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n  celkem sedm hlasujících získá 

každou z uvedených cen

n  vítězové budou informováni 

telefonicky nebo e-mailem

n  ceny si výherci mohou vyzvednout 

do 31. 3. v redakci KAM po Česku

n  výherci budou zveřejněni 

v březnovém vydání KAM 

po Česku a na turistickém 

portálu www.kampocesku.czampocesku.czkampocesku.cz
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Dramaty

třináctého roku 

třetího tisíciletí

vás provede 

KAM po Česku.
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Chcete KAM
až domů k vám? Kam až domů k vám

n KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně 

n zasilatelská cena (poštovné + balné) je za kalendářní rok 252 Kč 

n cena jednoho zaslání jednoho vydání KAM po Česku je 28 Kč

n BONUS: KAM na výlet – speciál za památkami 2013 

O co se hraje, kdo věnoval ceny?

Bohemia Hotel Club & Golf  pobytový voucher do hotelů BHC

Vinařství Chateau Lednice dárkové balení vín

Česká televize knihy a DVD z Edice České televize

Český rozhlas 
knihy z Edice Českého rozhlasu

Kartografi e Praha  soubor tematických map České republiky

KAM po Česku  publikace z edice KAM Edition

TEP faktor (český Boyard) rodinná vstupenka v hodnotě 500 Kč

portál TURISTIKA.CZ trička a turistické batohy značky LOAP 

Incheba Praha    VIP vstupenka na veletrhy pořádané na 

Výstavišti v Holešovicích v roce 2013

„Kraj mého srdce“

KAM po Česku a Holiday World 2013 pro vás připravily anketu o ceny. (Hlasování končí 31. 1. 2013.)

Jak objednat?

poštou na adrese: 

KAM po Česku 

Zdeňka Kubátová

Kubelíkova 30

130 00 Praha 3

e-mailem: kubatova@kampocesku.cz

SMS: ve tvaru KAM na číslo 602 223 279

(cena SMS je dána tarifem vašeho operátora)
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Milí čtenáři,
rok je ten tam a byl 

takový, jaký byl. Protože 

ale přelom roku bývá tak 

trochu ohlédnutím, pár 

jich mám. Vzpomínám na 

doby, kdy děti nosil čáp, 

ale díky internetu už není 

radno dětí se ptát, kde 

se vzaly, mohli bychom 

se červenat. Vzpomínám 

na ty, kdo se nebáli říci do očí pravdu. Dnes ji stačí 

ukrýt do esemesky. Vzpomínám na úhledný rukopis, 

kterému zvoní hrana, neb přichází hůlkové písmo 

Comenia script. Děti prý baví, je totiž jednoduché, při-

bližuje nás vzdělávání v zahraničí, ale ptá se někdo, co 

s ním odchází? Utkvěla mi v paměti také slova tiskové 

mluvčí policie, která seniory na Karvinsku nabádala, 

aby chodili s doprovodem kvůli své bezpečnosti. To 

znamená, že jako nás do školky vodili naši rodiče, my 

je dnes budeme vodit po nákupech a lékařích, proto-

že jsou nesvéprávní? Nebo má jen stát jiné starosti? 

Naštěstí je tu rok nový a jistě bude i plný optimis-

tických předsevzetí. Ta se nám ale již tradičně pokusí 

překazit různé okolnosti, třeba příbuzní, na ty zvláště 

pozor. Nebo třeba zaměstnavatelé, úřední šimlové či 

zákony podivné. To vše se nám pokusí zastřít krásný 

letní den podzimní mlhou. Proto je na nás, s kým se 

popereme, komu z cesty půjdeme a kam se v roce 

letošním posuneme. Nic nás nenutí přijímat nutné 

zlo, protože i to lze odmítnout. 

Ale je to stále stejné, jako když léta varujeme naše 

čtenáře před dovolenou především v exotických ze-

mích. Jako když hrách na stěnu hází. Ale považte, co 

s dovolenou, kde vám při odlivu zmizí v moři voda, 

pláž je znečištěna chaluhami a písek na ní pálí vaše 

bosá chodidla? Není lépe člověku tomu, který doma 

mnohá místa nezná a rozhodne se, že je pozná? Po-

tom uzná, jak může být jeho otčina krásná. Považte 

jen, všade je to blízko, žádné cizí hatmatilky, nezbyt-

ná očkování, čekání na letištích, ztracená zavazadla 

a kdo ví co ještě. Proto také naše redakce udělá vše 

pro to, aby přesvědčila i ty nejzatvrzelejší, že všude 

dobře, doma nejlíp.  

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Vážení, jsem invalidní důchodkyně, chodím 

o  dvou francouzských holích. Mám ráda zeměpis 

a cestování, což mi ale vzhledem k mému zdravot-

nímu stavu není moc umožněno, a  tak se aspoň 

něco dozvím z knih, ke kterým se ráda vracím. Na 

počítači jsem však začátečník, moc mi to nejde, 

chtěla jsem si u vás objednat knihu Kam po Česku, 

ale nepodařilo se mi to. Proto vás touto cestou pro-

sím o její zaslání. Kniha stojí 99 Kč + poštovné 25 

Kč, jak píšete, a moc by mě potěšilo, kdybych moh-

la při té příležitosti požádat i o zaslání aktuálního 

vydání vašeho magazínu, který je zdarma. 

Marie Kuželová, Pitín-Bojkovice

Vážená paní Kuželová, vše by mělo být zařízeno 

k Vaší spokojenosti.

Dobrý den, měla jsem možnost získat váš ma-

gazín Kam po Česku. Chtěla bych se zeptat, zda je 

možné dostávat magazín v  roce 2013 na adresu. 

Děkuji srdečně za odpověď. 

S pozdravem Olga Hofmanová

Dobrý den, paní Hofmanová, se zasíláním ma-

gazínu není žádný problém, a  to ani v  roce 2013. 

Musím Vás jen upozornit, že zasílání je za poplatek 

252 Kč na kalendářní rok. Za uvedenou cenu získáte 

9 vydání magazínů KAM po Česku a 1x vydání speci-

álu – magazín KAM na výlet – památky 2013. Cena 

za jedno zaslání je 28 Kč a zahrnuje pouze poštovné 

a balné, magazíny jsou zdarma. Pokud se rozhodne-

te využít této nabídky, budeme rádi. Napište nám jen 

svou poštovní adresu, na kterou Vám budou magazí-

ny v roce 2013 zasílány. 

Vážení pisatelé, 

děkujeme za přízeň i čas strávený psaním, který 

nám věnujete. V  dnešní době je až s  podivem, kolik 

z  Vás nám píše, dokonce „postaru“, tedy tužkou na 

papír. Vážíme si každého Vašeho psaní, které od Vás 

dostaneme. Jsou naší inspirací, ale také poznáním. 

Poznáním, že to, co děláme, neděláme nadarmo. 

Nebýt toho, nejspíš stojíme na úřadě práce v dlouhé 

frontě čekatelů na zázrak. Děkujeme Vám a přejeme 

si, ať se spolu i v letošním roce ve zdraví setkáváme. 

Luděk Sládek, šéfredaktor 

mladší jeho bratranec 

Bořivoj proti právu 

vyrval. Císař, vzav od 

něho peníze, dal mu 

odznaky knížectví a ko-

rouhev, ale rozhodnutí, 

zdali má býti uznán za 

knížete, ponechal Če-

chům.“ Po smrti Břeti-

slava se Bořivoj II. ujal 

skutečně vlády nad Čechami a Oldřich se svým bra-

trem Litoldem získali brněnský a znojemský úděl. 

Oldřich se s tímto řešením nesmířil a hotovil se 

k  rozhodující bitvě u  Malína. Jeho vojsko se však 

rozprchlo a Oldřich se vzdal svých nároků na trůn. 

Po bratrově smrti mu ale ještě připadlo Znojemsko. 

Pochován byl pravděpodobně vedle svého bratra 

Litolda v třebíčském benediktinském klášteře, kte-

rý spolu založili. Jméno jeho manželky neznáme, 

víme však, že měl syna Vratislava Brněnského (před 

1113–1156) a patrně i dceru Naději.

Josef Grof

Po smrti Oldřichova otce usedl na uvolněný 

český knížecí trůn Břetislav II., který za života usi-

loval o zajištění nástupnictví pro svého bratra Boři-

voje II. A to navzdory rodovému právu nejstaršího 

žijícího Přemyslovce, jímž byl právě Oldřich Brněn-

ský. Jakmile Oldřich přednesl své nároky, byl Bře-

tislavem uvězněn v Kladsku (1097) a  teprve poté, 

co Břetislav dosáhl nástupnického práva pro svého 

bratra (1099), Oldřicha propustil. Kosmas uvádí, že 

Oldřich také navštívil císaře v Řezně. „Naléhal naň 

s pomocí svých přátel prosbami a dotíral nesmír-

nými sliby, aby mu vrátil knížectví české, jež mu 

Marné Oldřichovo snažení 
Pátého ledna si připomínáme 900 let od úmrtí knížete Oldřicha Brněnského. 
Kdy přesně se syn Konráda I. Brněnského a Virpirky z Tenglingu narodil, nevíme, 
je nám však dobře známo, že byl údělným knížetem brněnským (1092–1113) 
a znojemským (1112–1113) z dynastie Přemyslovců. 

Přestavba zaniklého kláštera dala vzniknout dnešnímu 

třebíčskému zámku 

Předpokládaná podoba kláštera (1450)

Většinu svého uměleckého života působil v Če-

chách, kde si našel ženu, s  níž měl pět dětí, žád-

né z nich se však nepotatilo. Jeho sochařská dílna 

v Praze mu vynášela 900 zlatých ročně. Postupem 

času vlastnil tři domy, sad s letohrádkem, žil velko-

panským životem a  byl erbovním novoměstským 

měšťanem oslovovaným „urozený vladyko“. Vel-

kým mecenášem jeho umění byl hrabě František 

Antonín Špork, pro kterého vytvořil známou galerii 

pískovcových skulptur dvanácti Ctností a dvanác-

ti Neřestí před špitálem na Kuksu. Braunova díla 

vévodí mnoha významným místům u  nás. Patří 

mezi ně sochy na Karlově mostě, sloup Nejsvětější 

Trojice vztyčený roku 1717 na náměstí v Teplicích, 

ale také stovky zakázek pro pražské paláce, zahra-

dy, kostely a mnohá další místa Čech, což nemohl 

zvládnout sám. Práce mu záhy přivodila soucho-

tiny. Proto tvořil jen návrhy či modely, které do 

konečné podoby dotvářeli neznámí zaměstnanci 

jeho slavné dílny. 

Je také autorem čtyřiceti groteskních sošek 

trpaslíků i  dalších, až bizarních callotovských po-

staviček. Předlohou mu byly grafi cké listy Jacque-

se Callota (1592–1635), lotrinského kreslíře, rytce, 

mědirytce a  mistra leptů, jehož tvorbu ovlivnily 

dojmy z  prožitých hrůz třicetileté války. Co bylo 

důvodem Braunova „odskoku“ od jeho vrcholného 

barokního sochařského mistrovství, není známo. 

Snad až tolik nelpěl na provedení svých děl jako 

na výběru řešení a  invenci. Každopádně zmíněné 

„postavičky“ můžete dnes obdivovat například na 

zámku v Novém Městě nad Metují.  -lucas-

Mistr pískovcových křivek
Když se řekne Kuks, mnohým se vybaví Hospital z přelomu 17. a 18. století 
s rozsáhlou sochařskou výzdobou. Tato galerie pod širým nebem je dokladem 
jedinečné sochařské zručnosti nejznámějšího barokního sochaře u nás – Matyáše 
Bernarda Brauna. Narodil se 24. února 1684 v rakouské vesnici Stautens nedaleko 
Innsbrucku a zemřel v Praze před 275 lety, 15. února 1738.

Pro KAM po Česku namalovaly děti 

ze Základní školy praktické Olešovice. Moc děkujeme…¨˝

www.kampocesku.cz   2
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KAM na výlet s:
Petrou Černockou

Petra Černocká se narodila v  Praze, kde také 

vystudovala operní zpěv a  klavír. Už za studií na-

točila svůj první hit „Ovečka“ a  zanedlouho poté 

získala angažmá v  divadle Semafor. V  roce 1971 

nazpívala ústřední píseň k  fi lmu Václava Vorlíčka 

a Miloše Macourka „Dívka na koštěti“, ve kterém si 

také zahrála hlavní roli. Vydala osmnáct singlů, tři 

LP a  osm CD alb. Připočteme-li sedmnáct výběrů 

na CD a autobiografi ckou knihu „Co mě maminky 

(ne)naučily“, jde o úctyhodný výkon. A tady je tip 

na výlet Petry Černocké. 

Mám slabost pro areál Kuksu v  Královéhradec-

kém kraji, který vybudoval hrabě Špork v  otevřené 

krajině. I  když ze zámku zbylo jen krásné schodiště, 

zůstal tu špitál milosrdných bratří s  původní nád-

hernou lékárnou a  krásný kostel Nejsvětější Trojice. 

To místo má neuvěřitelné kouzlo právě proto, že 

krásný barokní areál, doplněný řadou impozantních 

soch Matyáše Brauna, vyrůstá z  hladkého mírného 

nezalesněného terénu, na rozsáhlých loukách, kde 

se najednou velkolepě až pyšně vyjímá jako dílo sil-

ného tvůrčího ducha člověka. Kdo to místo navštívil, 

ví, o  čem mluvím. Nezapomeňte se také vydat po 

značené cestě do lesa. Objevíte tam Braunův betlém, 

neuvěřitelné místo, kde jsou ve skále vytesané biblic-

ké výjevy i postavy poustevníků. Je to prostě kouzel-

né místo, které musíte nejen vidět, ale prožít, s  tím, 

že se zastavíte a uvědomíte si, že není kam spěchat. 

V dnešní době jde o prožitek, který nám schází, aniž 

si to uvědomujeme.

Děkuji Vám za moc pěkný tip na výlet pro naše 

čtenáře. Dovolte mi, abych Vám popřál hodně 

zdraví a splnění všech přání nejen v letošním roce, 

ale i v letech příštích. 

Luděk Sládek, šéfredaktor 
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opustil místo účetního a  stal 

se dramaturgem a  režisérem 

českých her ve Stavovském 

divadle. S příchodem Bachova 

absolutismu postihl sílící tlak 

i  Stavovské divadlo a  český 

soubor byl roku 1851 rozpuš-

těn. Tyl se navíc stal terčem 

útoků některých kolegů, proto 

odešel z Prahy a až do své smr-

ti se živil jako kočovný herec. 

Rostoucí bída a velké pracovní 

vypětí způsobily Tylovi před-

časnou smrt v  pouhých 48 

letech. Jeho hrob najdete na 

Mikulášském hřbitově v Plzni. 

Jednou z prvních Tylových her byla „Fidlovač-

ka“, v níž zazněla lyrická píseň na hudbu Františka 

Škroupa „Kde domov můj“, jež se po roce 1918 stala 

první částí československé hymny. Mezi Tylovy nej-

známější divadelní hry patří „Strakonický dudák“, 

„Lesní panna“, „Paní Marjánka, matka pluku“ či „Pa-

ličova dcera“.  -mak-

Synu krejčího se dostalo 

základního vzdělání v jeho ro-

dišti, odkud se roku 1822 vy-

dal do  Prahy na studium aka-

demického gymnázia. V  roce 

1827 přešel na gymnázium 

do Hradce Králové, kde bydlel 

u  Václava Klimenta Klicpery. 

Právě Klicpera v něm probudil 

lásku k divadlu. Do Prahy se Tyl 

vrátil na fi lozofi i a již roku 1829 

hrál v  českých hrách u  Hilma-

rova kočovného divadla. Do 

prvního zaměstnání nastoupil 

v roce 1831 jako účetní v praž-

ských josefských kasárnách. Tou dobou začal půso-

bit také jako ochotnický herec, dramatický spisova-

tel, překladatel a organizátor společenského života 

v Praze. V letech 1835–1837 byl ředitelem českého 

ochotnického Kajetánského divadla, kde hrával na-

příklad s K. H. Máchou. Poté co byla činnost divadla 

zastavena, začal se intenzivněji věnovat redaktor-

ské práci, především v časopise Květy. V roce 1842 

Autor písně písní 
Když se 4. února 1808 v Kutné Hoře narodil Josef Kajetán Tyl, nikdo netušil, že 
přišel na svět budoucí tvůrce národní hymny a navíc také zakladatel moderního 
českého divadla i významný prozaik. 

Datum spisovatelova narození 

nelze přesně určit, protože se Edu-

ard Schmidt, jak znělo jeho pravé 

jméno, narodil přesně o  půlnoci. 

Jeden zdroj tvrdí, že se narodil ješ-

tě 31. prosince 1887, druhý pak, že 

tomu bylo až 1. ledna 1888. Proto 

je nutné uvádět obě data. Jeho 

otec byl majitelem kartáčnické 

fi rmy na Smíchově. Po skonče-

ní studií na obchodní akademii 

v roce 1905 začal Eduard pracovat 

v otcově fi rmě. 

Uměleckou dráhu započal v  roce 1910 jako 

zpěvák a  recitátor v  kabaretu Bílá labuť, poté co 

rezignoval na práci v  rodinném podniku. Spolu-

pracoval s  kabaretem Červená sedma, pro který 

psal satirické kuplety, z  nichž většina zlidověla. 

V roce 1921 nastoupil do redakce Lidových novin, 

kde pracoval jako fejetonista, reportér, soudničkář, 

divadelní kritik a  autor rozhlásků, což byla vtipná 

veršovaná forma komentářů. V  letech 1933–1941 

byl šéfredaktorem a sblížil se s Kar-

lem Poláčkem i bratry Čapkovými. 

K  jeho dalším vynikajícím kole-

gům patřili i  Rudolf Těsnohlídek 

nebo Ondřej Sekora. 

Během okupace byl nucen 

přerušit svou novinářskou činnost 

a  nadále se věnoval jen spisova-

telství. Psal díla posilující české 

národní vědomí, mezi nejznámější 

bezesporu patří „Klapzubova je-

denáctka“ nebo soubor povídek 

z  cirkusového prostředí „Lidé z  maringotek“. Bas-

sovým nejvýznamnějším dílem ale navždy zůstane 

románová kronika „Cirkus Humberto“. V  širokém 

dějovém proudu přísluší ústřední linie osudům 

cirkusáka Vaška Karase, v  němž Bass oslavil typ 

nadaného a  mravně pevného českého člověka. 

Ve stejnojmenném televizním seriálu z  roku 1988 

režiséra Františka Filipa jej mistrně ztvárnil Jaromír 

Hanzlík. Eduard Bass zemřel 2. února 1946 v Praze 

na následky srdečního infarktu.  -mak-

Milovník cirkusového umění 
Kdykoliv Česká televize reprízuje seriál „Cirkus Humberto“ natočený podle románu 
Eduarda Basse, dojímá mě, s jakým citem a obdivem k cirkusové manéži je tento 
příběh vyprávěn. Není pochyb o tom, že se v něm autor vyznává ze své celoživotní 
lásky. 

www.kampocesku.cz   3
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Ach, ty ženy…

1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla 

IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manžel-

ka Anna Falcká a 14. 2. 1393 pak Eliška (Alžběta) 

Pomořanská, čtvrtá a poslední manželka Karla IV. 

Lucemburského. Obě byly českými královnami 

a Eliška dokonce královnou nejplodnější, která bě-

hem manželství porodila Karlovi šest dětí.

Knihtiskař Johannes Gutenberg

1468 – 3. 2. si připomínáme výročí úmrtí vynález-

ce mechanického knihtisku pomocí pohyblivých 

liter, Johannese Gensfl eische, řečeného Gutenberg. 

Přestože se traduje, že prvním tištěným dílem byla 

Gutenbergova bible, pravdou je, že nejstarším tis-

kem byl jednolistový kalendář, který vyšel počátkem 

roku 1448. Dodnes se zachovalo 36 papírových a 12 

pergamenových výtisků.

Cestovatel Martin Kabátník 

1503 – 2. 2. zemřel český cestovatel, spisovatel 

a člen jednoty bratrské Martin Kabátník. Roku 1490 

se vypravil do Jeruzaléma a Egypta, aby tam hledal 

původní křesťanské církve, které se nezpronevěřily 

prvotnímu křesťanskému poslání. Při svém hledání 

projel Malou Asii, Egypt, Jeruzalém, Sýrii a Palestinu. 

Z cesty se vrátil koncem roku 1492. 

„Dnes se mi bude špatně hrát“

1673 – 17. 2. zemřel francouzský herec, spisovatel 

a dramatik období klasicismu Jean-Baptiste Poque-

lin. Aby svými hrami či vystoupeními nekompro-

mitoval rodinu, vystupoval pod pseudonymem 

Molière. „Dnes se mi bude špatně hrát,“ prohlásil 

v reakci na to, jak se jednou před představením cítil. 

Zemřel na prknech, která byla jeho svět, při čtvrté re-

príze své hry „Zdravý nemocný“, v níž hrál titulní roli.

Kdo byl Matěj Valentin?

1753 – 9. 2. se narodil český spisovatel, nakladatel 

a novinář Václav Matěj Kramerius. Nejenže vydával 

své vlastní Pražské poštovské noviny, později Kra-

meriovy c.k. vlastenecké noviny, ale také založil Čes-

kou expedici, první české nakladatelství v Českých 

zemích. Díky tomu došlo ke znovuuvedení češtiny 

do oblastí, ze kterých takřka vymizela.

Oslaďme si život

1843 – 23. 1. to bude 170 let, co si nechal Jakub Kryštof 

Rad, rakouský ředitel dačické rafi nérie cukru, patento-

vat výrobu kostky cukru. Do té doby se cukr prodával 

ve velkých homolích, které se velmi špatně porcovaly. 

Bylo zapotřebí vymyslet vhodný lis, díky kterému by 

vznikly nejlépe kostky cukru. Lis byl sestrojen právě 

v Dačicích, kde má kostka cukru od roku 1983 svůj 

žulový pomník a od roku 2003 pamětní desku.

hranicích zadržena 

pro podezření ze 

špionáže a  až do 

konce války muse-

la pobývat na svém 

zámku Stráž nad 

Nežárkou v  domá-

cím vězení. 

Roku 1923 se 

provdala za mnohem mladšího důstojníka česko-

slovenského letectva Josefa Halsbacha, ale jejich 

manželství skončilo fi askem. V  roce 1928 se stáh-

la do ústraní na svůj zámek se slovy: „Není ničeho 

horšího, než když se musíte dívat na starou ženu na 

jevišti,“ což bylo její životní krédo. Ema Destinnová 

zemřela na mozkovou mrtvici během operace očí 

28. ledna 1930. Odpočívá po boku dalších slavných 

Čechů na vyšehradském Slavíně a do našich srdcí 

se vrací díky slavnému fi lmu „Božská Ema“ z  roku 

1979. 

 – mak-

Ema Destinnová se narodila 26. února 1878 

v Praze jako Emilie Pavlína Věnceslava Kittlová, její 

otec Emanuel Kittl byl zámožný podnikatel. Hned 

od počátku kariéry bojovala pěvkyně s  nepocho-

pením. Ředitel Národního divadla F. A. Šubert ji do-

konce vyhodil od zkoušky se slovy: „Slečno, zdá se, 

že se při zpěvu rozčilujete. Doporučuji vám sprchy!“ 

Mladičká Ema to ale nevzdala, zvolila si po své uči-

telce zpěvu pseudonym Destinnová a vydala se do 

světa. Debutovala roku 1897 v drážďanské dvorní 

opeře v roli Santuzzy a její úspěch byl tak velký, že 

byla okamžitě přijata do Berlínské opery. Dokon-

ce sám císař Vilém II. se do ní zamiloval a poctil ji 

titulem první dramatický soprán Berlínské dvorní 

opery. V roce 1908 přijala pozvání do Metropolitní 

opery v New Yorku, kam jako první přivezla Mařen-

ku z „Prodané nevěsty“. Zde po boku Enrica Carusa 

zazářila v nejslavnějších operách světového reper-

toáru. Navíc se do ní Caruso zamiloval, stejně jako 

Puccini, který pro ni napsal operu „Dívka ze zápa-

du“. Když roku 1916 zatoužila po své vlasti, byla na 

Jedinečná božská Ema 
Svět jí ležel u nohou, muži ji milovali. Její 
nenapodobitelný soprán platil za vzor čisté krásy. 
S neobyčejnou silou a širokou škálou výrazu bravurně 
zvládla repertoár více než osmdesáti velkých operních 
rolí. 

Vlastním jménem Jiří Guth se narodil 23. ledna 1861 

v Heřmanově Městci. Vystudoval fi lozofi i v Praze, kde se 

stal prvním doktorem na české části Karlo-Ferdinandovy 

univerzity. Původním povoláním středoškolský profesor, 

autor povídek, románů a několika básní byl také význam-

ným překladatelem z  francouzštiny. Čtyři roky působil 

jako vychovatel v knížecí rodině Schaumburg-Lippe v Ra-

tibořicích. Vybrané chování knížecí rodiny ho inspirovalo 

k napsání několika knih o společenském chování. Později 

pracoval jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka a prá-

vě v této době navrhl statut řádu Bílého lva, dnes nejvyšší-

ho vyznamenání v České republice. Dodnes je veřejnosti 

znám jako autor pravidel i norem společenského chování 

v souladu se slušností, ctí, skromností a vzájemnou úctou.

Přestože sám nebyl aktivním sportovcem, byl vý-

znamným funkcionářem turistiky a  českého sportu vů-

bec. Od roku 1934 Československý a po roce 1992 Čes-

ký olympijský výbor každoročně uděluje na jeho počest 

osobnostem sportu Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského.

Lucie Sládková

Ve zdravém těle… 
V lednu si připomínáme 70 let od úmrtí významného českého propagátora 
sportu a doktora fi lozofi e Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského (8. 1. 1943). 
Spoluautor olympijské charty, generální tajemník Mezinárodního olympijského 
výboru, předseda Českého a posléze Československého olympijského výboru, 
spoluzakladatel a první předseda České amatérské atletické unie byl také 
předsedou a redaktorem Klubu turistů.

www.kampocesku.cz   4
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Starý český vladycký rod Radeckých z  Radče, 

který původně sídlil na tvrzi Radeč u Nového Byd-

žova, se dělil na čtyři rodové větve. V jejich držení 

byla zmíněná Radeč, Kříčov, Lánov a Radostov. Po 

zániku tří z rodových linií v 17. století zůstala pouze 

větev Radečská. V roce 1648 povýšil rod do panské-

ho stavu a roku 1764 Václav Leopold Jan do stavu 

hraběcího. Nejznámějším členem rodu se stal Jan 

Josef Václav, syn hraběte Petra Eusebia Radeckého 

a Marie Venantie Bechyňové z Lažan. 

Vychován byl v  Praze dědečkem, také Janem 

Josefem Václavem, studoval na piaristickém gym-

náziu, pokračoval na rytířské akademii v  Brně 

a  na Theresianu ve Vídni. V  osmnácti vstoupil do 

rakouské armády. Za dva roky byl poručíkem, rok 

nato nadporučíkem a díky své odvaze v šarvátkách 

s Turky (1788–1789) získal místo pobočníka maršá-

la Ernsta Gideona svobodného pána von Laudon 

(† 1790 Nový Jičín). V  bojích s  revoluční Francií 

(1794) byl povýšen na rytmistra, za bojů v severní 

Itálii na majora (1796) a vstoupil do štábu generála 

Michaela Friedricha Benedikta, barona von Melas 

(† 1806 Týnec nad Labem). Na podzim roku 1800 

se stal plukovníkem a velitelem kyrysníků na Rýně. 

Za tři roky byl jmenován generálmajorem a po pře-

velení do Vídně velitelem brigády a  pobočníkem 

arcivévody Karla Ludvíka Jana Josefa Vavřince Ra-

kouského. Náčelníkem generálního štábu se sice 

stal již v roce 1809, ale za necelé tři roky rezignoval. 

V  roce 1813 ho generalissimus rakouských vojsk 

kníže Karel Filip Schwarzenberg jmenoval náčelní-

kem svého štábu, kde Radecký připravil plány „Bi-

tvy národů“ u  Lipska, rozhodující a  největší bitvy 

napoleonských válek. Poté vystřídal mnoho funkcí, 

až se nakonec stal velitelem olomoucké pevnosti 

(1829–1831). Poté byl 

jmenován velitelem 

rakouských vojsk na 

Apeninském poloost-

rově a  v  den svých se-

dmdesátých narozenin 

byl jmenován do hod-

nosti polního maršálka. 

Přestože byl roku 1848 

nucen vyklidit většinu rakouských území v  Itálii, 

udržel Veronu, a  jakmile získal posily, přiměl k re-

zignaci sardinského krále Karla Alberta Sardinské-

ho. Na počest tohoto vítězství složil J. Strauss starší 

slavný Radeckého pochod a ruský car Mikuláš I. mu 

udělil titul ruského generála polního maršálka. Ak-

tivní vojenskou kariéru ukončil v 72 letech. 

Jako vojevůdce byl legendou, ale nezemřel na 

válečném poli. Uklouzl na navoskované podlaze ve 

své rezidenci v Miláně, zlomil si nohu v krčku a ze-

mřel na zápal plic ve věku 92 let. Nejstarším z mno-

ha pomníků Radeckého byl ten na Malostranském 

náměstí v Praze z roku 1858. Ale jak už v Čechách 

bývá zvykem, byl po 61 letech v roce 1919 po ná-

tlaku italské ambasády rozebrán, protože Italové 

dodnes pokládají Radeckého za úhlavního nepříte-

le sjednocení Itálie. Z pomníku se zachovala bron-

zová sochařská část, kterou najdete v Lapidáriu na 

Pražském výstavišti. Obdivovat tak můžete rozkro-

čeného vojevůdce na kruhovém štítě s maršálskou 

holí a  vítězným praporem. V  rámci rekonstrukce 

Malostranského náměstí se již dlouho uvažuje 

o  zhotovení kopie pomníku maršála Radeckého. 

Ale znáte to. Když není vůle, nejsou ani peníze. 

Potomci Radeckého, nositele Řádu zlatého rouna 

a dalších 36 nejvyšších možných vyznamenání své 

doby, žili počátkem 20. století v Badenu. A pokud 

neumřeli, žijí tam dodnes.

-lgs-

Světový Srb 

1943 – 7. 1. zemřel v New Yorku jeden z nejslavněj-

ších fyziků, vynálezců a konstruktérů Nikola Tesla. 

Jeho práce a vynálezy formovaly základ moderních 

systémů na vícefázový střídavý proud. Po předve-

dení bezdrátové telekomunikace v roce 1893 byl 

respektován jako nejvýznamnější americký elekt-

rotechnický inženýr. 

Bitva u Stalingradu

1943 – 2. 2. se vzdala německá 6. armáda pod vele-

ním polního maršála F. Pauluse Rudé armádě. Bitva 

o Stalingrad (dnešní Volgograd) dodnes představuje 

jedno z největších válečných střetnutí všech dob. 

Po kapitulaci bylo zajato na 90 000 nacistických vo-

jáků včetně Pauluse, ale jen 6000 z nich se dožilo 

svobody.

Autor Slezských písní

1958 – 17. 2. zemřel v Olomouci básník Petr Bezruč, 

vlastním jménem Vladimír Vašek, příslušník genera-

ce anarchistických buřičů, který proslul jako autor 

sbírky „Slezské písně“. Tyto naprosto ojedinělé verše 

útočně promlouvající za sociální a národní zájmy 

obyvatel Slezska nemají svým stylem v naší litera-

tuře obdobu. 

Počátky Pražského jara

1968 – 5.1 byl zvolen Alexander Dubček prvním 

tajemníkem KSČ a nahradil tak ve funkci Antonína 

Novotného. Dubček pokračoval v liberalizaci režimu 

a vnesl do tehdejší politiky zcela odlišnou politickou 

kulturu, uzákonil například úplnou svobodu tisku, 

čímž odstartoval proces nám dnes známý jako „Praž-

ské jaro 1968“. 

Čech na pólu

1973 – 1. 1. zemřel František Běhounek, fyzik, aka-

demik, profesor a spisovatel. Během studií na Sor-

bonně studoval radiologii pod přímým vedením 

Marie Curie Sklodowské. Roku 1928 přeletěl se vzdu-

cholodí Italia jako první Čech nad severním pólem. 

Zasadil se o vznik Státního radiologického ústavu 

a byl docentem v oboru radioaktivity. 

Unikátní brněnská operace

1983 – 2. 2. se brněnská II. chirurgická klinika sta-

la pátým pracovištěm v Evropě, které uskutečnilo 

úspěšnou transplantaci jater, první v  tehdejším 

Československu. Příjemcem byl 36letý Josef Mly-

nář z Tišnova, který trpěl nevyléčitelnou jaterní cho-

robou. Vedoucím transplantačního týmu byl prof. 

Vladimír Kořístek. 

Geniální stratég ve službách mocnářství
Je tomu už 155 let, co 5. ledna 1858 zemřel v Miláně jeden 
z našich nejslavnějších vojevůdců. Jan Josef Václav Antonín 
František Karel hrabě Radecký z Radče se narodil 2. listopadu 
1766 na zámku v Třebnicích, které jsou dnes místní částí 
Sedlčan. Škoda jen, že nejlepšímu vojevůdci 19. století 
věnujeme tak málo pozornosti. 

Erb rodu Radeckých z Radče

Pomník Radeckého na dnešním Malostranském náměstí v Praze 

kolem roku 1900

Ilustrační foto
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platí“. Rašínova politika defl ace (opak infl ace) stále 

více staví zájmy státu nad zájmy sociální. Jeho kon-

cepce jsou prosazovány na úkor sociálně nejslabších 

vrstev, pro které se Rašín stal symbolem vykořisťo-

vání a útlaku. Jeho obliba klesala, stále častěji byl 

terčem sílící kritiky většiny společenských vrstev. 

A právě z nejchudších vrstev vzešel i jeho vrah Jo-

sef Šoupal (1903–1959). Rašín byl první, koho si tehdy 

devatenáctiletý úředník pojišťovny a rodák z Němec-

kého Brodu vybral „za cíl“. První pokus o atentát přímo 

na ministerstvu v prosinci 1922 mu ale nevyšel. Vrátil 

se proto do Prahy a 5. ledna 1923 si na Rašína počkal 

před jeho bytem v Žitné ulici. Z bezprostřední blíz-

kosti pak vystřelil dvě rány z revolveru ministrovi do 

zad. Po činu utekl, ale byl dopaden strážníky, když 

se ukrýval pod schody v nedalekém domě. Na místě 

činu pak údajně prohlásil, že je komunista a svým či-

nem prospěl proletariátu a pracující třídě… Soud mu 

vyměřil 18 let vězení. Propuštěn byl za Protektorátu 

v roce 1943 a vrátil se do Německého Brodu. Po válce 

podruhé vstoupil do KSČ a požádal o změnu jména 

na Josef Dněprostroj, což mu ale úřady zamítly. Přijal 

proto méně úderné jméno Ilja Pravda a přestěhoval 

se do severních Čech, kde se jako funkcionář KSČ 

dožil stejně jako jeho oběť věku 56 let. 

Rašín zemřel 18. února 1923 v těžkých boles-

tech. Pohřeb cílevědomého a pracovitého národo-

hospodáře, státníka, demokrata, nacionalisty a vlas-

tence se konal 21. února 1923. V reakci na jeho smrt 

přijal parlament zákon na ochranu republiky. 

Rašín měl tři děti. Dcera Ludmila ještě před oku-

pací uprchla do Jižní Ameriky. Syn Miroslav, právník 

a diplomat, emigroval v roce 1948 do Brazílie. Nej-

starší syn Ladislav, právník a člen odboje, byl po ob-

sazení republiky mezi prvními zatčen gestapem (13. 

prosince 1939). Byl vězněn na řadě míst v Německu 

a zemřel 20. 3. 1945 ve Frankfurtu nad Mohanem, 

jen několik dnů před příchodem Američanů. Jeho 

dcera Jana zůstala s matkou Marií v Československu 

a v roce 1968 emigrovala do švýcarského Lausagne. 

 Alois Rula

Už za studií byl politicky aktivní, což mu posléze 

vyneslo ztrátu titulu a dva roky žaláře na Borech. 

Byl totiž jedním z těch, které 14. února 1894 od-

soudilo mocnářství ve vykonstruovaném procesu 

s tzv. Omladinou (známe ze seriálu Zlá krev). V lis-

topadu 1895 byl amnestován a byl mu vrácen i titul 

doktora práv. Nějaký čas se pak věnoval advokátní 

praxi. V roce 1907 se vrátil k Mladočechům a začal 

psát do Národních listů. Během 1. světové války byl 

členem odbojové skupiny Maffi  e, za což byl v roce 

1915 zatčen a spolu s Kramářem i dalšími odsouzen 

k trestu smrti. Před popravou ho zachránil nástup 

císaře Karla I. na trůn. V červenci 1917 byl dokonce 

omilostněn, což z něho udělalo národního hrdinu. 

Osmadvacátého října 1918 vyhlásili spolu se Šveh-

lou, Stříbrným, Soukupem a Šrobárem samostatný 

stát a sám se stal prvním ministrem fi nancí v první 

československé vládě Karla Kramáře. Podruhé zaujal 

tento post i v první Švehlově vládě. Ve světle ostrých 

sporů s politiky z okolí Hradu i některými legionáři 

pronesl památnou větu, že „za práci pro vlast se ne-

Letos tomu bude 90 let, co v Praze na následky atentátu zemřel JUDr. Alois Rašín, 
politik, ekonom a první československý ministr fi nancí. Narodil se 18. října 1867 
v Nechanicích jako deváté dítě pekařského mistra Františka, později radního 
a starosty tamtéž. Studoval na gymnáziích v Novém Bydžově, Broumově a Hradci 
Králové, kde také maturoval. Zahájil studia lékařské fakulty UK v Praze, kterou ale 
nedokončil a přestoupil na fakultu právnickou, již absolvoval roku 1891. 

Atentát 
na ministra fi nancí

Smuteční průvod na Václavském náměstí – 

pohřeb Aloise Rašína (1923) 

Poslední portrét doktora Rašína 

Dvacet korun (1926)www.kampocesku.cz   6
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Až se vydáte do Hradce Králové, 
nejlépe vlakem se svým jízdním 
kolem, připravte se na to, že 
přímo před budovou nádraží 
spatříte něco, co jste jinde 
ještě nejspíš neviděli. Stojí tu 
prosklená věž se symbolem 
parkoviště, která není ničím 
jiným, než parkovací věží pro 
jízdní kola.

Toto neobvyklé řešení přivezl Rudolf 

Bernart ze své cesty po Tchaj-wanu. Cyk-

lověž v Hradci Králové, do které se vejde 

celkem 116 kol, je pilotním projektem ne-

jen u nás, ale v celé Evropě. Je skvělé, že 

plně automatizovaná parkovací věž sama 

najde volné místo pro vaše kolo, stačí jen 

zaparkovat do stojanu. Výtah pak odveze 

vašeho miláčka včetně bagáže na bezpeč-

né místo v  prosklené věži. Vy jen dosta-

nete žeton s  kódem, na který si můžete 

kolo později kdykoli vyzvednout. Není to 

ideální řešení? Žádné nervy ze ztráty kola 

a  tahání bagáže – jen volné ruce a  čistá 

mysl k návštěvě města.  -lgs-

Parkovací 
cyklověž

Kritika o  vás píše v  superlativech. Jak se 

vám chvála poslouchá?

Poslouchám ji s  velkou pokorou. A  radostí 

z  toho, že se mi v  posledních letech plní i  ty nej-

tajnější sny. Vždycky jsem chtěla účinkovat v mu-

zikálu a nenapadlo by mě, že už ve dvaceti letech 

mě v  něm potkají tak velké a  krásné role jako 

v „Robinu Hoodovi“, „Osmém světadílu“ a „Pomá-

dě“. Stejně tak bych se ani neodvážila představit, 

že si v tomhle věku zahraju po boku Karla Rodena, 

a najednou jsem proti němu seděla v jeho ordinaci 

v seriálu „Terapie“.

V  muzikálech Divadla Kalich vás režíroval 

proslulý Ján Ďurovčík. Říká se, že tajemství 

úspěchu jeho inscenací spočívá v  přísnosti na 

herce… 

To je pravda. Ján je nesmírně precizní a přísný 

režisér. Díky tomu z vás dostane to nejlepší, o čem 

jste ani neměli potuchy, že toho jste schopni. Zkou-

šení s ním pro mě tedy bylo neobyčejně přínosné. 

Velká škola života!

Natáčíte už od šesti let. Byla jste odmala ba-

vičem kolektivu?

Přesně tak. Odmala jsem se ráda předváděla 

návštěvám, máma si s tetami kolikrát ani nestačila 

nic říct, jak jsem jim pořád hrála a zpívala. Přesun 

před kamery mi tedy nepřipadal nijak nepřirozený. 

Bez všech těch natáčení bych neměla tak hezké 

dětství.

Udržet se na výsluní určitě není v  šoubyz-

nysu jednoduché. Přepadají vás někdy obavy 

o budoucnost? 

Máte pravdu, je tu hodně talentovaných mla-

dých holek, konkurence je obrovská. Navíc od star-

ších kolegyň vím, že může rychle přijít doba, kdy 

nezavadím o příležitost. Proto je asi dobré myslet 

na zadní vrátka. A neustále na sobě pracovat, pro-

tože pořád je co zlepšovat.

www.divadlokalich.cz 

Úprava fotografi í 
nemůže být 
snadnější
Že nejde o prostý reklamní slogan, 
o tom nás zaručeně přesvědčí nová 
verze programu Zoner Photo Studio 15. 
Víkendové výlety ani dlouhé cestování 
za poznáním si bez digitální fotografi e 
už neumíme představit. Současná 
technika umožňuje zaznamenávat naše 
dojmy a postřehy skutečně snadno, 
rychle, bez velkého nastavování a navíc 
v mnoha variantách. 

Fotoaparát ovšem zcela 

nezávisle zaznamená vše, 

pochopitelně i  s  momen-

tálními nedostatky a  zby-

tečnostmi, které jsme tře-

ba v  euforii přehlédli. A  to 

je prostor pro dodatečné 

úpravy v  počítači. Teprve 

tehdy můžeme snímku do-

dat to pravé kouzlo, jež jsme 

tak intenzivně vnímali v  te-

rénu. Pomůže zase technika, 

počítačové programy. Z široké nabídky je však jen 

pár skutečně výjimečných. 

Patří mezi ně Zoner Photo Studio 15, který 

pokrývá celou škálu požadavků od těch nejjed-

nodušších až po nejnáročnější. Dokáže dodat lesk 

i snímkům pořízeným za nejméně příznivých pod-

mínek (viz obrázek), a to mnohdy jedním kliknutím. 

Možností je nepřeberně, vše lze provést v jednom 

programu a  hromadně na vybraných snímcích. 

A to za velice příznivou cenu. Není nic lehčího! Po-

dívejte se na stránky www.zoner.cz, kde mimo jiné 

najdete ke stažení i zkušební plnohodnotnou verzi 

zdarma.  Josef Kroupa

?
Na kolik dní lze získat zdarma plnou verzi 

ZPS 15? Správnou odpověď nám napište do 

15. 2. na adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Pro jednoho z autorů 

správných odpovědí máme připraven 

zmíněný program.

fo
to

 R
ad

ka
 Ž

ák
ov

á,
 w

w
w

.c
yk

lo
st

ra
te

gi
e.

cz

Divadlo Kalich představuje
Rozhovor s hereckou nadějí a hvězdou muzikálů Divadla 
Kalich Michaelou Doubravovou.
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? 
Na které z českých hor se tyčí stejnojmenný 

hrad, který průvodci cyklu Magické hory 

Květa Fialová a Václav Cílek příhodně nazvali 

„luxusním kriminálem pro kralevice“? Správnou 

odpověď nám napište do 15. 2. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz.

Pro tři autory správných odpovědí má Edice ČT 

připraveny zajímavé publikace.

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Vladimír Motyčka, Hana Motyčková, 
Kamila Šírová Motyčková
Geologické zajímavosti 
České republiky
Publikace Geologické zajímavosti České republiky je 

určena především lidem, kteří cestují po naší vlasti 

s cílem poznávat nejen stavební a historické památ-

ky, ale také zajímavé přírodní lokality. Představuje 

na 150 míst, kde je možné nalézt zajímavé a často 

i unikátní geologické jevy. Text, jemuž lze porozumět 

i bez speciálních geologických znalostí, je doplněn 

údaji, které zájemci o příslušnou přírodní památ-

ku usnadní její nalezení v terénu, což nebývá vždy 

snadné. Pozornost je věnována především běžně 

přístupným lokalitám, z jeskyní jsou uvedeny pouze 

ty, které bývají alespoň příležitostně zpřístupněné 

veřejnosti. Rozsah knihy pochopitelně neumožňuje 

uvést všechna místa ČR, která jsou po stránce geo-

logické něčím význačná, ale i tak je to jeden z nej-

větších souborů, jaký v naší vlastivědné literatuře 

vyšel. V obrazové části nalezne čtenář více než 450 

fotografi í zachycujících detailně popisovaná místa. 

Cena 450 Kč, 364 stran

Jana Šilhanová
Strakonický hrad v obrazech

Projekt „Strakonický hrad v obrazech“ je první příležitostí 

ke komplexní prezentaci velké části obrazů ze sbírek 

umění Muzea středního Pootaví Strakonice, jejichž spo-

lečným námětem je strakonický hrad.

Sbírka výtvarného umění muzea se soustředí na témata 

a autory spojené s regionem a zobrazení největší histo-

rické památky města je samozřejmě prioritní. Výtvarná 

díla s tématem strakonického hradu jsou mnohdy od 

autorů v uměleckém světě zcela neznámých, takže je 

nelze najít v běžných přehledech, publikacích ani na 

internetu. Přesto mají pro muzeum velký význam. Sbírky 

strakonického muzea nemají doposud ani jeden tisko-

vě zpracovaný katalog předmětů. Základní informace 

a další podrobnosti o obsahu sbírky či konkrétním před-

mětu lze získat standardní badatelskou cestou. Téma 

zobrazení strakonického hradu se velmi často objevuje 

v dotazech kurátorů muzejních výstav, sběratelů, ale 

i tvůrců odborných publikací. I z tohoto důvodu byl 

projekt vypracován.

Původně zamýšlený katalog však nakonec získal podobu 

reprezentativní publikace, která je určena jak odborné, 

tak i široké veřejnosti. Vybrali jsme téměř sto položek 

mapujících dostupný obrazový materiál o strakonickém 

hradě od nejstarších děl až po současnou tvorbu.

Cena 230 Kč, 100 stránek

Námi doporučovanou knihu lze zakoupit v Zámecké 

galerii v areálu hradu.

STRAKONICKÝ HRAD
v obrazech

Květa Fialová, Martin Slunečko
Magické hory

Květa Fialová a  Václav Cílek během putování po 

českých a  moravských horách vyprávějí příběhy 

o  krajině, životě hor a  lidí, kteří je postupně obý-

vali, a o jejich smyslu pro člověka. Vrcholy hor jsou 

odnepaměti poutními a trochu mystickými místy. 

Druidové na nich konali své obřady, ve středověku 

se tu slavily svatojánské noci, v baroku se na nich 

stavěly poutní kaple a  v  19. století se staly cílem 

prvních turistů. Přestože na většinu z  nich vedou 

asfaltované silnice, pořád jsou poměrně málo do-

tčeny moderní civilizací. Jaká tajemství tyto hory 

ukrývají a co znamenají pro český národ?

Cena 299 Kč, 128 stran

Miloš Vajner
Babylon v Babylonu

Denně se setkáváme s lidmi různých názorů a zkušeností, 

různého vzdělání a rozhledu. Žijeme ve velmi uspěchané 

době. Potřebujeme přijímat informace rychle, zjednodu-

šeně a srozumitelně. Náš svět se změnil a  lidi rozdělil na 

zaměstnance a  zaměstnavatele. Na dva světy, kdy jedni 

často nechápou druhé. A tak občas nastane chaos, který 

by šlo ironicky nazvat babylonem. Záměrně byl použit 

dvojsmyslný název této knihy, v  níž najdete plno úvah, 

názorů a  zjednodušeného vysvětlení některých pojmů. 

Knížka je navíc doplněna o  různé hádanky, a  pokud vás 

baví potrápit si občas trochu mozkové závity, tak určitě 

splnila svůj účel. 

Cena 199 Kč, 143 stran

Námi doporučovanou knihu lze zakoupit v Centru Ba-

bylon, v Concierge, která se nachází v lobby vedle re-

cepce Hotelu Babylon. 

Námi doporučovanou publikaci můžete zakou-

pit v knihkupectvích Academia a v běžných 

knihkupectvích. V e-shopu www.academia-

knihy.cz můžete koupit knihu s 20% slevou.
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Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 

Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dneš-

ní barokní podobu získal klášter v 2. polovině 17. 

a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v  17. století 

útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes 

nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské 

knihovny, nazvaný Filosofi cký, o  rozměrech asi 

10x32 metrů, sahá přes dvě patra budovy a  má 

zhruba v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou pů-

vodní sýpky v letech 1783−1785 s novým průčelím 

od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera. 

Roku 1950 byl klášter uzavřen a  řeholníci de-

portováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 

byl Strahovský klášter obnoven a  následně opra-

ven. Především Filosofi cký sál prošel nákladnou 

rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-

ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 

200 000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 

prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 

ale i v přilehlých depozitářích. 

Můžeme zachránit knižní skvosty.

CZK 2105746158/2700

IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158

Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny

Povoleno Magistrátem hl. města Prahy

www.strahovskyklaster.cz

Zruč nad Sázavou
Žádný z návštěvníků města 
nepřehlédne zámek tyčící se na skále 
nad řekou. Zásadními změnami prošel 
za Adolfa Šebka, který roku 1891 
podle návrhů architekta Vejrycha 
zahájil rozsáhlou rekonstrukci 
v novogotickém stylu. V roce 1948 byl 
zámek rodině zkonfi skován, po roce 
1989 ale navrácen a od roku 2003 je ve 
vlastnictví města. 

Město provedlo v letech 2006–2010 za pomoci 

evropských fondů nákladnou rekonstrukci celé-

ho objektu a  díky tomu mohl být zámek poprvé 

ve své historii zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci 

si tu dnes mohou vybrat ze dvou prohlídkových 

okruhů, vystoupit na zámeckou věž nebo si pro-

hlédnout interiéry připomínající dobu barona Šeb-

ka. Zájemci mohou navštívit regionální muzeum 

mapující rozvoj ševcovského řemesla ve Zruči pod 

názvem „Od verpánku k Baťovi“. Na své si přijdou 

také děti. Holčičky ve stálé expozici muzea pane-

nek a  medvídků a  kluci na rytířské stezce rytíře 

Miloty Kolowrata. Pečlivě udržovaný zámecký park 

láká ke krátké procházce, prohlédnout si tu navíc 

můžete velmi vzácné druhy dřevin, dovezené z ce-

lého světa. 

V zimních měsících se prohlídky zámku, králov-

ství panenek a regionálního muzea konají po před-

chozí domluvě s infocentrem. 

Těšíme se na vaši návštěvu v roce 2013.

Infocentrum Zruč nad Sázavou 
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: +420 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz
www.mesto-zruc.cz

V Praze dala podnět ke stavbě kněžna Benig-

na Kateřina Lobkowiczová. Loretu budovali Lob-

kowiczové postupně, od 3. června 1626, kdy byl 

položen základní kámen, až do roku 1695, kdy byly 

posvěceny zvony zvonkohry a propojeny na hodi-

nový stroj. Od té doby zní nad pražskými střecha-

mi mariánská píseň „Tisíckrát pozdravujeme tebe“. 

Prvním architektem byl Giovanni Batista Orsi. Po 

něm převzal stavbu rod Dienzenhoferů. 7. června 

1737 byl posvěcen kostel Narození Páně a komplex 

Lorety tak byl dostavěn. Duchovní péče o poutníky 

byla při založení Lorety svěřena řádu menších bra-

tří kapucínů, kteří mají klášter v sousedství. V době 

komunismu ale museli kapucíni klášter i  Loretu 

opustit. Nyní je Loreta opět v jejich správě. Obvyklý 

projev vděku poutníků – votivní dary – daly vznik-

nout pozoruhodné sbírce církevních i  profánních 

předmětů, z nichž vznikla známá klenotnice. 

(Otevírací doba: 9–12.15 hod. a 13–17 hod.,

v zimním období od 1.11. do 31.3. 9.30–12.15 

a 13-16 hod.)

Loreta Praha
Loretánské nám. 7
118 99 Praha 1
tel.: +420 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz
www.loreta.cz

Loreta Praha
Jedním z významných poutních míst 17. století bylo italské Loreto, kde je uctíván 
domek, v němž žila Panna Marie, Ježíš a svatý Josef. Kopie pak byly budovány 
v různých částech Evropy. 

Strahovská knihovna
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách 
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. 
Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna. 
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Proto až budete plánovat letošní dovolenou, 

nezapomeňte na střední Polabí a půvabné město 

Poděbrady. Kromě lázeňských služeb a  aktivního 

pohybu nabízí také bohaté kulturní, sportovní 

a společenské programy. 

29.–31. 3. Zahájení cyklistické sezony 

6. 4. Setkání klubu Harley-Davidson 

13. 4. Mistrovství ČR v chůzi 

3.–5. 5. Zahájení 105. lázeňské sezony

17.–19. 5. Festival kouzel a magie

7.–8. 6. Slavnosti krále Jiřího 

14.–16. 6. Mistrovství mažoretek ČR – fi nále

26.–28. 7. Swingtime in Poděbrady 

12.–15. 9. Divadelní festival FEMAD 

1.–3. 10. Prix Bohemia Radio 

Na shledanou u nás v roce 2013!

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946, www.mesto-podebrady.cz

Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505, www.ipodebrady.cz

Milí čtenáři, ačkoliv se Kolín nachází na tra-

se mezi tradičními turistickými destinacemi, jako 

jsou Praha či Kutná Hora, jsme přesvědčeni, že má 

rozhodně co nabídnout. Pádným důvodem pro ná-

vštěvu Kolína je určitě chrám svatého Bartoloměje, 

dva židovské hřbitovy nebo skvěle zrekonstruova-

ná synagoga upomínající na druhou nejpočetněj-

ší židovskou obec v českých zemích. Kolín ovšem 

neustrnul v minulosti a vyvíjí se v moderní město 

poskytující služby ve všech oblastech. Je mož-

né navštívit akvapark a  objevit zde vodní svět se 

spoustou atrakcí, divadlo, kde nově sídlí městská 

galerie, skvěle spravované Regionální muzeum 

nebo lesopark Borky, který kromě sportovišť nabízí 

i ideální terén pro cyklisty. Je tu zkrátka pro každé-

ho něco, přijeďte se přesvědčit! 

Vít Rakušan, starosta města Kolína

Přehled akcí roku 2013:
únor Slavnostní otevření Galerie města Kolína

26.–28. 4. OTEVŘENO – festival pantomimy

8. 5. Den záchranářů 

12. 5. Turci u Vídně – rekonstrukce historické 

bitvy 

18. 5. Southern Rock and Blues Kolín 2013

14.–16. 6. 50. ročník festivalu dechových hudeb 

KMOCHŮV KOLÍN

14.–16. 6. Bitva u Kolína – Křečhoř

17. 8. Městské historické slavnosti u příležitosti 

200 let výročí návštěvy ruského cara Alexan-

dra I. v Kolíně

24. 8. Natruc – 16. ročník letního hudebního 

festivalu

7. 9. Závody dračích lodí 

7.–15. 9. Dny evropského dědictví – prohlíd-

ky památek a objektů, které nejsou jinak zcela 

přístupné

12.–13. 9. GASPARÁDA – divadelní festival 

J. G. Deburau

www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz

Proč v roce 2013 právě do KOLÍNA?
Kolín není pouze průmyslovým centrem, ale také místem s bohatou minulostí 
a cennými památkami. Místem, kde si na své přijdou milovníci kultury i příznivci 
turistiky a sportovního vyžití.

Proč letos do Poděbrad?
Poděbrady, město známé svými léčivými prameny a bohatou historií, láká 
každoročně tisíce návštěvníků. Kromě lázeňských hostů jsou to zejména cyklisté 
a vyznavači in-line bruslení. Díky nenáročnému rovinatému terénu jsou místní 
cyklotrasy vyhledávány jak rodinami s dětmi, tak i cyklisty seniory. Pěší turisty 
potěší příjemné procházky lužními lesy či výlety za poznáním i historií. 

kolín
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Středočeský kraj náleží k regionům s bohatou 

kulturní tradicí a množstvím cenných historických 

památek, zajímavých muzeí, galerií, knihoven, di-

vadel, kin a dalších kulturních zařízení, turistických 

cílů a přírodních krás. Širokou nabídku kulturního 

vyžití doplňují tradiční, originální a  oblíbené kul-

turní a společenské akce a velké projekty Středo-

českého kraje, jako jsou Muzejní noc, Mezinárodní 

den muzeí, Dny evropského dědictví, Den Středo-

českého kraje a další. V příštím roce bude nabídka 

neméně pestrá, navíc bude možné navštívit do-

končené velké investiční projekty. 

Velkými změnami prošla v nedávné době také 

Jezuitská kolej v Kutné Hoře, kde sídlí Galerie Stře-

dočeského kraje. Jde o  jednu z  nejdůležitějších 

památek našeho kraje, která je zároveň pod ochra-

nou UNESCO. V  rámci rozsáhlé rekonstrukce bylo 

opraveno její severní křídlo, štábní budova a zahra-

dy, aby mohly sloužit kulturním a  společenským 

akcím.

Příští rok budou veřejnosti zpřístupněny za-

hrady Buštěhradského zámku. Jejich rekonstruk-

ce probíhala zcela nezávisle na opravách zámku 

a byla ukončena v říjnu loňského roku. 

Turisté mohou v letošním roce zavítat také do 

nově zrekonstruovaného 

zámku v Roztokách u Pra-

hy, který je současně sídlem Středočeského muzea. 

Zámek byl v roce 2002 silně poškozen povodněmi, 

proto nutně potřeboval opravit. Společně s nový-

mi expozicemi Středočeského muzea bude zámek 

slavnostně otevřen v den státního svátku 28. října, 

který je tradičně zároveň Dnem Středočeského 

kraje.

Koncem léta bude návštěvníkům zpřístupněn 

nový sportovně-rekreační areál Vrch-Bělá, který 

nabídne širokou paletu sportovních aktivit a zába-

vy pro děti i jejich rodiče. Návštěvníci zde najdou 

dvě in-linové trasy, které budou přes zimu sloužit 

pro běh na běžkách, upravené cyklostezky, lanové 

centrum, hřiště na paintball, rozhlednu. K dispozici 

je tu také restaurace a ubytování. Na své si zde při-

jdou i děti, pro které je tu připraveno dětské hřiště, 

naučné stezky či dětská zoo.

Rád bych využil příležitosti a  pozval všechny 

čtenáře této publikace k  návštěvě Středočeského 

kraje. Jistě zde každý z vás najde právě to, co ho za-

jímá. Přeji vám, abyste v našem kraji strávili mnoho 

příjemných chvil. MVDr. Josef Řihák

hejtman Středočeského kraje

V lednu chceme představit nový vizuální styl České 

republiky a kampaň, která by měla náš stát akcento-

vat jako zemi příběhů. Zveme návštěvníky do Česka 

a chceme, aby si zde prožili svůj osobní příběh zrovna 

tak jako řada slavných osobností ze světa i z domova. 

V březnu natočíme na letišti Václava Havla a na praž-

ském hlavním nádraží dva příběhy, jakési taneční a hu-

dební performance, z nichž poskládáme několik spotů, 

které se stanou průvodci našich ofi ciálních prezentací. 

Čechy bychom chtěli společně s novými železničními 

dopravci pozvat do hlavního města a představit 20 

důvodů pro návštěvu kulturní Prahy. V dubnu zahájí-

me novou sezonu na tuzemských hradech a zámcích 

a 20 symbolickými klíči bychom chtěli odemknout 20 

z nich. Hodláme oživit značku Karlovarský týden, a to 

hned dvakrát – na jaře a na podzim –, a zabalit tak do 

úhlednějšího balíčku tradiční Porcelánové dny, zahá-

jení lázeňské sezony a Food Cup.

Prázdniny zahájíme open air festivalem na téma 

20 důvodů pro zábavné prázdniny v Česku. Společně 

s kolegy s České televize uvedeme čtvrtou sérii prázd-

ninového týdeníku „Toulavá kamera vychutnává Čes-

ko“. V září vyrazíme s Glass Art Festivalem za našimi 

sousedy do okolních zemí a se zcela novým pojetím 

a propagací tradičních producentů sklářských výrobků 

se zastavíme v Drážďanech, Vratislavi, Bratislavě, Vídni, 

v Mnichově a v Praze. Společnost nám bude dělat 20 

velkoformátových fotografi í s 20 tématy novodobé 

historie našeho státu. Na podzim posílíme naše aktivity 

v rámci podpory projektu CzechSpecials, certifi kované 

restaurace představíme na řadě gastrofestivalů a vyhlá-

síme také fi nále rozhlasové soutěže, kterou budeme 

realizovat s naším partnerem, Českým rozhlasem. 

V prosinci ukončíme oslavy slavnostním předá-

váním cen za důležité počiny v oboru osobnostem, 

které se o úspěchy přičinily. Pracovně jsme je nazvali 

jakýmisi mezníky, ostatně celá naše historie se skládá 

z mezníků, které také nepochybně provázely historii 

20 let cestovního ruchu České republiky. 

Pavel Klicpera, ředitel odboru mediální komunikace, tiskový mluvčí 

Proč právě do 
jižních Čech?
Jižní Čechy jsou ideálním místem pro 
dovolenou, při níž je možné propojit 
sport, kulturu a pobyt v přírodě tak, 
aby se celý program vešel třeba jen 
do jediného dne a užili si ho všichni 
členové rodiny. V kraji se nachází hory 
i roviny, řeky protékající nádhernou 
přírodou, nespočet rybníků či ohromné 
Lipenské jezero. Navíc se jižní Čechy 
mohou pochlubit jednou z nejhustších 
sítí cest pro cyklisty, která čítá bezmála 
pět tisíc kilometrů. 

Jihočeský kraj je také 

jednou z nejbohatších po-

kladnic památek. Rožm-

berkové, Schwarzenber-

gové a  další slavné rody zde zanechali obrovské 

dědictví. Proslulé hrady a  zámky Český Krumlov, 

Jindřichův Hradec, Červená Lhota, Rožmberk, kláš-

tery ve Vyšším Brodě či Zlaté Koruně, historická 

centra měst Tábora či Třeboně a  mnoho dalších 

míst patří k nejoblíbenějším výletním cílům nejen 

milovníků historie. 

Nadcházející rok 2013 bude v jižních Čechách 

ve znamení výstav. Téměř po celý rok se bude 

v  Českém Krumlově a  ve Vyšším Brodě konat 

Zemská výstava ve spolupráci Jihočeského kraje 

a Horního Rakouska. Alšova jihočeská galerie osla-

ví 60. narozeniny a při této příležitosti bude mož-

né zhlédnout tematické výstavy, jejichž vrcholem 

bude výstava unikátních děl Andyho Warhola.

A  protože láska prochází žaludkem, jsem si 

jistý, že jižní Čechy si zamiluje opravdu každý. Tře-

boňský kapr a další pečené i smažené ryby, skvěle 

upravená zvěřina, šťouchané brambory s kysaným 

zelím, smetanová polévka kulajda a  stejně tak 

doudlebská vepřová pečeně s  věncem knedlíků, 

houby, pečené zelňáky či sladké knedlíky s rozva-

řenými borůvkami, to vše je jen krátkým výčtem 

z věhlasných pilířů poctivé jihočeské kuchyně.

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Vážení milovníci turistiky a cestování,
jsem rád, že vás mohu tímto pozvat na návštěvu našeho 
regionu, který má nejen milovníkům turistiky co nabídnout. 

CzechTourism v roce 2013 
Rok 2013 se nejen v České republice, ale také v agentuře CzechTourism ponese 
v duchu oslav 20. výročí jejich vzniku. Dvacet let si do kalendáře zapíšeme také 
v souvislosti s nástupem Václava Havla na pozici prvního prezidenta samostatného 
státu. Dvacáté výročí oslaví Tourregionfi lm, mladší sourozenec nejstaršího 
fi lmového festivalu turistických fi lmů Tourfi lmu. Dalo by se říci, že důvodů ke 
komunikaci číslice 20 bude v následujícím roce celá řada. 
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Historické město 
s pulsem
Tábor město, které je pro většinu 
Čechů, ale i řadu zahraničních 
návštěvníků neoddělitelně spjaté 
s husitskou historií. S bojem za ideály 
Jana Husa, se jménem neporaženého 
Jana Žižky i dalších husitských 
hejtmanů, s atmosférou středověku…

Skutečně, když jsem před více 

než 15 lety nastupovala na tábor-

skou radnici s úkolem vybudovat 

infocentrum a pracovat na rozvoji 

cestovního ruchu, z anket pro ná-

vštěvníky jednoznačně vycházelo, 

že o Táboře poprvé slyšeli v hodi-

nách dějepisu.

 To je výhoda, na které se dá tu-

ristická nabídka začít stavět. Tábor 

má navíc unikátně dochované historické centrum, 

které nenarušuje necitlivá moderní zástavba. Historií 

a nejen tou středověkou tu doslova dýchá každý 

dům, křivolaké úzké uličky i náměstí s historickými 

kašnami.

Pro toho, kdo si chce nejen užít podmanivý 

genius loci Starého města, ale má zájem se o něm 

dozvědět něco víc, je v infocentru k dispozici zdar-

ma zvukový průvodce, tištěné materiály i mapa s ko-

mentovaným památkovým okruhem. Interaktivní 

prohlídku nabízí nová expozice Husitského muzea 

a pohled do doby 16. století expozice Táborský po-

klad. Doslova propadnout do středověku se můžete 

na Housově mlýně, který především v letní sezoně 

nabízí programy pro rodiny s dětmi od husitských her 

a historické střelnice až po doslova nabitou zbrojnici.

Tábor ale zejména v posledních letech zdaleka 

nečerpá jen ze své historie. Naopak, ožívá a pulsuje 

řadou nových akcí, festivalů, expozic či sportovních 

areálů a událostí. Na své si tu přijde každý, kdo se 

chce aktivně bavit. Festivalem spojeným s pohybem 

po souši i po vodě je například Léto nad Lužnicí, po-

uliční divadlo v jedinečných kulisách města si užijete 

s Komedianty v ulicích, zavítat můžete také na Mist-

rovství republiky v lehké atletice či závod světového 

poháru v cyklokrosu. Vyznavači pěnivého moku jistě 

nevynechají největší pivní slavnosti u nás, ostatní si 

zase mohou vychutnat výběrovou nabídku Festivalu 

vína. K tomu všemu po celý rok živé hraní v pohodě 

táborských hospůdek, jazz a koncerty všech žánrů 

na náměstí, desítky výstav a zejména nově otevřené 

expozice jako Muzeum marcipánu a čokolády, Mu-

zeum lega, Strašidelné podzemí nebo ZOO Větrovy.

Dnešní Tábor je město, které vám symbolický 

husitský kalich příjemně naplní koktejlem pohody, 

zábavy a zážitků. Neváhejte přijet a ochutnat, věřím, 

že nebudete litovat.

Lenka Horejsková, místostarostka 

6.–9. 2. Reprezentační slavnosti piva a minerál-

ních vod

Každoroční akce oslavující zlatavý mok, na kterou 

se sjíždějí čtyři desítky pivovarů s více než stovkou 

druhů piv. Předprodej vstupenek: od 9. 1.

4.–20. 4. Táborský festival vína 

Největší přehlídka českých a  moravských vín na 

jihu Čech a  také nejdelší festival vína a gastrono-

mie v ČR. 

4. 5. Otevření turistické sezony v Táboře

Zahájení turistické sezony kulturně-zábavným pro-

gramem na Žižkově náměstí se soutěžemi nejen 

pro děti, pochody za pohádkou a  cyklovýlety do 

malebného okolí města.

14.–23. 6. Festival Léto nad Lužnicí

Program plný pohody, pohybu i neotřelých kultur-

ních zážitků. Vybere si každý, kdo se rád aktivně 

baví. Nezbývá než si přát slunečné počasí a příjem-

né „proplutí“ Létem na Lužnici i  prázdninami, na 

které je připravena řada kulturních akcí.

červenec – září Táborské kulturní léto

Během prázdninových měsíců se můžete těšit na 

promenádní koncerty, divadelní představení pro 

děti, pojízdný kinematograf bratří Čadíků, festival 

pouličního divadla, varhanní koncerty, Táborskou 

rockovou mapu, Jordánskou bludičku, výstavy 

a další doprovodné akce.

9.–11. 8. Komedianti v ulicích

Festival pouličního divadla v ulicích Starého města. 

Nechte se překvapit, kdo přijede letos.

13.–15. 9. TÁBORSKÁ SETKÁNÍ

22. ročník mezinárodního festivalu inspirovaný 

středověkou historií má svůj nezaměnitelný kolo-

rit, který vychází z  tradic místa, kde se odehrává. 

Jednou ročně se tak centrum Tábora promění na 

několik dní ve středověké město s trhovci, řemesl-

níky, rytíři, kejklíři, tanečnicemi a  hudebníky. Ne-

napodobitelnou atmosféru podtrhuje slavnostní 

průvod městem s příchodem Jana Žižky, velkolepý 

ohňostroj a další doprovodné kulturní akce.

prosinec Táborské Vánoce 

Svátečně vyzdobené město nabídne řadu progra-

mů pro děti i dospělé. Rojit se budou čerti, ožije vá-

noční strom a chybět nebude staročeský vánoční 

trh, koncerty, pohádky, hudební večery nebo vá-

noční plavání pro děti s chytáním kaprů.

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230-4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.taborcz.eu
www.facebook.com/mutaborcz
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Proč v roce 2013 právě do Tábora?
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Jindřichův Hradec 2013
6. 1.  Slavnost Zjevení Páně – Tři králové

10. 2. Masopustní průvod masek 

17. 3.  Vynášení smrtky (Sdružená obec 

baráčníků KUNIFER)

28. 3.  Zelený čtvrtek (malování vajíček 

a pletení ošatek)

30. 3.  Zahájení nové výstavní sezony Muzea 

Jindřichohradecka

1. 4.  Zahájení výstavní sezony Domu 

gobelínů 

20. 4.  Zahájení výstavní sezony v Muzeu 

fotografi e 

30. 4.  Čarodějnice – zábavné odpoledne 

v městském parku 

1. 5.  Cyklovýlet pro rodiče s dětmi po 

hrázích rybníků 

18. 5.  Běž na věž – soutěž o pohár ředitele 

Muzea Jindřichohradecka

7. 6.  Muzejní noc – Ema Destinnová, 

Muzeum Jindřichohradecka

11.–13. 7. Folková růže na zámku 

20. 7  Folklorní festival jihočeských 

národopisných souborů

TOP TÝDEN 27. 7. – 4. 8. 
Koncert na zámku a noční prohlídky s Bílou paní 

Oslavy 720 let založení Jindřichova Hradce

27.7.   Den města – státní hrad a zámek 

Jindřichův Hradec a centrum města

29. 7.  Výstava Léto s textilem – Muzeum 

Jindřichohradecka

30. 7.  Pásmo fi lmů v KD Střelnice

31. 7.  Divadlo v atriu Muzea fotografi e 

3. 8.   Fotografování v historických kostýmech 

Léto u vody – Aquapark 

Ukázka modrotisku – Dům gobelínů

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych 
vás pozval k nám, do města v srdci 
krásné a podmanivé jihočeské přírody 
Jindřichohradecka, které po staletí 
vyniká svou neobyčejnou rozmanitostí, 
pestrostí a členitostí. Každý váš krok 
tu provází genius loci, odkaz generací, 
které tu žily dávno před námi. 

Jindřichohradecko, to je také krajina rybníků, 

které tu vznikaly již od 14. století, i hlubokých lesů 

a lesních zákoutí, kde najdete potřebný klid k od-

počinku. Můžu vám doporučit okolí Nové Bystřice 

a  Kunžaku, oblast, která si pro svou drsnou krásu 

a neporušenost přírody vysloužila příhodný název 

Česká Kanada. Seznámíte se tu se světem kamen-

né krásy bizarních útvarů, opředeným kouzlem 

tajemství dávných pohanských věků, ale také s po-

věstmi z dob našich babiček. 

Pětilistá růže v  historickém znaku města je 

pozváním k návštěvě Státního hradu a zámku, ale 

také Muzea Jindřichohradecka, Muzea fotografi e 

a moderních obrazových médií či Domu gobelínů. 

Pokud se rozhodnete navštívit naše město o prázd-

ninách, můžeme společně oslavit výročí 720 let od 

doby, kdy je prvně připomínáno v listině zemského 

komtura Jindřicha z Pieru.

 Romantikům či milovníkům železnice pak 

mohu doporučit projížďku ve společnosti Jindři-

chohradecké úzkokolejky, která je něčím více než 

jen technickou památkou. Historii se současností 

u  nás totiž neodmyslitelně propojují pomyslné 

mosty kulturního odkazu – svébytný kolorit, pra-

menící z tradic. Kraj pětilisté růže má totiž své tra-

dice hluboko vryty do života i srdcí lidí, kteří vám 

vzkazují – navštivte Jindřichův Hradec, přátelé!

Ing. Stanislav Mrvka, starosta

6.–7. 9.  Pivní slavnosti – Tyršův stadion

21. 9.  Den železnice v Jindřichově Hradci 

a Burčákfest 

27.–29. 9.  XIX. Slavnosti Adama Michny 

z Otradovic 

5. 10.  Přes kopec na Hradec aneb 

Jindřichohradecký pedál

26. 10.  Podzimní jízda JHMD

1. 12.  Pekelně zábavné odpoledne 

a rozs,3vícení vánočního stromu

28. 12.   Silvestrovská jízda JHMD

Více informací na:
www.infocentrum.jh.cz

Jindřichův Hradec v roce 2013
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Ubytování: v 8 suitech (samostatné bytové jed-

notky s příslušenstvím, wifi  a TV)

Stravování: v místní restauraci (domácí produkty)

Zdarma: postýlky, chůvičky, podsedáky, jídelní 

židličky, redukční prkénka …

Zábava: herna, tvořivé dílny, animační programy 

pro děti

Zahrada: s hracími prvky, hračkami, odrážedly 

a pískovištěm

Zvěřinec: králíčci a morčátka s možností krmení

Hlídání dětí: zázemí pro dětské oslavy a rodinné 

akce s dětmi

Tip pro holčičky a kluky
Lesní mateřská školka, letní tábory, „Pochod 

pohádkovým lesem“ či „Medohrátky“, herna s hrač-

kami, malováním, průlezkou, promítání pohádek 

pro malé i  větší děti. Zdarma deskové hry, stolní 

fotbal, elektronické šipky a stolní tenis.

Když nevíte kam, potom klidně k nám…

Penzion Šumavous, U Sloupů 11, Vimperk
GPS: N 49,05827°, E 13,73551°
mobil: +420 602 483 534
e-mail: penzion@sumavous.cz
www.sumavous.cz

Vychutnat si pohled na zasněženou Šumavu, 

zamrzlé Lipno, Novohradské hory a dokonce i vr-

cholky Alp mohou nyní i lyžaři Skiareálu Lipno, pro-

tože stezka se nachází na vrcholu Kramolína, kam 

vedou lanové dráhy. Skiareál Lipno letos vylepšil 

největší a  nejkvalitnější výukové lyžařské hřiště 

Foxpark, jehož část je v době nočního lyžování ur-

čená pro jízdu na bobech a sáňkování. Na Jezerní 

sjezdovce potěší děti i druhá skicrossová dráha. Ly-

žaři si pochvalují propojení sjezdovek Školní a Pro-

menádní, díky němuž si kombinují sjezdování na 

osmi udržovaných tratích.

Charakteristika Skiareálu Lipno
8,3 km sjezdovek, 4 pojízdné koberce, 3 čtyř-

sedačkové lanovky, 2 výuková hřiště, 2 skicrossové 

dráhy, snowpark, 38 km běžkařských tratí, parkovi-

ště pro 730 aut zdarma, Intersport Rent, Skischool 

Lipno, prodejna Intersport, vodní ráj Aquaworld 

Lipno, Stezka korunami stromů Lipno

www.skiareallipno.cz
www.lipno.info

Když se řekne Šumavous
Přinášíme tip pro všechny maminky, které si chtějí odpočinout. Navštivte dětský 
a rodinný penzion Šumavous s celoročním provozem, který se nachází nad 
Vimperkem na okraji Šumavy, v nadmořské výšce asi 900 metrů. Čeká vás tu klid 
a odpočinek. 

Lipno: lyžování, stezka, bruslení i vodní ráj
K už tak velmi širokému spektru volnočasových aktivit na Lipně přibyla další – 
unikátní Stezka korunami stromů, která se okamžitě stala turistickým hitem. 

Hrad Strakonice
30.3. Zahájení sezóny a otevření expozic

20.2. - 1.4. Život Ježíše Krista 

(velikonoční výstava)

30.3. – 28.7. Po stopách archeologie (výstava)

30.3. – 4.8. Káva, kafe, kafíčko (výstava)

18.5. Den otevřených dveří muzea

31.5. Rytířská muzejní noc

červen – září Léto pod Rumpálem

10.8. – 31.10. Panenky (výstava)

23.11. – 16.12. Andělé (vánoční výstava)

29.11. – 1.12. Adventní řemeslné trhy pod Rum-

pálem

Středověký vodní mlýn 
Hoslovice 
30. 3. Velikonoční zahájení sezóny 

27. 4. Jaro na mlýně

18. 5. Den otevřených dveří 

22. 6. Den řemesel 

20. 7. Dětský den 

24. 8. Dožínky na mlýně

21. 9. Rybářský den

16. 10. Zabijačkové hody 

Vaše návštěva, naše radost! 

SEZONA 2013
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Jako na jediném místě v Česku najdete na Šu-

mavě ledovcová jezera. V zimě ji návštěvníci milují 

kvůli kvalitním lyžařským areálům s  oblíbenými 

sjezdovkami, v  dalších ročních obdobích kvůli 

možnostem turistiky či cykloturistiky. Po celém 

kraji najdeme mnoho kilometrů upravených cyk-

lotras.

Velice zajímavou oblastí s  bohatou historií 

je Chodsko na Domažlicku. Vodáci ocení několik 

splavných řek s překrásným okolním údolím.

V  Plzeňském kraji máme mnoho sportov-

ních a  rekreačních areálů, celou řadu kempů, ale 

i spoustu možností ubytování s vysokým standar-

dem. Milovníci golfu zde najdou několik kvalitních 

hřišť. Děti určitě ocení plzeňskou zoo, DinoPark či 

science centrum Techmania. Zajímavé zážitky na-

bízejí i výlety do podzemí.

Plzeňský kraj má na svém území 21 národních 

kulturních památek. Během roku se zde koná celá 

řada zajímavých tradičních akcí, které navštěvují 

nejen čeští, ale i  zahraniční turisté. Jsou to napří-

klad  Chodské slavnosti v  Domažlicích, plzeňský 

festival Na ulici, cyklistický závod Author Král Šu-

mavy, Pilsner Fest, veletrh cestovního ruchu ITEP 

a mnoho dalších. 

Největším a  zároveň tradičním lákadlem pro 

turisty z celého světa je bezesporu pivo – a to ne-

jen to plzeňské, neboť v kraji působí řada menších 

pivovarů. 

Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje

Náš tip
Začátek roku 2013 je již tradičně spjat s koná-

ním oblíbených veletrhů, na kterých Plzeňský kraj  

dlouhodobě prezentuje svoji nejlepší turistickou 

nabídku a nové produkty. Na brněnském Region-

touru se představí Plzeňský kraj v pozměněné ex-

pozici v  pavilonu P ve 

stánku 001. Návštěvní-

ci, kteří si oblíbili jeho 

neotřelou expozici ve 

formě pivního sudu, 

nebudou ani tento-

krát zklamáni, protože 

navazuje na tradici 

pivovarnictví v  kraji. 

Na pražském veletrhu 

Holiday World pozve 

Plzeňský kraj návštěv-

níky ke svému stánku 

č. 20 ve střední hale 

Průmyslového paláce do společné expozice Plzeň-

ského kraje, města Plzně a Plzeňského Prazdroje.

Kromě ucelené řady propagačních materiálů 

o kraji budou na obou veletrzích představeny i pu-

blikace z  projektu „Do Plzeňského kraje za příro-

dou, tradicemi a gastronomií“. 

www.turisturaj.cz

„Návštěva Spáleného Poříčí v roce 2013 nabízí 

jedinečnou příležitost vidět dokončenou obnovu 

historického středu malého městečka. Po dvacet 

let byly obnovovány a  zpřístupňovány památky 

a tuto obnovu završuje v současné době probíha-

jící rekonstrukce náměstí a okolních ulic. Spálené 

Poříčí nabízí návštěvníkům netradiční infocentrum 

v  domku lidové architektury, malou expozici na 

zámku, nahlédnutí do interiéru barokní fary nebo 

velký objekt Galerie Špejchar s rozsáhlou expozicí 

o přírodě Brd a jejích obyvatelích. Ve zdejší galerii 

je k vidění rovněž stálá výstava humoru Jiřího Win-

tera Neprakty. 

Kvalitní servis zajišťuje návštěvníkům hotel 

Ve Dvoře v  historických prostorách bývalého vel-

kostatku s  restaurací v  barokní konírně, penzion 

a  vinárna Joachim Lewidt v  bývalém židovském 

kupeckém domě a další restaurace i cukrárna. 

Nově upravené náměstí je ukázkou toho, že 

krásné historické centrum nemusí být jen ve vel-

kých známých městech, ale i  na venkově. A  při-

počte-li se k tomu nedotčená příroda v  lesnatých 

Brdech s cyklostezkami a turistickými cestami pro 

pěší, je důvodů pro návštěvu Spálenopoříčska 

v roce 2013 více než dost!“

Tento výčet lákadel ještě můžeme doplnit 

o  památky připomínající židovské osídlení, jehož 

historie sahá do počátku 17. století. Tehdy byli 

první židé povoláni vrchností do městečka, aby 

pozvedli místní ekonomiku. V bývalém ghettu jsou 

dochované dva zajímavé židovské domy. Synago-

gu, která tu byla do 2. světové války, dnes připomí-

ná památníček soužití židů a  křesťanů. Naleznete 

zde i upravený a volně přístupný židovský hřbitov.

www.spaleneporici.cz 

Proč do Plzeňského kraje?
Plzeňský kraj je region, kde se dobře žije, ale i kraj, který nabízí spoustu 
zajímavostí pro všechny věkové skupiny turistů, sportovců a kulturních nadšenců. 
Jednou z nejvyhledávanějších destinací v kraji je Národní park a chráněná krajinná 
oblast Šumava, často označovaná jako zelená střecha Evropy. 

Spálené Poříčí – město plné historie
Do Historického města roku 2003 – Spáleného Poříčí nedaleko Plzně – vás zve jeho 
starosta, pan Ing. Pavel Čížek: 
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Sokolov nabízí 

svým návštěvníkům 

procházku starým 

městem, kterou je 

možné spojit s  ná-

vštěvou klášterního 

kostela sv. Antonína 

Paduánského, dále 

prohlídku parku se 

zámkem, návštěvu 

krajského muzea či 

pohled na město 

z  rozhledny Hard. 

Na své si přijdou i milovníci kultury (v září se tu na-

příklad pořádá již tradiční Hornická pouť) a sportu. 

Pro mnohé je jistě atraktivní i moderní osmnácti-

jamkové golfové hřiště či koupaliště Michal s růz-

nými vodními atrakcemi. Navštivte nás a dozvíte se 

více. Těšíme se na vás.

Pozvánka na kulturní 

akce pořádané Měst-

ským domem kultury 

v Sokolově:

29. 1. – Městské diva-

dlo Sokolov

Luboš Pospíšil + 5P – 

koncert

16. 2. – Městský dům 

kultury Sokolov

21. Reprezentační 

ples města Sokolova

Sokolovské infocentrum
5. května 655, 356 01 Sokolov
tel.: +420 359 808 729, 714
fax: +420 359 808 716
e-mail: info@mdksokolov.cz, www.sokinfo.cz

Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
tel.: +420 359 808 111
fax: + 420 359 808 300
www.sokolov.cz

Vážení čtenáři,
vítejte v kraji lázeňství, památek 
i přírodních krás. Náš region 
je charakteristický především 
nejvýznamnější koncentrací lázeňských 
míst v České republice. Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov, 
Františkovy Lázně a Lázně Kynžvart si 
oblíbila řada významných osobností jak 
v minulosti, tak v současnosti. 

Rád bych vás pozval 

do našeho kraje například 

na Mezinárodní fi lmový 

festival Karlovy Vary, který 

nabízí setkání domácích 

i  zahraničních tvůrců. Každoročně jsou divácky 

velmi úspěšné přehlídky Loketské kulturní léto, 

Chopinův festival v Mariánských Lázních, Chebské 

dvorky či Tourfi lm. Přestože hlavním cílem návštěv-

níků jsou lázeňská místa, můžeme se pochlubit 

kulturními, technickými i  přírodními památkami. 

Turisté často vyhledávají rovněž významná his-

torická jádra měst, atraktivní je například Loket, 

Cheb, Ostrov i Horní Slavkov. 

V horských územích, zejména v Krušných ho-

rách a částečně i ve Slavkovském lese, jsou příznivé 

podmínky pro zimní sporty, pro jejichž provozová-

ní jsou k dispozici sjezdovky, běžecké trati a další 

zařízení. Na své si u nás přijdou také golfi sté, příz-

nivci jezdeckého sportu a cyklistiky. 

Věřím, že si každý z vás najde v našem kraji ob-

líbené místo, kam se bude rád pravidelně vracet. 

PaedDr. Josef Novotný

hejtman Karlovarského kraje

d

n

f

n

Své odpovědi zasílejte do 15. února na adresu redakce nebo na e-mail: souteze@kampocesku.cz. 
Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s. 

www.kartografie.cz

Který ze základních 
podnebných pásů 
je nejširší?

a)  mírný
b)  tropický
c)  polární ???

Sokolov – město příjemné pro život
Srdečně vás zveme do Sokolova – města, které se nachází uprostřed lázeňského 
trojúhelníku a leží na soutoku řek Ohře a Svatavy. Výhodná poloha z něj činí 
turistickou základnu pro výlety za krásami Slavkovského lesa a západní části 
Krušných hor. 

Rozhledna Hard 

Staré náměstí

www.kampocesku.cz   16
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Komu je venku zima, může si vybrat z nabídky mu-

zeí a galerií. Velice zajímavá je interaktivní Expozice 

českého vinařství na Hradě Litoměřice, která je při-

pravena tak, aby zaujala nejen dospělé, ale i děti. 

Za zhlédnutí určitě stojí také Oblastní muzeum se 

zajímavými sbírkami nebo Dílna ručního papíru, 

kde si návštěvníci mohou výrobu i vyzkoušet. Měs-

to má co nabídnout i těm, kdo preferují spíše pří-

rodní scenérie. Pohled na řeku Labe třeba z Most-

né hory či z Radobýlu opravdu stojí za to. A pokud 

rádi navštěvujete kulturní akce, můžete se vydat na 

Ples vína, který proběhne v prostorách litoměřické-

ho hradu 2. března. Nebo už toužebně očekáváte 

jaro? Pak přijměte pozvání na Hradní jaroslavení – 

jarmark k oslavě konce zimy.

Na návštěvu Litoměřic je jeden den málo, pře-

svědčte se sami! 

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o.
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 916 440
info@litomerice-info.cz

Procházka po městské památkové rezervaci 

má v  zimě své neopakovatelné kouzlo. Maleb-

ná zákoutí, která kdysi navštěvoval i  Karel Hynek 

Mácha, pod popraškem sněhu ještě více zkrásní. 

Okusit atmosféru 
starého Mostu 
nyní můžete ve zbrusu nové expozici

Mostečané i návštěvníci města Mostu 
mohou důstojně zavzpomínat na 
zaniklé historické město Most a okusit 
tak něco z jeho unikátní atmosféry. 
Na sklonku loňského roku totiž byla 
v Městské knihovně otevřena Expozice 
starého Mostu. 

Expozice mapuje zhruba stovku let před záni-

kem Mostu, města, které muselo ustoupit těžbě zá-

sob hnědého uhlí. Výstava proto záměrně nepodá-

vá ucelený obraz o celé historii kdysi královského 

města, ale je vymezena lety 1860–1970. Návštěv-

níci tu najdou velkoformátové fotografi e zachy-

cující významné budovy a  veřejná prostranství 

původního města. Na interaktivní tabuli mohou 

na mapě historického Mostu vyhledat konkrétní 

domy i s jejich čísly popisnými a doslova si osahat 

trojrozměrné exponáty pocházející z  původního 

města. Kromě kamenného znaku a  kachlí vévodí 

výstavě pohyblivý model děkanského kostela zná-

zorňující jeho přesun, k němuž došlo v roce 1975. 

Tento technologicky unikátní počin dodnes budí 

obdiv celého světa. 

Výstava je pojata jako živá expozice, která 

nemá a  nebude mít neměnnou podobu. Třeba 

proto, že pojízdná maketa přesunutého kostela je 

v ní umístěna dočasně – jedná se o zápůjčku z Par-

ku miniatur v německém Oederanu, kam se na jaře 

zase vrátí. Návštěvníci tak mají během zimní sezo-

ny jedinečnou příležitost prohlédnout si a spustit 

pohyblivou maketu přímo u nás.

Turistické informační centrum 
Radniční 1, 434 69 Most
tel.: +420 476 105 314
e-mail: info@imostecko.cz
www.imostecko.cz, www.mesto-most.cz

Ústecký kraj jako jedi-

ný zaznamenává každo-

ročně vyšší návštěvnost. 

Letos byl nárůst návštěv-

nosti u  nás nejvyšší mezi 

kraji, náš region totiž navštívilo téměř o pětinu více 

turistů než loni. Těší nás, že převažují čeští návštěv-

níci nad zahraničními a osobně jsem se mnohokrát 

setkal s lidmi, kteří se do Ústeckého kraje pravidel-

ně a rádi vrací. 

Nejoblíbenější destinací je tradičně Národní 

park České Švýcarsko nabízející úchvatné přírodní 

scenérie. Je zde i České středohoří s mnoha zříce-

ninami hradů, kouzelné dolní Poohří či Zahrada 

Čech Litoměřicko. Ovšem v zimním období dopo-

ručujeme Krušné hory, které již řadu let prochází 

celkovou obnovou, což je na nich opravdu vidět. 

Na své si tu přijdou jak náročnější lyžaři, tak i rodiny 

s malými dětmi, kterým nabízíme zázemí rodinné-

ho typu. 

Doslova ráj u  nás najdou běžkaři. Zhruba 

250  kilometrů upravených stop po hřebenech 

Krušných hor se může pochlubit mnoha příznivci 

a já doufám, že další se k nim budou přidávat. Náš 

kraj je krásný i na jaře, kdy se mění v  ráj cyklistů. 

K dispozici je u nás hustá síť cyklostezek, která se 

stále rozšiřuje, a  již zmíněné běžecké trasy jsou 

v teplejších měsících ideální k výletům na kole. Více 

informací na www.branadocech.cz.

Těšíme se na vás v Ústeckém kraji! 

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

n
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Město, které v zimě nespí
Vánoční shon pominul, brzy nastane čas jarních prázdnin. Pokud nejste vášnivými 
lyžaři a vyznáváte spíše městskou turistiku, můžete zavítat do Litoměřic, 
historického města v Českém středohoří. 

Vážení čtenáři, 
jsem rád, že vám mohu díky těmto stránkám alespoň ve 
stručnosti představit Ústecký kraj, jehož skutečnou krásu 
začínají turisté pomalu, ale jistě objevovat.

Fo
to

: M
iro
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AKCE
8. 4. Jom Ha’Šoa

Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná 

u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu 

(19. 4. – 16. 5. 1943)

  začátek: 14 hod. (dvůr před modlitebnou)

  spolupořadatel: Federace židovských obcí v ČR

19. 5. Výročí poslední popravy v Malé pevnosti

Položení věnců na bývalé popraviště v  Malé pev-

nosti – největší poprava v  dějinách věznice pro-

běhla 2. 5. 1945. Popraveno bylo 51 většinou mla-

dých členů levicových odbojových organizací.  

  začátek: 9 hod.

19. 5. Terezínská tryzna

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perze-

kuce

  začátek: 10 hod. na Národním hřbitově před Ma-

lou pevností

  pořadatelé: Ústřední výbor Českého svazu bojov-

níků za svobodu a Památník Terezín

  spolupořadatelé: Krajský úřad Ústeckého kraje, 

Město Terezín, Federace židovských obcí v ČR 

a Terezínská iniciativa

Po dobu konání tryzny (cca do 12 hod.) je Malá 

pevnost pro veřejnost uzavřena!

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu 

Památníku Terezín.

Výstava prací soutěže vzdělávacího odd. PT

12.–30. června 

  výtvarná výstava

  předsálí kina Muzea ghetta

Jiřina Hankeová – fotografi e

(pokračování výstavy)

4. července – 30. září 

  zahájení: vernisáží 4. 7. ve 14 hod.

  předsálí kina Muzea ghetta

Tomáš Laub – grafi ka

11. července – 30. září 

  zahájení: vernisáží 11. 7. ve 14 hod.

  cely bývalého ženského dvora Malé pevnosti

Michal Vystavěl – obrazy

8. srpna – 31. října 

  zahájení: vernisáží 8. 8. ve 14 hod.

  IV. dvůr Malé pevnosti (cela č. 42)

Manželé Turkovi – keramické objekty

10. října – 31. prosince 

  zahájení: vernisáží 10. 10. ve 14 hod.

  předsálí kina v Malé pevnosti

Příslušníci SS v ghettu Terezín – dokumentární 

výstava

16. října – 31. prosince 

  zahájení: vernisáží 16. 10. ve 14 hod.

  předsálí kina Muzea ghetta

Podrobnosti a  upřesnění na webových stránkách 

Památníku Terezín.˝

27. 6. Pietní akt u  příležitosti popravy Milady 

Horákové

  začátek: 10 hod. v pamětní síni v bývalém Kran-

kenrevíru

  ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

1. 9. Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí naci-

stické genocidy v českých zemích.

  začátek: 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbi-

tově

  pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Praž-

ská židovská obec

16. 10. Zpřístupnění dalších prostor bývalého 

Kolumbária

U  příležitosti 72. výročí zahájení deportací Židů 

z českých zemí a vzniku terezínského ghetta.

  slavnostní otevření proběhne ve 12 hod.

20. 12. Pietní akt u příležitosti narození Milady 

Horákové 

  zahájení: 10 hod. v pamětní síni v bývalém Kran-

kenrevíru, Malá pevnost Terezín

  ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

VÝSTAVY
Jiřina Hankeová – fotografi e

11. dubna – 30. června 

  výstavní prostor bývalého ženského dvora Malé 

pevnosti

Jiří Kubový – kresby, objekty

11. dubna – 31. října 

  zahájení: vernisáží 11. 4. ve 14 hod.

  předsálí kina v Malé Pevnosti a ve IV. dvoře Malé 

pevnosti (cela č. 41)

Vladimír Svoboda – obrazy

11. dubna – 31. července 

  zahájení: vernisáží 11. 4. ve 14 hod.

  IV. dvůr Malé pevnosti (cela č. 42)

Michal Šarše – sochy

11. dubna – 31. července 

  zahájení: vernisáží 11. 4. ve 14 hod.

  IV. dvůr Malé pevnosti (cela č. 42)

Kamila Ženatá – instalace

30. dubna – 31. července 

  zahájení: vernisáží 30. 4. ve 14 hod.

  cely bývalého ženského dvora Malé pevnosti

Akce a výstavy Památníku Terezín 2013

Památník Terezín – národní kulturní památka
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225 (442) (131)
mobil: +420 604 241 179, +420 606 632 914
www.pamatnik-terezin.cz
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V  centru Harrachova u  hotelu Skicentrum 

se nachází lyžařská škola Ploc, kde je pro děti 

připraven dětský lyžařský park Snowkidz. Park 

je vybaven moderním jezdícím pásem (magic 

carpet) a  množstvím atrakcí, mezi které patří 

i  snowtubing. Vyškolení instruktoři zabezpečují 

kvalitní výuku ve stylu „škola hrou“ tak, aby děti 

měly z pohybu skutečně radost a získaly pozitivní 

vztah k zimním sportům. Novinkou je dětský bě-

žecký okruh a výuka dětského freestylu.

Tip na výlet 
19. 1. 2013 Škoda park v Harrachově. Soutěže 

a hry pro děti i dospělé. Určitě přijde maskot Yetti.

Harrachov myslí i  na rodiny s  dětmi! Proto 

nabízí cenově zvýhodněné vícedenní jízdenky ve 

formě rodinného balíčku 2+1 nebo 2+2. Děti do 4 

let u nás jezdí zcela zdarma. 

Na úpatí sjezdovky Červená II do centra Ha-

rrachova je lanový vlek Doplík, který má mírnější 

profi l, proto je oblíbený převážně u  dětí a  méně 

zdatných lyžařů. Zde je také provozováno večerní 

lyžování.

Lyžařská škola a  půjčovna Classic nabízí pri-

vátní i skupinovou výuku, dětská část školy je jako 

jediná v  Harrachově zařazena do české a  sloven-

ské sítě Brumíkových lyžařských školek. Děti tak 

absolvují výuku na kompletně vybaveném hřišti 

s množstvím pomůcek, dětským vlekem a za po-

moci medvídka Brumíka a maskota školy tučňáka. 

Brumíkovu školičku najdete přímo u dolní stanice 

lanové dráhy Alfa na Rýžovišti.

Lyžuje celá rodina
Skiareál Harrachov v západních Krkonoších je ideálním místem pro rodinnou 
dovolenou. Naleznete zde sjezdovky všech obtížností od modré, která je ideální 
pro začátečníky či malé děti, přes sportovní červenou až po černou. 

www.skiareal.com

Když malí nevědí, 
velcí pomohou

1. Kde se nachází Skiareál Harrachov?

a) V Krušných horách

b) V Jeseníkách

c) V Krkonoších

2. Jakou rodinnou jízdenku je možné si 

zakoupit?

a) Vícedenní 2+1, 2+2

b) Tříhodinovou 2+2

c) Čtyřhodinovou 2+1

3. Kde je provozováno večerní lyžování?

a) Modrá sjezdovka na Rýžovišti

b) Spodní část Červené II.

c) Červená sjezdovka v Rýžovišti

4. S jakým medvědem se učí děti lyžovat na 

Rýžovišti?

a) S Grizzlym

b) S Brumíkem

c) S Méďou Béďou

5. Jak se jmenuje prostor pro výuku dětí 

u hotelu Skicentrum?

a) Dětská lyžařská školička

b) Snow world

c) Snowkidz

?
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

napište nám do 15. 2. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Na tři 

autory správných odpovědí čekají: 

– Zdarma 1 den dětské výuky v Brumíkově 

lyžařské školce.

– Rodinný skipas 2+1 na 8 hodin.

– Snowkidz day exclusiv – příjemně strávený den 

pro vaše dítě. Vybrat si můžete z různých aktivit, 

např. snowtubing (pro ty nejmenší), lyžařská 

a snowboardová výuka nebo výuka na běžkách, 

nově i freestyle.
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Začnu zimou, která 

je velkou pobídkou pro 

návštěvu našeho regio-

nu. Díky čtyřem horským 

oblastem – Krkonoše, 

Jizerské hory, Lužické hory a  Ještědský hřbet, se 

návštěvníkům nabízejí skvělé zážitky při sjezdo-

vém i klasickém lyžování a zimních adrenalinových 

sportech. Z nabídky sjezdovek a běžeckých tratí si 

vybere jistě každý, od dětí a začátečníků po závod-

níky. A kdyby bylo náhodou tradičních zimních ra-

dovánek málo, nechte se zlákat adrenalinovou zá-

bavou. Vyzkoušet můžete skijöring, sněžné skútry, 

snowjumping, sněžnice či výlet se psím spřežením. 

Ale nejen horské oblasti Libereckého kraje mají 

v  zimě co nabídnout. Vyhledávaným místem pro 

příznivce bruslení, běžkování a zimního jachtaření 

je třeba Máchovo jezero. 

Rád bych tímto také pozval všechny závodníky 

i diváky na 46. ročník Jizerské padesátky, který se 

jede od pátku 11. ledna. Ve dnech 21. – 23. 3. jste sr-

dečně zváni na 13. ročník mezinárodního veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2013, pořádaný 

Libereckým krajem ve spolupráci s městy Jablonec 

nad Nisou a Liberec. Dobrou volbou je také Singl-

trek pod Smrkem, první síť singltrekových stezek 

v České republice, navržená pro maximální proži-

tek z  jízdy na kole a  s  respektem k  přírodě. Akce 

Libereckého kraje „Křehká krása, vybroušená chuť“, 

vám dokáže, že u nás tradice jako sklářství, bižuter-

ní výroba či pivovarnictví stále žijí. 

V  létě již tradičně lákají návštěvníky příroda, 

sport a  památky. Lze zvolit pěší i  cykloturistiku, 

jak na horách, tak v  níže položených oblastech, 

návštěvníci mohou vyzkoušet například bruslení 

v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, 

horolezectví ve skalním městě v Českém ráji nebo 

koupání v Máchově jezeře. K nejnavštěvovanějším 

hradům a  zámkům patří u  nás Bezděz, Zákupy, 

Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Tros-

ky a Valdštejn. A žádný návštěvník našeho kraje by 

neměl vynechat návštěvu horského hotelu Ještěd 

architekta Karla Hubáčka, kam lze vyšplhat pěšky 

nebo vyjet pohodlnou lanovkou. Rád bych připo-

mněl i  sklářskou a  bižuterní tradici Libereckého 

kraje, jíž se chlubí sklářská muzea v Novém Boru, 

Kamenickém Šenově a Železném Brodu, v Jablonci 

nad Nisou nebo Turnově. Tato muzea jsou jedineč-

ná nejen v rámci České republiky, ale i Evropy.

Jako správný patriot a bývalý starosta Hrádku 

nad Nisou zvu návštěvníky k nám do Trojzemí, aby 

si odpočinuli v rekreačním areálu u jezera Kristýna. 

Na náměstí pak najdou jedinečnou výstavu Vam-

pýr Tobiáš – putování prostorem a časem. A jak už 

vyplývá ze samotného názvu Trojzemí, je to od nás 

blízko do Polska i do Saska. Příjemný pobyt!

Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

www.liberecky-kraj.cz

„Primátor/Starosta Čech a Moravy 2012“

Primátor/Starosta města: Ing. Dan Jiránek – Kladno

Starosta obce: MVDr. Dušan Horák – Mutěnice

Nové ročníky soutěží „Nejkrásnější město a  obec 

Čech a  Moravy 2013“ a  „Primátor/Starosta Čech 

a Moravy 2013“ začínají 1. 4. 2013. 

Pobyty pro hlasující věnovaly: golf Yacht Prague 

Hotel Praha, Hotel Jesenice – Jesenice u Rakovníka, 

Hotel Panon Hodonín, Léčebné Lázně Jáchymov, 

U Lamy Krásná Lípa 

Věcné ceny pro hlasující věnovaly: SYMPAKT 

trade s.r.o. – prodej sportovních potřeb a  trofejí, 

ZONER software a. s. – programy pro úpravu foto-

grafi í a Portál CZREGION

Více info na
www.czregion.cz/souteze/2012

„Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2012“
Pořadí MĚSTA

 1. Kadaň 54 279 hlasů

 2. Otrokovice 34 821 hlasů

 3. Manětín 27 771 hlasů

 4. Dobruška 23 928 hlasů

 5. Ostrava-Jih 23 289 hlasů

 6. Jablunkov 18 129 hlasů

 7. Zlín 17 655 hlasů

 8. Opava  17 445 hlasů

 9. Chodov  14 862 hlasů

10. Hejnice  14 019 hlasů

Pořadí OBCE

 1. Těškov 30 594 hlasů

 2. Čížkov 24 045 hlasů

 3. Zděchov 23 067 hlasů

 4. Mezina 19 281 hlasů

 5. Mutěnice 18 360 hlasů

 6. Třibřichy 16 473 hlasů

 7. Velký Rybník 16 419 hlasů

 8. Kovač 11 229 hlasů

 9. Dívčí Kopy 10 770 hlasů

10. Holoubkov 10 332 hlasů

Portál CZREGION – výsledky soutěží 2012 
Soutěže „Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2012“ a „Primátor/Starosta
Čech a Moravy 2012“ proběhly v termínu od 1. 4. do 31. 10. 2012. Blahopřejeme 
vítězům a děkujeme každému, kdo se do soutěží zapojil! Děkujeme všem 
hlasujícím a návštěvníkům portálu za všechny hlasy pro města a obce, podpůrné 
odkazy pro primátory a starosty, i za e-maily, které přišly z různých koutů Čech i ze 
zahraničí, což nás velmi těší.

SPORTOVNÍ POHÁRY CZECH REPUBLIC
Member of areaprint Group

Libereckým krajem – cestou necestou
Návštěva Libereckého kraje je krásným zážitkem v zimě i v létě. Kraj zahrnuje 
sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s krkonošským podhůřím 
a východní část Lužických hor. I když je druhým nejmenším krajem v republice, 
nabízí mnoho krásných zážitků po celý rok. Od této charakteristiky se odvíjí 
turistická nabídka a rekreační pobyty pro návštěvníky kraje.

Partneři soutěží:

j

n

n
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Vítejte na 
Českolipsku!
Českolipsko, krajinu mnoha tváří, 
najdete v severních Čechách v západní 
části Libereckého kraje. Na území 
tohoto regionu se nacházejí dvě 
turistické oblasti – Máchův kraj 
s Lužickými horami a Podještědí. 

V  Lužických horách má svou tradici sklářství, 

oblíbené jsou ale i díky klidným lyžařským areálům 

(Jedlová hora, Polevsko, Prácheň, Luž a Horní Svět-

lá). Centrem Máchova kraje jsou Doksy s  Mácho-

vým jezerem a Dubá, výchozí bod do nádherných 

krajinných oblastí Dubské Švýcarsko a Kokořínsko. 

Oblíbeným cílem turistů je i Podralsko, krajina ko-

lem vrchu Ralsko se zříceninou stejnojmenného 

hradu. 

Do centra regionu – České Lípy – přijeďte za 

poznáním historie a  řemesel. Kromě zachovalého 

historického jádra stojí za návštěvu Vlastivědné 

muzeum a galerie, vodní hrad Lipý, ale i Centrum 

textilního tisku věnující se technikám potiskování 

textilu. 

Při toulkách po Českolipsku doporučujeme 

zavítat do Kryštofova Údolí, malebné obce v Pod-

ještědí. Značná část obce byla prohlášena vesnic-

kou památkovou zónou, pyšnit se může také tech-

nickou památkou (stále fungujícím železničním 

viaduktem), unikátní výstavou betlémů a  třetím 

orlojem v České republice! 

Sdružení Českolipsko
e-mail: info@ceskolipsko.info
www.ceskolipsko.info

Dnes má Jizerská magistrála více než 180 km 

upravovaných tratí a 23 nástupních míst po celých 

Jizerských horách. Do její stopy zavítá každoročně 

až půl milionu lyžařů, kteří mohou navázat na trasy 

také v Krkonoších či Polsku. Na www.jizerskaops.cz 

můžete po celou zimu sledovat aktuální zpravodaj-

ství o sněhové pokrývce, stavu upravovaných tratí 

i upozornění na případná omezení.

Úpravu Jizerské magistrály zajišťuje JIZER-

SKÁ, o.p.s., založená obcí Bedřichov. To ale stojí 

nemalé úsilí i peníze. Každoročně je na zajištění 

provozu potřeba až 5 milionů korun. Význam-

nou část peněz získává sice z  rozpočtů obcí 

a měst kraje, ale bez sponzorů to nejde. Proto 

byla otevřena veřejná sbírka na pomoc provozu 

Jizerské magistrály. Libovolné částky můžete 

posílat i vy: 

– na sbírkový účet: 255 899 476 / 0300 

–  dárcovskou SMS: tvar DMS MAGISTRALA na 

číslo 87 777 

–  dárcovskou DMS: heslo DMS ROK MAGIST-

RALA (příspěvek každý měsíc, po jeden rok, 

cena odeslané DMS je 30 Kč) 

–  koupí samolepky či odznaku v různých 

hodnotách 

Sbírka je kontrolována Krajským úřadem Libe-

reckého kraje.

www.jizerky.cz

Dnes je sklářská výroba soustředěna do vět-

ších i menších soukromých fi rem, zabývajících se 

zušlechťováním skla, od výroby jednoduchých 

mačkaných perlí až po náročná umělecká díla. 

Nejprestižnější městská slavnost „Skleněné měs-

tečko“ je sklářskou událostí, kterou každoročně 

připravují obdivovatelé sklářského řemesla, umělci 

a sklářští řemeslníci. O víkendu 14.–15. září bude 

pro návštěvníky připraven atraktivní program, kte-

rý nabídne jak ukázky sklářské výroby, tak i tvůrčí 

dílny, mobilní sklářskou pec a další (více na www.

sklenenemestecko.cz). 

Nabídka pro návštěvníky Českého ráje může 

být zajímavá také v zimních měsících. Stačí navští-

vit Železný Brod o takzvaných Zimních sklářských 

pátcích. Tradici i um sklářských mistrů vám tu připo-

menou Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, 

Městské muzeum, Galerie Lhotský Chlístov a fi remní 

prodejny Detesk, Lampglas a DT Glass. Jednoduše 

řečeno, sečteno a podtrženo, v Železném Brodě na-

razíte na sklo na každém kroku, a to nejen v pátek. 

Turistické informační centrum
nám. 3. května 37
468 22 Železný Brod
tel.: +420 484 353 333
mobil: +420 728 256 175
e-mail: info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz 

Jizerská magistrála 
Jizerské hory a běžecké lyžování k sobě neodmyslitelně patří. 
Se strojovou úpravou tratí se začalo již v roce 1984 a základ 
tomu dala právě Jizerská padesátka. 

Skleněné městečko Železný Brod
Ať už pojedete letos na výlet či dovolenou, nenechte si ujít příležitost poznat město 
Železný Brod známé především památkovou rezervací Trávníky i z jiné stránky – 
té sklářské. Věděli jste, že pro vzdělávání domácích výrobců a zpracovatelů skla, 
jakožto i pro rozvoj obchodních vztahů, byla ve městě v roce 1920 založena Státní 
odborná sklářsko-obchodní škola? Absolventi první české sklářské školy v republice 
si pak zakládali vlastní  fi rmy a město se pomalu stávalo městem skla. 
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JIZERSKOU  
MAGISTRÁLU
pro Vás upravuje JIZERSKÁ, o.p.s. 

PODPOŘTE NÁS zakoupením předmětů v takto označených prodejních místech

JIZERSKOU MAGISTRÁLU
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Na pódiu v  expozici bude po celou dobu ko-

nání veletrhu připraven pro odbornou veřejnost 

i návštěvníky bohatý doprovodný program: módní 

přehlídky modelů šatů a ostatního oblečení z vam-

berecké krajky, živá hudba či vědomostní soutěže. 

V  první veletržní den navštíví naši expozici také 

Taťána Kuchařová, která jako jediná Češka vyhrála 

celosvětovou soutěž Miss World 2006. Modelka 

by měla také předvést model šatů z Vamberecké 

krajky CZ, s.r.o, který představil naši zemi světu 

na výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji. Zároveň 

také představí svou nadaci Krása pomoci, která 

se věnuje řešení problematické situace seniorů 

a  zlepšení kvality jejich života. Lákadlem expozi-

ce budou také ochutnávky regionálních produktů 

Královéhradeckého kraje, např. piva Tambor, hořic-

kých trubiček, piva a moštu z Podorlického pivova-

ru, koláčků z Lična, rokytnického pečiva, chlenské 

uzeniny a mnohých dalších. V expozici budou také 

probíhat poutavé ukázky paličkování vamberecké 

krajky či originálních výrobků z Orlických hor.

www.kralovehradeckyregion.cz

Královéhradecký kraj 
Vážení čtenáři, jak jistě víte, Sněžka 
a Krkonoše patří mezi dominanty 
Královéhradeckého kraje, který se pyšní 
nejen nádhernou přírodou, ale také 
množstvím historických památek. Díky 
tomu také v minulosti poutal pozornost 
mnoha známých spisovatelů, například 
Boženy Němcové, Aloise Jiráska nebo 
bratří Čapků. 

V posledních letech si čím dál více lidí začíná 

uvědomovat, že památky nejsou jen hrady a zám-

ky, ale také cenné technické stavby, kterých je 

v Královéhradeckém kraji víc než dost. A je jedno, 

zda je člověk objevuje pěšky, na kole, autem nebo 

vlakem. Co se lidem dříve zdálo nezajímavé, má 

najednou své osobité kouzlo a zajímavou historii.

Co z krás Královéhradeckého kraje zmínit dří-

ve? Barokní hospital Kuks, Babiččino údolí, hrad 

Kost, zámek Opočno, pevnost Dobrošov, Žacléř, 

kde se nachází nejstarší kamenouhelné doly v re-

publice a snad i ve střední Evropě, nebo romantic-

kou údolní nádrž Les Království? Každý návštěv-

ník si zkrátka může najít to své a  objevovat nové 

a nové krásy našeho regionu. Ne nadarmo se Krá-

lovéhradecký kraj umístil na první příčce srovnáva-

cího průzkumu Místo pro život 2012. 

Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Seznamte se v Brně na Regiontouru 2013!
Zavítejte do pavilonu „P“ brněnského výstaviště na expozici Královéhradeckého 
kraje a nechte se našimi průvodci zavést do míst známých i neznámých. Pro rok 
2013 jsme si pro vás připravili téma „Žena a cestovní ruch“.
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Vážení přátelé, nabíd-

ka možností, kde trávit 

aktivní zimní dovolenou 

v  Pardubickém kraji, je rok od roku zajímavější. 

Hodně nám pomohly evropské fondy a našli se také 

prozíraví investoři. Sám jsem vášnivý lyžař, člen Ski 

klubu Česká Třebová, a jsem nadšený z toho, jaké 

příležitosti se v posledních letech v našem okolí vy-

skytly. Přestože tu máme z těch vyšších pohoří jen 

menší část Orlických hor a Králický Sněžník, může-

me se pyšnit nejdelší sjezdovkou Orlických hor. 

Ta se nachází v Červené Vodě a měří 2100 metrů. 

Celkově je ovšem ve skiregionu Buková hora více 

než šest kilometrů sjezdovek se stoprocentní mož-

ností zasněžení technickým sněhem. Terén je tu 

vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušené lyžaře, 

každý si vybere. Pěkné tratě jsou tu i pro snowboar-

disty a unikátem je vyhřívaná čtyřsedadlová lanov-

ka, která dojede na vrcholek hory za šest minut. 

Lyžařský adrenalin vám mohu doporučit na 

nejprudší sjezdovce v republice, která je na Dol-

ní Moravě v  oblasti pod Králickým Sněžníkem. To 

ovšem neznamená, že by se tu vyřádili jen zkušení 

lyžaři. Také tady je nabídka všech druhů tratí, dvě 

čtyřsedačkové lanovky, osvětlená sáňkařská a bo-

bová dráha a  dětský lyžařský park s  pojízdným 

pásem, kolotočem, lanovým vlekem a  spoustou 

pohádkových postav. Ubytování si můžete vybrat 

jak v horských chatách, tak luxusní v novém hotelu 

Vista. Krásné lyžařské areály jsou ovšem i v nižších 

oblastech, a  pokud zimní počasí vydrží, bude se 

dobře jezdit také v  Čenkovicích, v  Červené Vodě, 

na Pekláku, v Hlinsku a na dalších místech. 

Přeji vám všem hezké zimní zážitky na sjezdov-

kách nebo v lyžařských stopách a SKOL!

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,

hejtman Pardubického kraje

www.vychodnicechy.info

www.vesely-kopec.eu 

www.dolnimorava.cz

www.skiparkcervenavoda.cz
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V rámci projektu již vznikly tyto produkty: Brány královských věnných měst otevřené …

Obecná brožura představující bohaté stopy slav-

né historie spojené s českými královnami. Souhrn 

historie, památek a zajímavých míst v královských 

věnných městech a jejich okolí, představení výz-

namných osobností a tipů na kulturní akce.

princům a princeznám

Produkt pro dětské kolektivy zahrnuje 79 tipů na 

školní výlety do všech královských věnných měst 

a jejich okolí s důrazem na vzdělávání a poznávání. 

V 7 tematických kapitolách si každý učitel najde in-

spiraci pro doplnění učiva: 

Interaktivní expozice – Ze života našich předků 

– Přírodovědci a ekologové, naučné stezky – Mladí ba-

datelé a historici – Hrady, zámky, rozhledny – Procházky 

městy – … a když budou děti hodné.  

Tipy na výlety jsou provázané se školními 

vzdělávacími programy a u každého je uvedeno, 

pro jaký vzdělávací stupeň je určen, včetně dopravní 

dostupnosti a časové i fi nanční náročnosti.

královským rodinám

Produkt určený pro rodiny s dětmi představuje 

tipy na prožití skvělé rodinné dovolené nebo bez-

vadného výletu. V devíti věnných městech totiž 

objevíte řadu interaktivních expozic v muzeích 

a galeriích, kulturní a společenské akce vhodné pro 

celou rodinu, místa pro aktivní vyžití, malá i velká 

zvířata a především oddych a pohodu, přičemž se 

dozvíte i něco pozoruhodného o české historii.

SPOLUPRÁCE KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST V OBLASTI KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU PROBÍHÁ 

JIŽ OD ROKU 1999. V SOUČASNÉ DOBĚ SVAZEK REALIZUJE PROJEKT„KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZNÁMÁ, ALE 

NEPOZNANÁ…“, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PRO

GRAMU NUTS II SEVEROVÝCHOD A JEHO CÍLEM JE PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH 

MĚSTECH. Z UCELENÉ PRODUKTOVÉ NABÍDKY SI VYBERE OPRAVDU KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK  STAČÍ NAVŠTÍVIT 

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.VENNAMESTA.CZ.

Brány královských věnných měst otevřené … 

www.vennamesta.cz

Trutnov  •  Polička •  Nový Bydžov •  MěVysoké Mýto
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nebojácným chasníkům a děvám

Královská věnná města nejsou jen o historii a o 

královnách, ale nabízejí také řadu možností, jak 

prožít nové nebo dlouho nepoznané pocity, které 

vám pomůžou překonat vlastní psychické i fyzické 

hranice. Ať už si zvolíte paragliding, divoké rafty, ak-

wakat, skály, lety, skoky či další extrémní disciplíny, 

v našich městech objevíte, co ve vás skutečně vězí. 

Z uvedených kapitol si každý určitě vybere svou 

dávku adrenalinu:

Ve vodě v pohodě – Lezení a pády – Brusle v létě? – Zimní 

radovánky – Letem světem, letadla, balóny – Auto, moto 

– Adrenalin v přírodě – Adrenalin v říši zvířat – Skate 

a Bike parky – Pro opravdové adrenalinové fajnšmekry 

– Volnočasová a sportovní centra – Plavecké bazény 

a letní koupaliště – Zimní stadiony – Tipy na adrena-

linové akce.

rytířům na kolečkách

Vybrali jsme pro vás 9 tras, které nadchnou jak 

cyklorodiny s dětmi, tak zdatnější terénní cyklisty 

a bikery. Trasy jsou vybrány tak, abyste co nejlépe 

mohli poznat okolí každého královského věnného 

města, a svůj výlet si mohli libovolně zkrátit nebo 

i prodloužit o další úseky.

U každého města je popsána délka a obtížnost 

cyklotrasy, doporučený tip kola, mapový výřez 

a výškový profi l. Abyste vždy našli směr i cíl, 

uvádíme trasy i se záchytnými body, a dozvíte se 

o zajímavostech, které na svém cyklovýletě nesmíte 

opominout. V závěru brožurky naleznete seznam 

užitečných kontaktů na cykloservisy a půjčovny. 

A jelikož kolečka dobývají i svět bruslařů, máme pro 

vás tipy i na inline stezky.

Kulturní kalendář akcí v roce 2013

V královských věnných městech se určitě nudit 

nebudete – vyberte si z nejvýznamnějších, kultur-

ních, sportovních a společenských akcí. 

V rámci projektu připravujeme:

Brány královských věnných měst otevřené …

královským prarodičům

Pro návštěvníky z řad seniorů připravujeme na-

bídku relaxačních aktivit, kulturních akcí a událostí, 

tipy na nenáročné sportovní aktivity i možnosti péče 

o dobrý fyzický stav jako např. masáže a cvičení.

Brány královských věnných měst otevřené …

královnám a dvorním dámám na rozkošném 

víkendu

Ženy se v královských věnných městech budou cítit 

jak jinak než jako královny – díky balíčkům oddecho-

vých a pečujících aktivit pro strávení příjemného 

víkendu. A domů si odvezou inspiraci v podobě 

zdravých a chutných receptů z místní kuchyně. 

Prezentační DVD 

DVD bude sloužit k propagaci královských věnných 

měst s důrazem na pamětihodnosti a atraktivity měst 

sdružených ve svazku a jejich kulturní, sportovní 

a společenské dění. DVD bude určené pro potenciál-

ní české i zahraniční návštěvníky měst a návštěvníky 

kulturních, sportovních a společenských akcí po-

řádaných v královských věnných městech. DVD bude 

vytvořeno v 9 jazykových mutacích.

Veletrh v Praze, v Brně a Hradci Králové

Navštivte expozici Královských věnných měst na 

REGIONTOUR v Brně 17.–20. 1. 2013,  HOLIDAY WORLD 

v Praze 7.–10. 2. 2013, a INFOTOUR A CYKLOTURIS-

TIKA v Hradci Králové 15.–16. 3. 2013.

ové 15.–16. 3. 2013.

Více informací a tipů na výlety naleznete na: 

www. vennamesta.cz 

Navštivte expozici Královských věnných měst na REGIONTOUR v Brně 17.–20. 1. 2013,  

HOLIDAY WORLD v Praze 7.–10. 2. 2013, a INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA v Hradci Králové 15.–16. 3. 2013.

lník • Jaroměř • Chrudim • Hradec Králové • Dvůr Králové nad Labem   

Projekt CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města 

známá, ale nepoznaná…“ je spolufi nancován ze zdrojů 

EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod.

Veletrhy
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 Mé první pozvání na 

Vysočinu se tedy očeká-

vaně váže k  zimním spor-

tovním aktivitám. Kromě 

stovek kilometrů upravo-

vaných běžeckých tratí včetně těch, jež poslouží 

jako ofi ciální tratě pro mistrovství světa v biatlonu, 

jsou návštěvníkům v  případě příznivého počasí 

k dispozici rovněž tři desítky upravovaných svahů 

s vleky. 

Jaro a  léto přijeďte na Vysočinu strávit s  ko-

lem nebo s trekovými holemi. Pokud se nebudete 

striktně držet předem naplánovaných tras a občas 

si dovolíte udělat krok stranou, zvu vás k výšlapu 

na nejvyšší vrchol Vysočiny – na Javořici. Z  výšky 

837 metrů odsud budete mít Čechy i Moravu jako 

na dlani! Čas si určitě udělejte na prohlídku pamá-

tek UNESCO – navštivte renesanční zámek v Telči, 

kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 

který je poutním místem s  tajemným rukopisem 

pražského architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, 

a nahlédněte do baziliky svatého Prokopa v Třebí-

či. Podzimní návštěvu Kraje Vysočina pak ideálně 

spojte s  prohlídkou tajemných středověkých štol 

a chodeb ve Světlé nad Sázavou nebo Jihlavě. Do-

volená na Vysočině má tisíce podob! Stačí si jen 

vybrat…

Na viděnou u nás!

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Turistické informační centrum Jihlava
Masarykovo náměstí 2, Jihlava tel: 567 167 158, 159  Věžní 1, 567 167 155, 156    
e-mail: tic@jihlava-city.cz    www.visitjihlava.eu

Do Jihlavy na výlet!
Zveme Vás k návštěvě Jihlavy, 
naplánujte si výlet k nám už nyní! 
Jihlava nabízí pro každého něco 
zajímavého. 
Navštívit můžete zoologickou 
zahradu, koupaliště Vodní ráj, 
Bránu Matky Boží, vyhlídkovou věž 
kostela sv. Jakuba nebo jihlavské 
podzemí.
Expozice světoznámého skladatel 
a dirigenta Gustava Mahlera se 
nachází v Domě Gustava Mahlera.

Jihlava si jednou za dva roky 
připomíná slavnou minulost dolování 
stříbra. Nejinak tomu bude i v roce 
2013. 
Havíření 2013 
s Jihlavským havířským průvodem 
se koná 21. - 23. června 2013.
Poznamenejte si tento 
termín do kalendáře a naplánujte si 
výlet do Jihlavy! Těšíme se na Vás!

Na Vysočinu po celý rok
Ideální dobou pro návštěvu Vysočiny je každé roční období. Začátek roku 2013 
proběhne na Vysočině ve znamení mistrovství světa v biatlonu. Nové Město na 
Moravě fi guruje ve dnech 7.–17. února 2013 ve všech sportovních kalendářích 
a právě sem se soustřeďuje pozornost všech sportovních fanoušků.

Důvody, proč 
navštívit právě
Ústí nad Orlicí

18.–20. 4. Heranova violoncellová soutěž

22. ročník mezinárodní hudební soutěže pro 

mládež do 16 let 

7.–11. 5. Kociánova houslová soutěž 

55. ročník mezinárodní soutěže pro mladé 

houslisty do 16 let

6.–11. 5. Kociánovo Ústí 

8. ročník hudebního festivalu vážné hudby, 

představí se J. Svěcený se svými hosty

3.–8. 6. Město v pohybu 2013

13. ročník – týden dobré pohody s profesionál-

ními i  amatérskými kapelami, se sportem pro 

všechny věkové skupiny a  zábavou pro celou 

rodinu 

22.–23. 6. Ústecká 21

mezinárodní automobilové závody do vrchu

1.–5. 7. Rieter Cup 2013 

17. ročník mistrovství ČR jednotlivců v tenise 

16.–18. 8. Ústecká staročeská pouť 

v  centru Ústí nad Orlicí, na Mírovém náměstí 

a v přilehlých uličkách

1. 12. Ústecký advent 

tradiční zahájení adventu s jarmarkem, rozsvě-

cením vánočního stromu a  vánočním koncer-

tem na Mírovém náměstí

Více informací na www.ustinadorlici.cz

Informační centrum města 
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271 – IC
 +420 465 514 272 – ČD
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

V

v

t

Státní zámek Telč
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Proč navštívit 
Jihomoravský kraj? 
Na světě je koneckonců mnoho 
okouzlujících míst, avšak sotva se najde 
místo, kde se v těsném sousedství 
nachází dokonce čtyři světově 
významná teritoria, natolik cenná, že 
je pod svou ochranu vzala organizace 
UNESCO. Mám na mysli kulturní 
krajinu Lednicko-valtického areálu, 
funkcionalistickou vilu Tugendhat 
v Brně i dvě biosférické rezervace: Dolní 
Moravu a Bílé Karpaty. 

Jižní Morava nabízí 

tak širokou škálu možnos-

tí, že si na své přijdou jak 

milovníci přírody, tak ob-

divovatelé hradů a zámků, 

vojenských a technických památek, turisté i cyklo-

turisté, ale také zájemci o kulturu. Důvod k návště-

vě je tedy prostý – náš kraj oplývá bohatou historií, 

překrásnou rozmanitou přírodou, památkami, zna-

menitým moravským vínem a  živými folklorními 

tradicemi.

Po rekonstrukci byla turistům opět zpřístup-

něna také vila Tugendhat, nově mohou navštívit 

rovněž druhou největší kostnici v Evropě u kostela 

sv. Jakuba v  Brně. V  Regionálním muzeu Mikulov 

byla otevřena nová vinařská expozice Víno napříč 

staletími a bylo zpřístupněno opravené jižní křídlo 

kláštera v Rajhradě.

Rok 2013 proběhne nejen na jihu Moravy pře-

devším ve znamení cyrilometodějského výročí, 

uplyne totiž 1150 let od příchodu slovanských vě-

rozvěstů. Na květen se chystá poutní setkání v Mi-

kulčicích a řada dalších doprovodných akcí. Zkrát-

ka na jižní Moravě je vždy co obdivovat, o čemž se 

můžete sami přesvědčit.

JUDr. Michal Hašek, 

hejtman Jihomoravského kraje

6.–8. 9. Pálavské vinobraní

Historický průvod, vystoupení folklorních souborů, 

řemeslná tržnice, koncerty hvězd české hudební 

scény v amfi teátru, vinařská tržnice na zámku, Mis-

trovství ČR v rozeznávání vůní ve víně a další zají-

mavý program.

Místo konání: Mikulov

(www.palavske-vinobrani.cz)

8. 9. Jízda králů a setkání rodáků 

Tradiční lidová slavnost na Dolňácku ve Skoroni-

cích u  Kyjova má původ v  roce 1921, zapsaná na 

seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Místo konání: Skoronice (www.skoronice.cz) 

13.–14. 9. Znojemské historické vinobraní

Slavnosti vína a  burčáku, přehlídka hudby, tance, 

zábavy, kostýmová podívaná v centru královského 

města Znojma. 

Místo konání: Znojmo

(www.znojemskevinobrani.cz) 

29. 11. – 1. 12. Vzpomínkové akce k výročí bitvy 

u Slavkova

Připomínka bitvy u Slavkova z 2. 12. 1805, program 

s vojáky v dobových uniformách, rekonstrukce bi-

tvy, pochod, ohňostroj, řemeslný jarmark. 

Místo konání: Slavkov u Brna, Slavkovské bojiště 

(www.austerlitz.org; www.slavkov.cz; 

www.zamek-slavkov.cz) 

www.jizni-morava.cz
www.ccrjm.cz

TOP akce na jižní Moravě v roce 2013
17.–20. 1. Veletrhy GO a Regiontour 2013

Jedny z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ru-

chu ve střední Evropě se zaměřením na regiony. 

Místo konání: Výstaviště Brno (www.bvv.cz/go) 

24.–26. 5. Setkání kultur

Setkáním kultur na bývalém slovanském hradišti 

v Mikulčicích začnou cyrilometodějské oslavy a vy-

vrcholí 5. 6. na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. 

Místo konání: Mikulčice – Valy

(www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice)

25. 5. – 16. 6. Ignis Brunensis a Brno

16. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky ohňo-

strojů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS a další akce 

v ulicích města Brna.

Místo konání: centrum Brna, Brněnská přehrada, 

Špilberk, Veveří

(www.ignisbrunensis.cz; www.bmue.cz) 

1.–29. 6. Concentus Moraviae 

Festivalové koncerty v inspirativním prostředí kos-

telů, zámků či zámeckých nádvoří. Festival je čes-

kou součástí celoevropského projektu České sny.

Místo konání: vybrané památky jižní Moravy a Vy-

sočiny (www.concentus-moraviae.cz) 

7.–15. 6. Divadelní svět Brno

IV. ročník mezinárodního divadelního festivalu, je-

hož součástí je tradiční Noc kejklířů a pestrobarev-

ný rej na Slavnosti masek.

Místo konání: Brno (www.divadelnisvet.cz)

16.–18. 8. Den Brna 

Připomínka úspěšné obrany města Brna proti Švé-

dům v  průběhu třicetileté války. V  ulicích města 

ožívají obrázky z historie města Brna, bitevní scény, 

ohňostroj, dobový jarmark.

Místo konání: Brno (www.ticbrno.cz) 

23.–25. 8. Grand Prix České republiky

Brněnský podnik Mistrovství světa silničních mo-

tocyklů – závody světové motocyklové elity ve tří-

dách 125 a 250 ccm a MotoGP.

Místo konání: Brno (www.automotodrombrno.cz) 
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FESTIVAL
KRAJOVÝCH
SPECIALIT 
A REGIONÁLNÍ
POTRAVINY

•  Více než 100 zahraničních 
destinací

• Regiony České republiky
•  Veletržní slevy
•  GO Kamera
• Řemeslnický jarmark
• Sobota – Dáda Patrasová

18.–20. 1. 2013
Brno – Výstaviště

Pro veřejnost

Veletrhy 
cestovního 
ruchu plné 
zážitků!

Zaregistrujte se na 
www.regiontour.cz 
a získejte zlevněnou 
vstupenku!

Nedělní program 
pro seniory

Sobotní program 

pro rodiny s dětmi

Přijměte také pozvání na největší veletrh ces-

tovního ruchu Regiontour v Brně. Najdete nás tra-

dičně na stánku Východní Moravy v oblasti Valaš-

sko. Letos si připomínáme významné výročí 1150 

let příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, 

proto jsme pro vás připravili novou brožurku, která 

vás provede po nejvýznamnějších církevních pa-

mátkách našeho města. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Turistické informační centrum 
Komenského 169
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 684 558
mobil: +420 775 109 809
www.info-vm.cz 

Návštěva Muzea valašských strašidel potěší 

malé i  velké, stejně jako krytý bazén s  vířivkami 

a  vodními atrakcemi. Prohlídkový okruh v  zámku 

Kinských nebo úžasnou atmosféru Moravské go-

belínové manufaktury přivítají zájemci o  historii 

a umělecká řemesla. Sjezdové lyžování nabízí do-

spělým i dětem lyžařský areál Veselá vzdálený asi 

5 kilometrů od Valašského Meziříčí. Díky osvětlení 

je zárukou dobrého lyžování i  ve večerních hodi-

nách. Dáváte-li přednost běžeckému lyžování, vy-

užijte upravenou lyžařskou stopu na cyklostezce 

Bečva. Za příznivých sněhových podmínek pro-

jedete úžasných 12 kilometrů z „ValMezu“ až do 

Rožnova pod Radhoštěm. V  únoru oživí náměstí 

masný a  potravinářský jarmark, kde místní fi rmy 

nabídnou své nejlepší produkty.

V  roce 2013 očekáváme velký počet hostů, 

kteří k  nám zavítají v  souvislosti s  oslavami 1150. 

výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje do ob-

lasti kolem Velehradu. Přinesli vzdělanost, počátky 

slovanského písemnictví i  právního systému, na 

němž byly položeny základy budoucího českého 

státu. Stali se patrony Moravy a spolupatrony Evro-

py, protože svým působením ovlivnili dějiny a kul-

turu většiny slovanských národů.

V  průběhu celého roku 2013 bude pořádána 

celá řada akcí na přiblížení významu cyrilometo-

dějské misie. Například Slovácké muzeum v Uher-

ském Hradišti představí v  termínu od dubna do 

prosince v rozsáhlé expozici milníky spojené s Ve-

lehradem a postavami obou věrozvěstů. Muzeum 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně zase nabízí stálou 

výstavu „Obuv starých Slovanů“. 

Samotným vyvrcholením oslav jubilea budou 

Dny lidí dobré vůle na Velehradě, které se pravi-

delně konají v  souvislosti 

s  Dnem slovanských vě-

rozvěstů sv. Cyrila a  Me-

toděje 5. července. Kaž-

doročně se kolem tohoto 

data stává Velehrad cílem desítek tisíc poutníků 

a  návštěvníků z  celé Evropy, kteří sem přicházejí 

načerpat klid a duchovní posilu pro svůj život. 

Díky  cyrilometodějskému výročí se Velehrad 

zcela určitě stane magnetem, který přitáhne mno-

ho těch, kdo sem zavítají zcela poprvé. Velmi bych 

si přál, aby při této příležitosti všichni objevili krásu 

a kouzlo Zlínského kraje v celé jeho pestrosti a roz-

manitosti, kterou je těžké zahrnout do rozsahu této 

pozvánky. 

MVDr. Stanislav Mišák,

hejtman Zlínského kraje

www.vychodni-morava.cz

Zimní radovánky ve Valašském Meziříčí
Zavítejte do Valašského Meziříčí i v zimě, jistě se nebudete nudit. Bohatá nabídka 
služeb, kultury a sportovních zážitků vás uspokojí i v tomto ročním období. 

Objevte krásu a kouzlo Zlínského kraje
Rád bych pozval do Zlínského kraje každého, kdo má rád krásnou a rozmanitou 
přírodu poskytující ideální podmínky pro relaxaci i pro sportovní vyžití. Každého, 
kdo se zajímá o historii, pozoruhodnou architekturu různých stavebních stylů, 
kdo dokáže ocenit živý folklór i hluboce zakořeněné náboženské tradice. 
A samozřejmě také všechny milovníky dobrého jídla a krajových specialit, k nimž 
patří i svěží moravské víno a hřejivá slivovice. To vše je koncentrováno na území, 
na němž spolu sousedí tři výrazné národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná.
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pak mimořádná malebnost kraje, bohatého na ar-

chitekturu a proslulého svými přírodními krásami, 

úrodností země i pohostinností zdejších lidí. To vše 

a mnoho dalších důvodů k návštěvě způsobilo, že 

v minulém roce do naší oblasti začali jezdit turisté 

i ze vzdálenějších destinací, mimo jiné z Číny nebo 

Taiwanu.

I  letos hodláme pokračovat v  tradičních akti-

vitách – budeme náš region prezentovat na vele-

trzích i v médiích a již potřetí zopakujeme ukázku 

aktivit sdružení na Miniveletrhu cestovního ruchu. 

O tom, že naše práce není marná, svědčí návštěv-

nost i  pozitivní ohlasy návštěvníků. Nesmíme 

zapomínat zejména na domácí turisty, protože 

především oni cestují o  víkendech či dovolených 

po regionu a  jsou zdrojem příjmů pro jednotlivé 

atraktivity.

Máme také to štěstí, že můžeme veřejnosti 

představit nová lákadla, které jsou v rámci ČR oje-

dinělá. Jedná se zvláště o svět vodních ekosystémů 

v areálu Živá voda v obci Modrá, který představuje 

význam vody v krajině a život v ní formou přímého 

i vizuálního kontaktu s živočichy a rostlinami nad 

i pod hladinou. Můžete tu například vstoupit osm 

metrů dlouhým tubusem do potočního života, 

tedy přímo pod vodu. Ve druhém podzemním pa-

tře můžete přes akrylátovou stěnu pozorovat život 

v šestimetrové hloubce a zimování ryb pod ledem. 

V  letních měsících nabídneme možnost koupání 

v ekologickém jezeře s brouzdalištěm. 

 Sídlem Slováckého centra kultury a  tradic 

v  Uherském Hradišti se stala v  září 2012 zrekon-

struovaná jezuitská kolej. V přízemí budovy je stálá 

expozice dějin města Uherské Hradiště, Městské 

informační centrum a prodejny Tradičních výrobků 

Slovácka a Lidových tradic a řemesel. Sídlí tu sdru-

žení Region Slovácko, ale také Galerie slováckých 

vín. V patře je Galerie Joži Úprky s unikátní sbírkou 

jeho obrazů a plastikami jeho mladšího bratra, so-

chaře Franty Úprky. 

Na Slovácku najdete také ojedinělou zoo, a  to 

v  areálu společnosti REC Group ve Starém Městě 

u Uherského Hradiště. Obývá ji několik desítek zví-

řat v životní velikosti, která díky své propracovanos-

ti a dokonalosti vypadají jako živá. Kovozoo, jak se 

zdejší zoo jmenuje, je v Evropě zcela unikátní, zvířa-

ta jsou totiž vyrobena z kovového šrotu. Cílem pro-

jektu bylo ukázat malým i velkým návštěvníkům, že 

ze zdánlivě nepotřebného šrotu mohou vznikat věci 

nejen krásné, ale i zajímavé a dále užitečné. 

Jak vidíte, i když na Slovácku strávíte třeba ce-

lou dovolenou, stále zbývá dost důvodů, proč se 

sem opakovaně vracet a  objevovat, navštěvovat, 

ochutnávat. 

Více o Slovácku na:
www.slovacko.cz 

Samotná turistická oblast Slovácko je vysoce 

rozmanité a turisticky velice přitažlivé území. V na-

bídce jsou zastoupeny téměř všechny zajímavosti, 

aktivity a  turistické produkty, které může Česká 

republika domácím i  zahraničním návštěvníkům 

nabídnout. Není divu, že se Slovácko stalo známou 

i velmi kvalitní značkou turistické destinace.

Oblast je jasně vnímána jako území s krásnou 

přírodou a krajinou, jako region s nabídkou vinař-

ství a vinařské turistiky i jako destinace folklorních 

tradic. V  pozadí pozornosti nezůstávají ani pa-

mátky a možnosti pro pěší či cykloturistiku. Nově 

se začíná profi lovat také jako území s  nabídkou 

lázeňství a  wellness služeb a  pobytů. Slovácko se 

právem pyšní unikátní historickou vodní cestou, 

kterou je Baťův kanál, jenž se stal novým fenomé-

nem cestovního ruchu i podnikání v rámci oprav-

dových „nej“ dané oblasti. Na Slovácku se zcela 

přirozeně udržely mnohé folklorní zvyky a  pro 

mnoho lidí je pojem Slovácko přímo synonymem 

lidových tradic. I proto byly tradiční mužský slovác-

ký tanec verbuňk a  Slovácká jízda králů zapsány 

na seznam památek nehmotného světového kul-

turního dědictví UNESCO. Třešničkou na dortu je 

Vloni jsme informovali o významných úspěších Slovácka i o jeho atraktivitách. 
Sdružení Region Slovácko získalo první zkušenosti s novým systémem organizace 
destinačního managementu. Dlouholetá spolupráce turistické oblasti Slovácko 
vedla k tomu, že se třetina destinace stala kolektivním členem sdružení Region 
Slovácko, což považujeme za mimořádný úspěch. Členy sdružení jsou jak celé 
mikroregiony a některé další obce a města. Slovácko si tak opět šlo svou cestou 
v hledání systému rozvoje cestovního ruchu.

Slovácko v roce 2013

Skupina Taiwanských turistů v Uherském Hradišti

Slovácké centrum kultury a tradic v Uherském Hradišti – stálá 

expozice dějin města Uherské Hradiště
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Proč navštívit právě 
Moravskoslezský kraj?

Co je tam zajímavého? Po-

dobné otázky si klade snad ka-

ždý z nás, než někam vyrazí… 

ať už jen na výlet, či přímo na 

dovolenou. Mohu vás ubezpečit, že v našem kraji je 

celá řada jedinečných, originálních a nezapomenutel-

ných zajímavostí. Naleznete u nás různorodou škálu 

industriálních atraktivit. Nejen největší hornické mu-

zeum v ČR Landek Park či tradiční Technické muzeum 

Tatra Kopřivnice, ale také zejména rodinami vyhledá-

vanou a oblíbenou úzkokolejnou dráhu v Osoblaze, 

Areál československého opevnění Hlučín–Darkovičky 

a řadu dalších technických zajímavostí. 

Jsme právem pyšni na národní kulturní památku 

Dolní oblast Vítkovice, která se pomalu stává i naší 

kulturní ikonou. V loňském roce se zde uskutečnil 

výjimečný ročník oblíbeného multižánrového hu-

debního festivalu Colours of Ostrava. A mohu vás 

ujistit, že i v roce 2013 pro vás bude připraven neo-

pakovatelný hudební zážitek. V roce 2012 byl slav-

nostně otevřen plynojem, postavený Vítkovickými 

železárnami v roce 1924, který se proměnil v multi-

funkční aulu GONG.  Jsou zde pořádány významné 

vzdělávací, kulturní i společenské akce nejen pro 

odborníky, ale především pro širokou veřejnost.

V okolí třetího největšího města ČR Ostravy se 

nachází nádherná chráněná krajinná oblast Besky-

dy. Nesmíme zapomenout ani na Jeseníky – druhé 

nejvyšší pohoří v ČR, které se nachází v nejsever-

nějším cípu Moravy a českého Slezska. Naše CHKO 

jsou rájem pěších turistů i cykloturistů a v zimě si 

zde přijdou na své také lyžaři, kteří mohou využít 

jak kvalitní lyžařská střediska, tak i velké množství 

upravených běžeckých tras. Na našich webových 

stránkách www.msregion.cz naleznete přehledné 

a aktuální informace, tipy na výlety, plány akcí a řadu 

dalších zajímavostí. 

Moravskoslezský kraj je velmi rozmanitý a jeho 

pestrost se projevuje i v gastronomii. Ochutnáte 

u nás nejen naše tradiční pochoutky, ale nabídneme 

vám i jídla z polského a slovenského příhraničí. Kro-

mě výše uvedeného myslíme i na sportovní fanouš-

ky, a proto podporujeme řadu sportovních aktivit. 

Za všechny zmíním ostravský atletický mítink Zlatá 

tretra, jehož pravidelným hostem posledních let je 

největší atletická hvězda současnosti Usain Bolt. Na 

toto vrcholné atletické soupeření se můžete těšit 

i v letošním roce. Také bych nerad zapomněl na naše 

lázně v Karlově Studánce, Klimkovicích a Darkově, 

které se tradičně věnují nejen léčbě pohybového 

ústrojí a dýchacích cest, ale nabízejí i možnosti re-

laxace v příjemném prostředí.

Moravskoslezský kraj má opravdu co nabídnout. 

Přijeďte se sami přesvědčit, rádi vás přivítáme.

 Miroslav Novák

hejtman Mosravskoslezského kraje

d

ž

a
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Hotel leží v příjemném přírodním prostředí, na 

břehu přehrady Síňava, asi dva kilometry od pěší 

zóny a Kúpeľného ostrova. Na Kúpeľnom ostrově si 

hosté mohou vyzkoušet jedinečné účinky termální 

vody a bahna (možnost využití dopravy až k bahnis-

ku). Přímo v hlavní budově lze využívat relaxačně-

-ozdravné centrum s různými procedurami, jako 

jsou například klasické, podvodní či refl exní masáže, 

masáže lymfatického systému, vířivka, perlička, raše-

linové, bylinkové a jiné koupele, rašelinové zábaly, 

termozábaly, zábaly v bahně z Mrtvého moře, čo-

koládové a jiné zábaly, sauna, laserová a kyslíková 

terapie, elektroterapie, individuální léčebný tělocvik, 

slunění. Tradiční koupaliště Eva na Kúpeľnom ost-

rove je otevřené v letní sezoně. Vstupné je cca 2 €. 

U koupaliště je většina termálních krytých bazénů 

otevřena celoročně. Jsou určené především na in-

tenzivní koupel s následným oddychem. Před jejich 

návštěvou je dobré konzultovat lékaře.

Ubytování je zajištěno v pohodlných pokojích 

s koupelnou (sprcha nebo vana), WC, TV se sateli-

tem, telefonem, rádiem, balkónem (v Dependance 

jen část) a ledničkou (hlavní budova). 

Za příplatek je možné zajistit ubytování 

v  apartmánech. V hlavní budově je i 6 rodinných 

buněk (cca 44 m2).

Ceny: 7 nocí s  polopenzí už od 116,– € 

a balíček 10 procedur už od 54,– €

www.hotel-odevak.sk

Pilates medical a jiné. Hosté mohou také využít po-

radenství lázeňského lékaře. 

Hosté mají také možnost zahrát si stolní tenis 

v tělocvičně vedlejší budovy (Dependance). V are-

álu hotelu je minigolfové hřiště. Kola z hotelové 

půjčovny vám umožní vyzkoušet cyklotrasy v okolí 

(jedna vede přímo kolem hotelu). Lesopark Čer-

vená veža začíná několik stovek metrů od hotelu. 

Najdete tam velké množství tras na kratší procházky 

i na delší túry do pohoří Považský Inovec. 

Hotel nabízí bohatý program, ve kterém si ka-

ždý najde to své. Večer hraje třikrát do týdne hudba 

k tanci  a poslechu. K večeřím hraje několikrát do 

týdne klavír. Oblíbená jsou odpoledne s palačinka-

mi a domácími zákusky. Jednou do týdne večer je 

pořádán Slovenský bufet se specialitami slovenské 

kuchyně. Hoteloví hosté si chválí grilování na letní 

terase před hotelem. V hotelové klubovně a baru 

můžete hrát karty a stolní hry. Na recepci je bez-

platně k dispozici počítač s přístupem na internet.

V letních měsících (podle počasí od poloviny 

května do poloviny září) je před hotelem bezplatně 

k dispozici malý bazének na ochlazení a lehátka na 

Hotel Odevák v Piešťanech
Hotel Odevák & Dependance je hotel s rodinnou atmosférou, který se nachází 
nedaleko města, na východním pobřeží vodní nádrže Síňava, zhruba 2000 metrů 
od centra a 1800 metrů od lázeňského ostrova.
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Správné odpovědi a výherci

Albert Einstein si kdysi povzdechl: Ale to je smutná epocha, kdy je snadnìjší rozbít 
                                                            atom …  

pokraèování textu najdeme 
v tabulce,  když správnì 

pøiøadíme písmena 
na mapì

k názvùm
mìst

Soutěže za měsíc listopad–prosinec 2012
Celkem došlo 1855 odpovědí, z toho 1773 e-mailů a 82 dopisů.

Ježíškova cesta na Božím Daru (test pro děti)
1. Ježíškovu cestu je možné absolvovat: c) po celý rok
2. Ježíškův zápisníček děti obdrží: b) v infocentru na Božím Daru
3. Ježíškova cesta má: a) 2 okruhy
4. Dlouhý Ježíškův okruh měří: c) 12 900 m
5. Na Božím Daru funguje Ježíškova pošta: b) od roku 2007
6. Na vánočním razítku se objevuje: b) každý rok jiný vánoční symbol
Celkem soutěžilo: 216 čtenářů, správné odpovědi: 67, špatné odpovědi: 149

Výherci: Eliška Holzmannová, Šternberk; Patrika Lexová, Brandýs nad Labem; Jindřiška Zemanová, 

Loket; Zdeněk Čapka, Ostrava; Zdeněk Mouca, Třeboň

Kartografi e Praha
Otázka: Co jsou to „metrobusy“ v pražské hromadné dopravě?
Správná odpověď: b) rychlé autobusové spoje na nejvytíženějších linkách
Celkem soutěžilo: 221 čtenářů, správné odpovědi: 175, špatné odpovědi: 46
Výherci: Hana Jamborová, Žďár nad Sázavou; Jana Kabelová, Vodňany; Františka Matoušková, 
Ivančice

V TEPfaktoru se baví celá rodina (test pro děti)
1. Pevnost, která svou televizní soutěží inspirovala stavitele TEPfaktoru, se jmenuje: 
a) Boyard
2. V TEPfaktoru je celkem: b) 21 komnat
3. V TEPfaktoru je z písku: b) pláž
4. Místo, kde najdete TEPfaktor, se jmenuje: c) Chotilsko
5. V TEPfaktoru je otevřeno: b) 7 dní v týdnu
6. Minimální počet hráčů v týmu: c) 2
Celkem soutěžilo: 153 čtenářů, správné odpovědi: 115, špatné odpovědi: 38
Výherci: Monika Brusnická, Kolín 2; Dana Gregorová, Krouna; Alexandra Juhászová, Trenčín; Leona 
Ládová, Dvůr Králové nad Labem; Jaroslava Springlová, Habartov; Miluše Šafránková, Hodonín; 
Zdeňka Trnková, Most; Iva Zmeškalová, Praha 7; Vladimír Hrbas, Vsetín; Tomáš Samek, Blížkovice

Edice ČT 
Otázka: Kolikáté narozeniny bude v roce 2013 slavit (Československá) Česká televize?
Správná odpověď: 60. narozeniny
Celkem soutěžilo: 298 čtenářů, správné odpovědi: 292, špatné odpovědi: 6
Výherci: Aleš Bohatý, Čáslav; Antonín Polívka, Bystřice nad Pernštejnem; Petr Pražák, Velichovky

Choceň podzimní i zimní
Otázka: Víte, kterak Peliny ke svému jménu přišly?
Odpověď: Název je odvozen od Pelova mlýna
Celkem soutěžilo: 267 čtenářů, správné odpovědi: 258, špatné odpovědi: 9
Výherci: Jiřina Mertová, Ruda nad Moravou; Dominika Ochodnická, Praha 6; Libor Petr, Frenštát 
pod Radhoštěm

Trenčianský samosprávný kraj okouzlí i v zimě
Otázka: Víte, ve které obci Trenčianského kraje se narodil gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik?
Odpověď: Košariská
Celkem soutěžilo: 236 čtenářů, správné odpovědi: 227, špatné odpovědi: 9
Výherci: Romana Koubová, Říčany; Jiří Čapek, Rakovník; Roman Magda, Černá Hora

Křížovka
…krásnou výzdobou nádvoří…
Celkem soutěžilo: 292 čtenářů, správné odpovědi: 275, špatné odpovědi: 17
Výherci: Božena Čiháková, Chotěboř; Vlasta Kresslová, Rožmitál pod Třemšínem; Milan Drahoš, 
Jablonec nad Nisou

Víte, jaké místo je na obrázku?
Borová Lada
Celkem soutěžilo: 23 čtenářů, správné odpovědi: 21, špatné odpovědi: 2
Výherci: Petr Albrecht, Jaroměř; Karel Haderer, Příbram; Vladimír Hovorka, Žamberk

Vánoční dárek od Merkuru (test pro děti)
1. Základem stavebnice Merkur, tak jak jí známe nejdéle, jsou: b) pásy a profi ly různých 
tvarů a délek z lakovaného ocelového plechu
2. Stavebnice Merkur, tak jak jí známe nejdéle, se spojuje: c) matičkami a šroubky o ve-
likosti M3,5
3. Stavebnice Merkur se skládá: b) převážně z modré, červené, zelené, žluté a bílé barvy
4. Merkur je římský bůh: a) obchodu a zisku
5. Firmu Inventor, posléze Merkur, založil roku 1920: a) Jaroslav Vancl
Celkem soutěžilo: 149 čtenářů, správné odpovědi: 109, špatné odpovědi: 40
Výherci: Věra Kvasničková, Třebechovice pod Orebem; Libor Cagášek, Velké Losiny; Pavel Kaplánek, 
Dalovice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a vyluštění hádanky zašlete do 15. 2. 
na adresu redakce nebo na souteze@kampocesku.cz. 

Dvakrát třem autorům správných odpovědí zašleme mapu 
věnovanou Kartografi í PRAHA.

Prestižní certifi kát „Mazaní čtenáři“ získává podruhé
město Uherské Hradiště – prvně v květnu 2011
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Výstaviště Praha - Holešovice

22. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

TOP GASTRO & HOTEL
GOLF SHOW

7. - 10. 2. 2013

Partner veletrhu

Hlavní odborný 
mediální partner

Pod záštitou

Navštivte veletrh v době pro odbornou veřejnost! S tímto kupónem na
HOLIDAY WORLD 2013 v pátek 8. 2. 2013 
od 14.00 hodin jen za víkendových 150 Kč!

* kupón předložte bez vyzvání u pokladny

PŘIJĎTE A VYHRAJTE


