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Milí čtenáři,
máme tu květen, ale nemohu se ubránit 
dojmu, že tolik očekávané jaro nás letos 
opět trošínku minulo. Ostatně stejně 
jako vloni, kdy nám také zima přešla 
plynule do léta. Doufal jsem jen, že letos 
to bude jiné. Nic naplat, budu dělat, že 
jaro je v plném proudu, a třeba mezitím 
ještě dorazí.

V květnu je sice příroda ještě rozespalá, ale to může být výhoda. 
Obávaná klíšťata, mouchy, ovádi, komáři, vosy i další obtížná a všu-
dypřítomná havěť ještě klimbají. Tudíž si můžeme v klidu vychutnat 
zmrzlinu, pivo či klobásu bez toho, že by nám po tom něco lezlo, 
bzučelo kolem hlavy, a nedej bože, nás píchlo. Naopak, touto dobou 
v přírodě mnohé kvete, mnohé pučí, čmeláci bzučí i horská bystřina 
mezi blatouchy zurčí. Musíme jen dávat pozor na své tělo, které 
neuvyklé skotačení ve volné přírodě, může zazlobit.       

To nám ale nezabrání vydat se do přírody na výlety, přelety a drobné 
úlety. Varuji však před zálety. Nezapomínejte, že je máj, lásky čas, a to 
se potom jeden neudrží. Okřídlené, že na někoho leze jaro, je našimi 
předky prověřená pravda, která stále platí. Proto pokud se s někým 
vydáte v háj, pamatujte, že je máj.

A jestli přece přijde nějaké to horší, ve vyšších polohách psí počasí, 
máme pro vás několik tipů, kam se vydat. Třeba do muzeí. Ta každo-
ročně připravila pro své návštěvníky nejednu novinku a nejeden nový 
exponát. Navíc si můžete prohlédnout zblízka třeba ledňáčka, což může 
být v přírodě problém. Jsou tu také zábavní a sportovní centra nebo 
aquaparky, kde můžete hravě potrápit nejenom tělo, ale i ducha.      

Ovšem jakmile bude počasí výletům přát, navrhuji začít na nějaké pěší 
nebo cyklo- stezce zdolávat první jarní kilometry. Turisti vyhledávají 
takzvaná zahajování turistické sezony. Pořádají se ve městech, na ven-
kově i v přírodě a vždy je provází soutěže pro malé i velké, kultura, 
a někde dokonce lidová hudba, tanec a zpěv. Rovněž každoroční 
turistické srazy a pochody, například po hradech, zámcích nebo jiných 
zajímavostech, jsou vítanou změnou. Proto ať už bude počasí jakékoliv, 
je jenom na vás, jestli se budete v květnu nudit doma, nebo... 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Kdo má židli, ten bydlí 
Rádi se touláte starou Prahou a často vaše kroky vedou 
tajuplnou a pověstmi opředenou Kampou? Když půjdete 
po břehu Vltavy, nemůžete přehlédnout nepřehlédnu-
telnou židli, která stojí na zdi zdymadla. Zdymadlo, to je 
takové zařízení, které slouží ke zvýšení hladiny na řece, 
kudy potom proplouvají parníky z dolní části Vltavy do 
horní. 

Před časem jsme si povídali o vodníkovi, který žije na Kampě a rád 
sedává na některé z luceren. Možná proto, že byl sám, možná proto, 
že si neměl s kým hrát, dal si jednoho dne inzerát. „Hledám slečnu 
vodnici, co má rudou čepici a nemá si s kým hrát.“ Když zase jednou 
seděl na své oblíbené lucerně, přišlo mu vodnickou poštou psaní. 
Vodníci totiž mají svou vlastní poštu a dopisy jim chodí v láhvi, 
kterou přináší ne pošťák, ale voda. 

Psala mu vodnická slečna, že je také sama, že si také nemá s kým hrát, 
a že jakmile si sbalí svých pět hrníčků a dva kufry, za vodníkem na 
Kampu připlave. To bylo příprav, to bylo shonu. Vodník nevěděl, 
kam dřív skočit. Ještě ani nepoklidil a už někdo zvoní u dveří jeho 
podvodního bytu. To bude ona, polekal se, a šel otevřít. Ale nebyla 
to ona, byl to chlap stěhovák a na vodníka spustil: „Tak kam dáme 
tu židli, šéfe?“ 

Vodník totiž objednal pro slečnu vodnici židli. Dokud byl sám, jedna 
židle mu stačila, ale teď, když budou dva, byla by jedna židle málo. 
Jaké ale bylo jeho zděšení, když zjistil, že vodnický supermarket 
Podvodník mu dodal židli moc velkou a že se mu do bytu nevejde. 
Proto ji chtě nechtě nechal stát na zdi zdymadla a od té doby tu židle 
stojí. Občas, když si chce vodnická slečna udělat z vodníka legraci, 
sedává na té židli a volá: „Kdo má židli, ten bydlí.“

Antonín Fridrich 

Dobrý den, domnívám se, že tvrzení „že jedi-
né doložené keltské hradiště ve východních  

Čechách najdeme na ostrožně nad Křižanovickou přehradou“ není 
pravdivé. Mezi oppida, tedy opevněná výšinná sídliště Keltů, na 
území ČR jsou počítány i ČEŠOVSKÉ VALY – a ty se nacházejí 
v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji,  tedy na území bývalého 
Východočeského kraje. Takže záleží na tom, zda se okres Jičín i dnes 
řadí do východních Čech. A nebo zda za „východní Čechy“ tvrdošíjně 
označuje sám sebe jen Pardubický kraj.

Jana Barvířová, Liberec

Vážená paní Barvířová,
předně chci poděkovat za Váš zájem o magazín KAM po Česku 
a stejně tak i za reakci, kterou jste nám poslala. Nechtíc jste 
narazila na dost ožehavý problém, který netrápí pouze Vás. 
Souhlasím s Vámi, že Východočeským krajem se před rokem 
1989 rozuměl kraj Královéhradecký, který se po novém krajském 
uspořádání rozložil na území dvou krajů – Královéhradeckého 
a Pardubického. Nicméně většina obyvatel naší země má pod 
pojmem východní Čechy stále uloženu oblast bývalého Králo-
véhradeckého kraje.  

Ale jinak tomu je v případě politiků. Někomu 
nezasvěcenému by se mohlo zdát, že ti v duchu hašteřivého prvorepub-
likového sloganu „Kdo dá více republice, Hradec, nebo Pardubice?“ 
pokračují v jakési nevyhlášené válce Votroků s Perníkáři a naopak. Toto 
derby má nejspíš své historické kořeny, ale to nás nemusí trápit. Horší 
je, že aby toho nebylo málo, agentura CzechTourism ještě rozdělila 
ČR na tzv. turistické oblasti, kde jsou sice jednou z oblastí východní 
Čechy, ale nepatří do ní Krkonoše (ty se rozkládají na území dvou 
dnešních krajů) a Český ráj (ten dokonce na třech).

Ale vraťme se k soutěžní otázce. Ta byla myšlena tak, že na území 
východních Čech existuje opravdu ještě jedno keltské hradiště, 
přestože je dnes na území bývalého okresu Jičín. Proto jsme 
se po krátké konzultaci s Kelty v naší redakci domluvili uznat 
za správnou odpověď NE, na území VČ je ještě jedno keltské 
hradiště, a tím jsou tzv. Češovské valy. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

www.kampocesku.cz

turistický magazín

www.kampocesku.cz

turistický magazín

Reakce na článek a soutěžní otázku 
„Co Čech, to pohan“

Kresba: Marta Krátká
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Jednalo se například o soubor tří tapisérií z hradu Šternberk nebo 
zátiší a krajinomalby vlámských a italských mistrů či nábytkové kusy 
ze zámků Lednice a Valtice. Přitom zámek Valtice dopadl „nejlépe“, 
protože do jeho interiérů se tak vrátí dvě třetiny z celkového počtu 
dražených věcí. Nejhodnotnější umělecké předměty zakoupené 
v Amsterodamu jsou vystaveny pro veřejnost v rámci Mezinárodního 

dne památek od soboty 19. dubna v Nosticově paláci 
v Praze. Nicméně mobiliář se zanedlouho vrátí na 
jižní Moravu, tedy do památkových objektů, odkud 
je Lichtenštejnové před koncem druhé světové války 
odvezli.  

Alois Rula

Písecké muzeum – dnes Prácheňské 
– vzniklo již v roce 1884. Expozice jsou 
zaměřeny zejména na dokumentaci histo-
rie Písecka a bývalého Prácheňského kra-
je, jeho kulturu a přírodu.  

Kromě návštěvy Prácheňského muzea nabízíme 
i prohlídky našich poboček: Památníku Adolfa 
Heyduka v Písku – dochovaný básníkův byt včetně 
nábytku, obrazů a drobných užitkových předmětů. 
Součástí je i nově zřízená expozice o životě a díle 
literáta z okruhu Májovců. Památník města Pro-
tivína – prezentuje historii regionu, navíc nabízí 
novou expozici Exotická příroda. Navštívit můžete 
také pozorovací věž na rybníku Řežabinci, který 
je součástí národní přírodní rezervace. 

Prácheňské muzeum v Písku

Londýnská aukční síň Christie´s dražila v Amsteroda-
mu díla ze sbírek Lichtenštejnů, která nabídl princ Hans 
Adam II. Zástupci Národního památkového ústavu zde 
zakoupili celkem 28 položek, což představuje několik 
desítek kusů za celkem 13 milionů korun.

Mobiliář se vrací

Prácheňské muzeum v Písku

Velké náměstí 114, 397 24  Písek
Tel.: +420 382 201 111
E-mail: info@prachenskemuzeum.cz
www.prachenskemuzeum.cz
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Jak sami zjistíte, je ideálním místem pro 
krátkodobý výlet. Nabízí výstavy pro celou 
rodinu, kulturní akce, prohlídku interiéru zámku, atelié-
ru malířky Zdenky Braunerové (1858–1934) i procházku 
zámeckým parkem nebo posezení v malé kavárničce. 
Dále je možné odtud podnikat výlety do nejbližšího okolí 
(Levý Hradec, Tiché údolí, Únětice). 
Květnové výstavy:
• Zdenka Braunerová – aneb (ne)obyčejný život malířky na přelomu     

století 
• Fenomén Merkur – ze sbírky Jiřího Mládka
• Fimfárum – loutky, dekorace, animace (od 16. 5.)

Otevřeno: 
denně mimo pondělí 
10.00–18.00 

Muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje 
archeologické, historické a přírodovědecké sbírky. Vedle vlastní 
vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference. 
Kromě expozic a výstav pořádá i další kulturní a společenské 
akce. 
Výstavy v roce 2008:
• První po Praze – Hradec Králové ve středověku 
• Od chrámu ke katedrále – 700 let katedrály Sv. Ducha v HK
• Od pevnosti k salonu republiky – historická expozice
• Biedermeier – umělecký směr a životní styl středoevropské 

měšťanské společnosti
• Ohrožená příroda – chráněné a ohrožené druhy rostlin a živo-

čichů na Královéhradecku
Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Součástí muzea je i Památník bitvy 1866 na Chlumu 
u Hradce Králové.

Muzeum východních Čech
v Hradci Králové

Tel.: +420 495 512 462
E-mail: info@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz

Muzeum východních Čech
 v Hradci Králové

Středočeské muzeum Roztoky

Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy 

Zámek 1, 252 63  Roztoky
Tel.: +420 233 029 011 
E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz

Židovské muzeum v Praze, založené v roce 1906, 
je největším muzeem svého druhu v Evropě 
a pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik 
na světě.

Maiselova synagoga 
Španělská synagoga 
Pinkasova synagoga 
Klausová synagoga 
Obřadní síň 
Starý židovský hřbitov 
Galerie Roberta Guttmanna
Židovský hřbitov v Praze na Žižkově 

Rezervační centrum
U Starého hřbitova 3a, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 222 317 191; Fax: +420 222 317 181
E-mail: rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz

Otevřeno denně mimo soboty a židovské svátky 
letní čas 9.00–18.00, zimní čas 9.00–16.30

www.jewishmuseum.cz

Židovské muzeum v Praze
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Rokycanské muzeum se zaměřuje na doku-
mentaci přírody a historie Rokycanska, Brd 
a Křivoklátska. Spravuje též vodní hamr 
a pamětní síň Jindřicha Mošny v Dobřívě.
Dobřívský hamr je unikátní technickou památkou ze 16. století, jeho 
strojní zařízení pochází ze 17. až první poloviny 20. století (buchary, 
váhy, vyhřívací pec, vodní kola).

Dne 17. května mezi 9 a 18 hodinou se ve vodním hamru 
v Dobřívě uskuteční 17. Hamernický den. Po celý den budou 
probíhat ukázky práce na dobovém zařízení, umělečtí kováři se budou 
činit na polních výhních, vystoupí skupiny historického šermu, náro-
dopisné soubory a speciální program bude zajištěn i pro děti. 
Současně proběhne 6. ročník soutěže pro kovářské učně „Dobřívský 
cvoček“.
Přístupná bude Pamětní síň Jin-
dřicha Mošny v Dobřívě s expozicí 
o životě a díle této legendy českého 
divadla.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Společnost RUDOLF JELÍNEK byla založena v roce 
1894 a je jedním z největších pokračovatelů tradice 
palírenství na Vizovicku, jehož počátky sahají do druhé 
poloviny 16. století. Společnost se rozhodla aktivně 
věnovat oblasti cestovního ruchu a vybudovala exkurzní a návštěvnické 
centrum Distillery Land. Hlavním záměrem projektu je přiblížení 
tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty a pre-

zentace původní „fabriky“, kde se 
snoubí tradiční výrobní postupy 
a nejmodernější technologie. 
Projekt je určen pro soukromě 
organizované zájezdy, cestovní 
kanceláře a incentivní cestovní 
ruch, neboť prostory návštěvnic-
kého centra jsou vhodné nejen 
na exkurze, ale také pro pořádání 
prezentací, školení a rautů s kom-
pletním servisem. 

Království slivovice

Rudolf Jelínek, a. s.

Razov 472, 763 12  Vizovice
Tel.: +420 577 686 119
E-mail: exkurze@rjelinek.cz
www.rjelinek.cz

Unikátní technické památky, přes 50 ucelených expo-
zic řemeslných dílen a živností, vyřezávaný mechanický 
skanzen řemesel, to vše najdete v jednom z největších 
muzeí řemesel u nás.
Od března je expozice rozšířena o školní třídu a v červenci se chystá 
otevření unikátní expozice pilnice s třemi funkčními historickými 
katry. Naše školní třída je zařízená ze starých lavic z obce Hrušová 
a z katedry místní školy z Kunčic u Letohradu, kde učil p. Kněžek, 
který se zasloužil o sepsání nejstarších pamětí obyvatel Kunčic.
Otevírací doba:
V současné době jsou pro návštěvníky přístupné dvě prohlídkové trasy, A a B.
Trasa A
IV–X: denně 9.00–17.00
XI–III: po–pá 9.00–16.00
Trasa B
IV–X: denně 9.00–17.00
XI–III: po dohodě pouze po–pá

Muzeum řemesel Letohrad

Muzeum řemesel Letohrad
Nový dvůr 143, 561 51  Letohrad
Tel.: +420 465 622 160
E-mail: letohrad@muzeumremesel.cz
www.muzeumremesel.cz

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech

nám. J. Urbana 141/I 
337 01  Rokycany
Tel.: +420 371 722 160 
E-mail: info@muzeumrokycany.cz
www.muzeumrokycany.cz

Chmelařské muzeum
Jako největší muzeum svého druhu na světě 
představuje na ploše 4 000 m2 vývoj chme-
lařství od raného středověku do současnosti. 
Dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě 
sklízí právě na Žatecku, a během jediné náv-
štěvy si zapamatujete vůni chmele a žízeň uha-
síte ve městě, kde je pivo a chmel doma.
Otevřeno je od května do října denně 
10.00–17.00, individuální prohlídky po 
telefonické domluvě.

Regionální muzeum & Křížova vila
Křížova vila je unikátním 
dokladem novorenesanční 
architektury, vycházející ze 
zdobné severoitalské rene-
sance, a zároveň je názor-
nou ukázkou prosperity 
města na sklonku 19. sto-

letí. Expozice Regionálního muzea přibližují 
pravěk středního Poohří, historii města, nej-
větší kabinet chmelových známek v Čechách 
a třeba i unikátní věžní hodinový stroj půvo-
dem z radniční věže. Otevřeno je od dubna 
do konce září denně kromě pondělí a od října 
do konce března denně kromě neděle. 

Žatec

Žatec

Chmelařské muzeum
Tel.: +420 415 710 315 
Mobil: +420 724 431 422
www.muzeum.chmelarstvi.cz
Regionální muzeum & Křížova vila 
Tel.: +420 415 749 466 
www.muzeumzatec.cz
Informační centrum
Tel.: +420 415 736 156 
www.mesto-zatec.cz

Foto: V. Mach
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ze všech druhů slonů. Jsou tu také uši a noha 
stejného druhu slona, jen dospělého. Nejspíš 
proto, že by se celý slon Dr. Holubovi do 
kufru už nevešel. 
Mládež má ale stejně nejraději model vesnice, 
který je téměř živou ukázkou života afrických 
domorodců na konci 19. století. Jakmile ji 
uvidíte, budete chtít do ní jít. Ale pozor! Bdělé 
oko hlídačovo nespí, naopak bdí a všechno 
vidí. Proto prosím nesahat! Zato dobře se dívat 
a pak uvidíte věci... 
„Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své“ 
– životní motto Dr.  Emila Holuba.

-lgs-
www.kd.holice.cz

Řeknete si, to nám rodiče neschválí, nehledě k tomu, že 
by taková cesta stála majlant. Ale opak je pravdou. Navíc, 
jaképak dlouhé cestování, když máme Afriku doma, a to 
doslova u nosu. Nevěříte? Potom vám nezbývá než navští-
vit vůní dálek prosycené Muzeum Dr. Emila Holuba v Holi-
cích a přesvědčit se na vlastní oči.

Věděli jste, že manžel-
ka Dr. Holuba (1847 
až 1902) Růžena (1865 
až 1958) patřila mezi 
4 ženy světa, které se na 
konci 19. století vydaly 
do neprobádaných úze-
mí, ale pouze ona jediná 
útrapy cest přežila a vrá-
tila se do Evropy? Navíc 

se dožila úctyhodného věku 93 let. Nebo, že vycpaný lev v muzeu 
není jen tak ledajaký lev? Jedná se o druh dnes již vyhynulého lva 

kapského, a podobných exponátů je podle zoologů v celé Evropě 
jenom několik. Je tu také zajímavá lovecká trofej, tedy zuby hrocha, 
který byl jedním z prvních úlovků Dr. Holuba na řece Vaalu. 
Jsou tu také brouci, ptáci, žirafy a sloni, tedy exponáty, které Dr. Holub 
přivezl ze svých cest. Stejně jako dvouleté slůně stepního slona afric-
kého, které v noci nestůně, zato jeho druh je nejmohutnější a nejvyšší 

Se školou do Afriky

Víte, jaké jméno dali pracovnice muzea vycpanému lvu, o kterém byla 
v článku řeč? Pokud ano, napište nám do 25. 5. na adresu redakce nebo 
na kam@baset.cz. Tři ze správných odpovědí získají zajímavé ceny 
věnované do soutěže Destinační společností Východní Čechy.

Soutěž pro třídy základních škol
Tři školní výpravy do Afriky, které Muzeum Dr. Holuba v Holicích navštíví 
během května nebo června, v expozici se vyfotí a tuto fotografii nám zašlou, 
mohou se v září těšit na překvapení.

Akce:
• 25. 4. / 18.00 – Jihoafrický den (vystoupení souborů z JAR)
• VII–VIII / výstava v Senátu ČR – „Dr. Emil Holub po 116 

letech opět v Praze aneb z Holic k Mašukulumbům“
• 4. 10. / Africké sympozium na téma „Ženy cestovatelky“

Kapský lev

Kapská vesnice 19. století

Holubův pomník ve Vídni

Muzeum Dr. Holuba v Holicích
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výslechů byla 7. května 1943 
transportována do Malé pevnosti 
Terezín, kde také zpívala a stala se 
známou, dokonce jako terezínský 
slavíček. 
Počátkem ledna se dozvěděla, 
že je určena spolu s maminkou 
do transportu, a po zastávkách 

v Kamenici (Chemnitz) 
a Lipsku dorazily do nacistic-
kého koncentračního tábora 
Rawensbrück (27. 1. 1944). 
Odtud byla Věrka přemís-
těna do Neubrandenburgu 
– pobočky tábora Rawen-
sbrück – a ještě téhož roku 

do Waldbau na práci 
v podzemní továrně, 
kam později přišla i 
její matka. Odtud 
obě nastoupily děsu-
plný pochod smrti 
(27. 4. 1945), během 
kterého se podařilo 
Věře, její mamince 
a dalším devíti Češ-

kám utéct a ukrýt se v opuštěné cihelně. Nakonec byly 30. dubna u Neu-
brandenburgu osvobo-
zeny Rudou armádou. 
Do rodného Tábora se 
vrátily po strastiplné 
cestě 22. května 1945 
a šťastně se shledaly 
s již osmnáctiletou 
Drahuškou, ale jejich 
byt byl obsazen. 

Šťastného shledání se ale nedo-
žil ani jeden z obou Jaroslavů 
Vacků. 
Více na www.kampocesku.cz.

Text: Zdeněk Žahourek, 
upravil Luděk Sládek

Věra Vacková-Žahourková se narodila 
v rodině státního zaměstnance Jaroslava 
Vacka a Anny, rozené Ohnesorgové, v roce 
1925. Jak dnes sama vzpomíná, prožila 
v Táboře krásné dětství. Nejdříve bydlela s rodiči v Erbeno-
vě a později Hradební ulici. Věrka byla třetím ze sourozen-
ců Vackových. První, Jiřina, po narození zemřela, druhý byl 
syn Jaroslav (1922) a nejmladší pak Drahoslava (1927).

Už ve čtyřech letech cvičila v Sokole 
a sportu zůstala věrná bezmála po celý 
život. Na konci obecné školy se měla 
smířit s faktem, že nemůže dál studovat, 
ale rozhodla se jinak. Bez vědomí rodičů 
složila přijímací zkoušky na reálné gym-
názium v Táboře a byla přijata ke studiu 
s prominutým školným. Smutné datum 
pro celý národ – 15. 3. 1939 – zastihl Věr-

ku v kvartě. Za okupace ještě zesílilo její vlastenecké cítění, a jakmile 
poznala, že její otec organizuje ilegální odboj, rozhodla se mu pomá-

hat, bez ohledu na 
možné následky. 
Jejího otce zatkli 
2. 2. 1943, když 
byl hospitalizován 
v táborské nemoc-
nici pro srdeční sla-
bost. Během cesty 
na gestapo se mu 
sice na jordánské 

hrázi podařilo utéct, ale po selhání srdce upadl do bezvědomí a byl 
dopaden. O šest dní později, 8. 2. 1943, byli postupně zatčeni gesta-

pem Věra, její matka i bratr Jaroslav, 
který přijel na návštěvu do Tábora 
za nemocným otcem z rakouského 
Wiener Neustadtu, kde byl totálně 
nasazen od 27. 10. 1942. Nejmladší 
Věrčinu sestru, Drahušku, sice necha-
lo gestapo být, ale zapečetilo jejich 
byt a ona se musela přes šest měsíců 
ukrývat.

A začala Věrčina strastiplná cesta ke 
svobodě. Ráda zpívala, za což ji jediným 
políčkem gestapák Müller v táborské 
věznici zlomil krční obratel. Po skončení 

Cestou utrpení i vzdoru
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Při pietní akci v táboře Ravensbrück
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www.pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín
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Chcete spatřit sedm divů České republi-
ky na několika kilometrech čtverečních? 
Přijeďte do Českého ráje! Průvodcem se 
vám stanou sezonní turistické noviny.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou místa opředená tajem-
stvím, místa magická a tajuplná. Turistické noviny přinášejí také 
tipy na výlety pěšky i na kole, návod, jak u nás aktivně strávit volný 
čas, nebo termíny soutěží. Chybět nebude ani stránka pro děti 

s oblíbenou turistickou hrou „Za 
pověstmi Českého ráje“. V přílo-
ze najdete jízdní řády turistických 
autobusů, přehled kulturních 
akcí od května do září nebo výčet 
atraktivit včetně otevíracích dob, 
vstupného a kontaktů.
Těšíme se na vás, kde jinde se 
můžete mít lépe než v ráji.

14. a 15. června
„Píše se rok 1595. Liberec, nedávno povýšený na město 
a obdařený mnoha privilegii římského císaře a krále čes-
kého Rudolfa II., se pod přísným dohledem majitelky 
panství, Kateřiny z Redernu, připravuje na příjezd zem-
ského správce. Veliké výroční trhy s bohatým programem a velkole-
pou večerní slavností mají stvrdit nevídaný rozkvět řemeslné výroby 
a města.“
Těšit se můžete na dobové tržiště, kejklíře a tanečníky, šermíře, rytíř-
ský turnaj, občerstvení, představení pro děti a mnoho dalšího...

1785 klášter na Bezdězu zrušit, byla socha Panny Marie Montser-
ratské přemístěna do farního kostela sv. Bartoloměje v Doksech, 
kde je dodnes. 

Stačilo pár let a hrad se na přelomu 18. a 19. století proměnil v zří-
ceninu. Přesto tajemná atmosféra místa lákala romantické výletníky, 
mezi kterými nechyběl ani Karel Hynek Mácha. Čilý turistický 
ruch vedl koncem 19. století k drobným opravám a následnému 
zpřístupnění Bezdězu. 

To, že královský hrad Bezděz založil „král železný a zla-
tý“ Přemysl Otakar II. a že se na několik let stal domácím 
vězením jeho syna, pozdějšího českého krále Václava II., 
všichni víme. Mnohem méně je však známá historie hradu 
po bitvě na Bílé hoře.
Tehdy se majitelem Bezdězu stal Albrecht z Valdštejna, který uvažo-
val o tom, přestavět hrad na moderní vojenskou pevnost. Naštěstí 

pro hrad od svých plánů 
upustil a místo pevnosti 
nechal zchátralé hrad-
ní budovy upravit na 
klášter, který získal řád 
montserratských bene-
diktinů. Mniši si s sebou 
přinesli zázračnou sochu 
černé Madony, kterou 
umístili do hradní kaple. 
Netrvalo dlouho a  Bez-
děz se stal oblíbeným 
cílem věřících, kteří si 
od milostné sošky slibo-
vali splnění svých přání. 
Sílící náboženský ruch 
dal vzniknout na Bezdě-
zu kaplím křížové cesty 
vedoucí od úpatí kop-
ce k hradu. Postavit je 
nechala hraběnka Marie 
Anna z Valdštejna. Když 
dal císař Josef II. roku 

nám. Českého ráje 26 
511 01  Turnov
Tel.: +420 481 366 255-6
E-mail: info@turnov.cz
www.cesky-raj.info
www.turnov.cz

Městské informační 
středisko Turnov

472 01  Doksy
Tel.: +420 487 873 131
Mobil: +420 606 649 807
E-mail: bezdez@liberec.npu.cz
www.hrad-bezdez.cz

Státní hrad Bezděz

Bezděz jako klášter

Víte, kolika let se letos hrad Bezděz dožívá? Pokud ano, napište nám do 25. 5. 
na adresu redakce nebo na kam@baset.cz a tři ze správných odpovědí získají 
barevnou publikaci o Bezdězu věnovanou správou hradu.

Liberecký jarmark

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

Městské informační centrum 
Liberec

Turistické noviny Českého ráje

Znáte aspoň tři postavy z českorajských pověstí z turistické hry „Za pověstmi 
Českého ráje”? Napište nám do 25. 5. na adresu redakce nebo na kam@baset.cz. 
Tři ze správných odpovědí získají ceny věnované Sdružením Český ráj.

Sezonní turistické autobusy, tipy na výlety, stránka pro děti, turistické atraktivity a další zajímavosti tohoto regionu

Vydalo Město Turnov a Sdružení Český ráj

Krajina plná tajemství a skrytých souvislostí

Turistická nabídka 2008

Z OBSAHU

Ročník VIII. - cena: 20 Kč

 Region Český ráj se se svými propagač-
ními materiály účastnil na počátku roku 
2008 řady veletrhů z nichž si přivezl dvě 
prestižní ocenění. Na veletrhu Regiontour 
2008 v Brně získal ocenění Grand Prix za 
zajímavou aktivitu „Nabídky turistických 
programů v Českém ráji“, která je v tiš-
těné podobě i na CD. Z únorového mezi-
národního veletrhu Holiday World v Praze 
si přivezl druhé místo v kategorii nejlepší 
propagační materiál regionu. Oceněny byly 
materiály k turistické hře „Za pověstmi 
Českého ráje“. Jedná se o netradiční pro-
pagaci regionu a patří sem Cestomapa, Ces-
toknížka (30 Kč), brožura Dvanáct pověstí 
Českého ráje (30 Kč), Almanach pověstí 
(99 Kč), pohlednice (5 Kč), omalovánky 
(29 Kč), trička (119 Kč), klíčenky (29 Kč), 
leporelo (25 Kč), magnetky (15 Kč) a suve-
nýrová známka (30 Kč), které si můžete 

zakoupit na informačních střediscích 
a některých památkových objektech. Další 
propagační předměty, jako jsou pohledni-
cové karty, štítky na hole, odznaky, samo-
lepky a pexeso můžete získat na výletních 
místech spojených s touto turistickou hrou. 
Za splnění všech zajímavých úkolů v Ces-
toknížce získáte krásný certifi kát „Všudy-
byl, který všude v Českém ráji byl“. 
 Milovníci historie mohou putovat po 
stopách Albrechta z Valdštejna, významné 
osobnosti 17. století, s vydanou brožurou 
(29 Kč) a mapou Po stopách Albrechta 
z Valdštejna. Tato turistická hra spojuje 
místa, která jsou se jménem tohoto váleč-
níka, vojevůdce a schopného politika spo-
jena. Odměnou pro vás bude nejen plno 
zážitků, ale i pamětní mince samotného 
Albrechta z Valdštejna. 
 (Pokračování na str. 2)

 „Tři dny jsme bloudili, ani krok dál, sic 
tvoje smrt,“ tak praví nápis pořízený na kon-
ci 18. století na jednom z balvanů na konci 
skalní chodby. Vchod do ní je z jeskyně 
řečené „Sklepy“, která je vzdálená asi půl 
kilometru na východ od Panny, vyšší věže 
hradu Trosky. Jde o jedno z nejtajemnějších 
míst v Českém ráji. Je to ústí tajné chod-
by do hradu? Dnes již je cesta jeskyněmi 
zasypaná pískem, ještě v polovině 19. sto-
letí se ale někteří podle kronik a dobového 
vyprávění dostali až k podzemnímu jezírku 
s lavičkou a zčernalým, dřevěným vědrem. 
Chodili sem snad z hradu pro vodu? 
 Co do jeskyně pod hradem ale všechny 
návštěvníky v minulosti a současnosti táh-
ne především, je pověst o bájném pokladu, 
který je v podzemí pod Troskami ukrytý už 
od středověku, kdy měli hrad v držení lou-
peživí rytíři. Tajemné Trosky jsou magic-
ké již od dob prvního osídlení tohoto kraje. 
Hovoří se o tom, že posvátným místem 
byly už pro bájné Kelty. Ani naše moder-
ní současnost plná technických vynálezů 
nedokázala ještě hodnověrně odpovědět 
na poměrně jednoduchou otázku, jestli se 
tajná chodba pod Troskami nachází, nebo 
ne. Tajemství zůstává...

 Až budete stát na jedné z vyhlídek na 
Troskách a je jedno, jestli si vyberete tu na 
Babě nebo na Panně, rozhlédněte se pozor-
ně po okolních kopcích. Skoro na každém 
v minulosti stával malý hrad, hrádek nebo 
alespoň dřevěná tvrz. A každá z těchto 
staveb měla nějakou únikovou cestu. Bylo 
to dáno nestálou dobou, hradní posád-
ce často nezbylo, když se nemohli nebo 
nechtěli obléhatelům vzdát, než volit útěk 
tajnou chodbou. 
 Mnoho hledačů již pátralo například 
v okolí hradů Kumburk a Bradlec na Lom-
nicku. Tyto dva hrady byly prý v minulosti 
tajně propojeny s hrádkem Kozlov, jednou 
z pověstmi nejvíce opředených staveb pod 
vrcholem hory Tábor. Kdysi tajné stezky 
a podzemní podchody křižovaly krajinu. 
Dnes se na ně už zapomnělo, v moderní 
době ztratily smysl, již není kam a před 
kým se ukrývat.
 Jejich novodobý objev ale potěší. Napo-
sledy byla stará tajná chodba objevena 
před dvěma lety přímo pod dnešním zám-
kem Hrubá Skála. Už za středověku tu stál 
velký hrad. K objevu tajné chodby došlo 
náhodou. Na skalním ostrohu v zadní čás-
ti zámku, v místě, kde se konají svatební 

obřady pod širým nebem, se po zimě pro-
padla část zeminy. 
 Archeologové zde provedli průzkum. 
Objevili uměle upravenou skalní pukli-
nu asi osm metrů hlubokou. Mohla to být 
hradní zásobnice, tedy jakási středověká 
lednička. Na ní volně navazovala druhá 
puklina s patrnými záseky do skalní stěny 
po dřevěných žebřících. V případě oblé-
hání hradu mohli jeho obyvatelé nepo-
zorovaně uniknout...
 A takových tajemných míst v Českém 
ráji najdete bezpočet. Mnohdy se sta-
čí v okolí nějaké historické památky jen 
pozorně dívat. Když přivřete oči a zasní-
te se, možná uslyšíte hlasy zbrojnošů na 
malém obranném hrádku Kavčiny u Vald-
štejna. K němu dnes nevede ani značená 
turistická cesta. Když ale budete vnímaví, 
určitě k němu cestu najdete. Právě Kavči-
ny by mohly být symbolem zaniklých časů 
a tím, že dnes stojí mimo hlavní cesty, jen 
potvrzují skutečnost, že i když se kolem 
nás vše proměňuje, tajemství některých 
míst zůstává neměnné. 
 Dalším podobným místem by na vašem 
prázdninovém putování mohly být Nudvo-
jovice. Na okraji této malé obce, která je 

dnes součástí Turnova, stojí nádherný malý 
kostelík, jehož historie sahá až do samých 
počátků české státnosti. A ještě mnohem 
dál, skalní ostroh nad řekou Jizerou byl 
jedním z dávných spojovacích bodů v kra-
jině. Ukazoval nejen cestu z Polabí směrem 
k horskému masivu Krkonoš, ale i mezi 
Lužicí a Jičínskem. Až sem zavítáte, zkus-
te sami pro sebe objevit tyto skryté dávné 
souvislosti v krajině. 
 Že je Český ráj příjemné místo pro 
život, to pochopili nejen staří Slované 
a bájní Keltové. Například taková jeskyně 
Amerika v Klokočských skalách na sever 
od Turnova byla obývána už v pravěku. 
A když už budete ve skalách kolem hradu 
Rotštejna, podívejte se nahoru, nad vámi 
se majestátně tyčí strážní hora celého Čes-
kého ráje - Kozákov. Prý z jeho vrcholu 
obhlédnete čtvrtinu Čech. Dá se tomu věřit. 
Mýtická hora je dnes v pohybu, kromě roz-
hledny a každodenního létání odvážlivců 
na padácích sem příchozí lákají naleziště 
drahých kamenů, přímo pod horou každé 
léto probíhá jejich výstava, je tu i brusírna. 
A na loukách pod vrcholem prý za ranního 
rozbřesku tančí víly. Nevěříte?

(Pokračování na str. 2)

PRÁZDNINOVÝ 
SERVIS

Přehled kultur-
ních, společen-
ských a sportov-
ních akcí letošní 
turistické sezony 
na území Českého 
ráje přináší samo-
statná příloha, 
která je součástí 

těchto novin. Příloha obsahuje též 
seznam linek turistických autobusů 
a přehled cyklotras.

CELEBRITA 
V ČESKÉM RÁJI

Původní rozhovor 
pro letošní vydání 
turistických novin 
poskytl VÁCLAV 
ŽMOLÍK, rozhla-
sový a televizní 
moderátor, známý 
především z pořa-
dů o cestování „Po 

Česku“. Jak se mu líbí na chalupě 
v Českém ráji? Co nového připravu-
je? A co si myslí o budoucnosti Čes-
kého ráje? Více na str. 3

TOP AKCE 2008
Přehled nejzajíma-
vějších akcí, které 
byste během své-
ho pobytu určitě 
neměli opomenout 
navštívit, najdete 
na poslední straně 
turistických novin, 
kde jsou také 

stručné tipy na výlety na různá místa 
v Českém ráji. Ostatně námětů, jak 
trávit volný čas v kraji pod Troska-
mi, najdete dostatek uvnitř celého 
čísla těchto turistických novin...
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Zeptejte se ve vašem informačním centru, kde je nejbližší hřiště, 
a vyrazte na jednu z akcí, které v tomto období golfové kluby pořá-
dají. Třeba dostanete chuť půjčit si hůl a vyzkoušet, zda ten malý 
míček dokážete tou podivnou hokejkou odpálit stejně dobře jako ti 
kolem vás. Z toho, že si v první chvíli budete připadat jak horník, 
který se snaží prokopat snad až do Austrálie, si nic nedělejte. Možná 
v momentě, kdy míček poprvé trefíte a po těle se vám díky tomu 
rozlije příjemný pocit, zjistíte, že přesně to vás baví a naplňuje.     

Jáchym Hruška

Něco na tom golfu je!
Jedna definice říká, že „golf je sport, ve kterém samotný 
hráč nebo malá skupinka hraje golfovým míčkem do jam-
ky a používá při tom různé hole“. Myslím, že tato formula-
ce je natolik srozumitelná, že si díky ní představu o průbě-
hu hry zvané golf dokáže udělat snad každý. 

Bohužel, mnozí golf stále vnímají jako sport pro horních deset tisíc, 
a proto se brání vstřebávání jakýchkoliv informací o možnostech jeho 
provozování. Hned na úvod je tedy důležité říct, že tomu tak není a že 
se golfu dnes může věnovat takřka každý. 
V celé České republice vyrůstají stále nová 
hřiště, ta stávající se rozšiřují a golfové 
kluby se otevírají široké veřejnosti. 

Kresba: Marta Krátká

Lapka, nebo vojevůdce? (část třetí)
Opustili jsme Jana Sokola z Lamberka právě v okamžiku, 
kdy se s Joštovým souhlasem dává v Leopoldových služ-
bách do boje proti jeho bratru Arnoštovi. Ale tento spor 
Jana Sokola dlouho nezaměstnal. Jak už to bývá, 

páni se nakonec spolu domluví a 
kmáni, kteří posloužili, mohou jít 
zase svou cestou. 

Sokol svou cestou šel a dlouho ne-
zahálel. Už následujícího roku 1408 
máme zmínku o tom, že bezprávně 

držel vesnice Evančice a Sokolnice. 
Šlo o  vesnice nedaleko tvrze Sokolnice 

(dnes Sokolníky), které patřily klášteru 
Třebíčskému, který je pronajímal různým 

pánům. Právě roku 1408 tu měli své statky 
Sokol z Lamberka a Erhart Puška z Kun-

štátu, kteří o ně vedli spor. Pokud budete 
dnes tuto bývalou tvrz hledat, nenajdete ji. 

Zanikla pravděpodobně za česko-uherských 
válek (na konci 60. a v 70.  letech 15. století). 
Tvrz zmiňovaná k roku 1507 se týká již jiného 
místa i  tvrze. Tu postavili Sádovští ze Sloupna 
a za Dietrichštejnů byla upravena na dnešní 

zámek Sokolnice. Další pikantní zmín-
kou o Sokolovi je stížnost 
Jana z Meziříčska na to, že 
v době, kdy byl hostem na 
jeho hradě, se zachoval ne-
šlechetně a okradl hostitele 

o koně. Také Margareta, vdova z Tasova, si stěžovala na Sokolovo 
počínání, když chudým lidem na jejím panství v Tasově odehnal 
dobytek.

Taková maličkost ale nemohla So-
kola trápit, protože už roku 1409 
se účastní „partyzánské války“ 

českého krále Václava IV., 
kterému pomáhá oslabit 
vliv Rožmberků. Ti, pod-
porováni rakouským vévo- dou 
Albrechtem V., byli velkým ohrože-
ním moci Václava. Jednotka Jana 
Sokola dostala další velkou posilu 
v podobě tehdy ještě neznámého 
zchudlého zemana z tvrze 
Trocnov, Jana Žižky. Král 
si nemohl přát schopnější 
a Rožmberští zavilejší zá-
škodníky. 

Zajímavostí je, že Sokol 
byl v té době již zemským 
hejtmanem a pravděpo-
dobně dokonce vrchním 
zemským hejtmanem, 
tedy člověkem, který měl 
na starosti obranu králov-
ství. Když si uvědomíme, 
že nepřáteli mu byli Jindřich III. 
z Rožmberka, Václavův bratr Zikmund, Albrecht 

D
ob

ov
é 
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profesionálů. Devítijamkové 
hřiště v takzvaném Gejzír-
parku u Březové však přestalo 
svou kapacitou stačit, proto se 
v katastru obce Olšová Vrata 
započalo se stavbou nového, 
osmnáctijamkového hřiště. To 
bylo vybudováno na základě 
projektu slavného francouz-
ského architekta a jeho stavba 
byla dokončena v roce 1935. 
V současné době je v Karlovar-
ském kraji 9 golfových hřišť, 
z toho 6 osmnáctijamkových. 
Ta se řadí mezi renomovaná 
hřiště Evropy a  jsou dějištěm 
jak amatérských, tak i profe-
sionálních turnajů. Golfová 
hřiště v Karlovarském kra-
ji jsou spjata s významnou 
minulostí a tradicemi tohoto 
sportu, ale zároveň poskytují 
nejmodernější zázemí a nabí-
zejí tu nejpříjemnější relaxaci 
v nádherném přírodním prostředí. To vše je k dispozici jak členům 
golfových klubů, tak i návštěvníkům z celého světa.

Golf Resort Karlovy Vary                    www.golfresort.cz
Royal Golf Club Mariánské Lázně                        www.golfml.cz
Astoria Golf Resort Cihelny, a. s.                 www.astoria-golf.cz
Golf & Racing Club Karlovy Vary                  www.racingclub.cz
Golf Club Františkovy Lázně              www.gr-fl.cz
Golf Club Sokolov     ww.golf-sokolov.cz
Golf Club Háje       www.golfhaje.com
Golf Club Luby           www.golfluby.cz
Golfklub Klášter Teplá             www.golftepla.cz

Za kolébku světového golfu je odjakživa 
považováno Skotsko, kolébkou golfu čes-
kého jsou bezesporu západočeské lázně. 
Jelikož snahou všech lázní vždy bylo zajistit hostům jak 
klidné zázemí, tak možnost zábavy a rozptýlení, začaly 
se lázně na začátku 20. století měnit ve světácká místa, 
která lákala Angličany, Francouze, návštěvníky z Ameriky 
a dokonce i z Orientu. 

Ke společenskému a kulturnímu dění na kolonádách a v lázeňských 
sálech tak začaly přibývat nové druhy zábavy, mezi něž patřily koň-
ské dostihy, tenis a samozřejmě golf. První golfové hřiště zde bylo 
vybudováno již v roce 1904 v Březové na pozemcích rodiny Puppů. 
Toto hřiště bylo devítijamkové a jednalo se o první golfové hřiště 
v celém Rakousku-Uhersku. Druhé golfové hřiště bylo otevřeno 
v Mariánských Lázních 20. srpna 1905 za účasti britského krále 
Eduarda VII., který se tak stal zakládajícím členem golfového klubu. 
I toto hřiště bylo původně devítijamkové a dalších devět jamek bylo 
dobudováno až za dlouhých 24 let. Obě tato hřiště hostila již v době 
první republiky mnoho významných mistrovství a exhibičních turnajů 

Vítejte na golfu v Karlovarském kraji

Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary
Tel.: +420 353 502 111
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj – Krajský úřad

Royal Golf Club Mariánské Lázně

Golf Resort Karlovy Vary

Astoria Golf Resort Cihelny
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Golfová horečka, která pohltila Českou repub-
liku, samozřejmě vtrhla i na její sever. Roste 
tu nejen počet hráčů, ale i hřišť, která neustá-
le zkvalitňují poskytované služby. Přijeďte se 
podívat na jedno ze sedmi golfových hřišť a prožijte tu 
krásné chvíle s přáteli při této nádherné hře.
Chtěli byste hrát golf nedaleko Pravčické brány? Po náročném golfovém 
turnaji zregenerovat v lázních Teplice? Z odpaliště vidět Tiské stěny? 
Hrát nedaleko historického města Terezín nebo po golfu fandit při 
dostizích na mosteckém hipodromu? Pak stačí využít níže uvedených 
kontaktů a přijet k nám.
Děním kolem golfu na severu Čech se také zabývá nově vzniklý 
magazín NICESHOT a jeho internetová podoba www.niceshot.cz. 
Dozvíte se zde žhavé aktuality, novinky ze světa golfu, přehled turnajů, 
kolik stojí vstupní poplatky, hráči golfu se zde budou moct podívat 
na golfové statistiky a dozví se, jak s nimi pracovat. Naleznete zde 
také informace o golfových hřištích v sousedním Sasku.

Golf resort Barbora, Teplice
Necelých 5 km západně od Teplic směrem na Duchcov se na úpatí 
Krušných hor rozkládá Golfový areál Barbora. Celá oblast se nachází 
v krajině luk a hájů, v rozsáhlém regionálním biocentru mezi vodními 
nádržemi, potoky a rybníky. Od roku 2001 zde postupně vyrostlo 
golfové hřiště a kompletní tréninkový areál. Hřiště je v dopoledních 
hodinách přístupné všem zájemcům o tuto hru. Vedlejší tréninkový 
areál slouží k nácviku základních golfových dovedností, k tréninkům 
s trenéry nebo k trápení se „sám se sebou“, a to individuálně či ve 
skupině. Samozřejmostí je možnost zapůjčení golfových holí či nákupu 
v golf shopu. Golf resort Barbora, s. r. o.
Tel.: +420 721 005 496                                  www.golfbarbora.cz

Golfové hřiště Kotlina, Litoměřice
Hřiště je situováno v sousedství lužního lesa v blízkosti řeky Ohře 
a plně využívá jedinečných klimatických podmínek „Zahrady Čech“ 
s mírnou, krátkou zimou a z toho plynoucí dlouhé hrací sezony. Na 
podzim roku 2004 bylo uvedeno do provozu prvních 9 jamek unikát-
ního rovinatého, plně zavlažovaného hřiště o celkové délce 6 388 m. 
Čeká vás tu nevšední hra s množstvím zrádných vodních překážek, 
jemně zvlněných jamkovišť a některých bunkrů tak hlubokých, že 
se v nich až ztratíte.
Tel.: +420 608 400 377                                             www.mtgc.cz

Ústecký kraj, golfistů ráj

Golf Club Libouchec
Golf Club Libouchec si vzal za cíl získat co nejvíce lidí, kteří se roz-
hodnou stát se golfisty se vším všudy. Místní klub k tomu nabízí velice 
výhodné podmínky, protože jeho členové nesouhlasí s nálepkou, že 
golf je sportem pro horních deset tisíc. Golf je sportem pro všechny, 
kteří mají rádi poctivou hru. Klub je místem, kde se lidé dobře baví, 
kde se nestydí, že jim něco nejde, kde vždy najdou trenéra, který jim 
umí jejich hráčské schopnosti zlepšit. Je místem, kde káva v klubovně 
nestojí 50 korun, kde nemusíte jíst lanýže, ale dostanete domáckou 
hotovku se šesti. Hřiště je postupně budováno z vlastních prostředků 
a za podpory členů, již dnes je znormováno a má 9 jamek.
Tel.: +420 475 222 233                                 www.gclibouchec.cz

I. Golf Club Most 
Jako jeden z prvních golfových klubů v nových poměrech vznikl 
I. Golf Club Most. Místo, kde doposud byla jenom navážka suti 
z důlní činnosti, se pozvolna proměnilo v kultivovanou a esteticky 
zajímavou krajinu. Klub má plně profesionální zázemí, které pečuje 
jak o travnaté plochy, tak i o organizaci veškerého dění, čímž se rozu-
mí konání turnajů, tematická sportovní klání, ženský golf, výchova 
mládeže a dorostu, seniorská liga. V budoucnu se počítá s rozšířením 
hřiště z 9 jamek na 18 a se zkvalitněním všech potřebných služeb. 
Tel.: +420 777 249 022                                      www.golfmost.cz
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podporujícího rozvoj „klubizmu“, založeného především na tradici, 
hrdosti, ale i pokoře, je naší základní filozofií. Klub ctí tradice golfové 
hry tak, jak byla chápána před mno-
ha desítkami let – jako hra slušných, 
k sobě navzájem korektních lidí, bez 
ohledu na výkonnost a společenské 
postavení.
Tel.: +420 412 511 879
www.golfjanov.cz

Velká Hradební 3118/49
400 02  Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: info@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje

Golf Club Teplice
Na jaře 2006 převzala golfový areál na Cínovci společnost Viamont 
sport, s. r. o., a tato skutečnost přispěla k mnoha pozitivním změnám, 
které už jsou na samotné kvalitě služeb a úrovni hřiště vidět. Plánují 
zde otevřít hned tři nové greeny, současná klubovna bude zrekon-
struována, zbuduje se zimní zahrada, a to vše ještě letos na podzim. 
Nejenom členové klubu jsou pak zváni do indooru v Teplicích Na 
Letné, kde si můžete za rozumnou cenu kvalitně zatrénovat, a to 
jak na špičkovém simulátoru, tak i na krytém drivingu či putting 
& chipping greenu.
Tel.: +420 606 724 995                                  www.golf-teplice.cz
 
Golf club Terasy, Ústí nad Labem
Hřiště najdete v severozápadní části Ústí nad Labem v rekultivované 
zóně na okraji bývalého Všebořického dolu. Využívá krajinné předpo-
klady zalesněného okraje bývalého dolu a okolí jezera vzniklého zato-
pením původních slojí. První devítka, otevřená 12. dubna letošního 
roku, zahrnuje členité a rozmanité dráhy se zajímavým převýšením. 
Odpaliště jsou z větší části tvořena terasovými úpravami, většina 
jamek druhé devítky pak obklopuje jezero. Samozřejmostí je driving 
range, cvičné greeny a celý areál ještě doplní kvalitní „club house“ 
obsahující restaurační, klubové i zimní tréninkové zázemí. Sousedství 
přírodního koupaliště přitom dává předpoklady pro využívání resortu 
nejen milovníky golfu.
Tel.: +420 721 853 967                                       www.golf-usti.cz

Golfové hřiště Janov, Arnotlice
Klub hráčů golfu České Švýcarsko je golfovým klubem otevřeným 
široké veřejnosti. Cílem zakladatelů klubu, jeho současných předsta-
vitelů i členské základny je vytvoření funkčního klubového společen-
ství. Vzájemný respekt k osobnosti každého člena, vytváření ovzduší 
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materiálům. Až do 19. století skýtala kupcům cesta ze svahů Kruš-
ných hor pohled do roviny, ze které vystupovala jen věž uprostřed 
města obklopeného zahradami. Nyní je městská věž v Chomutově 
jednou z mnohých výškových staveb, které lze spatřit v otevřeném 
panoramatu města, ale svou typicky ostrou střechou je stále dobře 
patrná a nezaměnitelná.

Mnich z radničního dvora
Vedle věže je hlavní dominantou chomutov-
ského náměstí budova radnice s kostelem 
sv. Kateřiny, která je opředena mnoha tajem-
stvími. Třeba s Lapidáriem oblastního muzea 
na vnitřním „Mnišském“ dvorku radnice 
není všechno tak úplně v pořádku. V době, 
kdy tu bývala řádová komenda, byla dlažba 
dvora mnohem níž a dnešní podobu dvorek 
získal až na počátku 19. století. Vždy, když 
Chomutovu hrozí nějaké neštěstí, po jede-
nácté hodině večerní odtud vychází mnich 
v bílém plášti. V podpaží nosí svoji hlavu 
a pomalu kráčí od radnice přes náměstí ke 
kostelu svatého Ignáce a zpět. Současně se 
také objevuje ve vikýři nad radniční branou 
a varovně zvedá ruku. Lidé tvrdili, že když postavu viděli, zanedlouho 
vznikl ve městě požár. Naposledy byl viděn v roce 1832 a tři dny poté 
město lehlo popelem. Jak praví 
pověst, Bohuslav Felix Hasištejn-
ský z Lobkovic dal na mnišském 
dvorku zaživa zazdít provinilého 
mnicha, který tak nemá ani po 
smrti klid. 

O královském Chomutovu

Z ochozu městské věže
Městská věž v Chomutově byla v plné výši dostavěna po roce 1525. 
Na nejstarším pohledu na Chomutov z konce 16. století se zdá, že 
na nárožích ochozu byla věž ještě obohacena kulatými vyhlídkovými 
věžičkami. Tato střecha asi přežila požár, ale ničivé události třicetileté 
války už bohužel ne. Město v roce 1874 zaplatilo velikou opravu, 
rozšířil se ochoz, který dostal masivní litinové zábradlí, změny dopadly 
také na byt věžného v nejvyšším patře. Věž dostala osmibokou pseudo-
gotickou střechu s hodinovými vikýři a byla osazena novými věžními 
hodinami, jejichž stroj si mohou návštěvníci dodnes prohlédnout. 
Další oprava proběhla v letech 1985 až 1989, kdy byl zpřístupněn 
vyhlídkový ochoz a do interiéru byla osazena expozice dějin města. 
Povětrnostní podmínky se však zapsaly na technickém stavu ochozu 
věže tak, že v roce 2007 musela proběhnout oprava jeho konzoly 
a výměna dlažby za pískovcové desky, které se blíží původně užitým 

Chelčického 99, 430 28  Chomutov
Tel.: +420 474 637 460
E-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz
www.chomutov-mesto.cz

Městské informační centrum

Děčín
město uprostřed romantické krajiny
Ti z vás, kteří už Děčín navštívili, mi jistě dají za pravdu, že 
toto město je široko daleko nejlepším místem k podnikání 
výletů. Už v samotném historickém centru je tolik turis-
tických cílů, že by je během jednoho dne neobešel snad ani pověstný 
Rychlonožka. A na všechno, co je k vidění i v okolí, už si rovnou 
rezervujte celý týden. Nadosah tu máte nejenom děčínský zámek, 
Thunskou kapli nebo Pastýřskou stěnu, ale také Národní park České 

Švýcarsko, Tiské stěny 
nebo třeba Děčínský 
Sněžník – největší sto-
lovou horu u nás. 
Pokud jste ještě na 
sever Čech nevyrazi-
li, neměla by vám pro 
inspiraci chybět kniha 
„Děčín, město upro-
střed romantické kra-
jiny“. Její název mluví 
za vše a rozhodně se 
nejedná o žádný klam. 
Publikace je dokona-
lým obrazovým prů-
vodcem, který vám dá 

jasně najevo, o co přijdete, když 
se do Děčína rozhodnete nepřijet. 
Tři z vás přitom mohou knihu zís-

Teplice a okolí
Teplice jsou městem s prastarou lázeňskou tradi-
cí. Léčivé prameny tohoto místa jsou známy po 
více jak dva tisíce let. Historie jejich lázeňského 
využití sahá hluboko do středověku, a činí tak 
z Teplic nejstarší lázně střední Evropy.
Ať už na svou návštěvu Teplic vzpomínáte, plánujete ji nebo jste jenom 
milovníky fotografických publikací českých měst, jistě vás zaujme 
kniha „Teplice a okolí“ autorky Ludmily Hájkové. Na takřka 150 
stranách se snadno přesvědčíte o půvabu podkrušnohorské krajiny 
a poznáte krásné historické město plné parků a šumících fontán. Na 
otázku, proč jsou Teplice často nazývány malá Paříž, už pak nebudete 
potřebovat odpověď. Knihu můžete získat přímo v informačním centru 
v Teplicích, nicméně pokud jste hraví, získejte ji v naší soutěži, třeba 
se tentokrát štěstí usměje právě na vás.

Ve kterém roce se v Teplicích poprvé potkali Johann Wolfgang Goethe a Ludwig 
van Beethoven? Své odpovědi zasílejte na adresu redakce nebo na e-mail: 
kam@baset.cz a to nejpozději do 25. května. Tři z vás po zásluze odměníme 
slíbenou publikací.

nám. E. Beneše 840
415 01  Teplice
Tel.: +420 417 510 666
E-mail: tic@teplice.cz
www.teplice.cz

Statutární město 
TepliceJak dlouhá je přístupová cesta k děčín-

skému zámku, tzv. Dlouhá jízda? Své 
odpovědi zasílejte nejpozději do 
25. května na adresu redakce nebo 
na e-mail kam@baset.cz.

Zbrojnická 14, 405 02  Děčín
Tel.: +420 412 540 014
E-mail: decin@ceskosaskesvycarsko.info
www.mmdecin.cz

IC NP České Švýcarsko
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du 3. a 4. 5. se tedy můžete v Plzni těšit nejen na bohatý kulturní 
program na 3 scénách, na současný i historický vojenský kemp, průjezd 
kolony historických i současných vozidel, výstavy dobové i současné 
vojenské techniky, ale také např. na ukázky výcviku služebních psů 
a koní či na ukázky mistrovské pilotáže vrtulníku.

Podrobný program naleznete na www.slavnostisvobody.cz; 
www.liberationfestival.com.

Náš tip:
Nezapomeňte také navštívit jediné muzeum v Čechách věnované 
americké armádě – Patton Memorial Pilsen. V expozicích muzea 
se dozvíte mnoho zajímavého o konci 2. světové války a pobytu 
Američanů v Plzni.
Patton Memorial Pilsen, KD Peklo, Pobřežní 10, 301 17  Plzeň
Tel.: +420 377 320 414, pattonmemorialpilsen@centrum.cz
Otevírací doba: celoročně, út–ne 9.00–13.00, 14.00–17.00

Je jaro 1945. Na levém bře-
hu Mže stojí na okraji Plz-
ně tábor wehrmachtu. Němečtí ženisté umisťu-
jí nálože a připravují zničení mostu. Skupina 
českých parlamentářů složená z revolucionářů 

a protektorátních policistů přichází vyjednávat o předání mostu. Vyjed-
návání končí nezdarem a postřelením jednoho parlamentáře. O chvíli 
později česká strana, vyzbrojená ukořistěnými německými zbraněmi, 
útočí. Útok je však zastaven a přechází do pozičního boje.

Přijíždí průzkumný džíp americké armády a jeho osádka se zapojuje 
do boje. Bitva vrcholí a na obou stranách přibývají padlí a zneškod-
něná bojová vozidla. V průběhu závěrečného útoku američtí spojenci 
získávají kontrolu nad mostem a celým bitevním polem.
Ukázku závěrečného střetu wehrmachtu a US Army v bitvě o významný 
most zažijete v prvních májových dnech v Plzni. 

Slavnosti svobody Plzeň 2008
2.–6. 5.
Začátek května je spojen s velkolepými Slavnostmi svobody, které 
v jejich charakteristické podobě s džípy, vojenskými tábory a jazzovou 
muzikou můžete zažít právě jen v Plzni.
V roce 2008 si budeme znovu připomínat poslední dny konce 2. svě-
tové války a osvobození Plzně americkou armádou. Také letos nabídne 
tato akce návštěvníkům vše, na co byli zvyklí, navíc však přidá i zážitky 
zcela nové. Ochrana svobody, svoboda jednotlivce, aktivní zapojení 
návštěvníka do programu, připomenutí historie a její propojení se 
současností, to jsou letos hlavní myšlenky Slavností svobody.
Do akce se zapojí Armáda České republiky i Policie České republiky, 
které budou atraktivním způsobem prezentovat svou činnost. O víken-

Plzeň – výlet do historie

nám. Republiky 41, 301 16  Plzeň
Tel.: +420 378 035 330 
Fax: +420 378 035 332
E-mail: info@icpilsen.cz
www.plzen.eu, www.pilsen.eu

Informační centrum 
města Plzně 
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Nova domus – tak nazval počátkem 13. století svůj 
nový hrad Jindřich, nejstarší syn praotce rodu Vítka 
z Prčic. Novým domem se stával tak často, jak často 
si to žádala doba, a spolu s ním se novým stávalo i město. 

Vycházkový okruh městem (délka 3 km)
Začíná se na Masarykově náměstí. První část prohlídky vás zavede 
k františkánskému klášteru s kostelem sv. Kateřiny nebo do Husových 
sadů se sochou Jana Husa. Zastavit se můžete na terase pod hradbami 
s výhled na zámek, na Zákostelském náměstí nebo u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, kde je na zdi deska s informací, že tudy prochází 
15. poledník. Za zmínku také stojí objekt bývalé jezuitské koleje, kde je 
od roku 2002 sídlo Národního muzea fotografie. Na Balbínově náměstí 
s empírovou budovou Landfrasovy tiskárny můžete navštívit Muzeum Jin-

dřichohradecka s Krý-
zovými jesličkami. 
Věděli jste, že v areálu 
pivovaru z roku 1580 
vybudoval ze starého 
mlýna František Kři-
žík elektrárnu (1886)? 
Dále vás vycházka 
provede Nežáreckou 
branou, po mostě kolem domu „U Bradáče“, podél Landfrasovy 
zahrady a Mlýnskou ulicí k rybníku Malý Vajgar. Po jeho břehu 
pak dojdete do areálu hradu a zámku, odkud vás žlutá nasměruje na 
náměstí Míru se sousoším Nanebevzetí Panny Marie, Langrovým 
domem a Svatojánskou uličkou. 
Kolem kostela sv. Jana Křtitele 
a ulicí Štítného se vrátíte ulicí Pan-
skou na Masarykovo náměstí, kde 
vycházka končí. 

Podrobné informace o prohlídkách 
získáte v městském infocentru.

Jindřichovým Hradcem, pěšky i bicyklem

Panská 136/I, 377 01  JH 
Tel.: +420 384 363 546
E-mail: info@jh.cz
www.jh.cz

IC města 
Jindřichův Hradec

otevírá své dveře návštěvníkům. Vel-
kou atrakcí pak budou „Draci mezi 
mosty“, závody tradičních čínských 
dračích lodí na Otavě.
 
Tento víkend ještě ve městě probíhá divadelní 
přehlídka Šrámkův Písek a koncerty Píseckého 
kulturního léta. 
Více na: 
www.akcevpisku.cz a www.pisek-tv.cz.

www.cipiskoviste.cz

V Písku letos zahajujeme turistickou 
sezonu o víkendu 23.– 25. května. Stejně 
jako loni ponese akce název Cipískoviště 
a i tentokrát budou v hlavní roli „sochy 
z písku v Písku“, které budou umístěné na náplavce přímo 
pod Kamenným mostem. 
Návštěvníci se i letos mohou těšit na obří sochy z písku, tentokrát 
i v duchu Pilařových kreslených postaviček. Nebudou chybět ani dvě 
„pískové dílny“ pro děti i dospělé, tradiční doprovodné akce, jako 
turnaj v plážovém volejbale, Pohádkový les, Malování na chodníku 
nebo bohatý program Centra kultury v parku. Nově se mohou ná-
vštěvníci města zúčastnit rodinné hry „S očima navrch hlavy“, kterou 
připravily maminky dětí z mateřského centra Kvítek. Pochutnat 
si budete moct na Cipískově pikniku v Parkánech a tatínkové při 
přehlídce automobilových veteránů. Místem konání tzv. výtvarné 
arény se stane zrekonstruovaná budova městské Sladovny, která letos 

Cipískoviště se blíží

Heydukova 97, 397 01  Písek
Tel./Fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz
www.icpisek.cz

Infocentrum Písek

• Jindrova naučná stezka (JH – Malý Ratmírov 
/ 12 km – vhodné pro rodiče s dětmi)

• Cyklostezka podél řeky Nežárky (0,5 km)
• Cyklostezka Jiráskovo předměstí (0,62 km)
• Zámecký mlýn (www.langruv-dum.cz; 

www.jh-zameckymlyn.cz)
• Muzeum Jindřichohradecka  

(www.muzeum.esnet.cz)
• Jindřichohradecké místní dráhy 

(www.jhmd.cz)
• Národní muzeum fotografie (www.nmf.cz)
• Státní hrad a zámek  

(www.zamek-jindrichuvhradec.eu)

Doporučujeme:
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Železnou Rudu zná každý. Každý ví, že je obklo-
pena nádhernou šumavskou přírodou, že samot-
né město se pyšní pětisetletou historií skláren, 
hamrů i obyčejných lidských osudů. Co dalšího však může 
Železná Ruda turistům nabídnout? Není toho málo...  
Jako jedno z největších šumavských turistických středisek zajišťuje 
Železná Ruda návštěvníkům veškerý komfort. Pečovat o tělo můžete 
při fitnessu, wellnessu či v bazénu. Odvážnější pak jistě vyhledají 
lanové centrum, bike park nebo motokárovou dráhu.  
Duše si přijde na své v jednom z železno-
rudských muzeí: v Muzeu Šumavy, histo-
rických motocyklů, pivovarnictví, a děti 
jistě ocení zdejší Pohádkovou zemi.

Tak vzhůru na Rudu!

Do Železné Rudy? Tudy!

Javorská 154 
340 04  Železná Ruda
Tel./Fax: +420 376 397 033
E-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

ITC Železná Ruda

Město Písek 
a agentura CzechTourism

pořádají pod záštitou 
hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Tourpropag 2008
12. ročník národní přehlídky propagačních materiálů

EUROREGIONpropag 2008
5. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky souborů tiskovin 

evropských regionů
ve spolupráci s TTG Czech

Tourfórum na téma: 
- Organizace cestovního ruchu v rámci krajů ČR 
- Česká kuchyně – marketingový nástroj k propagaci ČR
- Marketingová strategie regionálních propagačních materiálů
- Efektivnost výroby regionálních propagačních materiálů
- Setkání s porotou + přednášky a besedy

Pro všechny: 
- „Toulavá kamera“ ČT za účasti Ivety Toušlové a Josefa Maršála
- Výstava propagačních materiálů (21. 5. od 14 hod. do 15. 6.)

Doprovodný program:
- Golfová akademie – 2. ročník turnaje Tourpropag Golf Cup 2008
- Návštěva vybraných pamětihodností města zdarma
- Soutěž „Poznej Písek jinak“

Akce se uskuteční 20.–21. 5. v nově zrekonstruovaném objektu písecké Sladovny.

www.kampocesku.cz
www. tourpropag.cz

Podrobný program najdete na:

Putování s kaprem Jakubem
Turistické infocentrum ve Vimperku připravuje 
u příležitosti zahájení letní turistické sezony pro 
děti 1. stupně ZŠ poznávací putování městem. 

• Datum: 14. června od 10.00 do 12.00 
• Start a cíl: Turistické informační středisko
• Internet v tento den pro děti zdarma 
• Pozor! Počet účastníků je omezený, proto neváhejte a včas se přihlaste.
• Přihlášku pošlete do 30. 5. nebo ji odevzdejte přímo v TIC.

Každý úspěšný účastník dostane malou odměnu i občerstvení. S sebou 
si vezměte dobrou náladu, případně rodiče, babičku, či dědečka… 
a nezapomeňte si pláštěnku a tužku.

www.info.vimperk.cz 
www.vimperk.cz

Vimperk 
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Cyklistická sezona odstartovala a mnozí z vás vyjeli se svý-
mi naleštěnými a napumpovanými koly do terénu. Jo, není 
nad to pořádně svištět z kopce nebo funět do kopce. Každo-
pádně je to pokaždé super zážitek.

Kolikátý ročník Nova Author Cupu se letos pojede? 
Své odpovědi nám zasílejte do 25. 5. na adresu 
redakce nebo na e-mail kam@baset.cz. Tři z vás 
odměníme hodnotnými cenami od Authora.

Jedině s kolem Author

Author maraton tour 2008
31. 5. AUTHOR KRÁL ŠUMAVY MTB www.authorkralsumavy.cz 

14. 6. AUTHOR CYKLO MAŠTALE www.mastale.cz

21. 6. AUTHOR 50 BEZDĚZ www.50bezdez.cz

28. 6. AUTHOR ZNOVÍN CUP www.vinarska50.cz

30. 8. VELKÁ CENA VINNÝCH SKLEPŮ LECHOVICE www.mtb.lancov.cz

13. 9. AUTHOR KRÁL ŠUMAVY ROAD www.authorkralsumavy.cz

20. 9. ČESKÉ DRÁHY CYKLOMARATON BRDY 2008 www.aarcha.cz

11. 10. NOVA AUTHOR CUP www.novaauthorcup.cz

www.author.eu

Sezimova 10, Praha 4, tel.: 241 741 091, 241 741 961, e-mail: info@sterba-kola.cz

www.sterba-kola.cz

velký výběr kol špičkový servisnový „butik“

> největší specializovaná prodejna Author v Praze

>  ještě větší výběr textilu v nových prostorech, 
stále na stejné adrese
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www.author.eu

Už se vám to také stalo? Mrknete do mapy, kde je co zají-
mavého, naplánujete výlet, sečtete kilometry a výsledek 
je šedesát. I při slušné fyzičce, tohle není výlet na víkend, 
to je přesun poklusem! Ale co na kole? To by šlo!

I dnes jsou u nás končiny, kam se dostanete veřejnou dopravou velmi 
špatně. Koleje tam za císařpána nestihli položit a autobus se podle 
dnešních „pánů“ nevyplatí. Příkladem mohou být moje oblíbené 
Novohradské hory. Nádherný kraj se zvlněným horizontem, tajem-
nými a hlubokými lesy, kde můžeme putovat celý den, aniž bychom 
narazili na civilizaci. Jen se tam dostat. Skoro ideální je vyrazit na 
kole z Kaplice, kam se dostaneme vlakem. Doporučuji zastavit se 
na zdejším náměstí, je opravdu pěkné. Pokračujeme směr Malonty, 

Pěšky je to daleko? A co na kole! Pohorská Ves, Uhliště, Baronův most – možnost ubytování, restaurace. 
Cesta dále vede přes zapomenutou ves Pohoří na Šumavě, lehce se 
dotkne říčky Lužnice, provede nás okolo Huťského rybníka se zbytky 
sklářské hutě. Navštívíme Černé Údolí, Hojnou Vodu – možnost 
ubytování a restaurace –, Dobrou Vodu s monumentálním kostelem 
a úžasným výhledem na Třeboňsko. Přes Terčino údolí, přírodněkra-
jinářský park, dorazíme do Nových Hradů, kde je možno nasednout 
na vlak k domovu. Celkově tento výlet obnáší 60–70 km ujetých na 
kole úžasnou krajinou, což rozloženo na dva dny, by měl zvládnout 
skoro každý. Přijeďte se projet!

Tom Turista
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Barokní zámek v Potštejně byl 
postaven v roce 1749 hrabětem Ja-
nem Ludvíkem Harbuval Chamaré. 
Zámek je dnes soukromým majet-
kem, a přestože prochází postupnou 
rekonstrukcí, je již rok částečně pří-
stupný veřejnosti. V jeho interiérech můžete obdivovat nejenom 
krásnou štukovou výzdobu, ale také zajímavé exponáty dokumentující 
život na zámku v 18. a 19. století.

Přijeďte, jste srdečně zváni 
a nejenom na historický víkend v Podorlicku.

Šumná Orlice 31. 5. 
Vítaní léta v Chocni 20.–21. 6. 

Festival Orlická brána v Žamberku 25.–26. 7. 

Rádi navštěvujete zajímavá místa i stejně 
zajímavé akce? Máte rádi českou historii 
a památky? Věříme, že ano. Proto vás také 
o víkendu 23.–25. května zveme na pár 
z mnoha poutavých míst turistické oblasti Orlické hory 
a Podorlicko. První ročník akce vás zavede například do 
Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, který je zatím veřej-
nosti nepřístupný, nicméně o historickém víkendu i on 
ožije duchem dávných časů.

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí nechal vystavět v letech 1829 až 
1833 majitel panství Josef Kinský podle plánů vídeňského architekta 
Jindřicha Kocha. V roce 1992 se zámek vrátil v restituci Josefu Kin-
skému, který zahájil jeho rozsáhlou rekonstrukci s cílem zpřístupnit 
zámek veřejnosti. 

Potštejnský hrad, založený rodem Drslaviců, už od 13. století maje-
státně střeží údolí Divoké Orlice. Přestože z něho zbyla jen rozsáhlá 
zřícenina, jeho areál nedávno prošel důležitou rekonstrukcí a najdete 
tu např. kapli sv. Jana Nepomuckého, poslední zastavení křížové 
cesty „Boží hrob“, pamětní desku Jiráskova „Pokladu“ nebo ve čtvrté 
vstupní bráně expozici o historii hradu. 

Otvírání hradů a zámků Podorlicka Program:
23. 5. pátek (Kostelec nad Orlicí, koupaliště) 
21.00 – koncert skupin Sunset Blvd. a G-point Funkction 
24. 5. sobota (Potštejn, zámek)
9.00 – zámecký jarmark, projížďky v kočáře, soutěže pro malé i velké
18.00 – koncert komorního souboru

– po celý den kostýmované prohlídky zámku
24. 5. sobota (Potštejn, hrad) 
11.00 a 15.00 – program skupiny HISTORIKA 

– divadelní představení O králi Artušovi 
– dobové soutěže pro malé i velké

25. 5. neděle (Kostelec nad Orlicí, Nový zámek)
16.00 – dětská dílna – výroba dárků pro audienci u císaře
18.00 – příjezd císaře Františka Josefa I. a jeho první setkání s budoucí chotí Sisi  
18.10 – audience a předání dárků
18.30 – slavnostní ples na nádvoří zámku s ukázkou a výukou tanců 19. stol.
19.30 – koncert středověké hudby v podání skupiny GNOMUS
Po celý víkend na všechny akce zvýhodněné vstupné: 
• dospělí: 199 Kč 
• senioři: 99 Kč
• děti od 6  do 15 let: 99 Kč
Více informací o celé akci najdete na www.orlickehory-cz.info.

Jarníkova 1, 517 43  Potštejn
Tel.: +420 494 546 064
E-mail: zamek-potstejn@zamekpotstejn.cz
www.zamekpotstejn.cz

Zámek Potštejn

Lázeňská 93, 517 43  Potštejn
Tel.: +420 494 546 808
E-mail: ou.postejn@tiscali.cz
www.potstejn.cz

Hrad Potštejn 
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ročně vykoupat a kde jim lazebník 
musel oholit bradu. Z toho je patrné, 
že Toulovec byl nejenom bohatý, ale 
také citlivý a spravedlivý. Zemřel na 
přelomu let 1412–1413 a byl údajně 
pochován ve špitální kapli. Ale není 
to jisté. 
Ale jestli byl Toulovec vážený měšťan 
a nálepku lapky mu dal až roman-
tizmus 19. století, není podstatné. To, 
co podstatné je, že Toulovcovy maštale 
(15 km od Litomyšle) známe také díky 
pověstem o loupeživém rytíři, který se tu ukrýval ve skalních slojích. 
Odtud také vznikl dnešní název Toulovcovy maštale. Jsou to bizarní 
skalní útvary uprostřed nádherné přírody na ploše přes tisíc hektarů 
s hlubokými údolími. Ve skalních městech děti objeví nespočet 
průchodů, schodišť nebo jeskyní s kamennými skřítky, pohádkovými 
bytostmi a bájnými zvířaty. Výhled na rozeklané skály a zalesněná 
údolí nabízí dřevěná Toulovcova rozhledna. Když připočítáme, že je 
tu dodnes ukrytý Toulovcův poklad, školní výlet do Maštalí i nedaleké 
Litomyšle je více než lákavým. 

Školní výlet do Litomyšle
Není snad nikdo, kdo by neznal Litomyšl. Komu nic neříká 
skvostný renesanční zámek zapsaný do seznamu UNESCO, 
vybaví si třeba Bedřicha Smetanu, který se v areálu zámku 
narodil. Město proslavila také matka české kuchyně Mag-
daléna Dobromila Rettigová nebo svérázný a výjimečný 
umělec, za svého života nedoceněný, Josef Váchal. Světo-
vě uznávanou postavou byl také Zdeněk Kopal, astronom 
podílející se na výzkumu měsíčního povrchu.

Ale věděli jste, že v Litomyšli žil také loupeživý rytíř? Tím prý byl 
Vavřinec Toulovec z Třemošné (Túlovec), historií znám spíše jako 
bohatý měšťan. Záhadou ale je, jak ke svému majetku přišel. Přitom 
vlastnil například krčmy, mlýny, pivovar nebo několik vsí. Potom 
nelze vyloučit možnost, že byl původně opravdu loupeživým rytířem, 
což nebyl ve 13. i 14. století neběžný jev. Prý se účastnil nájezdů na 
Moravu a do Uher, za což byl pronásledován a ukrývat se měl právě 
v dnešních Toulovcových maštalích. 

To, co víme, je, že v letech 1407–1412 založil několik velkých nadací. 
Tu ke stavbě městského špitálu, jakéhosi tehdejšího sociálně-zdra-
votního zařízení, mu osobně stvrdil sám král Václav IV. Další nadace 
byla určena městským lázním, kam se mohli chudí chodit dvakrát 

Víte, za čí vlády zemřel Vavřinec Toulovec? Pokud ano, napište nám do 25. 5. 
na adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Tři ze správných odpovědí získají 
ceny věnované městem Litomyšl a sdružením Toulovcovy maštale. 

Smetanovo náměstí 72 
570 01  Litomyšl
Tel.: +420 461 612 161
E-mail: ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz

Informační centrum 
Litomyšl

Plastika dvojhvězdy Zdeňka Kopala

Toulovcova rozhledna

Toulovcovy maštaleToulovcovo nám. – kostel Rozeslání sv. Apoštolů

Pohled z věže na město



KAM na výlet

22

Vyzkoušíte si zařízení pro hmatové a sluchové vnímání (bosá stezka, 
stromový telefon, čichárium), objevíte totemy, prameny a studánky. 
Stezka je přístupná celoročně v délce 3,5 a 8 km, pro pěší i cyklisty. 
Vhodné pro rodinný výlet. 
Více informací získáte na http://rybnik.cz/stezka. 

Údolím Skuhrovského potoka
Výlet vás zavede do přírodní rezervace Třebov-
ské stěny na ojedinělou, smyslově naučnou stez-
ku „Údolím Skuhrovského potoka“. Čeká tu na 
vás celkem 15 zastavení, doplněných informač-
ními tabulemi. 

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

Turistické informační 
centrum

blatouch bahenní sasanka hajní

česnek medvědí

smolnička obecná
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Na pravou míru vše uvedl až docela 
nedávno historik Vladimír Karbusic-
ký. Jednalo se prý o jakési provolá-
ní, sepsané v předvečer slavné bitvy 
s Franky roku 845. To, převedeno do 
dnešní řeči, je: „Kroky překaž Théto, 
raději uvažuj, nezamýšlíme na tebe 
válku a nic zlého, kříži se neklaní-
me, hosty uvítáme.“ Mimochodem, 
historické prameny hovoří o této 
bitvě jako o nejpotupnější porážce 
křesťanství od pohanství.  Tehdy jsme 
ještě obhájili své bohy, ale kříž se 
blížil stejně jako velké změny, které 
nás teprve čekaly.   

Pár věcí mi ale vrtá hlavou. Nemě-
li bychom přejmenovat místa jako 
Kazín, Tetín, Libušín či Šárku? Došlo 
vůbec k dívčí válce? Kdo vlastně vyřkl 
„Libušina proroctví“? Koho si vzal za 

ženu Přemysl Oráč? Nebylo 
chybou Bedřicha Smetany 
složit operu Libuše a věno-
vat ji národu pro slavnostní 
příležitosti? Asi bude lepší, 
když to v tichosti přejdeme. 
Někdy je lepší dělat, že se nic 
nestalo.

-lgs- 

Osudná chyba Kosmova
Neřeknu nic nového, když prohlásím, že kronikáři mají 
občas tendenci „ohýbat“ historii tak, aby byla taková, 
jakou si ji doba žádá. Nejinak tomu bylo v případě Kosmy, 
který totéž dělal s historií ve prospěch vládnoucích Pře-
myslovců. Ale nemějme to kronikářům a dějepiscům za 
zlé. Mívali to mnohdy těžké. 

Kosmas se ale dopustil osudné chyby. Jednoho dne objevil v archivu 
svatovítské kapituly záhadný nápis. Byl psaný jakoby latinsky, ale nikdo 
ze současníků mu nerozuměl. Latinská písmena jen jaksi zachycovala 
slovanskou řeč, která zněla takto: „Krok´kazi Tetha lubossa przemysl 
mnata voj´n nizla kr´z mys neklan gostivit“. Slovo przemysl asi utvrdilo 
Kosmu v domněnce, že se jedná o Přemyslovce, a odtud bylo jen krů-
ček k jejich prvnímu rodokmenu. Tak spatřila světlo světa první bájná 
přemyslovská knížata Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, 
Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít. 

Foto: Archiv ČSOP Podorlicko
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Vemte děti na výlet

www.kampocesku.cz



Vážení a milí čtenáři,
co nového v kultuře? Stá-
le něco. Teď, počátkem 
května, bych se raději 
ptal kde. Kde? Stále čas-
těji venku, pod širým 
nebem, na našich náměs-
tích a návsích, v ulicích 
měst, v přírodě. 

Takový hromadný přesun pod jarní oblohu má 
nesporně mnoho výhod. Člověku se jistě lépe 
dýchá, jarní sluníčko a vlahý vzduch mocně 
zesilují zážitek z divadelního představení, kon-
certu a všeho toho, čeho se my, homo culturalis, 
tak rádi stáváme svědky. Dalším příznakem jara 
v kultuře jsou všudypřítomné grily s klobáskami 
provokativně šířícími vůni po dalekém okolí, 
dokonalejší zásobování pivem a vůbec lepší 
péče o blaho občana ve veřejných prostorách. 
To je však jiná kapitola.

Vezměte děti, partnera, či sami sebe na výlet 
a vězte, že všude se něco děje, že není mís-
ta v české kotlině, kde by vás ohrožovala na 
životě nuda.

Michael Švec

Lásky čas
Na kopcích ohně zaplály, nad ránem uva-
daly a máj ujal se vlády nad krajem. Bráním 
se recitovat Máchu a pevně věřím, že i bez 
toho je všem jasné, jakým směrem se mé 
myšlenky ubírají. 
Máj je měsícem, kdy se obyčejně i ti necitliví mění 
v bytosti veskrze lidské a my ostatní se stáváme 
klubíčky touhy. Cítíme nutkání vzít někoho za ruku 
a odvléct jej do voňavé krajiny, kde právě rozkvétají 
louky, plané višně a vše je takové radostné, nadějné, 
že by člověk tolik radosti a naděje sám neunesl.
Snad právě proto, že ve dvou se to lépe táhne, platí 
odjakživa nepsané pravidlo, kdo je jeden, půlka 
ho chybí. Proto abychom byli celí, potřebujeme 
býti dva.
Kdo se tedy nemáte s kým podělit o radosti a  sta-
rosti, hledejte sobě druha. Teď je ten pravý čas. 
Jednoho dne se z vaší lásky vyklube další človíček, 
kterého budou trápit stejné problémy s láskou, jaké 
trápily vás. Potom si ve chvíli, kdy toto rodičovským 
okem zmerčíte, můžete říct, že svět stále funguje 
tak, jak má.

Obrázek z knihy O panence, která tence plakala.
Vydalo nakladatelství Baset



BZ je v květnu otevřena denně 9.00–19.00, skleník Fata 
Morgana zůstává v pondělí uzavřen. 
Nenechte si v květnu ujít: 
30. 4.–20. 5. Robert Halamíček: Mikrosvět 
bezobratlých. Fotografická výstava ve výstavním sále
3. 5. W. I. T. C. H. ... se vracejí do zahrady...
10.–25. 5. Výstava bonsají
15. 5. Seznamte se s botanickou zahradou: 
Hajní květena. Provázení. Sraz v 16.00 u pokladny 
Areálu Jih (venkovní expozice)
18. 5. 17.00 Hudební procházky – Trio Iuventa
22.–25. 5. Trvalkové dny
22. 5. Seznamte se s botanickou zahradou: Kosatce 
Provázení. Sraz v 16.00 u pokladny Areálu Jih (venkovní expozice)
25. 5. Trinity Concert Band (UK)
– ve 14.00, kolonádní koncert
25. 5. 17.00 Hudební procházky – Pražská harmonie
31. 5.–29. 6. Výstava motýlů ČR

Botanická zahrada 
hl. města Prahy

Nádvorní 134 
171 00  Praha 7-Troja 

Tel.: +420 234 148 111 
Fax: +420 233 542 629 

E-mail: info@botanicka.cz 
www.botanicka.cz

Co se děje v Botanické zahradě 
hl. města Prahy

Národní zemědělské muzeum Praha

Otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
Vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 150 Kč; 
každou první středu v měsíci 13.00–17.00 vstup volný.
18. května – Mezinárodní den muzeí – VOLNÝ VSTUP!
Bezbariérový vstup.
STÁLÉ EXPOZICE:
Vývoj výroby potravin v 19. a 20. století – staré řemeslné 
nářadí a dílenská zařízení. 
(Velký sál v 1. patře)
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM Praha 
– unikátní historické traktory a stroje. 
(Velký sál ve sníženém přízemí)
Malá muzejní farma – 1. část živočišná, která nabízí ukázky 
chovu domácích zvířat – živé králíky, slepice a ovce valašky; 
2. část rostlinná, na malém sousedním políčku – různé 
zemědělské plodiny a další rostliny udržované od jara do 
podzimu ve stavu vegetace.
(Muzejní dvůr, vchod přes hlavní vestibul nebo z Letohradské ul.)
VÝSTAVY:
Brambory – skrytý poklad
Rok 2008 byl organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) 
vyhlášen Mezinárodním rokem brambor. NZM Praha se při-
pojuje k oslavě této plodiny výstavou, která se věnuje původu 
a historii brambor, jejich zavedení na evropský kontinent 
a do Čech, botanickým vlastnostem a chemickému složení, 
pěstování, sklizni, skladování a také jejich využití.
(Výstavní sál v 1. patře, od 18. 4. do 3. 8.) 
Kosatce 
Tradiční výstava květin pořádaná ve spolupráci s Botanickou 
zahradou hl. města Prahy. 
(Vestibul nebo 1. patro, přesný termín závisí na době 
výkvětu kosatců – sledujte www.nzm.cz) 
PŘEDNÁŠKY: 
Vzhledem k rekonstrukci konferenčního sálu bude před-
náškový cyklus NZM Praha pokračovat až v podzimních 
měsících t. r. – sledujte www.nzm.cz.
MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM PRAHA
NZM – Zámek Kačina u Kutné Hory, Muzeum českého ven-
kova, adresa: 284 01  Kutná Hora; Tel.: +420 327 571 170
NZM – Čáslav, Muzeum zemědělské techniky, adresa: U Dro-
bovic 1762, 286 01  Čáslav; Tel.: +420 327 311 146; Mobil: 
+420 604 236 611
NZM – Lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, 
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, adresa: U Bezdreva 
17, 373 41  Hluboká nad Vltavou; Tel.: +420 387 965 340
NZM – Valtice, Muzeum vinařství, zahradnictví a životního 
prostředí, adresa: nám. Svobody 8, 691 42  Valtice; Tel.: 
+420 519 352 144
Spojení: metro A – Hradčanská nebo metro  
C – Vltavská, tram 1, 8, 15, 25 a 26, st. Letenské nám.

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, Praha 7

Tel.: +420 220 308 200; Fax: +420 233 372 561
E-mail: nzm.praha@nzm.cz

www.nzm.cz

Vchod – Karlova 1 nebo Mariánské náměstí 5, Praha 1
Tel.: +420 222 220 879, 733 129 257
Otevřeno denně 10.00–18.00
PROHLÍDKY / TOURS 
(220,- dospělí / 140,- studenti, důchodci)

- ZRCADLOVÁ KAPLE / MIRROR CHAPEL
- MERIDIÁNOVÝ SÁL / MERIDIAN HALL
- BAROKNÍ KNIHOVNA / BAROQUE LIBRARY 

HALL
- ASTRONOMICKÁ VĚŽ / ASTRONOMICAL 

TOWER
KONCERTY / CONCERTS       (500,-/600,-/700,-)

www.klementinum.com

Klementinum



Národní ústav lidové kultury

Národní ústav lidové kultury Strážnice pořádá ve dnech 
22.–24. 5. v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Mora-
vy (skanzen) akci pod názvem „Abeceda řemesel“, kte-
rá seznámí návštěvníky s řemesly, výrobními činnostmi 
a pracemi spojenými s tradičním životem na vesnici. 
22. a 23. je akce určena převážně pro školy, 24. pak i pro 
širokou veřejnost.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 25 Kč, rodinné 100 Kč.
Ve dnech 30.–31. 5. proběhne již 26. ročník festiva-
lu „Dětská Strážnice“, který pořádá město Strážnice 
a NÚLK. V těchto dnech ožijí ulice města, zámecký park 
i skanzen vystoupeními malých tanečníků. Diváci mohou 
obdivovat bezprostřednost dětí a krásu jejich folkloru, 
který do Strážnice přivážejí z celé České republiky.

Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62  Strážnice

Tel.: +420 518 306 611 
Fax: +420 518 306 615

www.nulk.cz

24. 5. Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice 
– turistický pochod – 20 km – Vydáme se po stopách 
mluvícího kocourka Mikeše, který šel do světa, aby mohl 
babičce koupit nový hrneček. Po cestě prožil mnohá dob-
rodružství, se kterými nás seznámí naučná stezka. Místa, 
kde žily pohádkové postavy z knih Josefa Lady nám při-
blíží 6km trasa Pohádkové Hrusice. Na zastaveních jsou 
pro nás připravena překvapení, probíhá Velká razítkovací 
soutěž.

www.laduv-kraj.cz

Ladův kraj

Co se děje na Železnorudsku

31. 5.–1. 6. Zahájení letní turistické sezony + Den dětí
Sedačková lanovka na Pancíř pro děti a důchodce zdarma!
So – ZŠ Ž. Ruda – Sportovní den
13.00 slavnostní zahájení u Muzea historických motocy-
klů, pochod na Belveder – občerstvení, hudba, pivečko.
Ne – otevření nového Lanového centra Nad Nádražím
Den Dětí – zábava, soutěže…
Po celý víkend doprovodné akce a ubytování se slevou!

8. 6. Tradiční běh Železnorudskem (TJ Tatran)
14. 6. Zahájení provozu sedačkové lanovky na Špičák
21. 6. Slunovrat u Pomníku Barabů (přátelské setkání, 
voňavé klobásky, pivečko)
28. 6.–29. 6. Bike Weekend – bikuje celá rodina, SA Špičák

ITC Železná Ruda
Javorská 154

 340 04  Železná Ruda
Tel./Fax: +420 376 397 033

E-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

Ve Vysoké u Příbrami, v zámeckém areálu postaveném 
roku 1878, našel na více než dvacet let svůj druhý 
domov jeden z největších géniů české hudby Antonín 
Dvořák (1841–1904).
Zkomponoval zde mimo jiné opery Jakobín, Čert a Káča, 
Rusalka, také Requiem nebo druhou řadu Slovanských tanců.
Všechny tři patra zámečku slouží jako muzeum, ve skle-
pení byla otevřena Galerie Václava Kounice, Dvořákova 
švagra a stavitele zámku.
Úvodní část stálé expozice přibližuje hraběte Václava 
Roberta Kounice a jeho manželku Josefínu, významnou 
pražskou herečku. Podstatně rozsáhlejší část, věnovaná 
Antonínu Dvořákovi, podává informace o životě, díle 
i pobytu skladatele ve Vysoké. 

Památník Antonína Dvořáka 
Vysoká u Příbrami 69, 262 42  Rožmitál p. Tř. 

Tel./Fax: +420 318 618 115 
E-mail: pamatnik@antonindvorak.cz 

www.antonindvorak.cz

Památník A. Dvořáka ve Vysoké



Vysoké Mýto

Čermákovo Vysoké Mýto
Město Vysoké Mýto ve spolupráci s M-KLUBEM pořá-
dají ve dnech 24. a 25. května již XVI. ročník národní 
soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb „Čermá-
kovo Vysoké Mýto“. Každoročně se této přehlídky účast-
ní okolo osmi vybraných dětských hudebních souborů do 
40 členů s průměrným věkem do 19 let. Součástí přehlíd-
ky je průvod městem spolu s mažoretkami a samostatné 
koncerty v některých částech města a okolních obcích. 
Jedním z vrcholů dvoudenního setkání mladých hudeb-
níků je jejich společné nedělní vystoupení na vysokomýt-
ském náměstí se skladbami Jana Čermáka.

Sodomkovo Vysoké Mýto
Sodomkovo Vysoké Mýto je festival věnovaný vynika-
jícímu automobilovému designérovi a karosáři, vyso-
komýtskému rodákovi Josefu Sodomkovi, který svojí 
invencí, originalitou a smyslem pro eleganci učinil ze 
značky Carrosserie Sodomka vlajkovou loď českoslo-
venského karosářství 30. a 40. let 20. století. II. roč-
ník Sodomkova Vysokého Mýta proběhne ve dnech 
7. a 8. června a jeho téma je Sodomka a vozy Aero. 
Tak jako při I. ročníku bude i letos rozhodně co k vidění 
a slyšení: vozy s karosériemi Sodomka, sériové Aerovky, 
četnictvo, armáda, bicyklisti, sličné dámy a zdvořilí gen-
tlemani, swingové big bandy, mezi nimiž zazáří Ondřej 
Havelka a jeho Melody Makers, ale hlavně legendární 
AERO 50 DYNAMIK.

Informační centrum 
B. Smetany 92, 566 32  Vysoké Mýto

Tel.: +420 465 466 112/113; Fax: +420 465 466 110 
E-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz

www.vysoke-myto.cz
www.muzeum.myto.cz



… festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří a mnoho 
doprovodných akcí.

PROGRAM FESTIVALU ZÁBAVY

Hlavní Program  festivalu zábavy BMUE 2008
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
přehlídka ohňostrojů 23. 5.–6. 6.

NOC KEJKLÍŘŮ
divadlo na rynku 23. 5.

MUZEJNÍ NOC 24. 5. (17. 5.–1. 6.)
DĚTSKÉ DNY UPROSTŘED EVROPY
zábava pro děti 1. 6.

ZÁBAVA POD HRADBAMI
festival pro každého 6.–8. 6.

DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka 
historie dopravy 6.–8. 6.

LIDOVÁ HRADNÍ SLAVNOST 
zábava na Špilberku 8. 6.

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – přehlídka ohňostrojů
OHŇOSTROJNÉ PRELUDE I 
Denisovy sady 23. 5. ve 22.30

OHŇOSTROJNÉ PRELUDE II
Brněnské výstaviště 24. 5. ve 22.30

SOUTĚŽNÍ OHŇOSTROJE
Brněnská přehrada

29. 5., 31. 5., 2. 6., 4. 6. 
ve 22.30

OHŇOSTROJNÉ GRANDFINÁLE
hrad Špilberk 6. 6. ve 22.30

VELETRŽNÍ, SPORTOVNÍ, DOPROVODNÉ A PŘIDRUŽENÉ AKCE
SUPERPRESTIGE 2008 – mezinárodní závod v triatlonu 18. 5.

BALLOON JAM – svátek balónového létání 22.–25. 5.

SOCHY V ULICÍCH – Brno Art Open 2008 23. 5.–27. 6.

VÝSTAVIŠTĚ OPEN 80 LET – den otevřených dveří 24. 5.
VELETRŽNÍ BĚH BRNEM
mezinárodní závod Českého poháru 2008 24. 5.

50 LET LETIŠTĚ BRNO – den otevřených dveří 25. 5.
ČESKÝ POHÁR DRAČÍCH LODÍ 2008
závod speciálních lodí 31. 5.–1. 6.

AUTOTEC 2008 – mezinárodní veletrh užitkových vozi-
del, dílů a servisní techniky 4.–8. 6.

VESELÉ SPORTOVÁNÍ NA VESELÉ – sport v centru Brna 5.–8. 6.

HIP HOP NA VESELÉ – hudba a skate park v centru Brna 7. 6.

IN-LINE ALPIN SLALOM - závod na kolečkových bruslích 7.–8. 6.
SAMSUNG RUNNING FESTIVAL – charitativní běh  
pro širokou veřejnost 8. 6.

Turistické informační centrum
města Brna
IC Radnická 8 (Stará radnice)
Tel.: +420 542 211 090
E-mail: info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

Další informace o možnostech trávení volného času v Brně 
naleznete na www.ticbrno.cz, www.brno.cz. Podrobnosti 
k festivalu na www.ignisbrunensis.cz.

Foto: SNIP&CO, David Židlický

BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY 2008



Expozice: historické sály, historické salonky, virtuální 
bitva 1805, podzemí, výstavy

Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci se Střední zahrad-
nickou školou v Brně pořádá již sedmým rokem výstavu 
živých květin v prohlídkové trase zámku. Vernisáž se koná 
ve čtvrtek 15. května v 16.30 v Historickém sále. Součás-
tí vernisáže bude módní přehlídka svatebních šatů a kytic. 
Na závěr se uskuteční prohlídka vyzdobených interiérů.
30. května bude na zámku zahájena výstava „JUDr. Vác-
lav Kounic – osobnost, politik a mecenáš“ k příležitos-
ti 100. výročí darování Kounicova paláce brněnským 
studentům.
Od 4. 6. do 25. 7. můžete navštívit výstavu obrazů Josefa Lady. 
K vidění budou obrázky s motivy na různá roční období, 
ukázky z dětských ilustrací a vybrané kresby vojáka Švejka.

Zámek Slavkov – Austerlitz
Palackého nám. 1 

684 01  Slavkov u Brna
Tel./Fax: +420 544 221 685 

+420 544 227 548
E-mail: info@zamek-slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz
Otevírací doba:
IV, X, XI 
denně mimo po 9.00–16.00
V, IX
denně mimo po 9.00–17.00
VI–VIII
denně 9.00–17.00
XII (1.–14.)
denně mimo po 9–16

Zámek Slavkov – Austerlitz

Monumentální barokní zámek z poloviny 18. století byl po 
několik staletí rezidencí rodu Kouniců, z nichž nejznáměj-
ším byl Václav Antonín, státní kancléř čtyř císařů.

Sto patnáct komnat s bohatou uměleckou výzdobou 
reprezentuje italské pojetí zámeckého života od raného 
baroka až po období klasicismu. Mezi nejkrásnější míst-
nosti patří Sál předků, Rubensův sál a kaple sv.  Kříže. 
Unikátem je centrální oválný sál zvaný Historický, kde 
bylo po bitvě u Slavkova uzavřeno 6. prosince 1805 pří-
měří mezi Francií a Rakouskem.
Přilehlý park s bohatou sochařskou výzdobou byl navržen 
ve stylu francouzských barokních zahrad a patří k nejvý-
znamnějším ukázkám historické zeleně na Moravě.

foto: R. Lánský

foto: R. Lánský

foto: R. Lánský

foto: R. Lánský



Redakce magazínu KAM po Česku, KAM za kulturou, Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3
 Tel.: +420 222 944 817; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz

Přílohu KAM za kulturou najdete také 
na našich webových stránkách

www.kampocesku.cz

Edice KAM po Česku ©

aneb jednou nohou v nebi
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Kuriozity po Česku 
aneb jednou nohou v nebi
 
Věděli jste, že do Hořovic každý den při-
chází slunce svou vlastní branou? Že 
v Chrasti můžete vidět kousek Ďáblovy 
bible a v Ústí nad Labem zase nejšikmější 
stavbu na sever od Alp? Tušíte, kde stá-
val zpropadený zámek, kde hledat scho-
dy, co vedou do nebe, a kde žil loupež-
ník Toulovec? Viděli jste už nad Libercem 
UFO, na Šumavě Carnac nebo les kozo-
rohů? Pokud ne, hledejte odpovědi na 
tyto a mnohé další otázky v prvotině edič-
ní řady Kam po Česku..., která je prostým 
dokladem tvrzení, že je možné se dotknout 
nebe. Nechte se inspirovat a podívejte se 
na Českou republiku z trochu jiného úhlu.

Kuriozity zakoupíte v síti vybraných informačních center, u svého knihkupce 
nebo si je můžete objednat v naší redakci, případně na internetových 
stránkách 

www.baset.cz.

Chceš novou motorku?
Šet i s In-kartou!

www.inkarta.cz

S In-juniorem ušet íš 
50 % na jednosm rných 
a zpáte ních jízdenkách.



Hlavní náplní mapy je turistický obsah na kvalitním topogra� ckém podkladu. Základem je kompletní síť 
značených turistických tras. Tato síť je doplněna o značky turisticky významných objektů a zajímavostí. 

Kromě turistického obsahu je v mapě zobrazena také síť značených cyklotras. 
Součástí mapy je i souřadnicová síť WGS-84, kterou využijí zejména majitelé GPS navigací. 

Formát: 960 x 660 mm (složená 120 x 220 mm), Cena: 89,- Kč

První tituly z nové řady turistických map 
v měřítku 1:50 000

Sklonoměr ZDARMA

Soutěžní otázky:

1. Na kterém místě se nachází známé naleziště 
polodrahokamů Votrubcův lom? 

2. Na jaké mapě se nachází největší jeskynní 
systém v Čechách s tzv. chalcedonovými růžicemi? 

3. Jak se jmenuje a kde se nachází umělá jeskyně 
s vytesanými reliéfy zvířat inspirované bajkou 
Ferina Lišák.

Kartografi e PRAHA, a. s., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446, fax: 221 969 444, e-mail: info@kartografi e.cz www.kartogra� e.cz

Odpovědi zasílejte na adresu: kam@baset.cz.
5 nejrychlejších správných odpovědí obdrží první 4  tituly z nové řady turistických map v měřítku 1:50 000.

Tituly si můžete objednat telefonicky, e-mailem, poštou či přes náš e-shop.






