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každé roční období má své zvyky a tradice, ale co se děje 

v době adventní, jaksi překračuje běžný roční průměr. Někdo 

možná zapochybuje, možná obočí povytáhne, ale to je asi 

tak vše, co s tím může dělat. Advent je prostě čas, který kro-

ky mnohých z nás na jarmarky vánoční vede, bez ohledu na 

mumraj a tlačenice, které tam na nás čekají. Ba co víc. V kos-

tele na Rybově České mši vánoční potkáte nejednoho nezna-

boha, který se zjihle až nábožně topí v tónech překrásné var-

haní hudby. Prostě něco na tom adventním čase bude. 

A když už jsem to nakousl, připomeňme si jednu moc krás-

nou adventní tradici – barborky. Milé nezadané slečny, pře-

devším vám je tato tradice určena. Víte, že si máte na svátek 

sv. Barbory opatřit větvičky třešní? Tedy pokud se chcete do 

roka vdát. Potom se ale musíte vydat do třešňového sadu, 

ulomit pár větviček, donést je domů, dát do vázy a čekat. Po-

kud vám na Štědrý den rozkvetou, do roka se vdáte za boha-

tého a hezkého chlapce. Pokud se však svého prince na bí-

lém koni letos nedočkáte, nezoufejte, ulovíte ho napřesrok. 

Ale pozor! Prince na bílém koni si v zimě můžete dost dob-

ře splést se svatým Martinem, kterého vám však lovit nedo-

poručuji. 

Aby vám, ale i nám ostatním čekání na Štědrý den lépe utek-

lo, zpříjemnit si je můžeme společně na některé z  advent-

ních akcí, například při rozsvěcení stromečku. Tou dobou bý-

vají naše náměstí často plná nejrůznějších vůní, třeba cukro-

ví, medoviny nebo pečených kaštanů, a podvečerním tichem 

se nesou tóny varhan z nedalekého kostela. Mám na vás, pře-

devším dospělé, ještě jednu malou prosbu. Když už budeme 

v tom adventním rozjímání, dejme si ruku na to, že k sobě bu-

deme už jen a jen slušní.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Kouzlo divadla
Na televizní seriály se dívat nemusíme, ale proč by-
chom neměli chodit do divadla? Divadlo je od ne-
paměti zrcadlem lidského počínání. Přestože je di-
vákům nastaveno nejrůznějšími formami, vždy tak, 
aby pochopil. Jinak nemá divadlo smysl. 

Divadlu zima přeje, a proto vás chci pobíd-
nout k  návštěvě divadla, které vám nabí-
zí prostor pro kulturní zážitek, který patří 
leckdy právě k  těm nezapomenutelným. 
V  dnešní době lze vybírat mezi nejrůzněj-
šími typy divadel, která se liší žánry a  také 
prostředím. Například loutkovému divadlu 
se u  nás velice daří. Nejen že jsou předsta-
vení určená pro děti, ale také pro každého 
dospělého diváka. Loutky mají svou historii 
a živého ducha. Vždyť vzpomeňte si na neza-
pomenutelné marionety, které vytvořil pro 
divadlo J. Skupy výtvarník a sochař Jiří Trnka.

40 let výročí
 od úmrtí Jiřího
 Trnky

Byl to český výtvarník, 
ilustrátor, sochař, sce-
nárista a režisér animo-
vaných fi lmů.
Studoval na  plzeňském 
reálném gymnáziu a Jo-

sef Skupa, jeho profesor kreslení, ho přizval 
ke spolupráci s loutkovým divadlem. S lout-
kářem Skupou spolupracoval i v pozdějších 
letech a vytvořil pro jeho divadlo řadu lou-
tek. Sám vedl v  letech 1936–1937 vlastní 
loutkovou scénu Dřevěné divadlo. Jiří Trnka 
zemřel po dlouhé nemoci 30. prosince 1969 
v Praze ve věku pouhých padesáti sedmi let. 
Byl jedním ze zakladatelů našeho loutkář-
ství i  loutkového fi lmu, které  proslavil jako 
jeden z mála po celém světě.

Úsilí o české divadlo
Zrod novodobého českého divadla je těsně 
spjat s národním sebeuvědoměním.
Divadlo v něm totiž sehrálo významnou roli 
a  nabylo silné společenské  funkce, která 
nadále určovala jeho vývoj. Určitě bychom 

neměli opomenout umělce, kteří nema-
lou měrou přispěli k  národnímu obrození. 
Například Vojtěch Hynais, významný malíř 
a autor současné opony Národního divadla. 
V době obrození také poprvé zazněla na je-
višti budoucí česká hymna – píseň Kde do-
mov můj. Kristina Leštinová

Naštěstí do divadla chodí čím 
dál víc lidí a nabídka hraní se 
stále rozšiřuje.

Divadlo neumřelo, ba naopak 
je důkazem, že jsme kulturním 
národem.
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Dopisy čtenářů
Dobrý den, nedostanu se každý den do  info-
centra v našem městě, a proto se mi běžně stá-
vá, že Váš časopis JEŠTĚ nemají nebo UŽ ne-
mají, a to v rozmezí několika dní. Mají jen ně-
meckou a anglickou verzi. Proto se chci zeptat, 
zda není možné dodávat jim více výtisků. Jis-
tě by to uvítali všichni, na které se nedostane. 
Přeji příjemný den. 

Jana Křížová, Brno

Dobrý den, paní Křížová, rozumím Vaší připo-
mínce, ale má to jeden menší háček. Pracov-
nice infocentra by se měla v takovém přípa-
dě ozvat a informovat nás o nedostatku ma-
gazínů KAM po Česku. V opačném přípa-
dě ani netušíme, že je jich nedostatek. Vám 
mohu poradit jedno. Pokud budete chtít, mů-
žete si na příští rok 2010 objednat dodává-
ní magazínu KAM po Česku přímo do Vaší 
schránky. Cena za všech devět vydání v roce 
2010 je včetně poštovného a balného pou-
hých 252,- Kč.

Vážená redakce, děkuji Vám za  moc krásný 
a  zajímavý časopis, s  jehož obsahem jsem 
moc spokojen, hlavně s  tipy na  výlety, které 
vesměs i absolvuji. 

Jiří Otlík ml., Kravaře

Hodně reakcí dostala redakce také k sou-
těžní otázce z minulého čísla „Stoprocentní 
ochutnávka“. Tady je několik z nich. 

• Místní specialita se nazývá „Pavlišovský ří-
zek“. Je to smažený řízek s houskovým knedlí-
kem a se zelím. Je to děsná dobrota. 

Jiří Jíra, Jablonné nad Orlicí
• …řízek Pavlišov, zvaný „pavlišovák“, pojme-
novaný podle vesničky ležící vedle Náchoda. 
Podle vcelku nejasné fotografi e by to mohla 
být i „Cmunda pana podkoního“ (bramboráko-
vá kapsa plněná uzeným masem s knedlíkem 
a zelím). Obě speciality stojí za ochutnání! 

Josef Cerman, Jilemnice
• Pavlišovský řízek, alespoň u  nás v  Jaroměři se 
tomu tak říká. Vřele doporučuji, je to velká bašta!!! 

Eva Hanáková, Jaroměř – Josefov

Luděk Sládek, šéfredaktor

Víte, v jakém roce poprvé zazněla pí-
seň Kde domov můj? Pokud ano, na-
pište nám do 10. 12. na adresu redak-
ce nebo na info@kampocesku.cz. Pro 
tři ze správných odpovědí máme při-
pravené mapy.



Už teď si můžete objednat magazín KAM po Česku a přílohu KAM za kulturou. 
Od ledna 2009 Vám tak budou dodávány obě periodika na privátní adresu.
Cena předplatného je 252 Kč a zahrnuje všech 9 vydání v roce 2009. 
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KAM na výlet 
s Vlastimilem Urbanem
Režisér a střihač pořadů Vypadáš 
skvěle, S Jakubem na rybách, Retro, 
Fokus ČT24, Uvolněte se, prosím aj. 
Mezi jeho koníčky patří potápění, ry-
baření, cyklistika, jachting a ve vel-
ké míře cestování po zahraničních 
lokalitách i poznávání krajiny české. 
Jeho cestovatelské motto je: Co člo-
věk v životě uvidí a zažije, to jediné 
mu už nikdy nikdo nevezme.

Pocházím z Vysočiny, z krajiny tak akorát vy-
vážené poměrem kopců a údolí, mezi nimiž se 
občas objeví vodní plocha, řeka či potok. Vel-
mi rád se vracím na jedno místo, kde se ještě 
stále pořádají malé hudební festivaly s  neo-
pakovatelnou atmosférou, již jsem měl mož-
nost nesčetněkrát zažít na vlastní kůži. Kde se 
v blízkém okolí těžila a těží žula, takže místní 
lomy ukryté v  okolních lesích v  letních měsí-
cích skýtají možnosti osvěžení se a protáhnutí 
celého těla v průzračné vodě. V jednom z nich 
jsem se také začínal potápět a řádně ukončil 
vstupní potápěčské zkoušky. No a v neposled-
ní řadě je to místo, kde bydlel a psal své dílo Ja-
roslav Hašek. Tím místem je hrad Lipnice, na-
cházející se v Lipnici nad Sázavou. Je to prý je-
den z  nejmohutnějších českých šlechtických 
hradů, založený na počátku 14. století.
Posledních pár let prochází velmi zdařilou re-
konstrukcí a  prohlídka hradu stojí oprav-
du za  to. Z  hradního opevnění je úžasný vý-
hled po celém okolí a hnedle pod hradbami se 
rozprostírá letní kino, které je využíváno prá-
vě k  produkci rockových festivalů, na  nichž 
snad nikdy nechyběl lahodný mok užívaný už 
po staletí jako tradiční přírodní medicína – me-
dovina. Toto místo na  mě už od  mého mládí 
dýchá nezaměnitelnou atmosférou s  hroma-
dou příjemných zážitků na hradě i v podhradí. 
Takže blíže, ku hradu blíže.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho nevšed-
ních zážitků na cestách blízkých i dalekých.

Kristina Leštinová
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František 
Benda
Přesně 22. listopadu si připome-
neme 300. výročí narození tohoto 
houslového virtuosa. Ale také hu-
debního skladatele či koncertního 
mistra královské pruské dvorní ka-
pely.

František (22. 11. 1709 – 7. 3. 1786) se na-
rodil v  rodině chudého tkalce ve  Starých 
Benátkách. Otec si přivydělával hraním 
na housle, hoboj a šalmaj v židovské kapele, 
maminka pocházela ze slavného muzikant-
ského rodu Brixiů. Pán z Klenové dal Františ-
ka vyučit hře na housle a věděl proč. Fran-
tišek zanedlouho hrál v  různých šlechtic-
kých kapelách u nás, ale také ve Vídni, Sed-
mihradsku, Varšavě nebo  Berlíně. Složil 15 
houslových koncertů a  přes 100 sólových 
houslových skladeb. Zajímavostí je, že Ben-
dové koncertují dodnes. Například hráli při 
otevření své pamětní síně (1993) a o 3 roky 
později na stejném zámku v Benátkách nad 
Jizerou natáčel Christian Benda životopisný 
fi lm o své rodině.                                    -kub-

Další slavné 
hudební výročí
Na konci letošního roku si připo-
meneme 150 let od narození dal-
šího z našich hudebních velikánů, 
Josefa Bohuslava Foerstera 
(30. 12. 1859 – 29. 5. 1951).

Narodil se v Praze a po vystudování varha-
nické školy nastoupil jako varhaník u sv. Voj-
těcha. Současně učil zpěv a  později půso-
bil jako ředitel kůru v chrámu Panny Marie 
Sněžné. Působil také v Hamburku a později 
ve Vídni, kam následoval svou manželku, so-
pranistku Bertu Lautererovou. Domů se vrá-
til až v roce 1918, po vzniku samostatného 
Československa. Jeho dílo je obsáhlé a zahr-
nuje snad všechny hudební žánry. Ale vedle 
komponování se věnoval také činnosti pe-
dagogické (třikrát byl zvolen rektorem Praž-
ské konzervatoře). Získal čestný doktorát 
Univerzity Karlovy a také jako první hudeb-
ník i titul národního umělce. Zemřel ve Vest-
ci u Mladé Boleslavi ve věku 92 let. 
-kub-
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Zasilatelská 
cena

252,-

Už teď si můžete objednat magazín KAM po Česku a od ledna 2010 vám 
bude dodáván na privátní adresu. Cena předplatného je 252 Kč a zahr-
nuje všech 9 vydání v roce 2010.

Zasílání magazínu 
KAM po Česku si můžete 
objednat na adrese: 
Redakce magazínu 
KAM po Česku,
Kubelíkova 30,
130 00  Praha 3,
nebo e-mailem na adrese: 
redakce@kampocesku.cz
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Inspirace pro zimní 
dovolenou
Chcete s celou rodinou zažít opravdu pohodovou zimní dovolenou na ho-
rách? Pokud patříte mezi ty, kteří si pro zimní radovánky vybírají lokace 
v Česku, mám pro vás pár doporučení, jak strávit letošní zimu.

Naše hory přinášejí v  zimě mimořádné re-
kreační, sportovní a  relaxační vyžití. Hote-
ly, horské boudy i chaty zaručují ubytování 
v  krásné přírodě s  mnoha možnostmi, jak 
dobu na  horách využít. Pro nadšené spor-
tovce, kteří každoročně vyhlížejí zimu a če-

kají na první sníh, aby mohli skočit do vázá-
ní svých lyží a  snowboardů, jsou rekreační 
střediska ideální. Skialpinisté a  běžkaři si 
určitě přijdou na své na hřebenech hor, kde 
jsou pro ně určeny trasy dle obtížnosti teré-
nu, díky tomu lze mnohé absolvovat s dět-
mi, jen stačí vybrat vhodnou cestu. 

Dovolená na  horách nemusí být pouze ak-
tivní, ale také odpočinková. V  posledních 
letech se objevují i sáňkařské dráhy, kde se 
vyblbnou nejen ti nejmenší. Znáte ten pocit, 
když se po celodenním dni schováte do vy-
hřáté sauny, sundáte si hřejivý svetr a při po-
hledu na praskající dřevo v krbu si vychut-
náváte svařák? Hurá, zima je za dveřmi.

Kristina Leštinová

Kostýmované prohlídky 
na zámku v Hořovicích
28. a 29. 11. 2009 od 10,00 do 14,00 hodin 
První adventní prohlídky zámku. 

5. a 6. 12. 2009 od 10,00 do 14,00 hodin 
Druhé adventní prohlídky zámku. 

12. a 13. 12. 2009 od 10,00 do 14,00 hodin 
Třetí adventní prohlídky zámku. 

Využijte pohodlí on-line prodeje vstupenek. 

12. 12. 2009 – Andělské zvonění
Tradiční setkání v  předvánočním zámku 
plné zpívání, soutěžení a psaní dopisů Ježíš-
kovi. Pořádá Domeček Hořovice.

13. 12. 2009 – Applausus pastoralis – pas-
týřské plesání
Vánoční koncert na  závěr adventních pro-
hlídek. Na  programu: Haura, Linek, Ryba, 
Schreier, české vánoční anonymy a jiné.

Více informací o  zámku a  aktuální přehled 
kulturních akcí naleznete na  internetových 
stránkách. 

e-mail: horovice@stc.npu.cz 
www.zamek-horovice.cz

KAM to vidí4
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170 let 
od narození 
Emila Škody
Emil Škoda byl nepochybně odbor-
níkem, technikem, organizátorem 
i obchodníkem velkého formátu. 
Jméno Škoda bylo celosvětovým 
pojmem a značkou kvality.

Emil Škoda se narodil 19. listopadu 1839 
v Plzni. Roku 1866 začal pracovat jako vrch-
ní inženýr ve  Valdštejnových strojírnách. 
Za 3 roky tento podnik od Valdštejna koupil 
za 167 642 zlatých. Půjčku mu poskytla celá 
rodina. V  roce 1871 začal budovat novou 
slévárnu železa a kovů a zahájil rekonstrukci 
starých dílen a montážní budovy. Škoda se 
záměrně pouštěl do  vývoje a  výroby tako-
vých zakázek, které představovaly odlitky, 
jaké v  jiných továrnách nebyli schopni při-
pravit. V  roce 1899 se z  fi rmy stala akciová 
společnost, ve které byl Emil Škoda generál-
ním ředitelem a předsedou představenstva. 
Zemřel 8. 8. 1900, bylo mu 61 let. 
-kris-

Kníže Oldřich, nejmladší syn knížete Bolesla-
va II., je na knížecí stolec dosazen počátkem 
11. století králem Jindřichem II., od kterého 
dostává Čechy v léno. 
Tento tvrdý a  energický vládce se pozdě-
ji do  českých dějin zapíše především díky 
mocenskému soupeření o  knížecí trůn se 
svým bratrem Jaromírem, proti kterému 
využívá i velmi drastických represivních me-
tod. Za svůj bohatý život stál kníže Oldřich 
u  zrodu Sázavského kláštera, odrazil útok 
Boleslava Chrabrého a  unikl ze zajetí. Když 
roku 1034 umírá při hostině, usedá na kní-
žecí stolec jeho syn Břetislav I.

-El Niño-

Mezi nejkrásnější české pověs-
ti patří jistě i ta o knížeti Oldřicho-
vi a jeho naplněné lásce ke krás-
né pradleně Boženě, kterou pojal 
za manželku. Pojďme si ho u příle-
žitosti 975. výročí jeho smrti připo-
menout očima historie.

Kníže 
Oldřich

Odvahu a  morální sílu 
nám posléze doda-
ly i  tety kuchařky, kte-
ré nás na  exkurzi vy-
bavily řízky, sušenka-
mi a  pitím. Paní učitel-
ky a  tety vychovatelky 
nás pak usadily do  au-
tobusu, a ještě než jsme 
se vydali vstříc staroby-
lé Kutné Hoře, řekla nám 
paní ředitelka Mgr.  Jit-
ka Hotová pár slov k  vý-
letu. V  Kutné Hoře jsme 
nejdříve navšívili nádher-
ný chrám sv. Barbory. Ná-
sledně jsme se přesunuli k  prohlídce Mu-
zea stříbra a středověkého stříbrného dolu, 
kde jsme se dozvěděli, jak se kutnohorské 
stříbro dobývalo a  zpracovávalo. V  dole se 
nám líbilo – hluboko pod zemí, každý z nás 
měl  helmu, ochrannou pláštěnku a baterku. 

Na závěr exkurze jsme si v ne-
daleké obci Sedlec prohléd-
li Kostnici. Zde jsme byli pou-
čeni, že uspořádání kostí má 
vést k hledání vzájemné har-
monie lidí živých a  k  tomu, 
aby si každý z  nás uvědo-
mil odpovědnost za  svůj ži-
vot a  vážil si ho. Odpoled-
ne jsme spokojení dorazili 
domů. A  ačkoli se nám vý-
let do  Kutné Hory moc lí-
bil, už jsme se těšili na tep-
lo v našich pokojích. Tako-
vouto exkurzi bychom rádi 
doporučili i žákům z ostat-

ních škol, jistě bude hezká třeba předvánoč-
ní Kutná Hora.
Na  závěr bychom chtěli poděkovat panu 
Ing.  Pavlu Vatlachovi, šéfovi fi rmy Výroby 
lepidel v  Kuří, který nám částečně uhradil 
dopravu. 

Podzimní exkurze
13. října jsme se vypravili na exkurzi do Kutné Hory. Ačkoli nás ráno mís-
to sluníčka vítala zamračená obloha a sychravé počasí, udrželi jsme si 
veselou náladu.

Když stromečky rozzáří 
náměstí
S příchodem posledního měsíce roku se můžeme těšit už tradičně na svá-
tek Barborky či Mikuláše, advent a samozřejmě tolik očekávané Vánoce.

Všechny jmenované svátky zakořenily v  li-
dové tradici především díky křesťanství. Bar-
bora i  Mikuláš se mohli pyšnit přívlastkem 
světců. I  advent a  Vánoce mají s  křesťan-
stvím úzkou spojitost. Čtyři neděle trvající 
advent připravuje věřící na nastávající osla-
vu narození spasitele Ježíše Krista, v  Česku 
připadající datu 24. prosince. 
Důležitým symbolem adventu se pravděpo-
dobně v 16. století stal tzv. adventní věnec. 
Ten se vázal ze zelených větviček jehličnanů 
a zdobil se obvykle čtyřmi svícemi symboli-
zujícími čtyři adventní neděle. Naproti tomu 
symbolem Vánoc se rovněž v 16. století stá-
vá vánoční stromeček. Dodnes se tato tradi-
ce zachovala, takže milým uvítáním vánoční 
doby se stalo i rozsvícení stromečků ve měs-
tech a na vesnicích. Běžte taky uvítat čas po-
hody do toho svého města, duch Vánoc zase 
ožije a malí i velcí se spolu budou těšit na to, 
co jim Ježíšek letos naježí. -El Niño-

Litomyšl, zdroj: fotobanka www.czechtourism.cz
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Poznáte je?
Letos jsme pro vás připravili fotosoutěž, 
ve které si můžete ověřit vaše znalosti České 
republiky. Pokud správně odpovíte, kde byly 
fotografi e pořízeny, získáte krásné ceny, kte-
ré věnovala fi rma Sport Hotárek s.r.o.

Pokud víte, odkud pochází jed-
notlivé fotografi e, napište nám 
do 10. 12. na adresu redakce nebo 
na info@kampocesku.cz. Pro 3 z nej-
více správných odpovědí má fi rma 
Sport Hotárek s.r.o. připraveny 
praktické ceny.

43

Coleman Celsius 3-stan

Čelovka Petzl Tikka Plus

Termoska Coleman 0,75

7KAM pro bystré hlavy
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Po  roce shromažďování historických 
faktů vznikla publikace Rampušák vy-
pravuje, která je poutavým vyprávě-
ním o historii Horské služby v Čechách, 
záchranných akcích, ale také zachycu-
je důležité okamžiky z historie lyžová-
ní. Čtenáři se tak dostává do rukou dů-
ležitý dokument, který populární for-
mou přibližuje šedesátiletou historii 
Horské služby Orlické hory. 

Členem HS je také autor knížky  Jo-
sef Lukášek,  kterého čtenářská veřej-
nost zná jako autora pohádek z Orlic-
kých hor nebo autora textů celé řady 
publikací z  oblasti cestovního ruchu. 
Publikaci vydalo Nakladatelství Oftis 
Ústí nad Orlicí v nákladu 500 ks (www.
oftis.cz). A  co má společného Horská 
služba Orlických hor s  Rampušákem? 
To se dozvíte, když si knihu přečtete. 

Míša Nováková

  Tak už víte, co má společného 
  Rampušák s Horskou službou? 
  Pokud ano, napište nám na adresu 
  redakce do 15. 12. nebo na 
  info@kampocesku.cz. Pro tři autory
  správných odpovědí má redakce 
  připravenou publikaci Rampušák 
  vypravuje.

Objednejte si pod 
vánoční stromeček

Nejkrásnější 
alpské silnice
• Francie, Itálie, Německo, Rakousko, 
 Švýcarsko
• nejkrásnější alpské průsmyky
• bohatě ilustrováno fotografi emi
• mapka každé trasy
• přehledné a praktické informace ke každé 

cestě
• praktický formát na cestu autem
Prodejní cena: 289 Kč
Formát: 165 x 235 mm
vazba: brožovaná V4

• mapa 1 : 500 000 s vyobrazením podzem-
ních prostor

• stručný popis jednotlivých objektů na ru-
bové straně mapy

• historická městská podzemí, hradní a  zá-
mecké sklepy

• katakomby, krypty, kasematy, vinné sklepy
• podzemní jeskynní systémy a  hornická 

podzemí i expozice
• česky, anglicky a německy
Prodejní cena: 89 Kč
vazba: skládaná mapa

Podzemí České republiky
Unikátní mapa České republiky s vyobrazením a popisem přístupných 
podzemních prostor na území České republiky. 

Víte, jakého formátu je tato mapa? Pokud 
ano, napište nám do 15. 12. na adresu re-
dakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro 
tři ze správných odpovědí má Kartografi e 
Praha připraveny zajímavé ceny.

Rampušák 
vypravuje
Horská služba Orlické hory 
vznikla 19. listopadu 1949. „Toho 
dne,“ citujeme knihu, „zaslal 
vrchní strážmistr Eduard Bláha 
hlášení, že v Deštném v Orlic-
kých horách bylo založeno zá-
chranné družstvo HZS.“
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Jana Lightburn
Angličtina s JŮ A HELE / 1, 2, 
3 netradiční učebnice + AUDIO CD
Věděli jste, že Jůheláci mluví také anglicky? Chtě-
li byste se přesvědčit, co dělají Jů, Hele a  Muf 
celý den, co dobrého si vaří na zub, jak se stara-
jí o malou sousedovic Annie a jaké nezbednos-
ti Muf vymýšlí? Pak si otevřete tuhle knížku, pro-
hlížejte si obrázky, které dobře znáte z  dětské-
ho vysílání České televize, a  pročítejte si přího-
dy našich kamarádů. Postačí vám k tomu umět 
už trochu anglicky. Kdo by se necítil jistý, otočí 
o pár stránek dál, podívá se do slovníčku nebo 
si přečte stejné příhody v češtině. Všechny tex-
ty si také můžete poslechnout na vloženém CD. 
Netradiční učebnice jsou koncipovány do scé-
nek s obrázky – jako průvodce každodenními 
situacemi a dialogy se slovní zásobou pro běž-
nou komunikaci. V Angličtině 1 si děti procvi-
čí přítomný čas prostý a průběhový a čas bu-
doucí, v Angličtině 2 a 3 přibude čas minulý.
Stupeň znalosti angličtiny: pro pokročilé.
Učebnice jsou doplněny mluvenou podo-
bou textu na  CD: anglický hlas Benjamin 
Beebe, český hlas Marie Retková.
Brožovaná, každá učebnice 249 Kč
3. díl vyjde 23. listopadu 2009

Edgar Dutka, Jiří Barta
Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny? 
Knižní podoba celovečerního trikového fi lmu 
Jiřího Barty a  Edgara Dutky – oba se podíleli 
na scénáři, Edgar Dutka fi lmový příběh převy-
právěl, režisér a animátor Jiří Barta jej ilustroval.
Moderní crazy pohádka plná proměn. Před-
staví vám věrolomného kocoura, který sice 
není hlavním hrdinou, ale co chvíli na sebe 
bere jinou podobu a  je hybatelem dobro-
družného příběhu oživlých odložených hra-
ček žijících v  zaprášeném kufru na  půdě 
a jejich přátel. Ti všichni musí čelit úkladům 
krutého Hlavy, vládce půdní říše Zla, a jeho 
neblahých spojenců. Děj plný napětí, tajem-
na a hravé fantazie je založen na tradičním 
souboji dobra se zlem a je prodchnut odvě-
kou touhou uchovat dobro ve světě.
Vázaná, 349 Kč

Marie Kšajtová, Jiří Havel, Radek Pilař
Od andulky po žížalu
Knižní podoba oblíbeného vzdělávacího 
cyklu z  pořadu Kouzelná školka hravou 

formou seznamuje děti předškolního 
a raného školního věku s jednotlivými 
písmenky abecedy. Je založena na dět-

mi oblíbených obrázcích Radka Pilaře, ob-
rázkových a  slovních hříčkách s  písmenky, 
jednoduchých dialozích a  snadno zapama-
tovatelných říkankách. Protagonisty knížky 
jsou stejně jako v  televizní podobě chytrá 
Myška a  nepoučená Vrána, která se teprve 
učí znát abecedu.
V knížce jsou využity původní obrázky Rad-
ka Pilaře a nové obrázky, které speciálně pro 
knižní vydání nakreslila podle Radka Pilaře 
Marcela Walterová.
Obrázková knížka je velmi vhodná pro ma-
teřské školy, předčítání v  rodinách i  začí-
nající čtenáře. Názorně seznamuje s  velký-
mi písmenky abecedy a na vložené záložce 
ukazuje i jim odpovídající malá písmenka.
Vázaná, 299 Kč

Václav Chaloupek
Fotografi e: Jaroslav Vogeltanz,
 Martin Milfort, Karel Brož 
Madla a Ťap
Madla a Ťap, štěně a malý rys. Určitě je znáte 
ze stejnojmenného večerníčku! Seznámí se 
poté, co matka rysice tragicky zahynula, ale ry-
sího sirotka naštěstí vypátral zoolog Aleš. Ten 
také dokáže, že rysík přežije a  v  Alešově pej-
skovi Madle najde nerozlučného kamaráda. 
Při jednom výletě se Alešovi zaběhnou a nena-
jdou cestu zpátky. A tak s nimi prožíváme dob-
rodružné putování Šumavou – hlubokými lesy, 
kolem horských jezer, slatin a  samot i  nejza-
padlejšími končinami. Pro nezkušená mláďa-
ta je to putování plné nových objevů, ale také 
nebezpečí. Vždyť Ťap se málem utopí a  střet 
s pytlákem se jim může stát osudným. Opětov-
né shledání s Alešem je o to radostnější.
Kniha s úchvatnými fotografi emi šumavské pří-
rody a jejích obyvatel zaujme malé i velké čtená-
ře dojemným příběhem i barvitým líčením krás 
jednoho z nejpůvabnějších koutů naší země. 
Vázaná, 299 Kč
Vyjde 9. listopadu 2009

Jiří Moc
Seriály od A do Z 
Lexikon českých seriálů
Lexikon původní české seriálové tvorby 

je prvním lexikonem svého druhu. Zahrnu-
je dvě stě třicet pět původních českých seri-

álů natočených za půlstoletí televizní seriá-
lové tvorby od roku 1959 až do současnosti. 
Kniha z  pera zkušeného novináře a  scenáristy 
přináší kromě ucelených faktografi ckých údajů 
i  osobní autorovo hodnocení, postřehy a  zají-
mavosti o fenoménu, jakým původní český seriál 
nepochybně je. Je doplněna černobílými i  ba-
revnými fotografi emi. Řada z nich jsou doposud 
nepublikované snímky získané často ze soukro-
mých archivů tvůrců nebo herců. Kniha je neoce-
nitelnou pomůckou pro všechny, kteří se seriálo-
vou tvorbou zabývají ve své profesi či studiu, ale 
díky autorovu „lehkému peru“ je poutavým čte-
ním také pro všechny milovníky českých seriálů. 
Vázaná,  399 Kč
Vyjde 30. listopadu 2009

Arnošt Vašíček
Návrat Strážce duší
Záhady a mystéria minulosti 
v kriminálních příbězích ze současnosti
Nová kniha známého spisovatele-záhadologa.
Je magický znak na  lebkách objevených 
v kryptě pod kostelem ve vesničce Křtiny dů-
kazem o existenci prastarého Bratrstva ohně? 
Žili mezi námi tajemní fexti? Střeží hrobku 
Vojtěcha z Pernštejna vraždící kletba? Nachá-
zí se na hradě Houska brána do jiných světů? 
Beletristické zpracování nových dílů televiz-
ního seriálu Strážce duší přináší čtyři napína-
vé kriminální příběhy. Jejich hrdinové se po-
koušejí nejen odhalit pachatele, ale i rozluštit 
velké otazníky českých dějin. Oproti televizní 
verzi má kniha bohatší děj a  obsahuje  více 
zajímavých faktů i nevšedních hypotéz.
Pevná vazba s přebalem,  269 Kč
Vyjde 23. listopadu 2009

S námi máte na výběr! Knihy z Edice ČT za-
koupíte v běžné obchodní síti nebo v inter-
netovém knihkupectví České televize. 
www.ceskatelevize.cz/eshop

Víte, kdo ztvárnil hlavní roli spisova-
tele a studentky archeologie v seri-
álu Strážce duší? Pokud ano, napiš-
te nám do 15. 12. na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. Pro pět 
ze správných odpovědí má Edice ČT 
připraveny zajímavé publikace.

www.edicect.cz

Vánoční čtení 
z Edice ČT
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Zažijte krásy 
jihočeské zimy
Přijeďte k nám na prodloužený víkend či rovnou na celý týden a užijte si 
zimních radovánek. Jižním Čechám totiž sluší i bílá barva. 

Lákavá je v  zimním období především Šu-
mava, která je nejen rájem běžkařů, ale 
může se pochlubit i dvěma největšími jiho-
českými areály pro sjezdové lyžování v Lip-
ně nad Vltavou a na Zadově. Pro běžkaře je 
však vedle více či méně známých tras na Šu-
mavě stále lákavější oblast České Kanady či 
Novohradských hor. 
V  zimě si však jižní Čechy můžete vychut-
nat třeba i při jízdě se psím spřežením nebo 
při výletu na sněžnicích. Dostatek prostoru 
k bruslení naleznete nejen na řekách a ryb-
nících, ale i  na  upravené bruslařské dráze 
na Lipně. Míru adrenalinu si pak rovněž pří-
mo na zamrzlé hladině jezera můžete zvýšit 
při snowkitingu či ice surfi ngu.
Užijte si zimu v jižních Čechách.

Sjezdové lyžování
• Skiareál Lipno www.skilipno.cz
• Lyžařský reál Zadov www.lazadov.cz
• Skiareál Kubova Huť www.ski-kubovka.cz

Běžecké lyžování
• Šumava www.bilastopa.cz
• Česká Kanada www.novabystrice.cz
• Novohradské Hory www.novohradky.info/

bezky.html

10 KAM do regionů
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Tento projekt je spolufi nancován Jihočeským krajem a Ev-
ropskou unií z  Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF) v rámci programu Evropské územní spolupráce Ra-
kousko – Česká republika 2007–2013.

Lyžování za rohem…
Při trávení vaší zimní dovolené v jižních Če-
chách můžete zavítat i k našim sousedům 
do  Mühlviertelu. Mírná pahorkovitá kra-
jina na  severu Horního Rakouska se ideál-
ně hodí pro celou řadu sportovních akti-
vit. Na  nejsevernějším okraji Mühlviertelu, 
v  oblasti s  názvem Ferienregion Böhmer-
wald, si na  své přijdou i  vyznavači zimních 
sportů, a  to díky nabídce zimního středis-
ka Hochfi cht a  Centra severského lyžová-
ní Šumava (Böhmerwald). Na  horské pláni 
v  nadmořské výšce 1. 000 m, mezi obcemi 
Schöneben (Ulrichsberg), Grünwald (Aigen) 
a Oberhaag (Schlägl), nabízí Centrum sever-
ského lyžování Šumava (Böhmerwald) přes 
70 km výtečně udržovaných běžkařských 
tras s paralelní skatingovou stopou. 
Je sice pravda, že velká lyžařská centra 
s davy návštěvníků a nejdelšími sjezdovka-
mi jsou v případě návštěvy dalšího našeho 
souseda Waldviertelu jinde. Waldviertel, nej-
severnější výletní a prázdninový region Dol-
ního Rakouska, se však pyšní jinými kvalita-
mi. Znalci si cení intimní atmosféry a „rajské-

ho“ klidu. Mírně zvlněnou krajinu protkáva-
jí stovky kilometrů běžkařských stop. Lyžaři 
si užívají zimních radovánek v areálech Karl-
sstift a Harmannsschlag, nejsevernějších ly-
žařských oblastech Rakouska. A kdo k zim-
nímu sportu lyže nepotřebuje, může vy-
zkoušet Nordic Walking (chůzi se speciální-
mi hůlkami), procházku krajinou na sněžni-
cích, nebo můžete kroužit po ledě.

Více tipů pro vaši dovolenou v  jižních  Če-
chách najdete na  stránkách Informačního 
systému cestovního ruchu Jihočeského kra-
je na www.jiznicechy.cz. Odkazy na informa-
ce o  zimní nabídce partnerských regionů 
najdete na www.dovolenabezhranic.cz.

www.jiznicechy.cz 
www.dovolenabezhranic.cz
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Český kapr nebo kančí?
Čtvrtý ročník soutěže Český kapr a jeho fi nále proběhne v Hotelu Zvíkov 
na Zvíkovském Podhradí 14. listopadu. Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
ukázku domácích kuchařů.

www.hotelzvikov.cz

Kančí kýta pečená v zelenině se 
šípkovou omáčkou
Suroviny: 750 g kančí kýty, 250 g koře-
nové zeleniny, 100 g tuku, divoké koření, 
sůl, vývar nebo voda na polévání
Na šípkovou omáčku: 70 g másla, 70 g 
hladké mouky, 170 g perníku na strou-
hání, 150 g šípkové zavařeniny, šťáva 
a kůra z 1 citronu, 5 hřebíčků, cukr, sůl
Postup: Očištěné a odblaněné maso 
krátce opečeme na rozpáleném tuku, 
osolíme, posypeme divokým kořením, 
přidáme na kostičky nakrájenou zeleni-
nu a dusíme. Podle potřeby podléváme 
vývarem a maso obracíme. Z másla 
a mouky připravíme světlou jíšku, 
přidáme hřebíček, citronovou kůru 
a sůl. Deset minut povaříme, ochutíme 
cukrem, citronovou šťávou, přidáme 
šípkovou zavařeninu a zahustíme 
strouhaným perníkem. Krátce povaří-
me. Měkké maso vyjmeme, přes vlákno 
nakrájíme na jednotlivé porce a přeli-
jeme přecezenou šípkovou omáčkou. 
Na Zvíkově podáváme se směsí čes-
kých knedlíků. 

V soutěži vystoupí řada uznávaných kuchař-
ských autorit a návštěvníci budou mít jedi-
nečnou možnost zúčastnit se řady dopro-
vodných programů. Jak říká ředitel hotelu 
Zvíkov Ing. Jindřich Žydek, „kapr by se měl 
stát skutečným pokladem a chloubou jiho-
české kuchyně“. 
Když už zavítáte do hotelu Zvíkov, ochutnej-
te také některou z našich vybraných specialit. 

Například Podzimní menu hotelu Zvíkov:
• lehký salát z fi letů uzeného pstruha a ze-

leniny
• silný hovězí vývar s houbovými nočky
• kančí kýta pečená v zelenině se šípkovou 

omáčkou a variací českých knedlíků
• domácí švestkový koláč
Tuto sestavu hotel nabízí za 350 Kč pro jed-
nu osobu.

Členové hodnotící komise, zleva: V. Picka, M Havel, 
V. Stoparič a M. Jiskra

hotel

Čím překvapí 
písecký advent?
Adventní čas se pozvolna blíží, konec konců pohled z okna nám už dnes 
mnohde připomíná čas sv. Martina. A tak stejně jako v letech minulých, 
i letos potěší Písek bohatým předvánočním programem.

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

Doporučujeme… 
• 5. 12. od 16.00 – Velká Mikulášská 

nadílka (Velké náměstí)
• 13. 12. od 14.00 – Adventní kon-

cert (nádvoří Sladovny)
• 18.–19. 12. od 9.00 – Adventní trhy: 

nádvoří Sladovny a Prácheňské-
ho muzea

• 20. 12. na nádvoří muzea od 13.00 
Živý betlém, od 15.00 Zpívání Je-
zulátku

Více informací na 
www.adventvpisku.cz.

Advent a mikulášskou nadílku připravuje        
v Písku občanské sdružení COHIBA music. 
A na co se letos můžete těšit? Kromě tra-
dičního čerta a Mikuláše na Velkém náměs-
tí vznikne na nádvoří před Sladovnou a Prá-
cheňským muzeem adventní tržiště trhovců 
s rukodělným zbožím. 

Také letos bude pro potěchu dětí i dospělých 
instalován živý betlém s  oslíkem, ovečkami 
i dalšími zvířátky, která Ježíška v Betlémě za-
hřívala. Betlém najdete v podloubí Prácheň-
ského muzea. Posluchače koled potěší nejen 
adventní koncerty, ale také prodávaný punč 
pro zahřátí. Zpívat se bude stejně jako vloni 
před Sladovnou a Prácheňským muzeem.

Advent v Písku, to je báječná 
atmosféra plná zážitků.
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Čerpání zemské energie, 
nebo apríl?
V jihočeských Holašovicích najdete zvláštní kamennou stavbu – kro-
mlech, kam lidé jezdí čerpat zemskou energii. Jde o apríl, nebo na 
Zemi skutečně existují místa, kde vyvěrá energie, kterou můžeme 
a umíme čerpat?

Naši předkové již před mnoha tisíci lety sta-
věli dodnes úchvatné stavby, které se s dneš-
ní super technikou jen stěží dají napodobit. 
Přesto věnovali velké množství času a svého 
umu k tomu, aby postavili např. Stonehen-
ge v Anglii, Carnac v Bretani nebo v Česku 
méně známá místa, např. Klobuky, Draho-
myšl nebo Obří hrad. Proč to vlastně děla-
li? Předkové byli obklopeni čistou přírodou, 
měli své bohy a  uměli s  přírodou více ho-
vořit. A  to především prostřednictvím růz-
ných svatyní, posvátných hájů či právě ka-
menných staveb – menhirů, kromlechů, dol-
menů… Mnoho  z nich zůstalo do dnešních 
dní a jsou předmětem zájmu jak turistů, tak 
vědců a zájemců o tajemství našich předků. 
A proč dnes toto téma ožívá? Jak říká stavi-
tel Václav Jílek z Holašovic, postavených 26 

žulových kamenů je tzv. živých, které doká-
ží kumulovat energii vycházející ze Země, 
a každý má možnost poznat, jak na něj pů-
sobí zemská energie. Hledá se soulad s mat-
kou Zemí, nebo jde o další z řady mystifi kací 
dnešní, na technice závislé, generace?

Vašek Horák

© Foto: Holašovice – archiv; ostatní Agrimonrix

Víte, jak se jmenují nejznámější ka-
menné řady nacházející se ve střed-
ních Čechách? Pokud ano, napiš-
te nám do 15. 12. na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři 
ze správných odpovědí má redakce 
připraveny zajímavé publikace pod 
Váš stromeček.

Jeden z nejkrásnějších dárků můžete rozba-
lit spolu se Strakonickými i vy. Kolem hrad-
ního areálu pomalu mizí známky čilého sta-
vebního ruchu, a zámecká část tak odhaluje 
dosud skrytou eleganci. Barokní zámek, kte-
rý byl k místnímu hradu přistavěn v 18. sto-
letí za velkopřevorství Ferdinanda Leopolda 
Dubského z Třebomyslic, se nyní dočkal své 
velkolepé opravy. 

Vychutnejte si s námi 
atmosféru zimních Strakonic 
12. 11. Visutá lávka 
Slavnostní otevření nové lávky přes řeku 
Otavu, která vás zavede západní branou 
do strakonického hradu.
19. 11. Strakonice na fotografi ích 1989–2009
21. 11. Velká cena města Strakonice
Mezinárodní pohárová soutěž tanečních párů 
ve standardních a latinskoamerických tancích. 
29. 11. Slavnostní zahájení adventu
Zvonkový průvod městem, Adventní koncert. 
4.–6. 12. Adventní trhy pod Rumpálem
Tradiční české Vánoce s  jarmarkem, diva-
dlem, výstavami i živým betlémem.
16. 12. Vánoční koncert Prácheňského 
souboru písní a tanců 
18. 12. Vánoční koncert Dětského soubo-
ru Prácheňáček
1. 1. 2010 Novoroční ohňostroj 

Strakonické dudy 
Kdo by odolal jejich osobitému 
zvuku? Na  strakonických před-
vánočních koncertech je usly-
šíte v  podání malých, od-
rostlejších, ale zároveň 
i  zkušených dudá-

ků. Ne nadarmo 
se totiž říká „Stra-
konice – město 
dudáků“.

Předvánoční Strakonice 
– každému po chuti
Zimní čas není určen jen k zahálení, ale kdo se rozhodne 
v tuto dobu město navštívit, určitě si zde najde program 
šitý jemu na míru.

Městské informační centrum
Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice 
E-mail: infocentrum@strakonice.net 
www.strakonice.net



CHOMUTOV VÁNOČNÍ
V době Adventu u nás můžete zažít 
magické kouzlo Vánoc, ať již v cen-
tru města nebo například v areálu 
Podkrušnohorského zooparku.

Náměstí 1. máje ožije vánočními tradice-
mi Krušnohoří. 5. prosince se slavnostně 
rozsvítí vánoční strom a  vánoční výzdoba 
města. Od  10. prosince až do  23. prosince 
můžete navštívit bohaté Vánoční trhy do-
provázené kulturním programem. Příjem-
nou atmosféru Vánoc můžete zažít i každou 
adventní neděli při koncertech v kostele sv. 
Ignáce nebo v  muzeu při tradiční výstavě 
betlémů.
V  Podkrušnohorském zooparku, největ-
ší zoologické zahradě v Čechách, můžete již 
od 29. listopadu navštívit statek s betlémem 
a živými zvířaty, 20. prosince zpestřený zpě-
vy a výjevy z biblického příběhu. 

Další adventní akce:
6. 12. 2009 – Advent na zámku se zvonkovým 
průvodem – Zámek
11. 12. 2009 – KOA – koncert world music ka-
pely – Zámek
15. 12. 2009 – Již tradiční vánoční posezení se 
štrůdlem a svařákem - Městská knihovna
18. 12. 2009 – Zábavné odpoledne plné kvízů 
a hádanek s vánoční tematikou v oddělení pro 
mládež – Městská knihovna
19. 12. 2009 – Betlém: vánoční představení 
divadelního sdružení Klas – Zámek od 16 hodin 

Město Klášterec nad Ohří stále nabízí souhrn-
nou vstupenku do  severozápadních Čech – 
Návštěvnickou 3K kartu. V  současné době se 
připravuje nová zimní nabídka s volnými vstu-
py do  atraktivních cílů a  se slevami na  uby-
tovací, stravovací služby s  čerpáním mnoha 

výhodných služeb pro návštěvníky a  lyžaře 
v Krušných horách. 
Více na www.3k-karta.cz.

Městské informační centrum
Chelčického 99, 430 28  Chomutov
Tel.: +420 474 637 460, fax: +420 474 637 462
E-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz 
www.chomutov-mesto.cz

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 376 431
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz

www.mesto-most.cz 
www.imostecko.cz

29. 11.  Rozsvícení vánočního stromu 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
na  1. náměstí v  Mostě. Pro všechny je při-
praven bohatý kulturní program.

4. 12.  Rozsvícení vánočního stromu 
Předání světla svaté Barbory tentokrát před 
obřadní síní magistrátu v ulici Jaroslava Sei-
ferta. 

12. 12.  Adventní koncert 
Adventní koncert v podání sólistů Národní-
ho divadla a Státní opery v Kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie.

14. 12.  Zahájení vánočních trhů 
Slavnostní zahájení s hudbou se bude konat 
na 1. náměstí.  Ti nejmenší z nás se můžou 
těšit na pěknou pohádku.

18. 12.  Česká mše vánoční od J. J. Ryby
Uvádí městské divadlo Most a  festivalový 
orchestr Petra Macka.

18. 12.  Česká mše vánoční od J. J. Ryby
Rybova vánoční mše zazní i v Kostele Nane-
bevzetí Panny Marie.

Vánoční 
atmosféra 
v Mostě

Advent v Klášterci nad Ohří
První adventní neděli 29. listopadu město každoročně rozsvítí vánoční 
strom a výzdobu města. Náměstí zaplní od 13 hodin stánky historického 
tržiště a těšit se můžeme na příjemný vánoční program – živý betlém, vy-
stoupení ženského komorního souboru Fantasie, koledy od pěveckého 
a dechového souboru Základní umělecké školy v Klášterci nad Ohří, kej-
klíře, ukázku vánočních zvyků a velkolepý ohňostroj.

14 KAM na výlet www.kampocesku.cz



      

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

www.kartografie.cz

Navštivte s Kartografií PRAHA      PODZEMNÍ PROSTORY ČR

?
Kde se nachází podzemní sál 
zvaný Gorlice?

1. Koněpruské jeskyně
2. Kasematy pevnosti Vyšehrad
3. Špilberské kasematy

Podzemí České republiky 

■ ilustrovaná mapa České republiky 
 1 : 500 000

■ přístupné podzemní prostory
 historická městská podzemí
 podzemní jeskynní systémy
 hornická podzemí a expozice
 kasematy (pevnostní podzemí)
 vinné sklepy
 hradní a zámecké sklepy
 katakomby a krypty

■ popisy vybraných lokalit

Městské informační středisko Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Tel.: +420 415 621 101
info@mulouny,cz, www.mulouny.cz

Vánoční Louny
Město Louny připravilo pro své návštěvníky „předvánoční“ víkend v po-
době vánočních zvyků a kulturních vystoupení:

sobota 28. 11. 2009 
– Staročeské Vánoce v Lounech
• staročeské vánoční trhy
• dobový stánkový prodej
• vánoční věštby a zvyky
• výroba vánočních ozdob
• ukázka kovářské práce
• dobová krčma s vánočním punčem
• vánoční zvonice pro štěstí
• vánoční hudba, pohádka

neděle 29. 11. 2009 – Rozsvícení vánoč-
ního stromu
• hudební vystoupení
• soutěže – ceny – zábava
• divadlo
• prodej vánočních produktů a občerstvení
• soutěž ve zdobení vánočních stromů 
• slavnostní rozsvícení vánočního stromu
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Ještědský hřbet – Liberec 
– Jizerské hory

Mezi turistické cíle s dlouholetou tradicí pa-
tří dominanta Liberce – silueta televizního 
vysílače a  horského hotelu na  samém vr-
cholu hory Ještěd na  jihozápadním okraji 
města. Tato stavba byla roku 1969 po záslu-
ze oceněna prestižní mezinárodní Perreto-
vou cenou. 
Nedaleký Ještědský areál je vybaven sedač-
kovými lanovkami, kabinovou lanovkou, 
v letní sezoně je pro návštěvníky připraven 
bike park, v zimě pak upravené sjezdové tra-
tě. Nespornou výhodou areálu je také jeho 
snadná dostupnost z  centra Liberce měst-
skou hromadnou dopravou.
Ideální zázemí tvoří sportovnímu areálu sto-
tisícová metropole severních Čech – město 
Liberec s řadou kulturních i sportovních za-
řízení. Mezi nejvýznamnější patří zoologic-
ká zahrada, botanická zahrada, Divadlo F. X. 
Šaldy, Naivní divadlo, Oblastní galerie, Seve-

ročeské muzeum, Krajská vědecká knihovna 
a Centrum Babylon (s aquaparkem, lunapar-
kem a iQParkem). 

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

Příležitost pro aktivní turistiku 
i příjemnou relaxaci

Botanická 
zahrada
Botanická zahrada byla zpřístupněna již 
roku 1895, avšak zásluhou nedávné rozsáh-
lé rekonstrukce je nyní nejmodernější zahra-
dou v Čechách a  její výstavní skleníky jsou 
opravdovým rájem rostlin. Svou krásou vás 
jistě nadchnou noblesní orchideje, půvab-
ná květnice, miniaturní svět bonsají nebo 
unikátní expozice masožravých rostlin. Tvář 
prehistorie planety zachycuje pavilon Pra-
věk, atmosféru zámeckých oranžérií si pro 
změnu vychutnáte u  pozoruhodné sbírky 
kamélií. Zajímavý svět ticha pod vodní hla-
dinou pak nabízí sousta-
va akvárií s rejnoky nebo 
žraloky, ale i  třeba mno-
hem běžnějšími skalá-
rami a  neonkami. V  létě 
nepřehlédnete venkov-
ní rosárium a velké alpi-
num s teplomilnou kvě-
tenou severních Čech.

www.botaniliberec.cz
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Vlaky do neznáma
Dovolte mi představit vám osud člověka, který, jak sám říká, se začal za-
jímat o věci veřejné velmi mlád. Když k tomu připočteme dobu, ve které 
se pokoušel o své první nesmělé krůčky po tenkém ledě žurnalistiky, tedy 
dobu okupace, je jasné, že životní příběhy Miloslava Moulise jsou více 
než dramatické.

Miloslav se narodil v Praze 30. 4. 1921, kde žil 
s rodiči necelé 3 roky. Poté se rodina přestě-
hovala do Plzně. Jeho otec Josef Moulis byl 
ruský legionář a vystudoval práva. Maminka 
Filoména (roz. Novotná) byla v domácnosti 
a zemřela již v roce 1939. Po základní škole 
začal studovat (1932) na reálném gymnáziu, 
které navštěvoval až do osudného 29. květ-
na 1940, kdy ho jako septimána zatklo ge-
stapo. Důvodem bylo jeho členství ve  stu-
dentské skupině Národní hnutí pracující 
mládeže. Byl vyšetřován na  plzeňském ge-
stapu a v roce 1941 byl převezen do vězení 
v německém Ebrachu, kde spolu s ostatními 
čekal na soud. Za přípravu velezrady byl od-
souzen na 2,5 roku vězení. Zajímavostí je, že 
na Vánoce roku 1942 byl omylem propuštěn 
na svobodu, ale doma v Plzni pobyl jen ne-
celé tři měsíce. Přesně 15. března byl podru-
hé zatčen gestapem, poté byl převezen nej-
prve do Prahy na Pankrác a po třech dnech 
do Malé pevnosti v Terezíně. 
V  Terezíně zůstal necelé tři měsíce a  pra-
coval v  tzv. kamru, kam denně přiváželi 
ohromné balíky civilních šatů. Časem zjis-
til, že se jednalo o balíky s ošacením z Mau-
thausenu po zavražděných vězních. Jakmile 
se v Malé pevnosti nashromáždilo 600 věz-
ňů, byl dán do transportu a poslán do kon-
centračního tábora 
Osvětim. Po  příjez-
du mu bylo na  před-
loktí vytetováno čís-
lo 118 266. Jak dnes 
vzpomíná, už mu ne-
bylo divné, že tábor 
je tak „malý“, že je tu 
„pouhých“ 20  000 
vězňů. Zbývajících 

100 000 už totiž nežilo. Ale uvědomil si zdr-
cující pravdu. Odsud se už nejspíš nedosta-
ne, zvláště pak když hned po příjezdu musel 
zaplatit 15 marek určených na svou vlastní 
urnu, která měla být po jeho zpopelnění po-
slána příbuzným. 
S pomocí českých vězňů, doktorů, se v Osvě-
timi dostal k práci ošetřovatele, ale většinou 
jen odvážel mrtvé. Po čtyřech měsících byl 
transportován do  tábora Buchenwald, kde 
se stal dezinfektorem a  dezinfi koval civilní 
oděvy vězňů. 
Přesně 11. 4. 1945 přicházejí do Buchenwal-
du Američané. Miloslav vzpomíná, jak jeden 
ze spoluvězňů kdesi „sehnal“ auto a  tím je 
odvezl nejprve do  Chebu a  6. 5. 1945 ko-
nečně domů, do Plzně. Doma se postupně 
setkal s bratry i tetou a její dcerou, kteří žili 
v bytě Moulisových. V září 1945 odmaturo-
val a dal se zapsat na studia práv. Protože ho 
ale více lákala novinařina než talár, po roce 
ze studií odešel a nastoupil do práce. 
Ve  svém profesním životě se věnoval 
především historii. Nejprve půso-
bil v  plzeňské redakci bulletinu IS, 
který se vydával česky a  překládal 
do  angličtiny pro americké vojáky. 
Pracoval v  Ústavu dějin a  od  roku 

1971 ve  Svazu protifašistických bojovníků, 
dnes Svazu bojovníků za  svobodu. V  roce 
1966 si ho vybral dokonce tehdejší generál 
a  pozdější prezident Ludvík Svoboda pro 
přípravu svých pamětí. Byl zástupcem šéf-
redaktora Hlasu revoluce (dnes Národního 
osvobození), dlouhá léta působil v  Mezi-
národním táborovém výboru Buchenwald 
a  napsal celkem 14 knih. Miloslavův bratr 
Zbyněk, právník, ještě žije, ale nejmladší 
bratr Vladislav, historik, zemřel před třemi 
lety. V  roce 1948 se Miloslav oženil s  Lud-
milou Černockou. Mají spolu dvě děti (Evu 
a Milana), čtyři vnoučata (Tomáše, Markétu, 
Terezku a Tomáše) a  také dvě pravnoučata 
(Lucinku a  nejmladšího z  rodu Moulisů – 
ročního Michala). 

Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz

S Ludvíkem Svobodou zcela vlevo

Táborový výbor Buchenwald 
– Miloslav zcela vlevo

Miloslav, Plzeň 1925 Miloslav Moulis dnes

Miloslav v 50. letech

Buchenwaldské peníze

Rodina Moulisových, 

Miloslav zcela vpravo
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Bílou stopou… aneb Advent 
v Královéhradeckém kraji

Běžecké lyžování 
s Rampušákem
Orlické hory a  Podorlicko nabízí velice 
příznivé podmínky pro běžecké lyžová-
ní. Lyžařská sezona začíná přibližně na za-
čátku prosince a  končí v  polovině dubna. 
Na hlavním hřebenu je obvykle 1,5–2 m vy-
soká sněhová pokrývka a v podhůří sněho-
vá pokrývka poloviční. 

Kde nastoupit do stopy?
• parkoviště na Šerlichu (nejvýše položené) 
• Deštné v Orlických horách – za hotelem Area 
• Deštné v Orlických horách – naproti čerpa-

cí stanici 
• hotel Šerlišský mlýn 
• Rokytnice v  Orlických horách – nad sjez-

dovkou 
• Panské Pole – parkoviště 
• Říčky  v  Orlických horách – v  lyžařském 

středisku 
• na počátku zimy lze dojet také na Mezivrší 

a na parkoviště v Luisině Údolí

Kde se občerstvit?
Na  hřebenu je možno využít jednu ze tří 
občerstvovacích stanic – Masarykovu cha-
tu na Šerlichu, o víkendech a v hlavní lyžař-
ské sezoně sruby Horské služby pod Vel-
kou Deštnou a na Pěticestí. Dále je při ces-
tě hotel Šerlišský mlýn a  občerstvení v  ly-
žařském areálu Říčky.
www.orlickehory-cz.info
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Navštivte „Lyžařský ráj“ 
v Krkonoších a Podkrkonoší
Přijměte naše pozvání do zimních sněhobí-
lých Krkonoš. Kromě moderně vybavených 
sjezdařských areálů je pro vás každoročně 
upravován lyžařský běžecký ráj. Celými 
Krkonošemi od Harrachova až do Žacléře 
prochází páteřní, 72 km dlouhá, Krkonoš-
ská magistrála. Na ni pak navazuje téměř 
dalších 600 kilometrů místních lyžařských 

cest a okruhů. Běžecké trasy s mimořádný-
mi výhledy na  panorama Krkonoš najde-
te nejen v  centrální horské, ale i  podhor-
ské oblasti. Zavedou vás do krásných, často 
méně frekventovaných, a proto ještě málo 
objevených míst Krkonoš.
V  Podkrkonoší jsou již tradičně pořádá-
ny Vánoční trhy na  Kuksu (14.–15. 11. 
a  21.–22. 11.) v  krásném prostředí barok-
ního areálu s  bohatým kulturním progra-
mem (www.hospital-kuks.cz). 
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V Hořicích můžete v sobotu 5. 12. navštívit 
adventní jarmark s bohatým doprovodným 
programem. Sbírku betlémů všeho druhu 
určitě navštivte v  Třebihošti. ZOO ve  Dvo-
ře Králové n. L. je v  období od 1. prosince 
do 31. ledna vánočně vyzdobena a otevře-
na do 19:00 hod. www.zoodk.cz.
www.krkonose.eu, www.podzvicinsko.cz

Martin na bílém koni 
otevírá na Hradecku zimní 
turistickou sezonu
Stalo se již tradicí, že 11. 11. přijíždí pod 
Bílou věž v Hradci Králové Martin na bí-
lém koni a  vítá turisty na  zimu na  Hra-
decko. Vždyť turistická sezona tady 

opravdu nekončí ani s napadlým 
sněhem, ba naopak! Příjemně vy-
topené divadelní a koncertní sály 
zvou na řadu koncertů a předsta-
vení, příznivci sportovních aktivit 
zase zcela jistě nepohrdnou na-
bídkou AQUAPARKu či 50met-
rového bazénu nebo procházkou 
po  husté síti turistických stezek 
v hradeckých lesích, kde je možné 
i nazout in-line brusle nebo běžky.
Adventní čas je jako stvořený pro 
nakupování dárečků a  nasávání at-
mosféry blížících se Vánoc. Co tak-
hle navštívit ve  dnech 27.–29. 11. 
jubilejní 20. adventní trhy v  Muzeu 

východních Čech nebo se vydat na  nedale-
ký zámek Hrádek u  Nechanic a  ve  dnech 
28. 11. –13. 12. ochutnat pravý vánoční punč 
v  zámecké kuchyni a  poslechnout si krás-
nou hudbu? To a ještě mnohem více lákadel 
na vás čeká, když přijedete v adventním čase 
na Hradecko!
www.ic-hk.cz, www.hradecko-info.cz

Užijte si advent 
v Kladském pomezí
Nejste přátelé vánočního úklidu, sháně-
ní dárků, pečení cukroví? Prožijte letos čas 
adventu jinak. Přijeďte do  nádherné kraji-
ny bíle zasněžených skal. Obklopeni rokli-
nami budete žasnout nad bizarními útvary 
skal zahalených do zimního závoje a rázem 
se přenesete do  jiného světa. Upravovaný 
okruh v  Adršpašských skalách je otevřen 
každý den, ostatní skalní terény jsou přístup-

né na vlastní nebezpečí. Chcete potrápit své 
tělo? Upravované běžecké tratě vás zavedou 
do  těch nejkrásnějších míst zimní přírody. 
4.–6. prosince se v  Broumovských stěnách 
koná akce určená pro všechny milovníky 
zimní přírody a spaní v přírodě – 46. ročník 
Zimního táboření na Hvězdě. Nenechte si 
ujít 3.–6. prosince Advent v  Ratibořicích. 
Vánočně vyzdobené interiéry a  historicky 
oděné postavy na  vás dýchnou atmosféru 
z  dob mládí Boženy Němcové. Dobrou zá-
bavu, výtečné občerstvení a pestrou nabíd-
ku rukodělných výrobků najdete také na ad-
ventních trzích na dalších místech Kladské-
ho pomezí.
www.kladskepomezi.cz.

Advent v Českém ráji
Vydejte se v  adventním čase do  Českého 
ráje. Na řadě míst jsou tu pro vás připraveny 
vánoční trhy a  jarmarky, na  kterých na vás 
dýchne ta pravá vánoční atmosféra. Mezi 
nejoblíbenější patří Adventní trhy pořá-
dané každoročně na  nádvoří zámku Sych-
rov uměleckým sdružením Bohém, které 
i  v  letošním roce připravilo bohatý kultur-
ní program, prodej tradičního zboží a ukáz-
ky řemesel (5.–6. 12.). V  Železném Brodě 
se již tradičně budou konat Vánoční trhy 
v  té „největší roubené chalupě ve  městě“ 
– v  muzeu na  Bělišti (1.–6. 12.). Na  zámku 
v  Mnichově Hradišti zase můžete v  sobo-
tu 19. prosince zažít atmosféru barokních 
Valdštejnských Vánoc. Tradiční vánoční 
jarmark můžete navštívit i v Mladé Bolesla-
vi (12. 12.), kde je každoročně otevřena Vy-
hlídková věž staré radnice, v Jičíně (28. 12.) 
či Turnově (11.–13. 12.).
www.cesky-raj.info

www.kralovehradeckyregion.cz



Na východ za zimou

Dlouhoňovice 
Areál leží v  nadmořské výšce 430–470 m, je 
osvětlený a  uměle zasněžovaný s  vlekem 
250 m a  dětským lanovým vlekem. Přeprav-
ní kapacita vleku je 650 osob/hod. Dále je 
tu lyžařská škola (po  domluvě na  telefonu), 
občerstvení, WC a  parkoviště zdarma. Rol-
bou upravované běžecké trasy v  okolí měří 
5–15 km podle sněhových podmínek. Info 
o areálu najdete na adrese http://www.dlou-
honovice.cz/sportoviste/index.php. Další infor-
mace o obci a aktivitách v ní najdete na strán-
kách www.dlouhonovice.cz.

Čenkovice v Orlických horách
Lyžařský areál Buková hora (nadm. výš-
ka 750–950 m) nabízí ideální podmínky pro 
lyžování od prosince do března. Upravova-
né a  technicky zasněžované sjezdové tratě 
v  obtížnosti červená a  modrá měří od  400 
do  1  000 m, v  celkové délce 4,5 km. Vleky 

přepraví 4  400 osob/hod. Služby: lyžařská 
škola a  školička, občerstvení, hlídání dětí, 
prodej lyžařských potřeb, půjčovna lyží, 
snowboardů, skibus, skiservis, snowboardo-
vá škola, snowpark, snowtubingová dráha, 
úschovna lyží a WC. 
Středisko Buková hora – Suchý vrch leží 
v nadmořské výšce 450–995 m a nabízí bě-
žecké tratě v celkové délce 110 km. Ubyto-
vání je možné v  penzionech, apartmánech 
a horských chatách. Ve středisku je několik 
restaurací a barů.
www.cenkovice.com; www.skicenkovice.net

SKI areál Mladkov-Petrovičky
Lyžařský areál Mladkov-Petrovičky v  nad-
mořské výšce 600 m s  jedním vlekem, dvě-
ma sjezdovkami, bezplatným parkovištěm, 
stravovacím a ubytovacím zařízením, včetně 
rychlého občerstvení v  bufetu, naleznete 
asi 1 km od  Mladkova směrem na  Zemskou 
bránu a  Bartošovice. Středně náročné teré-
ny můžete využít po celý týden, o víkendech 
i o svátcích. V pondělí, v úterý a v neděli je pro-
voz vleku od 8.30 do 16.00 hod. a ve středu, 
ve čtvrtek, v pátek a v sobotu lze využít lyžo-
vání při umělém osvětlení. Součástí areálu je 
snowpark. Sjezdovka je denně upravená rol-
bou a svou velkou šířkou nabízí lyžařům bez-
pečné lyžování i při plné rychlosti vleku, který 
má max. kapacitu 900 osob za hodinu.   
www.skimladkov.cz

Sněžník Dolní Morava
Areál v nadmořské výšce 650–1 104 m s ka-
pacitou všech 5 vleků 3 700 osob/hod. nabí-
zí sjezdovky „1“ s délkou 945 m, „3“ s délkou 
1 136 m a „5“ s délkou 650 m. Novinkami pro 
letošní zimní sezonu jsou například jízden-
ky MAXIPAS pro celé středisko včetně vleku 
Doppelmayr za  cenu 390 Kč/den. Další no-
vinkou je SKIBUS v režii střediska s přepravou 
zdarma nebo prosklený bar přímo na  sjez-
dovce. Občerstvit se můžete v bufetu U Mar-
celky, kde mají v nabídce hotová jídla, nebo 
v bufetu na spojce mezi sjezdovkou 1 a 3. 
www.skisneznik.cz

Orlické Záhoří – Černá Voda
Areál nabízí 800 metrů dlouhou sjezdovku, 
snowpark a u-rampu. Vhodný je pro rodiny 
s  dětmi, lyžařské výcviky, stejně jako pro 
zkušenější lyžaře. Sjezdovka je upravovaná 
rolbou. Parkoviště i  občerstvení jsou pří-
mo u  areálu. Večerní lyžování celý týden 
od 19.00 do 21.00 hodin.
www.penzionek.cz

KAM do regionů20 www.kampocesku.cz
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Sportareál České Petrovice
Jedno z  nejvíce se rozvíjejících lyžařských 
středisek Orlických hor v nadm. výšce 720 m. 
Nabízí 3 lyžařské vleky s celkovou přepravní 
kapacitou 1  900 osob/hod. Sjezdovky jsou 
orientovány k severu a  jejich celková délka 
je více než 2 km. Tratě jsou každý den stro-
jově upravovány. Dvě sjezdovky jsou opat-
řeny děly pro umělé zasněžování a  osvět-
leny pro noční lyžování. Celodenní jízden-
ka stojí 310 Kč, děti 230 Kč, večerní lyžování 
úterý, pátek a  sobota do  21.00 hod. Vhod-
né pro začátečníky, rodiny s dětmi, turistické 
a sportovní lyžování a snowboardisty. 
Areál udržuje také 2 km běžeckých tra-
tí a  provozuje snowpark. Služby: lyžařská 
a  snowboardová škola, servis, půjčovna, 
snowtubing, ubytování a občerstvení. 
www.ceskepetrovice.com

Říčky – sjezdové a běžkařské tratě
Ski centrum se nachází v  Orlických horách 
na jihovýchodní straně vrchu Zakletý v nad-
mořské výšce 740–992 m n. m. Opodál vrchu 

Zakletý leží křížení turistických cest Pěticestí, 
které je ideálním výchozím místem běžkařů 
na  hlavní hřeben Orlických hor. Sjezdovky 
„Slalomka“ (černá) v  délce 1  000 m je prů-
běžně zasněžována umělým sněhem stejně 
jako „Sjezdovka“ (červená) v délce 1 200 m. 
Sjezdovka Loučky (modrá) v délce 1 500 m je 
vhodná pro začátečníky a rodinné lyžování, 
„Můstek“  (červená) v délce 350 m pak nabí-
zí večerní lyžování (pátek a sobota od 17.00 
do  20.00 hod.) nebo Snowpark. V  blízkosti 
střediska je hlídané parkoviště s  kapacitou 
300 aut a  15 autobusů. Sezonní jízdenka 
stojí 460 Kč a mimo sezonu 360–400 Kč. 
www.skiricky.cz

Deštné v Orlických horách 
– areál SPORTprofi     
SPORTprofi  provozuje 6 vleků a  sedačko-
vou lanovku o  přepravní kapacitě 6  700 
osob za hodinu se společným odbavovacím 
systémem. V  areálu MARTA I. se nacházejí 
tři vleky, sedačková lanovka, tři sjezdov-
ky a  snowpark, na  MARTĚ II. tři vleky, dvě 
sjezdovky. Oba areály jsou propojeny „tu-

ristickou“ sjezdovkou. Délka zasněžovaných 
sjezdovek je 4 km, parkovací plochy zdarma 
s  kapacitou 600 aut. Najdete tu lyžařskou 
školu se dvěma vleky nebo ski servis s půj-
čovnou lyží a výstroje. Večerní lyžování kaž-
dý den od 18.00 do 21.00 hod. Sezonní jíz-
denky stojí 420 Kč, děti 320 Kč, mimo sezonu 
320 a děti 250 Kč. www.sportprofi .cz

SKI klub Hlinsko
Areál se nachází na Českomoravské vrchovi-
ně a nabízí dvě sjezdovky se třemi moderní-
mi lyžařskými vleky, dětský svah i atraktivní 
večerní lyžování. Celková kapacita vleků je 
1  100 osob/hod., z  toho dvoukotvový 900 
osob/hod. Kvalitní občerstvení nabízí nová 
budova klubu s  restaurací, barem a  celko-
vou kapacitou až 150 hostů. V  budově je 
sociální zařízení, pokladna vleků a  zázemí 
skiklubu. Parkoviště je 30 m od vleku s kapa-
citou 300 aut zdarma. http://www.hlinecko.
cz/ski/index.phtml

Lyžování u nás je dobrá volba…

www.vychodni-cechy.info
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Zimní pozvánka 
do Orlických hor 
a Podorlicka

Informační centrum Letohrad
Václavské náměstí 77, 561 51  Letohrad
Tel.: +420 465 622 092
E-mail: info@letohrad.eu
www.info.letohrad.eu

Informační centrum Opočno
Kupkovo náměstí 247, 517 73  Opočno
Tel./ Fax: +420 494 668 111
E-mail:  infocentrum@opocno.cz 
www.opocno.cz

Regionální turistické a informační 
centrum
I, J. Pešiny 39, Kostelec nad Orlicí
Tel.: +420 494 337 261
E-mail: rtic@muko.cz
www.rtic.kostelecno.cz

Informační centrum Dobruška
nám. F. L. Věka 32, 518 01  Dobruška
Tel.: +420 494 629 581 
E-mail: ic@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz/ic

Turistické informační centrum 
nám. T. G. Masyryka 4
517 61  Rokytnice v Orl. h. 
Tel.: +420 494 595 326
E-mail: info-service@rokytnice.cz
www.rokytnice.cz

www.orlickehory-cz.info

Město Letohrad
25. 11. v 19.00 Jaroslav Hutka – restaura-
ce v Novém dvoře
28. 11. Mikulášská jízda aneb plnou pa-
rou přijíždí Mikuláš – nádraží ČD 
29. 11. v 16.00 Vánoce v muzeu / betlémy 
– Městské muzeum Letohrad
29. 11. v  17.00 slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu

Město Dobruška
4. 12. ve 13.00 Čertovské hrátky a meren-
da – Kulturní dům
13. 12. od 9.00 Vánoční jarmark – Sodexho
Ukázky lidových řemesel, výrobků, zpívání 
koled a vánočních zvyků.
18. 12. od 18.00 Zpívání na rynku a živý 
betlém – nám. F. L. Věka 
31. 12. od 16.00 Silvestřík pro děti – nám. 
F. L. Věka
Dětská diskotéka, hry, soutěže o pěkné dár-
ky a velký ohňostroj.

Město Opočno
11. 11. v 19.30 BAROCCO SEMPRE GIOVA-
NE - KND  
Koncert Václava Hudečka a  Jaroslavy Pě-
chočové.
5. - 6. 12. Vánoce v Opočně – areál Střední 
školy  
Vánoční jarmark s výstavou bonsají, vánoční 
pečivo…
5. 12. Mikuláš v Opočně – Kupkovo náměstí  
Originální vystoupení čertů, kteří  „slétávají“ 
z radnice města. 
20. 12. v 16.00 Jakub Jan Ryba Česká mše 
vánoční – nádvoří zámku

Město Kostelec nad Orlicí 
29. 11. od 10.30 Vánoční ulička – Jiráskovo 
nám.
Adventní jarmark s medovinou, cukrovinka-
mi a předměty rozličnými, které k obveselení 
rodiny mohou posloužiti. Připraveny budou 
ukázky rukodělné - kováře, řezbáře, hrnčí-
ře, dráteníky, tkadleny, perníkářky a dalších 
mistrů svého řemesla. V podvečer pak o 19. 
hodině slavnostně rozsvítí se strom vánoční.

Město Rokytnice 
v Orlických horách
Navštivte hlavní město Orlických hor a začně-
te odpočívat. Ubytovat se můžete v  někte-
rém z mnoha penzionů nebo privátů. SKIBU-
SY vás pohodlně dovezou za zimními sporty 
nejen do  Orlických hor, ale také na  Králický 
Sněžník nebo do  Polska. Čekají tu na  vás 
upravené sjezdovky nejenom v Rokytnici, ale 
také v Říčkách, Deštném, či v polském Zielen-
ci, Dusznikách nebo Czarne Góre.

© foto Jan Ježdík



A  co se takhle letos na  věc podívat trochu 
jinak? Vždyť po zahradní a zavařovací dřině 
konečně přichází advent, čas, kdy se zima 
ujme vlády, a kdy my můžeme slastně oče-
kávat lyžařskou sezónu začínající přibližně 
na  začátku prosince a  končící v  polovině 
dubna. Nutno říci, že očekávání o kterém je 
tu řeč, není ani znuděné zívání v koutě ani 
netrpělivé poposedávání, ale mělo by to být 
období radosti. 
Je tedy pravdou, že v  dnešní době se nám 
to daří jen ztuha. Začněte tím, že nebudete 
bloudit v uličkách supermarketu a „dárkych-
tivě“ sondovat ceny. Ušetříte si spoustu ner-
vů a raději zajděte nasát vánoční atmosféru 
na vánoční trhy a jarmarky. 
Již 5. 12. to je tradiční vánoční jarmark – 
(Pelclovo divadlo) určený nejen dětem, pro 
které tu máme každoroční tradiční „čer-

tovské dovádění“ 5. 12. od 16.00 do 18.00 
hodin. Nezapomeňte si nenápadně vybalit 
z krabice také „rychlobetlém“, který stačí jen 
otevřít a je postaveno... My v Rychnově, kde 
se každoročně pořádá překrásná výstava 
betlémů ve  Společenském centru, mimo-
chodem letos to bude od  11. 12., nemusí-
me chodit pro inspiraci daleko. Zapome-
nout nesmíme ani na tradiční Vánoční trhy 
pořádané na I. nádvoří kolowratského zám-
ku, letos 12.-13 .12.

Rychnov nad Kněžnou nabízí 
po celý rok a nejinak je tomu 
o Adventu, fůru zábavy, pouče-
ní a především zážitků. Najít si 
čas, je ale jen a jen na vás…   

Advent v Rychnově 
nad Kněžnou
Tak a je to! Chalupa zazimovaná, dřevo pořezané, zahrada zrytá a její 
plody v mrazáku, ve sklepě i komoře. A když jsme tak pěkně rozjetí může-
me rovnou nastoupit vánoční směnu s lopatou na sníh či hadrem nebo 
zadělávací mísou v ruce.

Městské informační centrum
Svatohavelská 105, 516 01 Rychnov n. Kn.
Tel.: +420 494 539 027
E-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz; www.rychnov-city.cz

23KAM na výlet
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Českotřebovská 
„Jabkancová pouť”
V sobotu 14. 11. pořádá Spolek od svaté Kateřiny tradiční Jabkancovou pouť. 
Přijďte ochutnat místní vyhlášenou specialitu –českotřebovské jabkance. 
Jsou to sladké bramborové placky plněné tvarohem a posypané cukrem.

Svůj název dostaly podle základní surovi-
ny, brambor, kterým se v  kraji dříve říkalo 
jabka.  Před chalupou U  kostelíčka bude 
od 13.30 hodin připraven zábavný odpoled-
ní program plný scének a  písniček, o  který 
se postará purkmistr s policajtem a chybět 
nebudou ani další „jabkancoví“ umělci z řad 
českotřebovských ochotníků a hudebníků.  

V  den Jabkancové pouti bude pro veřej-
nost otevřena Rotunda svaté Kateřiny, kde 
se bude sloužit slavnostní poutní mše. Zá-
jemcům bude umožněna prohlídka s  prů-
vodcem. Více informací získáte v městském 
informačním centru.

Turistické informační centrum
Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová
Tel.: +420 465 500 211
E-mail:info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Hotel Havel 
Staré Náměstí 61
516 01 Rychnov nad Kněžnou   
Tel.: +420 494 534 576; 494 531 972 
E-mail: recepce@hotelhavel.cz
info@hotelhavel.cz 
www.hotelhavel.cz; www.hotelhavel.eu

Rotunda sv. Kateřiny

Každoročně pořádá Spolek od sv. 
Kateřiny před chalupou U koste-
líčka tradiční pouť, na které se 
pečou oblíbené Japance. Neji-
nak tomu bude i letos.

Hotel Havel ***
Prožijte Advent, Vánoce nebo Silvestr v Orlických horách. Hotel Havel 
v historickém centru Rychnova nad Kněžnou nabízí romantické ubyto-
vání v hotelovém komplexu s dlouholetou tradicí vysokého standardu 
nabízených služeb. Vydejte se s rodinou na lyže a přitom bydlete kva-
litně i levně.

Hotelová nabídka: 
• restaurace, kavárna, vinárna, pivnice 
• ubytování jednotlivců i skupin 
• pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, TV 

i telefonem
• hotelový INTERNET zdarma (WIFI)
• pořádání banketů, rautů, společenských 

setkání
• nabídka 70 druhů nejrůznějších vín 
• sudového pivo „Kněžna“ a „Kaštan“ z  Po-

dorlického pivovaru 
• doprava z hotelu do lyžařských center za-

jietí RADIOBUS

Nabídka ubytování 
(cena za osobu a noc zahrnuje)
snídani, saunu, masážní vanu a fi tness 

CENA od 450,- Kč
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IV. Choceňské světýlkování
čt 5. 11. od 16.30 na Tyršově náměstí - sou-
těžní přehlídka světýlek, které si děti vlast-
noručně vyrobily. Po vyhlášení nej světýlek 
půjde průvod se světýlky do  parku Peliny, 
kde ho zakončí ohňostroj.

Můj báječný rozvod
st 11. 11. od  19.30 v  sále Sokolovny - (Fil-
mová a  Divadelní agentura, Praha) uvede 
laskavou komedii věnovanou všem, kteří 

ne vlastní vinou zůstali sami. 
Brilantní Eliška Balzerová se 
představí sama na jevišti ve všech osmnácti 
rolích.

Písničky od Seiny 
aneb parník plný písniček
čt 19. 11. od  20.00 v  Kině Máj - průvodce 
po  turistických pamětihodnostech: Rudolf 
Pellar, lodní kapitán: Milan Dvořák, plavčík: 
Eva Kriz-Lifková.

Koncert pro Cecílii
so 28. 11. od 19.00 na Baráčnické Rychtě

Recitál Lubomíra Brabce „S  kyta-
rou v Antarktidě“
st 2. 12. od 20.00 v Kině Máj

Mikulášský jarmark
so 5. 12. od 13.00 na Tyršově náměstí
V  podvečer pak sám Mikuláš rozsvítí stro-
meček na Tyršově náměstí.  

Vánoční koncert duchovní hudby
ne 6. 12. od 14.30 v kostele Sv. Františka Se-
rafínského

Zpívání koled pod vánočním stro-
mem
st 23. 12. od 17.00 na Tyršově náměstí

Silvestrovská dopolední veselice
čt 31. 12. od 9.30 na Tyršově náměstí

Informační centrum města Choceň
Tyršovo náměstí 301, Choceň
Tel./Fax: +420 465 461 949
E-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

Informační centrum města Ústí nad 
Orlicí a ČD
Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 514 111, 271
E-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

Choceň sváteční 
v listopadu i prosinci

Advent v Ústí nad Orlicí
Ústecké Vánoce na Mírovém náměstí 
29.11. – 26.12. 2009
Již tradičně vás Ústí nad Orlicí zve na advent 
na Mírovém náměstí. S vánoční atmosférou 
vás přivítá Petr Spálený se svou skupinou 
v neděli 29. listopadu při rozsvícení vánoč-
ního stromu a bujarého ohňostroje.
Bohatý program po celou dobu předvánoč-
ního dění - SOUTĚŽ O  NEJHEZČÍHO ČERTA 
A  MIKULÁŠE nebo ŽIVÝ BETLÉM a  mnoho 
vystoupení místních pěveckých či taneč-

ních souborů. Součástí programu jsou také 
prodejní trhy.
Připraveny jsou tradiční staročeské dobroty 
pro zahřátí a prodej chleba se sádlem.

Přijďte si vychutnat předvá-
noční atmosféru spolu s námi 
na Mírové náměstí.
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Více informací na a vwww.litomysl.cz IC Litomyšl

Navštivte pohádkově
tajemnou Litomyšl

Rodiště Bedřicha Smetany, pyšnící se

renesančním zámkem, rekonstruovanými

Klášterními zahradami a celou řadou

památek, ale i moderní architekturou

na evropské úrovni.

Turistické informační centrum
Tel./Fax: +420 494 542 033
GSM: +420 737 012 205
E-mail: tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu

Víte, je-li v Orlickém Záhoří přechod 
do Polska? Pokud ano, napište 
nám do 15. 12. na adresu redakce 
nebo info@kampocesku.cz. Pro tři 
ze správných odpovědí máme při-
praveny publikace Krok za krokem 
věnované obcí Orlické Záhoří. 

Orlické Záhoří 
představuje…
„Krok za krokem“ je název publikace, ve které naleznete informace k pu-
tování po Orlických horách a podhůří, Bystřických hor i Kladské kotli-
ně. Můžete hrát šipkovanou a třeba s celou rodinou. Objevovat místa 
po obou stranách česko-polské hranice, místa, která za to rozhodně stojí.

Výchozím místem je malebná horská obec 
Orlické Záhoří, rozprostírající se v  údolí Di-
voké Orlice při státní hranici s  Polkem. Její 
poloha ji přímo předurčuje být centrem pro 
turistiku, cykloturistiku nebo třeba rodin-
nou rekreaci. 
Právě nyní bylo odstartováno putování kra-
jinou horských úbočí a stezek, hustých lesů 
i malebných zákoutí, ale také přírodních re-
zervací, roubených stavení a  šlechtických 
sídel. Máte možnost poznat krajinu i  život 
obyvatel podél hranice s Polskem. Obdivo-
vat rozmanitou přírodu i  kulturní památky, 

zúčastnit se tradičních slavností a  církev-
ních obřadů, lidových veselic stejně jako 
sportovních akcí.
K dispozici vám bude ediční řada publikace 
i  skládačky a  to jak v češtině tak i polštině. 
Skládačka vás stručně seznámí s dalšími tipy 
kam cestovat, které zajímavosti v oblasti Or-
lických a  Bystřických hor, Kladské kotliny 
i podhůří navštívit. 
Zdarma je získáte v  informačních centrech 
po obou stranách hranice.

Publikaci, informativní tabule a skládačku vydala obec Orlické Záhoří v rámci realizace 
projektu  CZ.3.22/3.3.02/08.00830 Co je u sousedů k vidění, který je spolufi nancován z pro-

středků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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Město Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz

Městské informační centrum
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz

Předvánoční kolorit slovácké metropole 
pravidelně dokreslují pořádané besedy 
u  cimbálu, vánoční koncerty či koledy, kdy 
je příležitost k příjemnému posezení s přá-
teli a ochutnávce slováckého vína nebo hře-
jivé slivovice. 

Srdečně Vás zveme:
4. 12. Mikulášský rej, Masarykovo náměstí
Kdo dostane nadílku a kdo uhlí či bramboru, 
rozhodne Mikuláš se svou družinou na tra-
dičním Mikulášském reji. 
13.–15. 12.  Ježíškova dílna, Klub kultury
13.–20. 12. Vánoční jarmark lidových 
uměleckých řemesel, Masarykovo ná-
městí

Vánoční jarmark lidových uměleckých ře-
mesel oživí předvánoční centrum města. 
Představí se jedinečná nabídka mistrů lido-
vých řemesel a vy se můžete inspirovat při 
nákupu vhodného vánočního dárku pro své 
nejbližší a známé.
25. 12. Folklorní soubor Cifra – Vánoční 
zpívání, kostel Zvěstování Panny Marie

Uherské Hradiště v čase 
adventní nálady
Vánoční období má své neopakovatelné kouzlo i v srdci Slovácka, v Uher-
ském Hradišti. Chcete-li na chvíli zapomenout na běžný předvánoční 
shon a spěch, přijeďte do Uherského Hradiště. Od začátku prosince se 
ulice a náměstí Uherského Hradiště rozzáří bohatou vánoční světelnou 
výzdobou a město vás přivítá svou klidnou a půvabnou atmosférou. Při-
pravena je pestrá nabídka kulturních a společenských akcí.

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

Opavské Vánoce 
plné zážitků
Město plné zářících světel, město plné hudby, město plné vůní. To je měs-
to Opava v době Vánočního jarmarku.
Ten letošní začne tradičně 1. prosince 
a  do  předvečera Štědrého dne bude ná-
vštěvníkům nabízet bohatý kulturní a gast-
ronomický program. Chybět rozhodně ne-
budou různé druhy vánočních punčů ani 
tradiční vůně vánočních perníčků. Dolním 
náměstím se každý den budou linout tóny 
hudby. Předvánoční atmosféru návštěv-
níkům Opavy zpříjemní například David 
Kraus, Michal David či skupina No Name.

Těšit se můžete i na Mikulášský zábavný pro-
gram, během kterého se slavnostně rozsvítí 
vánoční strom, a celý večer bude zakončen 
velkým ohňostrojem.
Program opavského Vánočního jarmar-
ku na  Dolním i  Horním náměstí naleznete 
na www.vanocnijarmark.cz.

Přejeme hezké vánoční zážitky 
v Opavě!



Barokní klášter Geras
Jen pár kilometrů od  českých hranic a  20 
minut jízdy od hraničního přechodu Vrátě-
nín najdete nejsevernější klášter Rakouska, 
který je už 30 let známý svými novátorskými 
uměleckými kurzy. Současný opat propa-
guje sblížení s ortodoxní církví, jeden měsíc 
v  roce tráví v  řeckých klášterech na  Atosu 
a  v  premonstrátském klášteře Geras zřídil 
pravoslavnou kapli. Kromě této zajímavosti 
na  vás čeká spousta romantických zákoutí, 
krásná bylinková zahrada nebo slavný ba-
rokní sál s freskami Paula Trogera. A doslova 
orgie mramoru: mimo jiné se dozvíte, proč 
je falešný mramor ještě lepší než pravý. 
www.stiftgeras.at 

Krajem hradů a zámků
Cestou z Gerasu dále na jih nesmíte minout 
pohádkový renesanční zámek Rosenburg 
(Růžový hrad). Najdete ho kousek za  Hor-
nem, v  malebné pozici vysoko nad údolím 
řeky Kampy, kde vás okouzlí mnoha věžemi 

a  arkádami, romantickou růžovou zahra-
dou a  impozantním kolbištěm. Rosenburg 
se proslavil také sokolnictvím a  chovem 
dravých ptáků. Ročně sem zavítá 80 tisíc 
návštěvníků, mezi nimi i několik tisíc „čaro-
dějnic“, které tady pořádají největší slet v Ev-
ropě. www.rosenburg.at

Zámek lichtenštejnských knížat
Dolní Rakousko je zemí zaslíbenou milov-
níkům historie. K  jeho Top výletním cílům 
patří i  zámek lichtenštejnských knížat Wil-
fersdorf, kolébka rodu pevně spojeného 
s  moravskými zámky v  Lednici a  Valticích. 
Ve  zdejším muzeu se nejlépe seznámíte se 
slavnou historií rodiny, která dnes vlastní 
mj. jedny z nejrozsáhlejších vinic kraje Wein-
viertel. O kvalitě knížecí vinařské produkce 
se přesvědčíte ve stylovém zámeckém sklíp-
ku. www.liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at

Z prehistorie do termálních lázní
Ideální tip na rodinný výlet? Dolnorakouské 
prehistorické muzeum v Asparn an der Zaya 
(na cestě z Laa do Mistelbachu) patří k nej-

zajímavějším v  Rakousku. Věnuje se expe-
rimentální archeologii a  v  prehistorických 
obydlích názorně dokumentuje způsob 
života našich předků od  lovců mamutů až 
po keltskou kulturu. Zkrátka první muzeum, 
kde se vaše děti nebudou nudit! 
www.urgeschichte.com

Zastavení v lázních
Při návratu se zastavte v hraničním městečku 
Laa na der Thaya a jeho vyhlášených lázních. 
Relaxujte v soustavě vnitřních a venkovních 
bazénů, zkuste svět saunování, zábalů a ma-
sáží. Děti zatím svěřte česky mluvícím ani-
mátorkám nebo je nechte vyřádit na 90 me-
trů dlouhém tobogánu. www.therme-laa.at

Pracovní sdružení Top výletní cíle Dolního 
Rakouska inspirovalo ke  vzniku obdobného 
sdružení Top výletní cíle jižní Moravy. Do jiho-
moravského projektu by se během tří let mělo 
zapojit 24 turistických atrakcí, více na 
www.vyletnicile.cz.

www.ccrjm.cz

Na návštěvu k sousedům
Nejatraktivnější pamětihodnosti kraje přilehlého k jižní hranici Moravy 
jsou již pět let propagovány pod společnou značkou Top výletní cíle Dolní-
ho Rakouska. Přísná kritéria, k nimž patří minimálně 30 tisíc návštěvníků 
za rok, splňuje pouze 40 míst – od přírodních parků a zážitkových atrakcí 
přes zámky a muzea až po vinné sklepy a plavební společnosti. Několik 
vybraných cílů představujeme, ostatní najdete na www.ausfl ug.at.

www.kampocesku.cz28 KAM do regionů



Vlastní obřad, smlouva mezi spojujícími se 
rodinami, měl za cíl jednak usnadnit pokra-
čovatelům rodu plození potomků, jednak 
rozmnožit rodinný majetek. Důležitou sou-
částí svateb byla hostina, a přestože byli naši 
předkové v tomto ohledu velmi praktičtí, vů-
bec je to neomezovalo ve svatebním veselí. 
Není proto divu, že se ve většině společností 
oslavy protáhly i na několik dní a nocí. 

Svatební rituály
Hodně se jich dochovalo na Valašku, kde 
byly plánovány na masopustní úterý, u 
chudších snoubenců nebývala výjimkou 
neděle. Bylo nutné připravit více druhů po-
krmů, proto s  jejich přípravou vypomáhaly 
kuchařky, a protože zajistit takové množství 
jídla bylo náročné i drahé, na nákladech se 
podíleli všichni pozvaní hosté. Ti obvykle 
po třetích ohláškách posílali podle svých 
možností do domu nevěsty nejrůznější dary 
v  podobě naturálií jako byl tvaroh, mléko, 
máslo, žito, vejce, povidla a ti movitější kou-
sek slaniny nebo klobásy. Za to každá rodina 
dostávala výslužku – díl z velkého svatební-
ho koláče a svatební cukroví. 

Hovězí se „nenosilo“
Skladba pokrmů se však lišila podle krajových 
zvyklostí a majetnosti rodiny. Některé pokr-
my na Slovácku i Valašsku se také opakovaly. 
Bohatá svatba byla pýchou sedláka, který dal 
porazit jalovici, někdy vola, jedno až dvě pra-
sata, několik ovcí a větší počet drůbeže. Na 
chudších svatbách převládalo maso ze sle-
pic i králíků a jen zřídka se objevovalo maso 
hovězí. Tradičním jídlem, které nesmělo na 
hostině nesmělo chybět, bylo zelí, podávané 
samostatně nebo jako příloha k masu. 
Lžíci dostali, nůž si donesli
Svatební hostinu zahajoval družba, který 
vítal svatebčany, předříkal Otčenáš, během 

hostiny obsluhoval hosty a vůbec dbal o 
veselí svatebčanů. Podle zápisů českého 
etnografa F. Táborského se zpočátku na tra-
dičních svatbách „u každého stolu jedlo ze 
společné mísy a pilo z  jedné sklenky“. Za-
tímco dřevěnou lžíci dostávali svatebčané 
od hostitelů, nůž si přinášeli sami. 

Jídelníček až s devíti chody
Z  kronik konce 19. století se dozvídáme o 
svatebním jídelníčku na Valašsku. Sestával 
se většinou z  devíti jídel a začínal sýrem a 
zelím posypaným škvarky nebo klobásou. 
Následovala opakovaně podávaná dršťková 
polévka s nudlemi a také omáčky povidlová 
a bílá s  natvrdo uvařenými vejci. Hodování 
končilo krupicí politou horkým máslem a sy-
panou perníkem a cukrem. Jinde se namísto 
dršťkové podávala slepičí, po ní následovalo 
vařené slepičí maso, brambory a na závěr 
krupice slazená medem. Ve Vizovicích začí-
nala hostina hovězí polévkou, následovalo 
maso s křenovou či kyselou omáčkou a vep-
řové maso s vařeným kysaným zelím. Na Zlín-
sku pak polévka s nudlemi, maso s křenovou 
a dršťkovou omáčkou, zelí s uzeným masem, 
krupičná kaše a vdolky nebo koblihy. Pečivo 
z  bílé mouky bylo často nahrazováno šroty. 
Jiný slavnostní oběd je popisován na Valaš-
sku, kde začínal slepičí polévkou s  nudlemi 
nebo pohančenou kaší, následovalo slepičí 
maso s  vařenými švestkami, v  zimě se mís-
to slepice podávalo uzené maso se zelím a 
uzená polévka, na závěr zapečená rýže se 
švestkami nebo jablky. Obměnou byla pros-
ná kaše se sušenými švestkami. 

Svatební koláče nemohly chybět
Ke svatebním obřadům patří také koláče, 
jejichž výrobu a náročné zdobení zastávaly 
zručné ženy, které měly s  pečením zkuše-
nosti. Koláč nechávala nevěstě zpravidla na-
péct stará žena nebo kmotřenka. Na Zlínsku 
dostávala nevěsta od své matky ještě jeden 
malý, který pak i s velkým přinesla ženicho-
vě matce jako výslužek. Na konci hostiny bý-
val koláč rozdáván svatebčanům nebo pou-
žíván k vybírání peněz nevěstě na čepec. 

Svatba je i dnes mimořádnou událostí a kdo 
nějakou zažil, poznal, co na ní bylo z minu-
losti převzato. Možná také proto, že návrat 
k  tradicím a svatebním zvykům začíná být 
opět v módě!
Pro KAM po Česku Líba Vlachová, 
upravil Luděk Sládek 

Moravská svatba včerejší
Když jsme připravovali toto vydání, uvědomil jsem si, že trocha ohlédnutí 
do historie neuškodí, zvláště pak když přichází doba adventní. Sňatek 
byl v historii také mimořádnou rodinnou událostí a svatby bývaly sla-
veny okázale a vesele. Bývaly jednak příležitostí, na které se nešetřilo, 
jednak dobrým důvodem k setkání.
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Vážení čtenáři,
letos se paní Zima přihlásila 
o slovo trochu předčasně a své vlá-
dy se ujala s celou parádou. Ne-
zatracujme ji proto. Určitě nám 
přinese také mnoho hezkého. 
Nebo se snad netěšíte na dlou-

hé zimní večery strávené v teple, u rodinného krbu, při hrn-
ku čaje s něčím ostřejším? A co podvečerní procházky ad-
ventně vyzdobeným městem, jehož atmosféra je podbarve-
na tóny vánočních koled a prosycena vůní pražených mandlí 
a pečených kaštanů? Také příroda mnohdy pokrytá bílou pe-
řinou od samého sv. Martina doslova vybízí k zimním rado-
vánkám. Nezapomeňte proto sundat saně z půdy a ukázat dě-
tem, jak jste jako malí svištěli z kopců vy. Ale pozor, myslete i 
na to, že po pořádné koulovačce nebezpečně chutná. Těšte se 
a radujte ze zimního období, i kdyby nebylo vždy stoprocent-
ní, a pokud by snad ukázalo svou zamračenou tvář, vězte, že 
města, městečka i malebné vesničky na vás myslí a uchys-
taly nejednu zajímavou akci. Velkou slávou jistě bude i kaž-
doroční rozsvěcení stromečků. Přijde také čas, kdy hodné 
děti potěší mikuláš, zlobivé vezme čert a nakonec je zachrá-
ní anděl. Odpočinout si pak můžete třeba na některé z mno-
ha zajímavých výstav, třeba betlémů. Tak směle do toho, pro-
tože s námi víte KAM. Dovolte mi také popřát vám jménem 
svým i celé redakce veselé Vánoce a bohatého Ježíška, stej-
ně jako hodně zdraví a plnou náruč štěstí v roce příštím. 

                              Nina Kročilová, redaktorka
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Národní zemědělské 
muzeum Praha

Stálé expozice

Jede traktor – sbírka zemědělské techniky 
(celoročně; velký sál – snížené přízemí)
Unikátní sbírka historických traktorů a dalších 
zemědělských strojů v  moderním prostředí; 
interaktivní program pro děti i pro dospělé.

Malá muzejní farma 
(celoročně; dvůr – vchod z muzea nebo  z Le-
tohradské ulice)
Živočišná část – ukázky chovu domácích 
zvířat – živí králíci, slepice a ovce;
rostlinná část (políčko) – různé zemědělské 
plodiny a další rostliny (jen v období vege-
tace). 

Výstavy

Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí 
(malý sál v 1. patře; 18. 9. 2009 – 3. 1. 2010)
Výstava o historii stravování a stolování, která 
se zabývá nejen vývojem stravovacích zvyklos-
tí našich předků, ale zároveň proměnami míst, 
kde docházelo a dochází ke konzumaci jídla.

Patřičný a hosté – O dřevě
(velký sál v 1. patře; 30. 9. 2009 – jaro 2010) 
Pod názvem „O dřevě“ představuje NZM Praha 
poprvé dílo  Martina Patřičného, umělce pra-
cujícího se dřevem a také jeho hostů. Výstava 
přináší ukázky „těla“ více než čtyřiceti našich 
známých stromů, a také stovky exponátů – od 
obyčejné dřevené kuličky až k velkému relié-
fu. Nabízí možnost dotýkat se dřeva, přivonět 
k němu, sestavit kostky, namalovat hlavičku 
loutky, říznout si do dřeva i potěžkat blízkost, 
tušit domov.

Přednášky pro veřejnost 
(začátky v 17.00, zasedací sál ve zvýšeném příze-
mí, č. 14, vstup volný) 

4. 11. Česká květena a fl óra 
Ing. Jiří Horák, předseda Svazu květinářů 
a fl oristů ČR

18. 11. Poklady Evropy ze vzduchu 
Ing. J. Karel Dohnal, cestovatel, fotograf, spi-
sovatel

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

28. 11. I. Adventní koncert
Kostel sv. Jana Křtitele, Orlické Záhoří
Účinkují: Veronika Střálková a Petr Strakoš
www.orlickezahori.eu
5. 12. II. Adventní koncert
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, polská Ro-
žánka
Účinkuje: pěvecký sbor Róža
www.bartosovice.eu
12. 12. III. Adventní koncert
Kostel sv. Máří Magdalény, Bartošovice v Or-
lických Horách
Účinkují: Lucie Nunová a Jaroslav Moravec
www.bartosovice.eu, www.myrha.cz
a s ním spojený Vánoční jarmark
Chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích v Orl. h.
www.kopecek.neratov.cz
19. 12. IV. Adventní koncert
Kostel  Nanebevzetí Panny Marie, Neratov
Účinkuje: folk&country skupina Madalen ze 
Zábřehu
www.neratov.cz

Advent mezi horami

www.zamberk.cz

Vánoční atmosféra v Mostě
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
1. náměstí v Mostě. Bohatý kulturní program.
4. 12. Rozsvícení stromku 
v ulici Jaroslava Seiferta
4. 12. Předání světla svaté Barbory 
před obřadní síní magistrátu (ulice Radniční). 
12. 12. Adventní koncert 
Adventní koncert v podání sólistů Národní-
ho divadla a Státní opery v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie.
14. 12. Zahájení vánočních trhů 
Slavnostní zahájení s hudbou se bude konat 
na 1. náměstí.  Ti nejmenší z nás se můžou 
těšit na pěknou pohádku.
18. 12. Česká mše vánoční od J. J. Ryby
Uvádí městské divadlo Most a festivalový 
orchestr Petra Macka.
18. 12. Česká mše vánoční od J. J. Ryby
Rybova vánoční mše zazní i v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. 

Most

1. 12. Přivítání vánočního času
Masarykovo náměstí
Již od 14.00 hod. začne na počest nadchá-
zejícího vánočního času pravý vánoční jar-
mark. Obřad samotného vítání však bude 
zahájen od 17.00 hod. tradičním rozsvíce-
ním vánočního stromu spojeným s vystou-
pením žáků OU a PrŠ Žamberk a doprovod-
ným kulturním programem. 

6.–20. 12. Výstava „Vánoce a tradice 
stavění betlémů“
Městské muzeum 
Přijďte se inspirovat na X. jubilejní vánoč-
ní výstavu, tentokrát zaměřenou na betlé-
my. Připraven je pro vás i prodej vánočních 
a keramických ozdob, perníčků, medoviny, 
svíček, korálků, vánočních a suchých vazeb 
či předmětů ze dřeva. Děti se o víkendech 
můžou těšit na výtvarné dílny, ukázky a růz-
ná hudební vystoupení.

Žamberk

www.orlickezahori.euwww.mesto-most.cz     www.imostecko.cz
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Hradecko
7. 11. Martinské trhy, Hradec Králové
www.adalbertinum.cz
11. 11. Příjezd Martina na bílém koni
Zimní vítání turistů pod Bílou věží.
Hradec Králové
www.ic-hk.cz
12. 11. Výstava zvonařství
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
www.muzeumhk.cz    
19.–22. 12. Vánoční trhy
Hradec Králové
www.adalbertinum.cz

Krkonoše a Podkrkonoší
17. 11. 4. Český řemeslný trh pod obry,
Hostinné
http://hostinne.info
14.–15. 11. a 21.–22. 11. Vánoční trhy na Kuksu
www.hospital-kuks.cz
5. 12. Adventní trh s řemesly, Hořice
www.horice.org
11.–13. 12. Světový pohár ve skoku 
a v severské kombinaci, Harrachov
www.harrachov.cz 

11.–13. 12. Malé adventní trhy, Trutnov
www.krakonosovokralovstvi.cz
12. 12. Vánoční jarmark, Jilemnice
www.mestojilemnice.cz

Český ráj
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu na Valdštejno-
vě náměstí v Jičíně.
www.kzmj.cz
28. 11. Vajdštejnské adventní trhy
Vánoční trhy, Žižkovo náměstí v Jičíně.
www.kzmj.cz
1. 12. 2009 – 31. 3. 2010 Noční prohlídky 
zámku Dětenice
Každý pátek a sobotu od 17.30 hod. se ko-
nají noční prohlídky při svíčkách.
www.detenice.cz
26.–31. 12. Výstava betlémů
Muzeum přírody Českého ráje, Prachov 
www.mpcr.cz

Orlické hory a Podorlicko
20. 11. Nová expozice „Proměny Proboš-
tova betlému"
Otevření Třebechovického muzea betlémů 
pro veřejnost včetně nové expozice.
www.betlem.cz

21. 11. Kateřinský jarmark
Dopoledne na Masarykově náměstí, Třebe-
chovice pod Orebem. 
29. 11. Vánoční ulička – adventní jarmark
Od 10.30 do 16.00 hod. na Jiráskově nám. 
v Kostelci nad Orlicí.
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu, 
vánoční jarmark a koncert
Masarykovo náměstí Žamberk.
5. 12. Mikuláš v Opočně
Létající čerti, Mikuláš, jarmark. 
Kupkovo náměstí v Opočně. 
www.orlickehory-cz.info

Kladské pomezí 
11.–12. 11. Martinské slavnosti
Martinský řemeslný trh na Karlově náměstí 
v Náchodě.
25.–26. 12. Živý betlém
Vánoční hra o narození Ježíše Krista s koleda-
mi a živými zvířaty, nám. T. G. M. v Náchodě. 
www.kladskepomezi.cz

Královéhradecký kraj

www.kralovehradeckyregion.cz

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropskéhof ondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti

Jižní Čechy

www.jiznicechy.cz/akce

29. 11.–31. 12. Klub Vodňanských výtvar-
níků
Tradiční výstava s vánoční náladou
www.vodnany.net
4.–6. 12. Adventní trhy pod Rumpálem
Strakonický hrad
Jarmark, živý betlém, divadelní i pěvecká 
vystoupení.
www.strakonice.net
4. 12. 2009 – 1. 1. 2010 Vánoční výstava
Týn nad Vltavou
Výstava s vánoční tematikou v městské ga-
lerii U Zlatého slunce.
www.tnv.cz
5. 12. Mikulášská nadílka
Horní Planá 
Mikuláš a anděl nadělují sladkosti hodným 
dětem a čerti umounění topí pod kotlem 
ohněm pekelným a vyplácí zlobidla.
www.horniplana.cz
5. 12. Vánoční trhy
Vimperk
Tradiční vánoční trhy.
www.vimperk.cz

5. 12. Přílet anděla
České Budějovice
Setkání pozemských bytostí s andělem, kte-
rý se snese z Černé věže na náměstí. Násle-
dují obchůzky Mikuláše s čertem a program.
www.cb-info.cz
12. 12. Vánoční inspirace
Vyšší Brod
Přijďte si odpočinout a užijte si den plný vá-
noční inspirace, dárků a skvělé předvánoční 
nálady s vůní svíček, perníků a punče.
www.vyssibrod.cz
12. 12. Adventní dny na zámku 
Zámek v Jindřichově Hradci
Živý betlém, dobové tržiště, ukázka provozu 
Černé kuchyně... To vše a mnohem víc uvidí-
te na II. a III. nádvoří Státního hradu a zámku 
v Jindřichově Hradci.
www.jhmd.cz
13. 12. Příjezd paní Zimy
Prachatice
Akce plná veselí pro malé i velké, bohaté 
trhy a kulturní programy.
www.prachatice.cz
14.–19. 12. Ježíškova vánoční dílna
Děbolín u Jindřichova Hradce
Vyzkoušejte si nejrůznější výtvarné techniky 

v příjemné atmosféře výtvarné dílny Roma-
ny Hulíkové a odvezte si inspiraci na origi-
nální vánoční dárečky. 
www.keramika-rh.cz
15.–19. 12. Radniční vánoční dílny 
České Budějovice
Předvádění a prodej tradičního lidového 
umění s kulturním programem na radnici.
www.cb-info.cz
23. 12. Živý Betlém a předávání Betlém-
ského světla
Horní Planá
Tradiční setkání u kostela sv. Markéty v před-
večer Štědrého dne s uvedením příběhu 
o narození Ježíška v podání hornoplánských 
obyvatel. 
www.horniplana.cz
27. 12. Vánoční jízda parním vlakem do 
Nové Bystřice
Jindřichův Hradec
Zajímavý výlet pro děti i rodiče v období Vá-
noc. Nástupiště jindřichohradecké úzkoko-
lejky se nachází v těsné blízkosti Nádraží ČD.
www.jhmd.cz



www.kampocesku.cz

Správné odpovědi a výherci
Soutěže říjen 2009
Celkem došlo 1 923 odpovědí

Křížovka od Baseta

Sudoku

32 KAM pro bystré hlavy

Po Starých zámeckých schodech
Otázka: Víte, jak se jmenuje film Zdeňka Podskalského plný písniček Karla 
Hašlera?
Správná odpověď: Ta naše písnička česká
Celkem soutěžilo: 173 čtenářů, správné odpovědi: 168, špatné odpovědi: 5
Výherci: Markéta Bártů, Třešť; Františka Matoušková, Ivančice; Vít Záhora, 
Praha 4 

Kartografie Praha
Otázka: Jak se jmenuje největší rybník jižních Čech?
Správná odpověď: Rožmberk
Celkem soutěžilo: 262 čtenářů, správné odpovědi: 256, špatné odpovědi: 6 
Výherci: Alena Jelínková, Benešov; Silvie Šopfová, Jiřice u Miroslavi; Milan 
Štěrba, Blansko

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
Otázka: Víte, pod jakým stromem se Žižka podle legendy narodil? 
Správná odpověď: pod dubem
Celkem soutěžilo: 189 čtenářů, správné odpovědi: 187, špatné odpovědi: 2
Výherci: Stanislav Čech, Světlá nad Sázavou; Milan Jedlička, Brno; Olga Ši-
šáková, Hodonín

Stoprocentní ochutnávka
Otázka: Víte, o jakou místní specialitu (na fotografii) jde?
Správná odpověď: Pavlišovský řízek (vepřový řízek, knedlík, zelí)
Celkem soutěžilo: 116 čtenářů, správné odpovědi: 92, špatné odpovědi: 24
Výherci: Eva Hanáková, Jaroměř – Josefov; Jiří Jíra, Jamné nad Orlicí; Václav 
Rojík, Plzeň 

Místa, která vám nedají zapomenout
Otázka: Víte, jaký pochod přes tři hrady se v Podorlicku každoročně pořádá? 
Víte, o jaké hrady se jedná? 
Správná odpověď: Potštejn, Litice, Žamberk
Celkem soutěžilo: 213 čtenářů, správné odpovědi: 205, špatné odpovědi: 8
Výherci: Pavel Bilík, Příbor; Jaroslav Gabriel, Vsetín; Iva Musilová, Židlochovice

Putování Rychnovem nad Kněžnou
Otázka: Víte, kolikátého října bude zahájena prohlídka města nazvaná Bylo 
nás pět?
Správná odpověď: 27. 10. 2009 (původní termín, který z důvodu nepřízně 
počasí nemohl být dodržen),  6. 11. 2009. Proto budou odměněni čtenáři, 
kteří znali odpověď na první nebo druhý termín.
Celkem soutěžilo: 141 čtenářů, správné odpovědi: 127, špatné odpovědi: 14
Výherci: Hana Čermáková, České Meziříčí; Jan Dušák, Rychnov nad Kněžnou; 
Michal Jakl, Hořice; Dana Kubešová, Vrdy; Josef Pohan, Cheb; Martina Vavruš-
ková, Vodňany

U nás si odpočine každý
Otázka: Víte, jaké teploty používá kryokomora Polária v Čeladné?
Správná odpověď: -110 až -160 °C
Celkem soutěžilo: 235 čtenářů, správné odpovědi: 173, špatné odpovědi: 62
Výherci: Štěpánka Knapová, Nová Paka; Anna Pokorná, Liberec; Michaela 
Vršecká, Hrádek nad Nisou

KAM za kulturou
Otázka: Víte, kdy a nad kterým městem vystoupal krabicový drak podporo-
vaný soustavou dalších osmi draků do výšky téměř 9,5 km? 
Správná odpověď: 1. 8. 1919 nad německým městem Lindenberg
Celkem soutěžilo: 154 čtenářů, správné odpovědi: 129, špatné odpovědi: 25
Výherci: Lenka Čermáková, Košetice; Marie a Standa Plachtovi, Bosňany; 
Ludmila Zásmětová, Tábor

Křížovka
Tajenka: ….. severního pólu … Lobendava
Celkem soutěžilo: 260 čtenářů, správné odpovědi: 239, špatné odpovědi: 21
Výherci: Martin Kellner, Praha 8; Pavel Pretschner, Písek; Jindřich Ryk, Most; 
Zdeňka Tůmová, Praha 10; Josef Zdich, Dubí u Teplic

Sudoku
Řešení: 835174926
Celkem soutěžilo: 180 čtenářů, správné odpovědi: 173, špatné odpovědi: 7
Výherci: Ing. Jaroslav Cerman, Martinice v Krkonoších; Renata Mičková, Da-
lečín; Vítězslav Neumann, Liberec; Marie Rozkovcová, Vsetín; Kateřina Zusko-
vá, Stráž pod Ralskem

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Tajenku a řešení sudoku nám 
zasílejte do 15. prosince 2009 na 
adresu redakce nebo na info@
kampocesku.cz. Deset výherců od 
nás dostane mapy.



Pro Olomoucký kraj je charakteristické spojení horských oblastí Jeseníků 
s kulturním bohatstvím a tradicemi Hané.
Patříte-li mezi vyznavače zimních radovánek 
všeho druhu, pak se Jeseníky stanou vaším 
rájem. Horská část našeho kraje nabízí výbor-
né možnosti k  provozování zimních sportů. 
Kdo má raději toulání po  horách, ten si bě-
hem túr na běžkách či při toulavých procház-

kách může prohlédnout překrásné 

přírodní scenerie. Ideálním zakončením dne 
v  Jeseníkách je návštěva zdejších vyhláše-
ných lázní. Olomoucký kraj má pro vás dále 
připraveno nepřeberné množství zážitků 
v  podobě adventních trhů, návštěv divadel 
a galerií, nákupů, ale i zábavu a relax v nově 
otevřeném aquaparku. U  nás najdete vždy 

něco pozoruhodného, co bude důvodem 
k zimní dovolené nebo víkendovému po-
bytu.

Zima v Olomouckém 
kraji

www.ok-tourism.cz

Kašna s jezdeckou sochou Gaia Julia Caesara, 
Horní náměstí Olomouce

Priessnitzovy lázně, Jeseník

Kostel sv. Michala v Maršíkově

 Aquapark Olomouc

 Zima na Ramzové



Život není jenom práce, ale i umění najít si čas na uvolnění a obohacení životního stylu.
Tím obohacením může být změna prostředí nebo i nový druh zábavy, poznávání, sport, 
relaxace... Nabízíme Vám několik možností a pokud si vyberete,
třeba se i Vám nové aktivity časem stanou milým
a opakovatelným koníčkem. 

JSME PARTNEREM

NEBOJTE SE
RELAXOVAT!

CENTRUM BABYLON, a. s., Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ

GPS: 50°45‘32‘‘ N, 15°03‘08‘‘ E, tel.: +420 485 249 202, +420 485 249 212

fax: +420 485 249 946, e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz

www.BabylonLiberec.cz

ZÁBAVA A RELAXACE
Už jste byli v libereckém Centru Babylon? Je to unikátní zábavní 

a společenský komplex. Druhý v Evropě asi budete těžko hledat. Vše 
pod jednou střechou. Od ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, časově 
neomezený pobyt v tematickém aquaparku, lunaparku a zábavně-
vzdělávacím iQparku, přes mnoho dalších zajímavostí, jako je XD simulátorové 
kino nebo laser game. Babylon je tak velký, že i po několik dní ho nemusíte 
opustit. Navíc může být i Vaší základnou k výletům za památkami, do 
liberecké ZOO a botanické zahrady, na horu Ještěd, ale i za turistikou a 
sportem do Jizerských a Lužických hor či do Českého ráje.

WELLNES & BEAUTY
Pokud ke své relaxaci máte raději klidné a tiché prostředí, zkuste 

jednu z babylonských novinek. Je jí v Česku první veřejné wellness 
centrum ve stylu antických lázní. Bez časového omezení si zde můžete 
v teple užívat klidu, saunovat, oddat se nejrůznějším terapiím, nasávat 
atmosféru uvolnění těla a mysli, vše v šeru interiérově ojedinělého 
prostředí a za tlumené relaxační hudby. K Vaší spokojenosti přispějí 
i masážní, kosmetické a kadeřnické služby, pobyt v solnojodové jeskyni 
nebo pobyt na speciálních relaxačních lůžkách. 

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ V ČR
Chcete poznat krásy České republiky, a přitom nocovat v prostředí 

garantovaném co do kvality a atraktivnosti? Pak si vyberte jeden z mnoha 
hotelů zařazených do sítě BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF. Jde o to 
nejlepší, co regiony nabízejí. Další výhodou sítě je, že si v kterémkoli 
z hotelů můžete zakoupit voucher do dalších, a to za mnohem příznivější 
cenu, než kdybyste se tam vydali bez nich. Vouchery jsou vyhledávané 
i jako dárky k narozeninám, svatbám, anebo i pro služební cesty. Pokud 
hrajete golf, stejným způsobem získáte i vouchery na golfová fee. A pokud 
golf ještě nehrajete a máte o něj zájem, nabídneme Vám, kde a jak začít.

PARTNERSTVÍ HOTELŮ A GOLFOVÝCH HŘIŠŤ

www.bhc.cz

VOUCHER NA JEDNODENNÍ FEE
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VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC 

VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI V HOTELU 
S WELLNESS SLUŽBAMI


