních 
majitelů zámku, interiéry zařízené ve stylu 30. a 40. let 20. století
III. okruh – Hry a hračky malých aristokratů – výstava hraček 

šlechtických dětí ze sbírek českých hradů a zámků
Zámek dále nabízí možnost svatebních obřadů, pikniky v parku, 

útulnou kavárnu přímo v zámku a další.Otevírací doba:Duben a říjen  soboty, neděle 10:00–16:00
Květen – září  denně kromě pondělí 10:00–17:00
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Státní zámekStátní zámek Hořovice, Vrbnovskáemail: horovice@stc.npu.cz, tele

�� � �� �� �

Zámek pposostavevený na po1852 pánni zz VrVrbna a Brhesenskééhoo kuurfi řta FriPoslednnímm mamajitelem bkterý zámmekek vlalastnil až se socochahařskkou výzd

I. okruh: Reprezezenntačnní pro
ood d 18. ddo 2II. okruh: Soukromá aapaartmmá – majitelů zámku, interiéryy zzařízeené III. okruh – Hry a hračkky malýlýchšlechtických dětí zee sbsbírekek čZámek dále nabízí možnosst ssvattebneútulnou kavárnunu ppřímmo

Otevírací doba:Duben a říjen  soboty, nnedděle Květen – září  denně krorommě poon
Květen – září  denně krorommě poonRückl Crystal, a. s., 267 05 Nižbor 141

tel.: +420 311 696 111

e-mail: info@ruckl.cz, info@ruckl.eu

www.ruckl.cz, www.ruckl.eu

Firma RÜCKL CRYSTAL a.s., výrobce olovnatého křišťálu 

(24 % PbO), nabízí prohlídku své sklárny v Nižboru 

u Berouna s ukázkou ruční výroby ve všech jejích etapách. 

Exkurzi lze objednat na níže uvedeném telefonním čísle.
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digitální tisk 

za nízké ceny

 

grafi cké zpracování a tisk vašich propagačních materiálů, 

jednorázových tiskovin, brožur, zpravodajů, publikací atd.

 

Roll-up

- zajištění výroby


