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KAM pro KAM 
nebo KAM až domů k Vám?
Stalo se Vám, že vaše informační centrum už nemělo magazín KAM?  
Nechcete už nikdy přijít o dobrý tip na výlet, akci, koncert či zábavu?
Chcete dostávat magazín KAM na vaši poštovní adresu?

Těšíme se na vás a věřte, že i v roce 2011 víme KAM!

www.kampocesku.cz

Potom postačí pouhých 28 Kč za každé 
zaslané vydání, to je celkem 252 Kč za 
kompletní ročník 2011 – 9 vydání. 

Objednávky můžete zasílat 

na adresu redakce:

KAM po Česku, o. s.

Zdena Kubátová

Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3

e-mailem: kubatova@kampocesku.cz

prostřednictvím SMS ve tvaru > KAM <

na číslo: +420 602 223 279  

zasilatelská cena od vydání:

leden 

a únor
březen duben květen červen

červenec 

a srpen
září říjen

listopad 

a prosinec

252 Kč 224 Kč 196 Kč 168 Kč 140 Kč 112 Kč 84 Kč 56 Kč 28 Kč

KAM pro štěstí v roce 2011

Vážení čtenáři,

rok donedávna letošní je už loňský a je tu rok 

nový letošní. Věřme nebo v to alespoň pevně 

doufejme, že přinese všem lidem bez rozdílu 

pohlaví, barvy pleti či vyznání dny prožité ve 

zdraví a s láskou ke svému okolí. Přejme si, aby 

naše životy byly bezpečnější, především pak 

na silnicích, přechodech i v temných zákoutích. 

Stejně tak by bylo krásné, aby naše děti toliko 

radost nám činily a poslední příčky ve vzdělání na 

evropském kolbišti nezaujímaly. Aby chytré české 

hlavy byly po zásluze oceněny především doma, 

ale i v zahraničí. Jen nejisti jsme si s politikou, 

kdež veškeré naše snažení mnohdy hrachu na 

stěnu házení připomíná. Raději si přejme, aby 

výlety za poznáním nepoznaného byly stále 

častější, protože stále častěji potřebujeme nabrat 

sil nových. Proto žít člověku je třeba a nemusí 

být nutně středa, aby zážitky prosté pravým 

kořením životů našich byly. K čemu by nám 

pak byla všechna panoramata, vstupní brány, 

perly, dominanty či zemské ráje? Máte pravdu, 

jsou přece k tomu, aby našinec krásy své vlasti 

poznávati ráčil, k čemuž nám dopomáhej batoh, 

svačina a hůl.     

Vaše redakce KAM po Česku
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Milí čtenáři,
předně mi dovolte 

popřát vám do nové-

ho roku pevné zdraví. 

Mohu sice připojit 

i pár dalších přání, jako 

úspěchy v kariéře, štěs-

tí v  lásce, fůry peněz 

i  splněných přání, ale 

věřte mi, zdraví je zdra-

ví a  bez zdraví život 

smysl tratí. Stejně jako 

když náctiletí začínají experimentovat s durmanem. 

Přitom už sám jeho lidový název (čertova buřina, vlčí 

jablko či ježkova palice) hovoří jasně. Někdo sice 

náctiletým nakukal, že je halucinogenní, ale neře-

kl jim, že je především prudce jedovatý a blbne se 

po něm. Proto pokud chtějí vaše děti mocí mermo 

blbnout, navrhuju blbnout v politice. Tam se jim nic 

stát nemůže. 

Protože je ale zima, nemohu si nevzpomenout 

na mého dědu, který býval cestářem. Když padl první 

sníh, stál na dvoukoláku naloženém škvárou a taže-

ném traktorem a den co den, dříve než vyjely první 

autobusy, sypal děda škvárou silnice. Byla to zvláštní 

doba. Snad byly jiné letní gumy pro autobusy, snad 

jiný sníh či mráz, snad kopce míň prudké. Jinak si 

neumím vysvětlit to, že den co den autobusy vo-

zily děti do školy, pracující do zaměstnání a ostatní 

k lékaři. Třeba proto, že děda nemudroval tolik nad 

tím, jestli je na zimu připravený, jako spíš nad tím, 

kdy a kde sypat.  

Co nevidět bude druhého února, svátek Hromni-

ce, kdy se začne konečně smrákat o hodinu později. 

Zajímavostí je, že za pohanských Slovanů den svátku 

hromu oznamoval příchod Peruna po zimním spán-

ku. Křesťané tento den postupně zasvětili Očišťování 

Panny Marie, Uvedení Páně do chrámu a nakonec 

i dni zasvěceného života. Původ svátku hledejme 

v biblickém příběhu, kdy Marie přinesla Ježíše čty-

řicátého dne po narození do chrámu, kde měl být 

jako prvorozený syn zasvěcen Bohu. Můžete sice na-

mítnout, že už byl Božím synem, ale nekomplikujme 

to. V chrámu pak jistý Simeon nazval Ježíše „světlem 

k osvícení národů“ a odtud zvyk světit v tento den, 

svíčky „hromničky“. Ty měly zapálené v okně chrá-

nit stavení před bleskem. Tak se nám kruh uzavřel. 

Křesťanský blesk konečně potkal pohanský hrom 

a bouřka byla kompletní. 

Luděk Sládek, šéfredaktor



 Dopisy čtenářů
Děkuji touto cestou všem, kdo se podílejí na 

vydávání turistického magazínu KAM po Česku. 

Jde o  výjimečný časopis plný informací a  zajíma-

vostí z  mnoha částí Česka. O  letních prázdninách 

jezdím na dětský tábor jako vedoucí a  zdravot-

ník… Letos jsem se o zajímavosti z KAMu podělila 

s  dětmi formou kvízových otázek. Během 14den-

ního putování po Česku se dozvěděly mnoho 

i  dosud pro ně neznámých informací. Tímto ještě 

jednou děkujeme a těšíme se na další nové zajíma-

vosti z Česka. 

Eva Hanáková, Jaroměř-Josefov

Mám opravdu velkou radost z  dopisů čtenářů, 

kteří se umějí věnovat dětem. 

Dobrý den, Slovensko a  hlavně Tatry máme 

rádi. Dokonce jsme kdysi na dovolené na recepci 

hotelu Odborár vyplňovali dotazník s  uvedením 

svého tipu na přejmenování hotelu. Každopádně 

jsme tam byli velmi spokojeni… 

Blanka Mrkvičková, Hradec Králové

Vaši odpověď jsme přeposlali společnosti SOREA, 

kterou jistě potěší. 

Vážení v  redakci, děkuji za krásnou 

soutěž v  říjnovém čísle ohledně vymýšle-

ní hlášky o  Jeseníkách. Moje hláška „Kolo, 

běžky nebo pěší do Jeseníků se vždy těší“

byla mezi vybranými, za což moc děkuji. Jeseníky 

mám opravdu moc ráda… Hezký den, spoustu 

spokojených čtenářů a více takovýchto kreativních 

soutěží. 

Lenka Vilkošová

Už mockrát jsme se přesvědčili, že naše čtenáře 

jen tak něco nezaskočí. O důvod víc, aby soutěže byly 

stále náročnější a kreativnější. 

Vážení! Poprvé se mi dostal do rukou váš časo-

pis KAM po Česku. Má články krátké, stručné, roz-

ličné, výstižné, zajímavé, poučné – jedním slovem 

úžasný.

Velké díky, redakce!!! Budu hlídat další vydání.

 Jiřina Paurová, Kladno 2

Vítejte, paní Paurová, v  klubu čtenářů KAM po 

Česku.

Mám velmi rád váš časopis a  jako „pamětní-

ka“ mě velmi těší, že zejména na prvních stranách 

vzpomínáte na naši historii a její osobnosti. Děku-

ji!!! 

Jindřich Pacovský, Doksy

Děkuji Vám a věřte mi, každý z nás je už od koléb-

ky pamětníkem. Není to nic, co by patřilo do uvozo-

vek. Naopak, být pamětník je dar. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Staroměstský orloj, středověké 
astronomické hodiny umístěné na 
jižní straně věže Staroměstské radnice 
v Praze, je patrně nejlépe dochovaný 
středověký orloj vůbec.

Ve 14. století povolil král Jan Lucemburský Sta-

rému Městu (tehdy Velkému Městu) zřídit radnici. 

Již roku 1402 jsou zmiňovány hodiny na staroměst-

ské věži, ale první záznam o orloji pochází z  roku 

1410, kdy jeho stavbu dokončil mistr Mikuláš z Ka-

daně. Jako možný autor je také uváděn astronom 

Jan Ondřejův, zvaný Šindel. Kolem roku 1470 byla 

doplněna sochařská výzdoba orloje a v roce 1490 

ho opravil a zdokonalil pražský hodinář mistr Ha-

nuš. Ten také přidal kalendářní desku. Díky těmto 

výrazným úpravám byl dalších 450 let považován 

za autora orloje. Významná oprava proběhla v roce 

1659, kdy byl bicí stroj přesunut z věže dolů k orloji 

a na fasádě se objevily dřevěné sochy. V roce 1787 

se zrodil návrh na odstranění orloje, k  tomu však 

naštěstí nedošlo. 

Roku 1864 byla vyhlášena sbírka na opravu or-

loje a o rok později začal Josef Mánes malovat no-

vou kalendářní desku se symboly zvěrokruhu, mě-

Kosmas o  něm sice píše 

jako o muži veselé tváře, ale 

coby dítě moc důvodů k ve-

selí neměl. Nejméně dvakrát 

totiž posloužil jako záruka 

míru (rukojmí) ve sporech 

jeho otce s  Jindřichem III. 

Černým, německým králem 

a později i  římským císařem. 

V  sedmnácti mu otec svě-

řil olomoucký úděl a  o  osm 

let později, těsně před svou 

smrtí, ho povolal do Čech 

na knížecí stolec. Bratři Vra-

tislav II., Konrád I. Brněnský 

a  Ota Olomoucký se z  vůle 

otce ujali vlády nad morav-

skými úděly a  Jaromír se stal biskupem. Jakmile 

však Spytihněv usedl na knížecí stolec, zbavil bra-

try údělných držav a  podřídil Moravu své vládě. 

Za manželku měl Idu Wettinskou, dceru Dietricha 

z Dolní Lužice a Mathildy Míšeňské. Roku 1057 za-

ložil litoměřickou kapitulu, 1059 vrátil Vratislavovi 

síci a se znakem Starého Města pražského. Po větší 

opravě byl orloj s apoštoly slavnostně uveden do 

provozu 1. 1. 1866. Deska kalendária byla odhalena 

v srpnu téhož roku. Na konci 2. světové války byl 

orloj během Pražského povstání značně poničen 

a jeho obnovení si vyžádalo celkovou rekonstrukci. 

V roce 1948 byl opět v pořádku.

Dnes je orloj s  přibližně třemi čtvrtinami sta-

rých originálních dílů stále v provozu a ukazuje to, 

co začal ukazovat před více než šesti sty lety. 

-jol-

olomoucký úděl a  přestavěl 

rotundu sv. Víta na Praž-

ském hradě na baziliku. Ze-

mřel v třiceti letech, po šesti 

letech vlády. Měl dvě děti. 

Syn Svatobor po roce, kdy 

byl aquilejským patriarchou, 

zemřel 23. 2. 1086, jméno 

dcery není známo. Jeho ná-

stupcem na knížecím stolci 

se stal pozdější první český 

král Vratislav II. 

Spytihněvovy snahy 

o  propůjčení královského ti-

tulu nevyšly. Přestože barok-

ní malba a dole uvedený text 

hovoří jinak – připomínají 

spíše dotaz na Rádio Jerevan. Spytihněv nezískal 

z rukou papeže Mikuláše II. (1059–1061) právo no-

sit královskou korunu, jak můžete vidět na obraze, 

pouze mu bylo za roční poplatek sta liber stříbra 

z rukou papežského legáta propůjčeno právo nosit 

biskupskou mitru.  -lgs-

Pražský orloj 
v datech

Spytihněv II. Přemyslovský 
Nejstarší syn Břetislava I. a Jitky Nordgavské ze Svinibrodu se narodil před 
980 lety, roku 1031. Letos tomu bude navíc 950 let, co 28. ledna 1061 zemřel, snad 
v důsledku… zranění utržených za… bitvy u Hradce nad Moravicí. 
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Na výlet s malířem Pohádkového 
království Zdeňka Trošky, autorem 
mnoha kreslených vtipů, televizního 
Večerníčku, ilustrátorem knih a plakátů.

Jsem Budějovičák od roku 1939 a mám radost, 

že se rodiče přestěhovali z Prahy právě sem, do me-

tropole jižních Čech, již v prvním roce mého života. 

Tatínek zde navrhoval dekory na smaltované nádo-

bí, a tak mne od dětství obklopovaly obrázky, obra-

zy a všechny myslitelné potřeby pro malíře. Rodiče 

milovali přírodu, a  proto jsme o  volných dnech 

vyráželi vlakem a  pěšky do okolí Českých Budě-

jovic. Nejvíce mi z dětství utkvěly túry na vrcholy 

Kluka a  Kletě, prohlídky hradu Dívčí kámen, ale 

i návštěvy zámku Hluboká. Zážitky z cest se uklá-

daly v  mysli a  staly se samozřejmou inspirací pro 

další práci. První kreslené vtipy mi vyšly v tehdejší 

Jihočeské pravdě, následoval Dikobraz, práce pro 

mnohá nakladatelství i  pro Českou televizi. Spo-

lupracoval jsem také na fi lmovém plakátu „Slun-

ce, seno, jahody“ pro našeho pohádkového krále 

Zdeňka Trošku, ale návrh tehdy neprošel cenzurou. 

Tento fi lm je klasikou českého humoru, a  proto 

všem doporučuji návštěvu naší hlavní, a tedy krá-

lovské vesnice Hoštice u Volyně, kde se fi lm z větší 

části natáčel. Odtud je to jen kousek cesty na moji 

milovanou Šumavu, kde doporučuji vylézt na Tří-

stoličník, náročnější Smrčinu, ale i  všem známý 

a  stále krásný Boubín. Průvodcem vám může být 

pohádková vandrovní knížka kapra Jakuba. Tak 

přijďte se projít po jižních Čechách pohádkových 

a  nechte auto doma. To vám radí Jaroslav Kerles, 

Jihočech srdcem i duší.

Děkuji za krásný tip na výlet i  vyprávění o  jiho-

českých zákoutích. Dovolte mi popřát Vám závěrem 

pevné zdraví a nevyčerpatelný smysl pro humor. 

 -mjg-
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Na letošní rok připadá 115. výročí vydání dob-

rodružného románu Vynález zkázy. J. R. Vilímek jej 

pod tímto názvem vydal česky už následujícího 

roku 1897. O další české vydání se zasloužil B. Kočí 

v roce 1910, a sice pod názvem Tváří v tvář prapo-

ru vlasti, který je bližší francouzskému originálu 

Face au drapeau (Tváří k praporu). Přesto všechna 

další česká vydání, a že jich nebylo málo, zdomác-

něla jako Vynález zkázy. 

A kdo by neznal kouzelný 

stejnojmenný fi lm režisé-

ra Karla Zemana z  roku 

1958, ověnčený meziná-

rodními cenami?

Děj románu se točí 

kolem strašlivé výbušni-

ny vynálezce Rocha. Když 

se mu ji nepodaří prodat 

vládám velmocí, nervo-

To věděli už i ti přísloveční „staří Římané“. Niko-

liv nejstarší známé, ale rozhodně nejslavnější sčítá-

ní v dějinách bylo právě to římské, o kterém hovoří 

Bible (Luk. 2.1., 2.3.): „Stalo se v  oněch dnech, že 

vě se zhroutí. Rocha i jeho ošetřovatele Harta pak 

unese pirát známý jako hrabě d'Artigas na svou 

podzemní jeskynní základnu na jednom z ostrův-

ků Bermud. Tam hrabě umožní Rochovi pracovat 

na jeho vynálezu, který chce využít pro ovládnutí 

světa. Hartovi se podaří poslat ven zprávu o nebez-

pečí, které světu hrozí. Ve fi nále se k ostrůvku blíží 

mezinárodní válečná fl otila. Když jedna z útočících 

lodí vyvěsí francouzskou vlajku, nedokáže na ni 

Roch vystřelit, neboť je to vlajka jeho vlasti. Uvědo-

mí si, co způsobil. Uprchne do nitra ostrůvku a od-

pálí zbylou výbušninu, která rozmetá celý ostrůvek 

s piráty i jím samotným. 

Paralely k tomuto ději přinesla první polovina 

20. století. Tou první byla kniha Karla Čapka z roku 

1922 o  zneužití vědy a  lidském svědomí Krakatit. 

Druhým, mnohem tragičtějším vynálezem zkázy 

byla atomová bomba a její použití Američany proti 

Japonsku v závěru druhé světové války.  -ak-

vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém 

světě proveden soupis lidu… Všichni se šli dát za-

psat, každý do svého města.“ Kvůli sčítání porodila 

Marie Ježíše v Betlémě, a ne v Nazaretu. 

Organizaci sčítání, jeho provedení i zpracová-

ní výsledků má na starosti Český statistický úřad, 

při práci v terénu mu pomůže Česká pošta. Jak si 

dobře vzpomínáme z  minulých sčítání, dotazník 

obsahuje řadu zvídavých otázek. Sčítání nejen po-

může zjistit, kolik nás je, ale také na jaké úrovni žije-

me, jak máme vybavené domy a domácnosti. Tyto 

údaje jsou nezbytné pro změny systémů penzí, 

vzdělávání a zdravotnictví, ale také pro rozvoj by-

tové a dopravní politiky. Takto vzájemně prováza-

né údaje se nedají zjistit žádným jiným způsobem 

a jsou pak také běžně používány pro vědecké úče-

ly, marketing a plánování. A navíc se v  roce 2011 

poprvé v historii jednotně uskuteční sčítání obyva-

tel všech 27 členských států Evropské unie, takže 

napříště už nikdo nebude moci klamat srovnáními 

různých zemí z různých let. 

-ak-

Kdo by neznal Julesa Verna?
Opěvovaný génius i vizionář a generacemi čtenářů milovaný 
spoluzakladatel žánru vědecko-fantastické literatury byl tak 
spisovatelsky plodný, že bychom jeho romány mohli připomínat 
snad v každém čísle. J. Verne prorazil roku 1862 románem Pět 
neděl v balóně, se kterým měl famózní úspěch. Potom psal každý 
rok alespoň dvě další knihy. Jeho hlavní dílo, cyklus Podivuhodné 
cesty (francouzsky Les Voyages extraordinaires), čítá 54 svazků. 

Výsledek podtrhneme dvakrát
Uplynulo 10 let a už se zase blíží sčítání lidu, domů a bytů, takzvaný cenzus. Tím 
rozhodujícím okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Sčítání se liší od 
běžných sociologických výzkumů především tím, že nesbírá údaje jen ze vzorku 
populace, nýbrž od celého národa. 

Frontispis francouzského vydání s ilustrací Léona Benetta

Sčítání lidu – návštěva rodiny žijící v karavanu, Nizozemsko 1925

KAM na výlet s:
Jaroslavem Kerlesem?
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Ve starověku i  středověku se jako knedlík 

označovaly kuličky či šištičky z  masa a  máčené 

housky. Asi od 17. století se jako základ začala vy-

užívat i mouka. Knedlíky nebyly přílohou k masu, 

ale hlavním jídlem. Postupně vznikaly jejich různé 

varianty. Jsou důležitou součástí především české, 

rakouské, bavorské a  tyrolské kuchyně. Kde 

vlastně knedlík vznikl, na tom se Češi, 

Rakušané a Němci dosud nedohodli 

a podle expertů se jim to nejspíš 

ani nepovede. 

Nicméně knedlík je po-

važován za české národní 

jídlo. Mluví se o  něm i  ve 

známém fi lmu Pelíšky: 

„Knedlíky se vaří ve 

vroucí vodě v  podobě 

podlouhlých válečků 

a  teprve po vyjmutí 

z vodní lázně se krájí na 

tenké plátky; a po obrubě 

těchto plátků může být 

takový knedlík poněkud 

oslizlý.“ Ortodoxní knedlíky 

Vystudoval matemati-

ku a fyziku na Karlo-Ferdi-

nandově univerzitě v Pra-

ze a  v  letech 1899–1922 

působil jako středoškol-

ský profesor matematiky, 

fyziky a fi lozofi cké prope-

deutiky v  Hradci Králové 

a  v  Praze. Jeho zájem o  fi lozofi i a  psychologii ho 

přivedl ke studiu staroegyptského písma. V  roce 

1905 se začal učit starou egyptštinu. Na doporučení 

profesora orientalistiky Rudolfa Dvořáka pak studo-

val egyptštinu v Berlíně a démotštinu ve Štrasbur-

ku. Po skončení 1. světové války se habilitoval prací 

O poměru ducha, duše a těla u Egypťanů Staré říše 

a v roce 1919 se stal soukromým docentem na Kar-

lově univerzitě v Praze. O osm let později byl tamtéž 

jmenován prvním řádným profesorem egyptologie. 

František Lexa se zpočátku zabýval zejména 

staroegyptským náboženstvím a  magií, největší 

ohlas vzbudila jeho kniha La magie dans l'Égypte 

ancienne. Později se věnoval hlavně fi lologické 

jsou houskové, složení těsta se ale samozřejmě 

podle různých receptů může lišit (bramborové, 

strouhankové, játrové…). Mohou být bez náplně 

nebo s nejrůznější náplní. Prostě podle vaší chuti. 

-jol- 

tematice – démotistice 

a  koptologii, jeho nej-

významnějším dílem je 

patrně několikasvazková 

Gramatika démotštiny. 

Napsal také několik knih v  češtině a  řadu popu-

lárních článků. Jejich názvy mluví samy za sebe: 

Náboženská literatura staroegyptská, Egyptské 

povídky o  čarodějnících, Beletristická literatura 

staroegyptská, Staroegyptské čarodějnictví, Obec-

né mravní nauky staroegyptské, Veřejný život ve 

starověkém Egyptě. 

V  letech 1934–35 byl děkanem Filozofi cké fa-

kulty UK, v letech 1940–48 byl penzionován. Roku 

1952 byl jmenován řádným členem Českosloven-

ské akademie věd. Roku 1958 založil Český egypto-

logický ústav UK v Praze a Káhiře a až do své smrti 

ho vedl. Akademik František Lexa zemřel v  roce 

1960. -ak-

Fenomén knedlík
Knedlíky se objevují v písních, v literatuře, pohádkách či v pověstech. Kuchyně 
s knedlíky všeho druhu je místem pohody a přátelství.

Supermarkáče 
vs. farmářáky
Farmářské trhy si u nás získávají stále 

větší oblibu a dost možná i ke stále 

menší radosti supermarketů. Mnoho 

z nás už totiž pochopilo, že kvalitní 

české potraviny, bez ohledu na cenu, 

šetří naši peněženku, přinejmenším 

u lékaře. 
Na rozdíl od marketů s  nepřeberným množ-

stvím různých potravin, které mohou být méně 

kvalitní a někdy i málo přírodní, farmářské trhy na-

bízejí potraviny často v BIO kvalitě za ceny neBIO. 

Bohužel si ale musíme přiznat, že po dvaceti letech 

„demokratického zemědělství“ jsme se od potravi-

nové soběstačnosti dostali do pozice potravinové 

závislosti na dovozu. Farmářské trhy jsou blýsknu-

tím se na lepší časy menším zemědělcům, ale i těm 

větším. Je to jen otázkou jejich ochoty jít za lidmi 

a  nabídnout. Jako českomila mě těší, že se trhy 

začaly objevovat jako houby po dešti. Jen v Praze 

jsem jich napočítal na pětadvacet pravidelných.

Mé prvotní zanícení pro farmářské trhy však 

utrpělo v  okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že ve 

stále větší míře mezi farmáře prosakují také spe-

kulanti toužící po rychlém zbohatnutí bez ohledu 

na to, jak tím poškodí pověst farmářských trhů. 

Stejně tak mi vadí fakt, že někdejší, tímto nešva-

rem prolezlé tržnice se přes noc přejmenovaly na 

farmářská tržiště nebo trhy. A  tak je nutné, aby 

provozovatelé farmářáků ustanovili správce tržišť 

– neúplatné výběrčí nájmů z  míst, ale také bdící 

oko nad poctivostí, kvalitou, hygienou a původem 

potravin. Jinak se může stát, že se zakrátko bude-

me potkávat s farmáři z Vietnamu a zase kupovat 

čínský česnek. 

Závěrem mi dovolte ještě jeden postřeh. Vra-

cím se onehdy z  farmářského trhu na náměstí 

Jiřího, kam si chodím pro ňamky z Choceňské pe-

kárny. Tu potkám dva kluky a zaslechnu, jak jeden 

říká druhému: „…hele, vole, ryba.“ Ryba byl kapr, 

kterého chlapec nejspíš neznal, snad jen jednou 

v roce na Vánoce ochutnal. A tu mě napadlo: far-

mářské trhy přece mohou být dobrou pomůckou 

v hodinách vlastivědy. Děti tu na vlastní oči uvidí 

NAŠE ovoce, domácí i divoká zvířata, zeleninu, uze-

niny, pečivo, také ořechy, houby a další lesní plo-

dy… Zkrátka vše, o čem se v hodinách učí, ale co 

jen občas jejich maminky v markáčích koupí. Navíc 

takový kabinet vlastivědný by byl stále čerstvý. 

Luděk Sládek

Zakladatel české egyptologie 
V silné generaci českých orientalistů (Bedřich Hrozný, 
Vincenc Lesný) zaujal František Lexa místo otce-zakladatele 
české egyptologie. Narodil se před 135 lety (5. dubna 1876) 
v Pardubicích. 

7. století se jako základ začala vy

Knedlíky nebyly přílohou k masu,

m. Postupně vznikaly jejich různé

ležitou součástí především české,

ské a  tyrolské kuchyně. Kde

vznikl, na tom se Češi, 

mci dosud nedohodli

se jim to nejspíš 

edlík je po-

ké národní

něm i  ve

Pelíšky: 

vaří ve

podobě

válečků

vyjmutí 

krájí na

o obrubě

může být

poněkud

ní knedlíky

strouhankové, játrové…). Mohou být bez náplně

nebo s nejrůznější náplní. Prostě podle vaší chuti. 

-jol-
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Začalo století páry, doba převratná, plná vě-

deckých objevů a  jejich zavádění do praxe. V  že-

lezárnách Tlacha a Keila v Ondřejovicích u Zlatých 

Hor vznikla první válcovna u  nás, později také 

v  Blansku (1823), Tihavě u  Hořovic (1823, 1830), 

Vítkovicích (1831) a  jinde. Ve Šlapanicích u  Brna 

vznikla první skutečná strojírna v českých zemích, 

která po přestěhování do Brna (1836–1838) byla 

známa jako První brněnská strojírna. Ale vraťme 

se ke Kašparu ze Šternberka, který jako první v Ra-

kousku uskutečnil tavbu koksem. Do té doby se 

stále ještě užívalo dřevěného uhlí a tavba probíha-

la přímo v milíři. 

Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (6. ledna 

1761 – 20. prosince 1838) byl však především na-

ším významným přírodovědcem, který se specia-

lizoval na botaniku, geologii a  paleontologii. Vy-

studoval fi lozofi ckou fakultu, a přestože měl před 

sebou slibnou církevní kariéru, přijal místo ředitele 

vědeckých ústavů v  Řezně. Je například autorem 

Pojednání o  rostlinopisu v  Čechách (1820–1838), 

roku 1818 byl zvolen předsedou Společnosti pro 

založení Českého vlasteneckého musea nebo roku 

1827 získala společnost, jejímž byl spoluvlastní-

kem, koncesi na stavbu Lánské koněspřežky. Za-

jímavostí je, že vyměřením trati byl pověřen Joa-

chim Barrande. Jméno Kašpara Šternberka je po 

právu zvěčněno pod okny Národního muzea, ved-

le dalších jedenasedmdesáti významných osob-

ností české historie. Antonín Fridrich

české secesní architektury. Podle něj bylo nádraží 

v letech 1901–1909 komplexně přestavěno. 

Asi málo známý je fakt, že po roce 1922 v jed-

né z věží nádražní budovy provizorně sídlila Česká 

astronomická společnost. Pozorování nebeských 

těles tu však pro kouř z lokomotiv nebylo praktic-

ky možné, a proto astronomové věž záhy opustili. 

V  letech 1972–77 byla Fantova historická budova 

nádraží doplněna o  třípodlažní odbavovací halu. 

Špatný stav nádraží na počátku 21. století si vy-

žádal rozsáhlou rekonstrukci, která byla zahájena 

14.  rosince 2006. Hlavní část rekonstrukce byla do-

vršena koncem minulého roku.

-jol-

Tehdy se jmenovalo Nádraží císaře Františka 

Josefa. Zahájení provozu se konalo zcela bez zá-

jmu veřejnosti a první vlak z Vídně do Prahy vyu-

žilo pouhých devět cestujících! Původní budova 

nádraží byla postavena v novorenesančním slohu 

podle návrhu Ignáce Ullmanna a  Antonína Barvi-

tia. Nádraží samozřejmě po čase přestalo kapa-

citně vyhovovat. Proto byla v  roce 1899 vypsána 

architektonická soutěž na novou nádražní budovu 

včetně radikálního rozšíření kolejiště a  nástupišť. 

Ze soutěže vyšel vítězně návrh architekta Josefa 

Fanty, jednoho z  nejvýznamnějších představitelů 

Kašpar Maria, hrabě ze Šternberka
Asi víte, co je koks, a stejně tak, že se používá jako palivo nebo redukční činidlo ve 
vysoké peci. Možná ale nevíte, že díky hraběti Kašparu ze Šternberka byla v Darové 
u Rokycan roku 1801 uskutečněna první tavba koksem ve „vysoké peci“, což byl 
počátek éry moderní metalurgie. 

Praha hlavní nádraží
Hlavní nádraží v Praze (také Wilsonovo) je v provozu od 14. prosince 1871, 
kdy z něj byl zahájen železniční provoz Dráhy císaře Františka Josefa na jih do 
Benešova, Tábora a Vídně. 

Rožmberský 
rok 2011
Rok zaměřený na posledního 
z Rožmberků Petra Voka, mladšího 
bratra slavnějšího Viléma, začíná. 
Je věnován muži, který  – přestože 
žil dlouhá léta ve stínu slavnějšího 
bratra  – projevoval se od mládí jako 
učenlivý, zvídavý a vynalézavý. 
Svého sourozence dokonce předčil 
v zájmu o vědu, literaturu i umění, byl 
mecenášem české literatury, divadla, 
výtvarného umění i školství, vlastnil 
také jednu z nejrozsáhlejších knihoven 
ve střední Evropě. 

Málokdo už ale ví, že Petr Vok zemřel 6. listopa-

du 1611 ve věku 72 let v Třeboni a jako významné-

mu jihočeskému patriotovi se mu Jihočeši chystají 

věnovat v  roce 2011 velkou pozornost. Například 

Pražský hrad připravil celoroční výstavu v  Rožm-

berském sále, kde uvidíte mimo jiné také mého 

jmenovce Krčína. Toho Krčína, co dal ráz jihočes-

ké krajině, a  nejen díky 

zakládání rybníků. Od 

rybníka je také jen krůček 

k  bahýnku, myslím tím 

bahýnko léčivé, ve kte-

rém se krásně odpočívá. 

Například to v  třeboň-

ských lázních. Třeboň, mé 

rodiště, také bude cent-

rem rožmberských oslav. 

K  oslavám přispějí 

svou troškou do mlýna 

rozhlasové večerníčky, 

kde o mně, kapru Jakubo-

vi, bude vyprávět Václav 

Vydra v režii Zdeňka Troš-

ky. Prvním jihočeským 

rozhlasovým večerníčkem bude Hajaja vysílaný 

v první jarní den 21. 3. 2011 o rybníku Rožmberk. 

Pro děti i dospělé bude na celý týden připraveno 

také poslouchání pohádek na jihočeských návsích 

a náměstích. Myslíme si, že nemusí být nutně vždy 

na prvním místě televize, video či počítač. Na shle-

danou v jižních Čechách pohádkových i rožmber-

ských, na nějaké pěkné návsi či náměstí, s Českým 

rozhlasem.

kapr Marcel Jakub
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plně zodpovědný za teror, kterého 

se tu nacisté dopustili. Koncem války 

(7. 5. 1945) se pokusil o útěk k Ameri-

čanům, kde chtěl vyjednat uznání mni-

chovské smlouvy. Byl však zatčen a vy-

slýchán Američany v Plzni. Když zjistil, 

že byl prohlášen za válečného zločince 

a  nikdo s  ním jednat nebude, spáchal 

10. května sebevraždu. 

Poslední dějství…
Před 65 lety…, 28. února 1946, 

přijalo Prozatímní národní shromáž-

dění ústavní zákon, kterým schválilo 

a  prohlásilo za zákony dekrety pre-

zidenta republiky (143 dekretů, 17 

ústavních). Z  Mariánských Lázní tak 

mohl vyjet první transport a  do kon-

ce října 1946 mnoho dalších, který-

mi bylo z  českých zemí odsunuto na 

2 170 598 Němců, z toho 1 420 598 do 

americké a 750 000 do sovětské oku-

pační zóny Německa. 

Důvody pro odsun… byly na-

cismus a  jeho válečné zločiny, mni-

chovská dohoda a vyhnání 150 000 

Čechů ze Sudet či protičeskosloven-

ské vystupování sudetských Něm-

ců. Dále okupace Československa 

včetně brutality okupačních úřadů 

(popravy, divoké exekuce a  depor-

tace do koncentračních táborů), kdy 

zemřelo asi 360  000 lidí (z  toho asi 

270  000 Židů). Je třeba také zmínit 

„konečné řešení naší otázky“, jehož 

cílem mělo být po válce poněmčení, 

likvidace v  koncentrácích nebo od-

sun na východ. 

Důvody proti odsunu… hovoří 

o  nepřijatelnosti kolektivní viny nebo 

o nepřípustnosti vyhnat někoho z rod-

né země a zabavit mu majetek jen pro-

to, že používá jiný jazyk. Z odsunu byli 

vyjmuti jen ti Němci, kteří se aktivně 

podíleli na zachování celistvosti nebo 

osvobození ČSR. Například čeští a slo-

venští kolaboranti či udavači odsunuti 

nebyli. 

Epilog…
Nejvíce mrtvých Němců zazname-

nalo v  poválečném období léto 1945. 

Například tzv. brněnskému pochodu 

smrti padlo za oběť 1 691 osob. Asi 

800–1 000 lidí zemřelo v  koncentrač-

ním táboře v  bažantnici u  Postoloprt, 

dodnes však není jasné, zda se zde 

jednalo výhradně o Němce, nebo také 

o  zavražděné Židy a  oběti tudy jdou-

cích pochodů smrti. Zmínit musíme 

rovněž Doupov (24), Tocov (32), Podbo-

řany (68), Chomutov (12), v jehož okolí 

bylo zabito dalších 140 Němců. Dále 

Horní Moštěnice u  Přerova (265), Do-

mažlice (asi 200) či tzv. ústecký masakr 

a  přibližně 80–100 zavražděných. Ale 

kolik Němců zemřelo celkem do kon-

ce roku 1946, se už jen těžko dozvíme. 

Poválečné zločiny byly vyšetřovány, ale 

většina zločinců unikla potrestání na 

základě zákona č. 115/1946 Sb., přijaté-

ho 8. 5. 1946. V paragrafu 1 se píše, že: 

„Jednání, k  němuž došlo v  období od 

30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož 

účelem bylo přispět k  boji za znovu-

získání svobody Čechů a Slováků nebo 

mělo za cíl spravedlivou odplatu za 

činy okupantů a jejich pomahačů, není 

protiprávní, i když by jinak bylo podle 

platných předpisů trestné.“

 Jedním z  prvních, kdo vyjádřili 

politování nad deportacemi sudet-

ských Němců, byl prezident Václav 

Havel v  lednu 1990. Později však pod 

tlakem veřejného mínění korigoval své 

vyjádření do věty: „Zlo odsunu bylo 

jen smutným vyústěním zla, které mu 

předcházelo.“ Podobně se vyjádřil při 

své loňské návštěvě Prahy německý 

prezident Christian Wulff , který řekl: 

„Zločiny Němců na Češích v  době na-

cistické okupace nelze srovnávat s tím, 

co nastalo v Československu po druhé 

světové válce.“ Přesto dál kráčíme po 

tenkém ledě česko-německých vztahů, 

které, přiznejme si, bývaly od počátku 

často vypjaté.  Josef Grof

Sudetští Češi 

po příjezdu do Prahy

Američtí vojáci ve Volarech 

vedou sudetské Němce kolem 

mrtvých židovských žen 

z pochodu smrti

„Brněnský pochod smrti“, 

dlouhý 54 km, byl nemilosrdný

Češi opouštějí Sudety…

Procházka 
po tenkém 
ledě
Nechci vnášet nové světlo do letitých 
sporů Čechů a Němců. Jen se pokusím 
připomenout výročí dvou dějinných 
událostí, které si v těchto dnech 
připomínáme. Přestože mi existence 
různých úhlů pohledu dává pramalou 
šanci zavděčit se všem, pokusím se o co 
nejobjektivnější náhled. 

Předehra…
Počátky německého osídlení našeho pohrani-

čí spadají do období vlády Přemysla Otakara I. (asi 

1155/1167 – 15. 12. 1230). Jako český kníže vládl dva 

roky (1192–1193 a  1197–1198), ale byl také třetím 

českým králem (1198–1230). Jako první zajistil dědič-

ný královský titul pro své potomky. A  právě v  době 

jeho vlády dostali Němci nabídku k  osídlení našeho 

převážně neosídleného pohraničí. Pozvání přijali, ob-

last osídlili, půdu zúrodnili, hospodařili na ní a zapus-

tili zde kořeny. 

První dějství…
Je tomu 80 let... od doby, kdy byl 29. února 1931 

polovojenské organizaci Volkssport (součást parla-

mentní Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpar-

tei) vydán zákaz nosit hnědé uniformy. Byl to první 

krok proti DNSAP, zrušené 4. 10. 1933. Její poslanci 

byli zbaveni mandátů, ale protože své zrušení oče-

kávali, založili pod vedením tehdy ještě neznámého 

Konráda Henleina 1. října 1933 Sudetoněmeckou 

vlasteneckou frontu (Sudetendeutsche Heimatfront), 

později nazvanou Sudetendeutsche Partei (SdP). Tato 

strana dále cíleně stupňovala své nároky vůči česko-

slovenské vládě, která v  září 1938 nakonec její pod-

mínky prakticky přijala. To ale nebyl cíl SdP, která se již 

13.–15. 9. 1938 pokusila o ozbrojený převrat s úmys-

lem připojit některá příhraniční území k  Německu. 

Převrat byl potlačen, většina povstalců uprchla do 

Německa a  vláda 15.  9. postavila stranu mimo zá-

kon. Henlein v Německu okamžitě sestavil svobodné 

sbory (Freikorps) a během několika dní vyslal dva do 

Československa. Tentokrát však uspěl v okrese Aš díky 

podpoře jednotek SS, vyslaných Hitlerem. Přestože 

se jednalo o  jasný akt agrese, vláda nechtěla zavdat 

příčinu k válce a stáhla armádu na hranice okresu. Tak 

ponechala okres na pospas Henleinovi již týden před 

mnichovskou zradou. 

Po Mnichovu se Henlein vrátil do Sudet jako říš-

ský komisař pro sudetoněmecké oblasti, který byl 

Mapa okleštěného 

Československa
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pořádané akce
2. 5. Jom ha‘ šoa

Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná 

u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu 

(19. 4. – 16. 5. 1943). Spolupořadatelem je Federa-

ce židovských obcí v ČR. Začátek ve 14 hod., dvůr 

před modlitebnou.

15. 5. Výročí poslední popravy v Malé pevnosti 

Největší poprava v dějinách věznice byla provede-

na 2. 5. 1945. Položení věnců na bývalé popraviště 

v Malé pevnosti. Začátek v 9 hod.

15. 5. Terezínská tryzna 2011

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perze-

kuce. 

Pořadatelé: Ústřední výbor Českého svazu bojovní-

ků za svobodu, Památník Terezín, spolupořadatelé: 

Federace židovských obcí v ČR, Krajský úřad Ústec-

kého kraje a Město Terezín, Terezínská iniciativa. Po 

dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je 

Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý den 

se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku 

Terezín. Začátek v  10 hod. na Národním hřbitově 

před Malou pevností.

27. 6. Pietní akt u  příležitosti popravy Milady 

Horákové

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 

27.  června 1950) byla československá politička 

popravená za údajné spiknutí a velezradu během 

komunistických politických procesů v  50. letech 

minulého století. Byla jedinou ženou popravenou 

během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při pro-

cesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí 

komunistické straně. Spolupořadatelem je Konfe-

derace politických vězňů ČR. Začátek ve 14 hod. 

v bývalém Krankenrevíru v Malé pevnosti Terezín.

25. 9. Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově

Vzpomínková akce k  uctění židovských obětí na-

cistické genocidy v českých zemích.

1. 6. Zapomenuté transporty (dokumentární vý-

stava Židovského muzea v Praze)

předsálí kinosálu Muzea ghetta – výstava potrvá 

do 30. 9. 

4. 8. Jiří Netík (sochy)

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – výstava 

bude zahájena vernisáží 4. 8. ve 14 hod. a potrvá 

do 30. 10.

6. 10. Libor Pisklák (sochy)

předsálí kinosálu Muzea ghetta – výstava bude 

zahájena vernisáží 6. 10. ve 14 hod. a  potrvá do 

28. února 2012

Spolupořadatel: Federace židovských obcí v  ČR 

a Židovská obec v Praze. Začátek v 11 hod., krema-

torium na Židovském hřbitově.

22. 12. Pietní akt u příležitosti narození Milady 

Horákové 

Pořádáno ve spolupráci s  Konfederací politických 

vězňů ČR. Začátek v 10.15 hod. v bývalém Kranken-

revíru v Malé pevnosti Terezín.

pořádané výstavy
Andere Seite Studio – Radek a Zdeněk Květoňo-

vi – Terezinália I (fotografi e)

předsálí kina Malé pevnosti – výstava potrvá do 

28.  2.

Denisa Abrhámová, Dalia Barkey, Ivana Grim-

mová, Yvonne Livay – Setkávání (obrazy, kresby, 

grafi ka)

předsálí kinosálu Muzea ghetta – výstava potrvá 

do 28. 2.

10. 3. Marie Blabolilová (obrazy)

předsálí kinosálu Muzea ghetta – výstava bude za-

hájena vernisáží 10. 3. ve 14 hod. a potrvá do 31. 5. 

7. 4. Renato Oggier (obrazy, sochy, grafi ky)

předsálí kinosálu Malé pevnosti – výstava bude za-

hájena vernisáží 7. 4. ve 14 hod. a potrvá do 31. 7. 

14. 4. Luděk Tichý (plastiky, obrazy)

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – výstava 

bude zahájena vernisáží 14. 4. ve 14 hod. a potrvá 

do 31. 7.

Památník Terezín v roce 2011

Památník Terezín – národní kulturní památka
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225 (442) (131)
mobil: +420 604 241 179, +420 606 632 914
www.pamatnik-terezin.cz
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Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty 
a připomínky k těmto publikacím, či jejich on-line 

verzi. Jak se Vám líbí? 

Cestujeme po MoravěCestujeme po Moravě
           Jihomoravský           Jihomoravský kraj kraj

Nepřehlédněte!
Nepřehlédněte!
Nepřehlédněte!
Nepřehlédněte!

V současnosti naše společnost zpracovává 
Vaši oblast pro vydání publikace 

Bude obsahovat informace nejen o známých místech tohoto kra-

je, ale i o méně známých městech, obcích, památkách, které 

mají pestrou historii a lze zde strávit dovolenou nebo výlet dle 

svých představ. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky, 

turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace 

udivují i místní občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí znají 

velmi dobře. ☺ 

Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, 

mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy 

na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky 

(hrady, zámky, muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací 

kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto místech působí.

Kde tyto publikace můžete získat? 

Kde tyto publikace můžete získat?
Distribuujeme je na městské a obecních úřady, informační cent-

ra, veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie,  sportovní 

a kulturní centra,  ZOO..... a každým rokem i na veletrzích a výsta-

vách o cestování a turismu, kterých se pravidelně účastníme. 

Jsou to: Region tour a GO Brno, Tourism Expo – FLORA Olomouc, 

Ostravské výstaviště – Černá Louka a ITEP v Plzni.

Přijďte nás navštívit na náš stánek.

Všechny publikace si můžete objednat i na naší adrese:

Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno, 

e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám je zašleme.

Vydali jsme již všechny kraje naší krásné ČR. 

Každý kraj aktualizujeme po cca 5 letech, abychom vám poskytli 

aktuální informace.

K dispozici máme pro vás on-line verzi nově vydaných 

publikací na našich webových stránkách: www.aspida.cz
nebo www.cestujemepomorave.cz, www.cestujemepocechach.cz.

Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty 
a připomínky k těmto publikacím, či jejich on-line 

verzi. Jak se Vám líbí? 

Kolektiv firmy Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno

tel./fax: 545 221 137, mob.: 608 770 882

e-mail: aspida@aspida.cz

Cestujeme po MoravěCestujeme po Moravě
           Jihomoravský           Jihomoravský kraj kraj

www.aspida.czwww.aspida.cz

Jihomoravsky 63x256 verze1.indd   1 8.12.2010   22:19:19

Tato kniha je čtvrtou v  rámci ediční 

řady knih vydaných k pořadu 13. komna-

ta. Čtenářům přináší další výběr třinácti 

osobností, respektive jejich nelehkých 

životních údělů. Ty se stávají posilou 

pro mnohé, kteří se sami dostali do tíži-

vé životní situace – čelí těžké chorobě, 

následkům úrazu, závislostem všeho 

druhu, citovým traumatům ze  ztráty 

svých blízkých či „jen“ osamění. To vše 

se může kdykoliv přihodit komukoliv 

z nás. A právě tím je nám 13. komnata 

asi nejbližší. V dovětku k této knize je 

ocitován dopis z Psychiatrické léčeb-

ny v Opavě, kde některé díly využívají 

při terapii. Jestliže slovo, příběh – ať již 

televizní nebo literární – má moc léčit,

 co si lze přát více!

Pevná vazba s potahem, 192 stran, 289 Kč

?
Který herec nebo herečka v roli čertíka 

pronesl v pohádce známou větu „Jsem malej, 

ale šikovnej“ a jak zní název této pohádky?

Praha – pivovary a tradiční 
restaurace, 1 : 10 000 1. vydání, 2011

Po úspěšném zmapování pivovarů České republiky Kartografi e připravila po-

dobnou mapu hlavního města. Kromě pivovarů zde naleznete i doporučení 

na restaurace, které vám naservírují kvalitní pivo. Všechny podniky jsou krát-

ce představeny na zadní straně mapy, kde jsou také praktické informace pro 

návštěvníky.

–  ilustrovaná mapa 1:10 000 s vyobrazením všech fungujících pivovarů v Praze

–  česky, anglicky a německy

–  nejlepší a nejoriginálnější pražské pivnice a pivní restaurace

–  kontaktní informace všech zařízení

Cena: 69 Kč

Námi doporučované tituly si můžete objednat telefonicky na 

tel. +420 221 969 446, e-mailové adrese info@kartografi e.cz či přes we-

bové stránky www.kartografi e.cz.

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

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Technické památky České republiky 

Další ze série tematických map České republiky, tentokrát zaměřená na 

technické památky: 

–  mapa 1:500 000 s vyobrazením nejzajímavějších technických památek 

u nás

–  stručný popis jednotlivých objektů na rubové straně mapy

–  česky, anglicky a německy

–  energetické stavby, důlní stavby, železniční a silniční stavby, průmyslové 

stavby, rozhledny a vyhlídkové věže, vodní díla, vojenské památky, pivo-

vary, větrné a vodní mlýny, podzemí

Cena: 89 Kč

Kolektiv autorů 
13. komnata – léčba příběhem

KAM píše recenze

ííííííí
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nejzajímavější technické památky

mapa 1 : 500 000 s ilustracemi 

popisy vybraných památek

www.kartografi e.cz
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Technické památky České republiky

ISBN 978-80-7393 099

Technické

památky

České republiky

Technical monuments of the Czech Republic 

Technische Denkmäler in der Tschechischen Republik

1 : 500 000
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1 : 10 000
Breweries and traditional restaurants

Bierbrauereien und traditionelle Restaurants 
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veřejnosti. Zámek Křinec byl poprvé zčásti zpří-

stupněn veřejnosti v létě roku 2009. Ve velkém sále 

se od roku 2009 několikrát ročně konají koncerty 

a ve zpřístupněných prostorách výstavy.

Otevírací doba 2011

květen, říjen: pá – ne 10–16 hod.

červen, září: čt – ne 10–17 hod.

červenec – srpen: denně kromě pondělí 10–17 

hodin

tel.: +420 725 511 335; 602 227 018
e-mail: info@zamekkrinec.cz
www.zamekkrinec.cz

Tato oblast v trojúhelníku zámků Loučeň, Mce-

ly a Dymokury je osídlena již od doby halštatské. 

Trojkřídlou dvoupatrovou budovu si nechal v  le-

tech 1649–1659 vystavět August Pavel z Morzina. 

Zámek je dílem italského architekta Carla Luraga. 

V  současné době je zámek v  majetku práv-

nické osoby. V uzavřené části zámku probíhají re-

konstrukce za účelem zpřístupnění dalších prostor 

Zámek Křinec 
Zámek Křinec se nachází v úrodné krajině středního Polabí nedaleko řeky Mrliny 
na úpatí svědeckého vrchu Chotuc. 
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Blíží se sice doba masopustních rejů a plesů, ale neočekávejte, že si teď přečtete 
něco o bujných karnevalových průvodech. Kejkle a žonglování, to ano. Ale s čísly!

tovací zařízení schválně vykazují jiný počet lůžek, 

než odpovídá skutečnosti, třeba z důvodu úspory 

na místních nebo lázeňských poplatcích. Defi nice 

HUZ také vůbec nedokáže postihnout návštěvy 

příbuzných ubytované v domácnostech anebo vý-

měnné zájezdy, jejichž účastníci nocují ve školách, 

sokolovnách, na farách nebo v domovech u svých 

kamarádů. Kvalifi kované odhady ukazují, že s  tě-

mito turisty a  hosty by se čísla ofi ciální statistiky 

musela zvýšit o 20 až 25 %. 

Buďme však k našim milým statistikům shovíva-

ví. Jejich metodika je vypilovaná do detailu. Pokud 

srovnávají svá data, pak nikdy jablka s  hruškami. 

Výsledek jednoho kraje srovnávají v  meziročních 

řadách zase jen s  výsledkem téhož regionu. Jinak 

to bohužel chápou někteří senzacechtiví novináři 

anebo příliš horliví úředníci. Tabulku krajů si srov-

nají podle počtu turistů a  potom vyvozují závěry. 

Tento kraj je lepší a tento horší. Těm na „posledních“ 

místech dávají černého Petra – kraji Pardubickému, 

Ústeckému a Vysočině. To je nesmyslné srovnání. Ty 

poslední totiž nejsou „poslední“. Proč?

Počet hostů v  kraji hodně souvisí s  turistic-

kou infrastrukturou, například s  kapacitou ubyto-

vacích zařízení. Dal jsem do tabulky počet lůžek 

v HUZ v roce 2009. A v dalším sloupci jsem tento 

počet vydělil rozlohou kraje a  získal tak průměr-

nou hustotu lůžek v kraji. A hle  – najednou je na 

tom Pardubický kraj mnohem lépe, naopak mezi 

posledními kraji se nám objevil Plzeňský! Číslo 2,7 

u Středočeského kraje je tady poněkud zavádějící, 

většina turistů se ubytovává rovnou v Praze. Když 

spravedlivěji přepočteme lůžka a  rozlohu pro 

Prahu a Středočeský kraj dohromady, získáme 

pro tento region hodnotu 9,8 lůžka/km2, což je 

ale v našem srovnání pořád výrazně nad prů-

měrem. Všimněte si vysoké hustoty ubytování 

v  Libereckém a  Královéhradeckém kraji – to 

víte, Krkonoše!

Na množství turistů přijíždějících do kra-

jů má ovšem vliv i  řada dalších skutečností. 

Každý kraj „zdědil“ jiné množství historických 

památek a přírodních krás. Kraje se od sebe liší 

hustotou dopravní sítě a  kvalitou silnic nebo 

veřejné dopravy. Některé kraje dokážou pro-

pagovat své turisticky atraktivní cíle lépe, jiné 

hůře. A tak se jen pomalu během let mění ste-

reotypní image našich regionů, tedy to, jak je 

vnímáme. Kraje s velkými přírodními plochami 

a chráněnými územími, s množstvím historic-

kých měst a  památek a  bez velkých průmys-

lových center jsou tradičně považovány za ty 

„turistické“. Položme svým známým otázku: 

„Kde jste byli letos na dovolené?“ Odpověď 

„v  jižních Čechách“ nás nepřekvapí, naopak 

při odpovědi „v Ústeckém kraji“ řada z nás pře-

kvapeně povytáhne obočí. A tak je úkolem lidí 

v marketingu cestovního ruchu i časopisů, jako 

je KAM po Česku, aby hranice našeho vnímání 

posouvali směrem k  novému cestování, po-

znávání a vnímání. 

Pro KAM po Česku Aleš Krejčí, World Trend

kraj
počet hostů 

2009 *

počet lůžek 

2009
lůžka/km2

Praha 4 347 83 132 167,6

Středočeský 645 30 024 2,7

Jihočeský 917 50 656 5,1

Plzeňský 479 26 664 3,5

Karlovarský 666 29 149 8,8

Ústecký 336 19 243 3,6

Liberecký 653 41 503 13,1

Královéhradecký 810 45 192 9,5

Pardubický 321 20 544 4,5

Vysočina 359 19 532 2,9

Jihomoravský 1 041 32 260 4,5

Olomoucký 377 19 127 3,7

Zlínský 448 20 126 5,1

Moravskoslezský 586 25 935 4,8

*uvedená čísla jsou za rok 2009 v tisících

Kejklíři, polykači 
ohně, žongléři…

O tom, že v naší zemi existuje Český statis-

tický úřad (ČSÚ), většina gramotných občanů 

ví. Nejméně od té nedávné doby, kdy se jeho 

předseda Fischer stal předsedou úřednické 

vlády. Koneckonců i  menší země, než je ta 

naše, mají podobné instituce. Průmysl, ob-

chod, doprava, školství, zdravotnictví, prostě 

celá moderní ekonomika potřebuje mít po-

hled zpátky, mapovat současný stav věcí i vy-

hlížet do budoucnosti. ČSÚ tak pravidelně sbí-

rá a zveřejňuje také údaje o cestovním ruchu. 

A protože KAM po Česku je magazín o cestová-

ní, myslím, že někdy stojí za to se na cestování 

v Česku podívat statistickým drobnohledem.

Nejdříve si musíme ujasnit pojmy a termí-

ny. Turista je cestovatel, který alespoň jednu 

noc přenocuje mimo svůj domov v  hromad-

ném ubytovacím zařízení (HUZ). Ve smyslu sta-

tistiky se nerozlišuje, zda v něm musel přespat 

během služební cesty nebo si užíval dovole-

nou. ČSÚ shromažďuje s měsíční periodicitou 

údaje z vybraného vzorku a čtvrtletně ze všech 

HUZ. Statistici rozlišují počet hostů v  různých 

kategoriích HUZ (hotelech, penzionech, kem-

pech i turistických osadách) a rozdělují ubyto-

vané hosty také na Čechy a cizince. Nás bude 

ale nyní zajímat návštěvnost krajů České re-

publiky, takže použijeme souhrnné údaje pro 

jednotlivé kraje. Nutno ještě dodat, že úřad 

považuje za HUZ zařízení s minimálně pěti pokoji 

nebo deseti lůžky poskytující přechodné ubytová-

ní hostům, a to včetně dětí např. na škole v přírodě.

V  tabulce je nejdříve uveden počet hostů 

v  HUZ podle krajů České republiky zaokrouhlený 

na tisíce. Uvádím čísla za celý kalendářní rok, pro-

tože údaj za nějaký konkrétní měsíc by nás zavedl 

k nespravedlivému hodnocení návštěvnosti krajů. 

V průběhu turistické sezony totiž dochází ke znač-

ným výkyvům – například Karlovarský kraj mívá 

v červenci 2krát více hostů než v  lednu. Výsledky 

v  tabulce jsou jistě zajímavé a  mohou nás vést 

k různým úvahám. 

Statistiky ČSÚ nám poskytují absolutně přesná 

čísla, takže z jeho zpráv nebo z internetu se kupří-

kladu dozvíme, že v září 2010 bylo v Ústeckém kraji 

ubytováno celkem 26 216 hostů. Problém je v tom, 

že defi nice HUZ ani zdaleka nezahrnuje všechny 

ubytované cestovatele. Řada malých venkovských 

penzionů nabízí menší kapacitu než zmíněných 10 

lůžek. Můžeme se také domnívat, že některá uby-
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Česká republika se navíc v oblasti cestovního 

ruchu neustále modernizuje a kvalita služeb, která 

je pro turismus jedním z klíčových faktorů, se zvy-

šuje. Vedle tradičních lákadel poznávací turistiky, 

jakou jsou památky UNESCO nebo dvě stovky hra-

dů a zámků otevřených veřejnosti, vzniká celá řada 

nových muzeí se zajímavou tematikou. Ti, kteří rádi 

odpočívají aktivně, jis-

tě ocení 37 tisíc kilome-

trů cyklotras a  40 tisíc 

značených pěších ste-

zek. Asi není třeba nikomu připomínat, že značení 

Klubu českých turistů patří k nejlepším na světě. 

Na své si přijdou i milovníci zimních sportů. Na 

českých horách se totiž nachází přes dvě stě lyžař-

ských areálů, kde se bude bavit celá rodina. Majite-

lé i provozovatelé lyžařských center navíc jen letos 

investovali do modernizace vybavení 1,5 miliardy 

korun. Vznikly tři úplně nové lyžařské areály, celá 

řada těch dřívějších zřídila například dětské výu-

kové lyžařské parky. Opomenout bychom neměli 

ani běžecké lyžování. V  Česku jsou vyznavačům 

tohoto sportu k dispozici téměř tři tisíce kilometrů 

upravovaných tras. Novou energii můžete nabrat 

v některém ze 36 lázeňských míst, která se v Česku 

nacházejí. 

Ing. Rostislav Vondruška, 

ředitel České centrály cestovního ruchu – Czechtourism, 

skvostů, připomínek historických událostí či mož-

ností volnočasových aktivit.

Celou řadu míst máme spíše tendenci podce-

ňovat a mnohdy se divíme úžasu zahraničních tu-

ristů. Jako by české nemohlo být i světové. Přitom 

tak pestrou paletu zážitků dokáže nabídnout jen 

málokterá země na světě.

Správnou otázkou tak není PROČ trávit dovo-

lenou v Česku, ale KDE v Česku trávit dovolenou.

Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR

Najdeme tu celou řadu unikátních stavebních 

památek i rozmanitou přírodu. A v neposlední řadě, 

jak jinak vychovávat vlastní děti k hrdosti na českou 

vlajku než tím, že jim ukážeme, že je na co být hrdý?

Je asi zbytečné vyjmenovávat ty nejoblíbenější 

turistické destinace. Spíš stojí za to připomenout, 

že vedle Karlštejna, Lednice či Konopiště můžete 

romantiku a  poučení najít i  na Pernštejně, Bítově 

či Helfštejně. Stejně tak kromě Prahy či Českého 

Krumlova máme Telč či Slavonice. A  stejně tak 

mohu pokračovat ve vyjmenovávání přírodních 

Dovolená v Česku – to letí 
Česká republika je opravdu bohatou zemí a je ideální 
destinací na dovolenou ve všech ročních obdobích pro 
domácí i zahraniční návštěvníky. V 17 turistických regionech 
nalezneme kromě moře téměř všechno. 

Proč dovolená v Česku?
Odpověď na otázku, proč trávit dovolenou doma 
a nepobývat v zahraničí, je poměrně prostá. Dovolená 
v Česku má celou řadu výhod. Naše země leží v srdci Evropy 
a mnohokrát českou kotlinou „prošly dějiny“ a nechaly tu 
spoustu stop. 
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Proč se v roce 2011 
vydat do jižních 
Čech? 
To je přece jasné! Protože i v roce 
2011 budou jižní Čechy harmonické 
a jedinečné. Navíc budou také 
rožmberské, a to díky projektu 
Rožmberský rok 2011, který připomene 
400 let od smrti posledního Rožmberka 
Petra Voka. Rožmberské kulturní 
dědictví jako celek představuje 
podstatnou a neopomenutelnou 
součást identity jihočeského regionu 
i paměti českých zemí. 

Právě díky rodu Rožmberků jsou jižní Čechy tak 

jedinečné. Jeho členové přetvořili region tak, jak 

to nikdo před nimi ani po nich neudělal. Díky nim 

můžeme obdivovat třeboňskou rybniční sousta-

vu, procházet se po hradech a zámcích v Českém 

Krumlově, Rožmberku nad Vltavou, Kratochvíli, 

Třeboni a  mnoha dalších rožmberských sídlech, 

obdivovat umělecká díla, která vznikla díky jejich 

mecenášství. Krásným zážitkem je podívaná na 

podzimní výlovy jihočeských rybníků, a nemusí to 

být jen velikáni Rožmberk a Svět. 

Právě tento odkaz rodu Rožmberků v jihočes-

kém kraji v roce 2011 ožije. Obyvatelé i návštěvníci 

se mohou těšit na speciální prohlídky na rožm-

berských sídlech, na městské slavnosti, pohřební 

průvod Petra Voka, divadelní představení inspiro-

vaná životy členů rožmberského rodu, připravují 

se rožmberské expozice v  jihočeských muzeích, 

v restauracích se bude podávat rožmberské menu. 

Ucelený přehled kulturních akcí spojených s Rožm-

berským rokem 2011 zájemci v  průběhu celého 

roku naleznou na informačním webu www.jizni-

cechy.cz a  www.rozmberskyrok.cz. Je jen na vás, 

jak si krásy našeho regionu vychutnáte. Nabídka je 

bohatá. 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

A co na to říká ředitelka Jihočeské centrály ces-

tovního ruchu Pavla Konopová:

Turisty, kteří se do jižních Čech vydají v  roce 

2011, bude skutečně čekat doslova harmonie 

zážitků. Spojením připomenutí odkazu rožmber-

ského kulturního dědictví v rámci projektu Rožm-

berský rok 2011 se zde navíc vedle stálých služeb 

na vysoké úrovni mohou těšit i na řadu kulturních 

akcí. Ale nejen odkaz Rožmberků bude lákadlem 

pro všechny návštěvníky. Přijet mohou milovníci 

gastronomie za specifi ckými jihočeskými speciali-

tami, cykloturisté za stovkami kilometrů cyklistic-

kých stezek a tras, turisté za procházkami krásnou 

jihočeskou přírodou, rodiny s  dětmi za bohatou 

a  stále rostoucí nabídkou pro tuto klientelu, mi-

lovníci adrenalinových zážitků za aktivním odpo-

činkem i lázeňští hosté za odpočinkem a wellness 

službami.

V  roce 2011 budeme prohlubovat úspěšně 

navázanou spolupráci se subjekty činnými v  ces-

tovním ruchu tak, aby si skutečně každý návštěv-

ník našeho regionu mohl doslova libovat v pobytu 

u nás. Budeme i nadále směrovat nabídku jižních 

Čech k  cílovým skupinám, tedy právě například 

k rodinám s dětmi, mladým lidem, seniorům…

Věříme, že jižní Čechy zůstanou i  nadále jed-

nou z nejoblíbenějších destinací v České republice. 

Těšíme se na vás, milí turisté!

www.rozmberskyrok.cz
www.jiznicechy.cz

Kam v roce 2011? 
Přece do jižních Čech…
Zveme vás do jižních Čech, regionu nedotčených přírodních krás a četných 
turistických atraktivit, které svou rozmanitostí určitě naplní všechna vaše 
očekávání a možná splní i některá vaše tajná přání. Načerpejte v našem kraji 
plnými doušky porce klidu a nové síly, okuste čistotu a malebnost jihočeské 
přírody či ochutnejte některé z mnoha jihočeských historických bonbonků 
a lahůdek… 

www.kampocesku.cz   12
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Přijměte pozvání k návštěvě 
našeho města 

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, třetí 

největší zámecký komplex v ČR, je v průběhu ce-

lého roku dějištěm mnoha významných kulturních 

akcí. Ať už jsou to festival Folková růže, Den města, 

činoherní představení nebo další koncerty, vždy 

jsou významnou společenskou událostí. Například 

vrcholem kulturní sezony je již tradičně v  srpnu 

operní představení na třetím nádvoří. 

Milí přátelé, 

přijměte mé pozvání do starobylého Jindři-

chova Hradce, podmanivé jihočeské krajiny a rá-

zovité České Kanady. Poznejte stříbrnou poezii 

rybničnatých rovin malebně zasazených do kulisy 

hlubokých lesů. Zastavte se a poznejte náš kraj. 

Za váš cit pro jedinečnost, stejně jako za umění 

naslouchat se vám odmění krásou starobylých 

památek, romantikou lesních zákoutí i množstvím 

nezapomenutelných zážitků. 

Prožijte u nás dny volna ve znamení rožmber-

ské růže v uličkách renesančních domů, tajuplných 

hradů a zámků. Dopřejte si pohodlí lesního ticha. 

Ponořte se do letní hladiny okolních rybníků nebo 

na jejich břehu jako trpělivý rybář vyčkejte na 

první „ťuknutí“. Ale ať už se vydáte okolní krajinou 

pěšky, v sedle koně či svého kola nebo třeba po úz-

kokolejce, vždy tu na vás bude čekat nepoznané. 

Nabízíme pohostinnost města s tradiční ji-

hočeskou kuchyní, krásu okolních rybníků i lesů, 

voňavé louky a plnou náruč zážitků z  návštěvy 

památek či kulturních akcí. Oddejte se aktivnímu 

odpočinku v  malebné, nedotčené jihočeské pří-

rodě a České Kanadě, kterou genius loci střeží od 

nepaměti. Bude vám balzámem pro duši, zdrojem 

poznání i zážitků, které jsou vždy dobrým důvo-

dem se k nám vracet. 

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města Jindřichův Hradec

Tím ale naše pozvání nekončí. V  Muzeu Jin-

dřichohradecka je k  vidění největší lidový me-

chanický betlém na světě – Krýzovy jesličky. Pro 

vyznavače aktivního odpočinku máme ve městě 

moderní sportoviště nebo aquapark evropské 

úrovně. V okolí města to jsou pak celé dlouhé ki-

lometry značených turistických, naučných nebo 

cyklo stezek. A  jedinečným návratem do století 

páry vám může být výlet po jindřichohradecké úz-

kokolejce. 

Historie a současnost, dnešek a včerejšek – je 

důležité znát mosty, které je spojují. Vždyť kultura 

vyrůstá jen ze zdravých kořenů a tradice často do-

dává svébytný kolorit svému kraji. To v kraji pětilis-

té růže platí více než kde jinde. 

Další užitečné informace pro inspiraci nalezne-

te také na www.jh.cz.

Informační středisko 
města Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.jh.cz

Jindřichův Hradec 
v kraji pětilisté růže 
Nova domus – tak nazval někdy na počátku 13. století svůj nový hrad Jindřich, 
nejstarší syn praotce rodu Vítkovců z Prčic. Vždy novým domem se stával tak 
často, jak často přicházely nové události a jak často si to žádala doba. Spolu s ním 
se novým stávalo i město, které si přítomností šlechtického dvora drželo vysokou 
společenskou a kulturní úroveň. Zároveň s městem se do nového hávu pokaždé 
převlékl i celý kraj pětilisté růže. Přesto krása a genius loci zůstaly vždy zachovány. 
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9. – 11. 9. vás rádi uvítáme na již tradičním, 

přesto letos zcela výjimečném 20. ročníku fes-

tivalu Táborská setkání. Čekají vás středověcí 

řemeslníci a trhovci, kejklíři i zbrojnoši. Budete 

mít možnost doprovodit s pochodní v ruce Jana 

Žižku a jeho družinu přímo do historického cen-

tra města, kde se poté nebe rozzáří velkolepým 

ohňostrojem. Další dny vám nabídnou pestrý 

program, ze kterého si každý jistě vybere – di-

vadelní představení, koncerty, jarmarky, rytíř-

ský turnaj – nebudete vědět, kam dřív.

Galerie U radnice
tel.: +420 381 252 232

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230-4 
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.tabor.cz

Milí čtenáři, 

neopakovatelná atmosféra náměstí a  uliček 

historického centra, poloha města uprostřed pří-

rody i nabídka kulturních a sportovních akcí dělají 

z Tábora přívětivé místo pro život. Ojedinělá histo-

rie spjatá s husitstvím, množství kulturních pamá-

tek, řeka Lužnice i okolní krajina, vybízející k aktivní 

dovolené, Tábor řadí mezi nejatraktivnější turistic-

ké cíle v naší republice. Tyto jedinečné předpokla-

dy chce město aktivně a harmonicky rozvíjet, aby 

cestovní ruch přinášel nejen prosperitu podnika-

telům a vyšší zaměstnanost, ale zejména nevšední 

zážitky i  chvíle pohody všem jeho návštěvníkům. 

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás.

Ing. Lenka Horejsková, místostarostka města Tábora

Expozice Husité prošla proměnou od základu. 

Zasklené vitríny nahradily interaktivní prvky, díky 

kterým je návštěvník doslova vtažen do atmosféry 

středověku. Může se dotknout husitských zbraní, 

rozjímat v  kališnické kapli či zhlédnout fi lm. Pro 

malé návštěvníky je zde navíc připraveno několik 

her, komiksů a  dalších oživení. Stále aktuální je 

také expozice Táborský poklad, která vás seznámí 

s mincovním nálezem, který patří k nejvýznamněj-

ším mincovním pokladům z jagellonského období 

na našem území.

Tábor, to ale nejsou jen statické památky. 

V roce 2011 na vás čeká i mnoho akcí, například:

19. 1. – 18. 3. pořádá město Tábor v  galerii 

U Radnice výstavu Adolfa Borna u příležitosti 

jeho osmdesátin.

1. – 4. 2. jste zváni na 21. ročník Reprezentač-

ních slavností piva v  Hotelu Palcát. Představí 

se zde celá řada pivovarů, a to i ze zahraničí.

24.–26. 5. a 31. 5. – 2. 6. si mohou na Husit-

ských dnech žáci základních škol zpestřit školní 

výlet středověkými hrami, řemeslnými doved-

nostmi i hrou o životě mistra Jana Husa.

22. 6. – 26. 8. si můžete prázdninové putování 

zpříjemnit návštěvou Velké výstavy komiksů 

taktéž v galerii U Radnice.

Možná jste v našem městě ještě nikdy nebyli a neměli tak možnost proplétat 
se zákoutími Starého Města, ve kterých na vás shlíží nádherně zdobené štíty 
měšťanských domů a kde jako odevšud viditelný maják vábí na Žižkovo náměstí 
věž Děkanského kostela. Možná jste se nemohli podívat do kamenných očí Jana 
Žižky a nahlédnout do života ve středověku při návštěvě Husitského muzea a věže 
Kotnov. A možná jste už tohle všechno zažili a máte pocit, že vám Tábor nemá dál 
co nabídnout. Zkusíme vás přesvědčit o opaku.

Proč v roce 2011 
právě do Tábora?
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Srdečně vás zveme do jihočeských 
Atén na akce roku 2011:

20.–22. května Cipískoviště – zahájení letní turis-

tické sezony

Třídenní akce pro širokou veřejnost zaměřená ze-

jména na děti a jejich doprovod. I v tomto roce si 

hrajeme na pískovištích a znovu se můžeme těšit 

na obří sochy z  písku, v  jejichž podobě tentokrát 

do Písku zavítají Rožmberkové. Bohatý doprovod-

ný program najdete na www.cipiskoviste.cz.

24.–25. května Tourpropag

15. ročník národní a 8. ročník mezinárodní přehlíd-

ky propagačních materiálů. Přihlášky do soutěže 

je možno spolu se soutěžními materiály zasílat na 

adresu infocentra do 30. dubna. Po odborné akci 

potrvá do 19. června v  písecké Sladovně výstava 

tiskovin, více na www.tourpropag.cz.

27.–29. května Šrámkův Písek

Při jubilejním 50. ročníku celostátní přehlídky ex-

perimentujícího divadla diváci ve třech dnech 

zhlédnou řadu divadelních představení, která vy-

bere odborná porota z  regionálních přehlídek po 

celé republice. (www.ckpisek.cz)

10.–11. června Městská slavnost

19. ročník obnovené tradice tentokrát ožije mot-

tem „Písecké Švejkovy c.  k. manévry“. Průvodcem 

hlavní linií programu bude dobrý voják Švejk, Pa-

lackého sady zaplní vojenský tábor c. k. armády… 

Nebude chybět zábava a  koncerty pro každého, 

čeká nás např. Divokej Bill. (www.dotknisepisku.cz)

Další akce hledejte na  stránkách www.akcevpisku.cz 

a informace na www.icpisek.cz.

Infocentrum Písek 
Heydukova 97, 397 01 Písek
tel./fax: +420 382 213 592 
e-mail: icpisek@mupisek.cz
www.icpisek.cz

Bavit se v Písku… to letí!

Vážení čtenáři KAM po Česku, 

dovolte mi, abych vás jménem města Karlovy 

Vary pozval i v roce 2011 do největšího a nejzná-

mějšího lázeňského města České republiky. 

Letošní lázeňská sezona slavnostně začíná, 

jak už je zvykem, první květnový víkend, tedy 

6. a 7. května, a během roku vás v Karlových Varech 

opět čekají události 

mezinárodního význa-

mu, jako 46. meziná-

rodní fi lmový festival, 

tradiční Karlovarský 

týden, v  rámci kterého 

proběhne už 44. roč-

ník nejstaršího festiva-

lu fi lmů a  multimédií 

s tematikou cestovního 

ruchu – Tourfi lmu, od-

borná Lázeňská kon-

ference a  7. ročník ce-

lostátního Lázeňského 

festivalu. Příznivci sportu si přijdou na své na konci 

léta, které bude jak ve znamení City triatlonu, tak  

zářijového mistrovství Evropy ve volejbale. Město 

Karlovy Vary je vám však otevřeno kdykoliv, po celý 

rok. Těším se na setkání s vámi v Karlových Varech 

v roce 2011.

Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary

O  karlovarských pramenech se traduje, že 

mají omlazovací účinky a podporují dlouhověkost. 

Dnešní podobu Karlových Varů, zejména lázeň-

ského centra, nejvíce ovlivnila stavební činnost 

sklonku 19. století, nesoucí pečeť historismu a na-

stupující secese. Francouzský architekt Le Corbu-

sier označil Karlovy Vary jako „slet dortů“. Pro hosty 

z  celého světa je k  dispozici více než 9  000 lůžek 

v  mnoha kvalitních ubytovacích zařízeních. Kom-

binujte svůj pobyt s gastronomickými zážitky, hud-

bou i sportem, vyjeďte lanovkou nebo na kole do 

lázeňských lesů, kterých je více než 2 200 hektarů. 

Přijeďte se přesvědčit o  unikátnosti tohoto 

města!

Více informací vám rádi sdělíme v  našem 

 infocentru. 

Infocentrum města 
Karlovy Vary
tel.: +420 355 321 176-7 
e-mail: infocentrum@karlovy-vary.cz 
www.karlovy-vary.cz

 Pozvánka do Karlových Varů
Karlovy Vary byly založeny kolem roku 1350 českým králem a římským císařem 
Karlem IV. Jsou vyhledávány klienty z více než 80 zemí světa. Horké i studené 
léčivé prameny s teplotou od 9° C do 73,4° C jsou používány k pitné kúře, ke 
koupelím a výplachům. 
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Odpočiňte si u nás
Každý, kdo hledá zotavení v nedotčené 
přírodě Českého lesa, je srdečně vítán 
v rodinném rekreačně-sportovním 
a jezdeckém areálu Vital-Park. 

Areál je umístěn na samotě asi 2 km od Pobě-

žovic, v západní části Českého lesa. K celoročnímu 

ubytování vám poslouží útulný penzion s  šesti 

pokoji a s kapacitou 16 lůžek (každý pokoj má WC 

a  koupelnu). Součástí areálu je kavárna (kapacita 

32 míst), kde si lze objednat snídaně či polopenze. 

Aktivní odpočinek vám nabízí vyjížďky na koních, 

horských kolech nebo nordic walking či intenzivní 

výuka němčiny. V jízdárně Vital vás naučíme zákla-

dům v  sedle a  poté můžete podniknout vyjížďky 

v  nedotčené přírodě Českého lesa. Můžete přijet 

s vlastním koněm (boxy k dispozici), psi dovoleni. 

Paula Malhaus
Vital-Park
Drahotín 90, 345 22 Poběžovice
tel.: 420 721 752 204
e-mail: info@vital-park.eu
www.vital-park.eu

Vydejte se na výlet do muzea na břehu 

Vltavy jen pár kilometrů za Prahou – na 

výstavy pro celou rodinu:

Skleněné Vánoce – ozdoby, betlémy a pod-

malby (do 30. 1.)

Brána do říše mrtvých – nálezy z pohřebiště 

doby bronzové (do března)

50 + 5 oděvní a jiná tvorba – mladí módní 

návrháři (do 27. 3.)

Jan Perner a železnice – projekt výtvarného 

ateliéru JoE a soukromého Ateliéru Rozmarý-

nek (14. 1.–31. 1.)

O koních, o smrti a jiných lidech – fotografi e 

Markéty Luskačové (5. 2.–20. 3.)

Masopust s průvodem masek (5. 3.)

tel. +420 233 029 011 , www.muzeum-roztoky.cz

ČELÁKOVICE
NAVŠTIVTE

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH,

MUZEUM S MIMOŘÁDNĚ BOHATÝMI

SBÍRKAMI V REGIONU

STŘEDNÍHO POLABÍ

Otevřeno denně
 kromě pondělí 9.00–12.00
 leden až prosinec 13.30–17.00

www.muzeum-celakovice.cz
www.celakovice.cz
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www.plzensky-kraj.cz 
www.turisturaj.cz

Proč právě do 
Plzeňského kraje 
v roce 2011?

Plzeňský kraj nabízí lákadla snad pro všechny 

věkové skupiny turistů, sportovců i kulturních nad-

šenců. V  regionu máme řadu nej – např. rotunda 

sv. Petra a  Pavla je nejstarší rotundou na českém 

území, katedrála sv. Bartoloměje v  Plzni má nej-

vyšší kostelní věž v naší zemi, plzeňská synagoga 

je druhá největší v Evropě a třetí na světě, klášter 

v  Plasích je největší konventní budovou založe-

nou na  dubových pilotách v  Evropě, vodní hamr 

v Dobřívi je největší a nejvýznamnější technickou 

památkou svého druhu v ČR, ojedinělá šikmá věž 

se nachází v Domažlicích, první DinoPark v ČR byl 

otevřen v Plzni, stejně jako unikátní science cent-

rum Techmania a řada dalších. 

Ale největším lákadlem i pro zahraniční turisty 

je bezesporu pivo – a to nejen to plzeňské. V kraji 

působí i řada menších pivovarů – např. v Chodové 

Plané, v Koutě na Šumavě a dalších. 

Náš kraj nabízí zábavu a  relaxaci, sportovní 

i  kulturní vyžití, tajemná i  významná historická 

místa. Šumava a okolí jsou vyhledávanou destina-

cí, v  kraji je množství splavných řek, sportovních 

a rekreačních areálů, upravených cyklistických tras 

i zajímavostí pro děti jako je DinoPark či ZOO v Plz-

ni. Náš kraj má na svém území dvacet jedna národ-

ních kulturních památek, probíhá u nás celá řada 

zajímavých tradičních akcí, které lákají nejen české 

turisty, ale i  ty ze zahraničí – jde např. o Chodské 

slavnosti v Domažlicích, festival Na ulici, Mogul Šu-

mava Rallye, cyklistický závod Author Král Šumavy, 

Pilsner Fest, veletrh cestovního ruchu ITEP a řadu 

dalších. 

Ale pozvánek by mohlo být nesrovnatelně 

více. Zajímavé jsou lyžařské areály s kvalitními sjez-

dovkami i ubytováním, celá řada kempů, aquapar-

ků, lákavé jsou i výlety do podzemí.
Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje

KAM do regionu

Plzeňský kraj na veletrhu Regiontour 2011
Dovolujeme si vás pozvat do expozice Plzeňského kraje na veletrhu Regiontour 
2011, který se koná ve dnech 13.–16. 1. 2011 na výstavišti v Brně. Přijďte načerpat 
inspiraci pro vaši dovolenou a dozvědět se, co Plzeňský kraj nabízí.



Z Ústí 
do Tiských stěn
Zimní období v Ústí nad Labem 
přináší možnosti zajímavých zážitků. 
V blízkosti Ústí nad Labem můžete 
obdivovat Tiské stěny, jež se staly 
„kulisami“ pohádkového fi lmu Letopisy 
Narnie. 

Obec Tisá je vstupní bránou do romantické-

ho kraje Labských pískovců, jejichž součástí jsou 

i Tiské stěny, bizarní skalní pískovcové město s čet-

nými sloupy, věžemi, stěnami, roklemi, soutěskami, 

převisy, jeskyněmi a  skalními hřiby. V  Tisé vedou 

běžecké okruhy, a to po stejných trasách, které jsou 

v  létě využívány cyklisty. Nachází se zde také cca 

400 m dlouhá sjezdovka, která je vhodná nejen pro 

začínající, ale i  náročné lyžaře. Lyžařské možnosti 

poskytuje i skiareál Zadní Telnice, jež je nejvýchod-

něji položeným lyžařským střediskem v  Krušných 

horách. Sedm místních vleků nabízí několik propo-

jených sjezdovek všech druhů obtížnosti, a to i pro 

nejmenší. Více informací najdete na www.usti-nad-

labem.cz. 

Informační středisko města 
Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem-centrum
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

Rok 2011 v Mostě
Dovolte nám vás i v novém roce 
přivítat na tradičních akcích města.

20.–25. 4. Velikonoční jarmark – 1. náměstí

květen: Jarní cena města Mostu, Cena první 

dámy ČR – Hipodrom Most

18. 6. Den magistra Edwarda Kelleyho – 

hrad Hněvín

18. 7. – 31. 7. Sochařské sympozium – areál 

kostela Nanebevzetí Panny Marie

31. 7. Folkový Most – areál kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie 

srpen: Malířské sympozium – areál Benedikt 

Most

 Czech Truck Prix – autodrom Most

10. 9. Mostecká slavnost – areál kostela 

Nanebevzetí Panny Marie

28. 11. Rozsvěcení vánočního stromu – 1. ná-

městí

31. 12. Silvestr – 1. náměstí 

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

www.echomutov.cz

Váš kompas 
pro návšt vu Chomutova

V

CHOMUTOV
jak ho neznáte

AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ

na vod
na zemi

ve vzduchu

DOBRODRUŽSTVÍ

V  tomto malebném kraji nesou 

regionální značku kromě výše zmí-

něného ovoce Petra Kareše a  jablíček 

ze sadů Bedřicha Plíška i další produk-

ty. Vyhlášené jsou Pravé hořické trubič-

ky či Dobrovodské kysané zelí. Značku 

dostaly také preclíky z  pekárny Josefa 

Rýdla, čerstvé syrové mléko z  mlé-

komatů Jaromíra Musila, med z  včelí 

farmy pod Zvičinou, domácí 

jablečný mošt Martiny Ber-

dychové či tradičním způ-

sobem vařené pivo Tam-

bor. Oceněna byla i  práce 

místních řemeslníků. Se 

značkou se můžete setkat na 

kamenických výrobcích z  ho-

řického pískovce, který se ručně opra-

covává v  Ostroměři, ale i  na hořické 

keramice z dílny Vladimíra Kulhánka či 

kovářských výrobcích Stanislava Rygla. 

Značku získaly i gerbery ze skleníků To-

máše Soukupa.

Na stránkách www.regional-

ni-znacky.cz sice najdete všechny 

potřebné informace o  produktech 

z Podkrkonoší a dalších regionů, 

ale za ochutnáním místních 

specialit či objevováním 

regionálních tradic bude-

te muset vyrazit přímo do 

jednoho z  méně známých, 

ale o  to zajímavějších koutů 

naší země. 

Regionální značky pro místní produkty – díl devátý: 

PODKRKONOŠÍ 
regionální produkt®

V Podkrkonoší si pochutnáte na sladkém ovoci i hořických 
trubičkách. Návštěva malebného kraje v podhůří Krkonoš 
je neodmyslitelně spojena s vůní květů ovocných stromů či 
s chutí zralého ovoce. Zavítat můžete třeba do ovocných sadů 
Petra Kareše, jehož jablka, hrušky i švestky získaly značku 
PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.
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Připomínáme, že pražská výstava „Staré po-

věsti české“ v Národním muzeu potrvá až do čer-

vence, kdy bude muzeum na čtyři roky uzavřeno 

pro celkovou rekonstrukci. Máte tedy jedinečnou 

možnost navštívit muzeum ještě před uzavřením 

a  navíc se tu díky stovkám exponátů seznámit 

s nejstaršími českými legendami. 

www.praoteccech.cz
www.branadocech.cz

Koncem loňského roku byla krajem zřízena 

Destinační agentura Krušné hory, která je po De-

stinační agentuře České Švýcarsko druhou spo-

lečností mající za úkol rozvoj cestovního ruchu 

v těchto oblastech. Představitelé Českého a Saské-

ho Švýcarska navíc společně jednali ohledně mož-

ností zapsat tento jedinečný přeshraniční národní 

park na seznam UNESCO. Obdobný záměr jako 

v případě agentur České Švýcarsko a Krušné hory 

se připravuje pro zbývající dva regiony Ústeckého 

kraje – České středohoří a Dolní Poohří-Žatecko. 

Ústecký kraj bude i letos pokračovat v projek-

tu „Vydejte se po stopách praotce Čecha“, který 

je jednak dobrým tipem na rodinný výlet, jednak 

navíc vtipnou a neotřelou formou seznamuje své 

účastníky se starými pověstmi českými. Loňským 

vítězem soutěže pro děti se stal desetiletý školák 

z Prahy Vladimír Mixa, který vyhrál notebook a zís-

kal jedinečný certifi kát od praotce Čecha. 

Vážení a milí čtenáři, 
jsem moc ráda, že vám mohu na stránkách ob-

líbeného turistického magazínu představit mož-

nosti unikátního Ústeckého kraje. Ať už se vydáte 

na jedinečnou Pravčickou bránu do Národního 

parku České Švýcarsko, na legendární horu Říp 

nebo se projedete na kole podél Labe po Labské 

cyklostezce, věřím, že budete v našem kraji nadmí-

ru spokojeni. 

Protože si uvědomujeme rozmanitost Ústecké-

ho kraje, rozdělili jsme jeho území na čtyři hlavní 

oblasti – Krušné hory, České středohoří, České Švý-

carsko a Dolní Poohří. V každé oblasti vzniká speci-

ální destinační agentura, která se zaměřuje na svá 

největší lákadla a připravuje nové a nové možnosti 

výletů a turistických cílů. 

Pro lepší orientaci v  turistické nabídce Ústec-

kého kraje jsme také spustili dva nové projekty, 

které vám pomohou vymyslet výlet přímo podle 

vašich představ. Po stopách historie naší země se 

můžete vypravit díky projektu Po stopách praotce 

Čecha a za oblíbenými turistickými cíli vás zavede 

Brána do Čech. K oběma projektům patří podrob-

ně vedené webové stránky www.praoteccech.cz 

a www.branadocech.cz. 

Doufám, že jakmile jednou zavítáte do našeho 

kraje, budete se k nám rádi vracet. 

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

Poohří – KadaňČeské středohoří 

Krušné hory

České Švýcarsko 

Například tím, že bude regionální rozvoj a cestovní ruch kraje soustředěn do 
celkem čtyř oblastí – Krušné hory, České středohoří, České Švýcarsko a Dolní 
Poohří. Tyto regiony se představí v rámci kampaně, která bude vrcholit těsně 
před novou turistickou sezonou. Vše pod logem Brána do Čech, sloganem „Krásu 
hledejte doma“ a na webových stránkách www.branadocech.cz. 

Ústecký kraj jde 
turistům vstříc

KAM do regionu
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BABYLON LIBEREC

RELAX&FUN

CENTRUM BABYLON, a. s., Nitranská 1, 460 02 Liberec, CZ, GPS: 50°45‘32‘‘ N, 15°03‘08‘‘ E, tel.: +420 485 249 202, 212, e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz

www.BabylonLiberec.cz



S větrem o závod!
V Lužických horách jsou hlavními centry Prá-

cheň, Kytlice, Polevsko, Luž, Heřmanice, Jiřetín 

pod Jedlovou. Pokud zavítáte do Jizerek, můžete 

se vydat na Ještěd, do Bedřichova, Tanvaldu, Ji-

zerky, Albrechtic v  Jizerských horách, Desné, Ja-

nova nad Nisou, Rejdic, Zásady, Josefova Dolu či 

Příchovic. 

Z Krkonoš se nabízí Harrachov, Rokytnice nad 

Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Špindlerův Mlýn, Koře-

nov, Jablonec nad Jizerou, Pec pod Sněžkou, Her-

líkovice, Vrchlabí, Janské Lázně, Benecko, Paseky 

nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších.

Pokud by vás snad zajímaly statistiky, v  Libe-

reckém kraji je celkem 97,5 km upravovaných tratí 

ve 31 skiareálech, 13 černých sjezdovek, 42 mod-

rých a 53 červených.

Nechte auto doma, využijte skibusy!
Využijte nabídku několika skibusů, které jezdí 

v Libereckém kraji, a zároveň ušetřete. Za přízni-

vé ceny se můžete dostat do hlavních středisek 

Libereckého kraje, jako je Liberec, Bedřichov, 

Harrachov, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad 

Jizerou atd. Jízdenka skibusů platí zároveň jako 

skipas. 

Více informací o  zimní sezoně najdete na 

www.liberecky-kraj.cz, kde jsou navíc implemen-

továny i  webové kamery z  jednotlivých středisek 

a odkaz na sněhové zpravodajství, které je denně 

aktualizováno. K dispozici jsou i ceníky areálů, zob-

razení sjezdovek a vleků nad mapou a  jízdní řády 

skibusů. 

Přijeďte si užít zimní radovánky do Liberecké-

ho kraje! 

Do Libereckého kraje srdečně zve 

Mgr. Stanislav Eichler, hejtman LK

Vážení návštěvníci 
veletrhu cestovního ruchu

Rád bych vás nyní pozval na nejvýznamnější 

zimní akci, kterou bude Liberecký kraj hostit, a to 

10. zimní evropský olympijský festival mládeže 

(EYOWF) 2011. Tři pořadatelská města – Liberec, 

Jablonec nad Nisou, Kořenov-Rejdice – i  sedm 

areálů se už chystají na příjezd 1 529 aktérů ze 

46 evropských zemí – chybět budou pouze zá-

stupci Ázerbájdžánu, Malty a  Portugalska. Evrop-

ská olympiáda mládeže se uskuteční v  termínu 

12. –19. února 2011 a její aktéři si v osmi tradičních 

disciplínách mezi sebou rozdělí 216 medailí.

Křížem krážem na běžkách
Zimní Jizerské hory jsou opravdovým lyžař-

ským rájem. Síť pevných cest náhorní plošiny 

tvoří Jizerskou magistrálu, na které se udržuje 

cca. 155 km běžeckých stop pro klasiku a brusle-

ní. Nejlepší sněhové podmínky se nabízejí v okolí 

Bedřichova, Kristiánova, Nové Louky a  polského 

Orle. Celkem je upravováno na 170 km s více než 

dvěma desítkami nástupních míst. Nově můžou na 

úpravu Jizerské magistrály přispět i samotní lyžaři 

– buď zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS MA-

GISTRALA na číslo 87  777, anebo zasláním peněz 

na zvláštní účet veřejné sbírky Jizerské magistrály 

229 222 824/0300.

Krkonoše jsou doslova protkány sítí lyžařských 

tras – čeká na vás více než 550 km upravovaných 

tratí. Díky páteřní Krkonošské magistrále, dlouhé 

71 km a rozdělené do několika etap, lze přejet celé 

pohoří od západu na východ, tedy od Harrachova 

přes Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou až do Ža-

cléře. Další upravované tratě lze najít na Benecku, 

Mísečkách či ve Vítkovicích. 

V Lužických horách jsou tratě strojově upravo-

vány v okolí vrchů Luž a Jedlová a obcí Polevsko, 

Kytlice, Prácheň, Svor a Prysk. 

Liberecký kraj, ačkoliv je rozlohou druhým nejmenším krajem v České republice, 
nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch a sportovní vyžití 
vůbec, a to jak zimní – sjezdové i klasické lyžování, třeba v Krkonoších, Jizerských 
či Lužických horách, na Ještědském hřbetu – tak letní. 

KAM do regionu
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Noviny jsou k dispozici zdarma, kromě češtiny 

je nabízíme ve třech cizojazyčných verzích: v něm-

čině, angličtině a  polštině. Dostanete je ve všech 

informačních centrech v  Jizerských horách, pří-

padně vám je zašleme zdarma poštou. Noviny jsou 

také ke stažení na www.jablonec.com, tam si také 

můžete vyhledat další informace, které se nám již 

do novin nevešly. 

Budeme rádi, přijedete-li k  nám dovolenou 

nebo jenom strávit zajímavý den. 

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

Noviny obsahují všechny důležité informace, 

které může návštěvník Jizerských hor potřebovat. 

Jedná se o ucelenou aktuální nabídku sportovního 

a kulturního vyžití spolu s otevíracími dobami, tipy 

na výlety, jízdními řády skibusů, popisy lyžařských 

tras a sjezdovek, s možnostmi sklářských exkurzí či 

aktualit z regionu. Přílohou Jizerských novin je šes-

tistránkový Kalendář akcí, který obsahuje tipy na 

akce od listopadu do dubna. Dozvíte se tam, kdy 

a kam vyrazit za kulturou a sportem nebo kam se 

můžete vydat s dětmi.

Na který termín připadá Mezinárodní den rodin? 
Odpovědi zasílejte na turista@mmhk.cz,

tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Kontakty:
Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

více na www.hradeckralove.org
www.calendariumregina.cz, www.ic-hk.cz

HRADEC  KRÁLOVÉ
pro děti a jejich rodiče

Už žádné úmorné prohlídky 
a neživé památky, stačí pár 
dobrých tipů a rad, mít oči 
stále otevřené a vaše puto-
vání městem Hradec Králové 
se rázem změní v zábavu pro 
celou rodinu.

I v zimě stojí za návštěvu:
Labyrint Divadla Drak - 
interaktivní muzeum loutek 
a divadelní laboratoř,

Muzejní expozice sdělovací 
a zabezpečovací techniky 
– svět pro malé i velké výpravčí,

Informační centrum 
Obnovitelné zdroje - 
funkční modely zařízení pro 
výrobu alternativní energie,

Městské lázně - Aquacentrum 
- s unikátním umělým vlnobitím, 

Wellness centrum Flošna,

Běžecké stezky městskými lesy.

Rok 2011 je 
v Hradci Králové 

rokem rodiny.

Jizerské noviny
Pokud chcete vědět, co zajímavého se děje v Jablonci nad Nisou a v Jizerských 
horách, máme pro vás Jizerské noviny pro zimní turistickou sezonu 2010/11.

JIZERSKÉ NOVINY
ZIMA 2O1O/2O11
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přes Kolčarku k Bílému Kameni, Bučinou na Paseky 

a k Jestřebí boudě. Tady se můžete občerstvit a po 

stejné trase vrátit zpět. Trasa je upravována.

(více na: www.kladskepomezi.cz)

Český ráj
Je v  zimě jako stvořený pro ty, kteří si chtějí 

odpočinout a  načerpat síly v  romantické přírodě. 

V  klidu se můžete procházet sněhem pokrytou 

krajinou s  netušenými výhledy na skalní město 

nebo se vydat na bruslích po zamrzlých rybnících. 

Pro návštěvníky je připravena také celá řada spor-

tovních areálů, plaveckých bazénů a  samozřejmě 

i muzeí a galerií. 

náš tip: Muzeum hry v Jičíně – výstava „Smím pro-

sit“ vás zavede do světa plesů (4. 2. – 13. 3.).

(více na: www.cesky-raj.info)

Orlické hory a Podorlicko
Přijměte zimní pozvání do Orlických hor i  je-

jich podhůří. Využít můžete lyžařské areály v  Říč-

kách, Zdobnici nebo Deštném v Orlických horách. 

Re gion nabízí také mnoho upravených běžeckých 

tratí, a to především v okolí Deštného nebo Orlic-

kého Záhoří. 

náš tip: Každoročně se v  březnu pořádá v  Dešt-

ném příjezd Rampušáka, zimního vládce hor, který 

předá svou vládu na jarní a letní období Kačence. 

(více na: www.orlickehory-cz.info)

www.kralovehradeckyregion.cz

? 
Hora Sinaj má na Hradecku svou jmenovkyni. 

Víte jakou a kde? Pokud ano, napište nám do 

10. února na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Pro tři ze správných 

odpovědí jsou připraveny zajímavé ceny věnované 

Královéhradeckým krajem.

Na která místa se vydat v  Královéhradeckém 

kraji? V  našem regionu je jich tolik, že jen jejich 

vyjmenování by zabralo několik stránek. Zmíním 

tedy alespoň ta z nich, která si zaslouží největší po-

zornost. Chloubou Královéhradeckého kraje jsou 

bezesporu Krkonoše, nejvyšší hory České repub-

liky, jejichž kouzlo musí chytit za srdce každého 

milovníka přírody, lyžování či turistiky. Návštěvníky 

určitě nezklame ani malebné Podkrkonoší a Orlic-

ké hory či oblast Českého ráje. Každého jistě na vý-

letech po regionu osloví i  tradiční gastronomické 

speciality.

Aktivní dovolenou mohou v  Královéhradec-

kém kraji strávit nadšenci pro vodní sporty, lyžo-

vání i pro cyklistiku. Dobrou síť upravených stezek 

zde najdou milovníci silničních i  horských kol. 

V roce 2011 by se například měla začít stavět cyk-

listická trasa z Hradce Králové do Kuksu, kde se na-

chází jedinečný barokní hospital. Za návštěvu stojí 

i další historické památky v kraji – například kou-

zelné Babiččino údolí, hrady Kost či Potštejn, zá-

mek Opočno nebo pohádkový Hrádek u Nechanic.

Věřím, že každý návštěvník, který do Králové-

hradeckého kraje zavítá, bude na svou dovolenou 

rád vzpomínat a často a rád se bude do našeho re-

gionu vracet. 

Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Přijeďte si odpočinout do Královéhradeckého kraje. Můžete si tu zalyžovat i jinak 
zasportovat. Načerpat energii v lázních, krásné přírodě nebo jen tak odpočívat. 
Náš kraj má mnoho krás, ukrytých na pěti rozličných a turisticky atraktivních 
územích.

Všude dobře 
a v zimě u nás

Krkonoše a Podkrkonoší
Naše nejvyšší pohoří nabízí 100 km sjezdovek, 

které obsluhuje 24 lanovek a  140 vleků, jež pře-

praví více než 200 tis. osob za hodinu. Je tu také 

500  km běžeckých tratí nebo 8 skialpinistických 

tras připravených správou KRNAP. Milovníci zážit-

ků ocení bobové dráhy ve Špindlerově Mlýně nebo 

Peci pod Sněžkou a rodiny s dětmi celoročně pří-

stupnou Zoo ve Dvoře Králové.

náš tip: Všechny příznivce sjezdového lyžování 

zveme ve dnech 11.–12. března na Světový po-

hár žen v  alpských disciplínách, který se koná ve 

Špindlerově Mlýně.

(více na: www.krkonose.eu; www.podzvicinsko.cz)

Hradecko
Na Hradecku se v zimě rozhodně nudit nebu-

dete. Příjemně vytopené divadelní a koncertní sály 

nabízejí celou řadu různých představení a  stejně 

jako muzea či galerie čekají na vás. Příznivci ak-

tivního odpočinku mohou využít hned několika 

upravených běžeckých tratí v okolí města a potom 

relaxovat přímo v aquaparku v Hradci Králové. Děti 

tu navíc jistě neodolají pokušení dotknout se pod-

mořského světa při návštěvě Obřího akvária. 

náš tip: Muzeum východních Čech – výstava „Od 

hradeb na náměstí středověkého Hradce“ (14. 10. 

2010 – 20. 3. 2011)  (více na: www.ic-hk.cz)

Kladské pomezí
Oblast bohatá na historii se v  zimě stává rá-

jem běžkařů. Upravované tratě najdete především 

v okolí Dobrošova, Police a Teplic nad Metují nebo 

Machova. Pokud chcete obdivovat krajinu zimního 

ticha, potom Adršpašské skalní město vám k tomu 

dá nejednu příležitost. Hledáte vhodné místo k re-

laxaci? Navštivte Lázně Velichovky. 

náš tip: Výlet na běžkách – Hřebenovka Jestřebích 

hor: autem do Odolova a  odtud Panskou cestou 
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Sport hotel 
Tichá Orlice

Navštívit Orlické hory a  Podorlicko v  jediném 

dni je nemožné. Využijte raději služeb Sport hotelu 

Tichá Orlice. Najdete ho citlivě umístěný do krásné 

přírody podél Tiché Orlice a přitom v těsném sou-

sedství sportovního areálu, moderního akvaparku, 

cyklostezek. Přitom do centra Ústí nad Orlicí to je, 

co by kamenem dohodil. Interiér hotelu je velmi 

pohodlný a  uzpůsobený pro potřeby sportovců. 

Pro klienty je připraveno vybavené fi tcentrum, pří-

jemné chvíle lze strávit při masáži nebo u něčeho 

„dobrého“ v  nekuřácké restauraci. Koneckonců, 

přijeďte se přesvědčit sami. (www.sporthotel-ti-

chaorlice.cz)

?
Víte, jaké sportovní vyžití nabízí všem Sport 

hotel Tichá Orlice? Pokud ano, napište nám 

do 10. února  na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Pro tři ze správných 

odpovědí máme připraveny ceny věnované 

DS Orlické hory a Podorlicko.

Orlické hory a Podorlicko 
– balzám pro vaši duši
Poměrně často vás prostřednictvím KAM 

po Česku lákáme na dovolenou v Orlických 

horách a na Podorlicku. Ani tentokrát tomu 

nebude jinak. 

Společně se podíváme na velmi atraktivní 

téma, které vám pomůže trochu zahřát zmrzlé ruce 

v těchto studených zasněžených dnech. Zavítáme 

společně do míst, kde se slova aktivní turistika 

skloňují ve všech pádech, do míst, kde z  dětí vy-

růstají cyklisté, malé princezny pod stromečkem 

nacházejí in-line brusle, do míst, kde řeka Orlice 

pohání lodě plné vodáků, do míst, kde vládne Or-

lická cyklo a in-line královna…

Aktivně v Orlickém cyklo 
& in-line království

Na kole, na in-linech, na lodi nebo na koni – 

takovouto pestrou nabídku můžete využít při ná-

vštěvě Orlického cyklo & in-line království. Čeká na 

vás unikátní 60 km dlouhá síť cyklostezek, která 

vede převážně nádherným údolím řeky Tiché Or-

lice. Kvalitní asfaltový povrch a  minimální převý-

šení cyklostezek ocení především in-line bruslaři, 

rodiče s malými dětmi a vozíčkáři. Na své si přijdou 

také rekreační cyklisté i  aktivní sportovci. Orlické 

hory a Podorlicko jsou doslova protkány cyklotra-

sami všech druhů obtížnosti. Svůj pobyt si může-

te zpestřit plavbou po Tiché Orlici, adrenalin vám 

stoupne v lanovém centru Peklák nebo na horole-

zecké stěně v Cakli. A že jste si na svou dovolenou 

nevzali kolo, brusle, loď? To vůbec nevadí, můžete 

využít služeb mnoha místních půjčoven. Do Orlic-

kého cyklo & in-line království vás ve veletržních 

uličkách pozve královská družina osobně.

www.dsohp.cz
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Dopravu lyžařů do hor a  zpět zajišťují z  pod-

horských měst na hřebeny hor od poloviny prosin-

ce do poloviny března skibusy. Tato speciální do-

prava je v provozu o sobotách, nedělích a státních 

svátcích.

Doporučená ubytování, místa, kde se najíst 

či relaxovat nebo kam vyrazit za zábavou ne-

jen v  Orlických horách a  na Králickém Sněžníku? 

Tuto a  další odpovědi najdete na našem serveru 

www.vychodni-cechy.info. 

www.vychodni-cechy.info

? 
Znáte jméno radioaktivního pramene, který 

vyvěrá v severozápadním svahu Bukové hory? 

Pokud ano, napište nám do 10. února na adresu 

redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro jednu ze 

správných odpovědí máme připravený víkendový 

pobyt pro dva dospělé a dvě děti v Pardubickém kraji, 

věnovaný Destinační společností východní Čechy. 

Proč právě do Pardubického 

kraje v roce 2011?

V České republice není regionu, který 
by z hlediska turistického ruchu 
postrádal na přitažlivosti. Řadu 
možností nabízí také Pardubický kraj, 
o jehož atraktivitě se lze více dozvědět 
na hojně navštěvovaném turistickém 
portálu www.vychodnicechy.info.

Vedení kraje se snaží zvýšit tuto atraktivitu i vý-

běrem lokalit, do kterých se bude snažit nasměrovat 

fi nanční podporu. Jsme si vědomi toho, že musí jít 

o něco neotřelého, jedinečného. Krajská samosprá-

va proto chce soustředit maximum turistických 

atrakcí na několik vybraných míst, která by se měla 

stát centry cestovního ruchu v  našem kraji. Jako 

vhodná centra turistiky kraj vybral oblast Králicka, 

Pardubicka a Chrudimska a historická města Česko-

moravského pomezí. 

Největší podpora směřuje na Králicko. Existuje 

zde nejzachovalejší opevnění z  druhé světové vál-

ky. V pevnosti Hůrka je 1,1 km podzemních chodeb, 

další se mají v rámci připraveného projektu otevřít. 

Na obnovu tohoto turisticky i historicky významné-

ho objektu byla poskytnuta dotace ve  výši cca 19 

milionů korun z  fondů EU. Pardubický kraj schválil 

podporu cca 480 tisíc korun pro zajištění osvětlení 

dělostřelecké tvrze Bouda. V pevnostech si tak turis-

ta bude moci prohlédnout nejen jednotlivé objekty, 

ale i  podzemní cesty, které sloužily například pro 

zásobování či vzájemnou podporu. Otevřeme další 

chodby se zajímavými expozicemi. Tyto atrakce pak 

chceme propojit s dalšími zajímavostmi v oblasti.

Druhou zvlášť přitažlivou částí Králicka by se 

mělo stát centrum na Dolní Moravě, kam putovala 

z  evropských fondů dotace 240 milionů korun. Již 

letos mohou milovníci zimních sportů využít zcela 

novou sjezdovku, která patří k těm nejkvalitnějším 

v České republice. Turistický areál bude využíván ce-

loročně. Vznikne zde lanové centrum, bobová dráha 

s  možností celoročního provozu či nový čtyřhvěz-

dičkový hotel s 255 lůžky, kde bude restaurace, kon-

gresové centrum, wellness centrum, sauna, kryoko-

mora, posilovna, bowling nebo golfový trenažér.

Po propojení s lyžařskými areály v Čenkovicích, 

Červené Vodě a  rájem běžkařů na Suchém vrchu 

vznikne turistická oblast, kde si vybere každý. 

Je toho mnohem víc, co může náš kraj v oblasti 

cestovního ruchu nabídnout. Nezbývá než se o tom 

na vlastní oči přesvědčit.

Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Zkrátka ideální místo pro rodinné dovolené 

nebo pro ty, kteří rádi objevují nové a nepoznané. 

Oblast se skládá ze dvou samostatných horských 

masivů – Orlických hor, Králického Sněžníku – 

a  podhůří. Hřeben Orlických hor kopíruje státní 

hranici s Polskem a nejvyšší horou je Velká Deštná 

(1 115 m). Masiv Králického Sněžníku ční do úcty-

hodné výšky 1 423 m n. m.

Běžecké stopy najdete v okolí prakticky každé-

ho lyžařského střediska. Oblíbenou trasou je červe-

ná hřebenovka (tzv. Jiráskova horská cesta), která 

v Orlických horách vede z Olešnice přes Šerlich na 

Pěticestí, Haničku a dále případně až na Zemskou 

bránu. Strojově upravované stopy najdete v okolí 

Deštného, Sedloňova i Olešnice, nad Říčkami a Ro-

kytnicí nebo v lyžařském areálu Buková hora-Suchý 

vrch, a to v délce asi 100 km, skvělých 15 km z toho 

na vás čeká v okolí Orlického Záhoří. 

Výborné podmínky pro sjezdové lyžování na 

Králickém Sněžníku nabízí například Ski centrum 

Sněžník nebo skiareál Červená Voda. V  Orlických 

horách najdete sjezdovky v  Deštném, Říčkách, 

Čenkovicích a dále v Bartošovicích či Olešnici. Jsou 

tu také skicentra ve Zdobnici nebo v  Mladkově-

-Petrovičkách.

Na východ do ráje i v zimě
Nenajdete tu nejvyšší hory ani obří hotelové komplexy, zato však kvalitní 
ubytování v menších zařízeních či v soukromí. Nenajdete tu ani velké městské 
aglomerace, ale zajímavá městečka, zachovanou přírodu nebo jedinečnou lidovou 
architekturu. 
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13.–16. 1. 2011
Brno – Výstaviště

21. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

20. mezinárodní veletrh 
turistických možností  
v regionech

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Czech Republic

Tel.: +420 541 152 398

Fax: +420 541 153 062

go@bvv.cz

regiontour@bvv.cz

Go na GO a REGIONTOUR!
Tradiční tandem veletrhů cestovního ruchu 

proběhne od 13. do 16. ledna 2011 s řadou 

zajímavých novinek v expozicích i v dopro-

vodném programu. První dva dny budou pře-

devším setkáním profesionálů v cestovním 

ruchu, ale páteční odpoledne a víkend osloví 

široké spektrum návštěvníků. Ti, kdo mají 

o cíli své příští cesty jasno, na brněnském vý-

stavišti získají detailní informace a vyberou 

si z konkurenčních nabídek cestovních kance-

láří, ubytovatelů, dopravců aj. Dosud neroz-

hodnutým cestovatelům veletrhy GO a REGI-

ONTOUR přinesou spoustu inspirace k dalšímu 

putování a pro všechny je připraven bohatý 

zábavný program.

Již 21. mezinárodní veletrh průmyslu ces-

tovního ruchu GO návštěvníky pozve na za-

hraniční dovolenou v blízkých i exotických 

destinacích. Důraz je kladen na autenticitu 

a smyslové zážitky, které internet zprostřed-

kovat nedokáže. Nově se na programových 

pódiích vystřídají hudba a tanec z různých 

zemí, otevře se i restaurace se zahraničními 

specialitami. Poprvé se účastní velvyslanectví 

Brazílie, které spolu s touroperátory představí 

nejkrásnější místa své země. Působivé fotky 

z cest vystaví Jiří Kolbaba a Hana Růžičková, 

a komu nestačí se jen dívat, může v pavilonu 

F zdolat i lanovou překážku. Na své si přijdou 

také nejmenší návštěvníci, pro které jsme 

připravili „CK dětský svět“ – dětský koutek 

s aktivitami zaměřenými na cestování. 

V sousedním pavilonu P zjistíte, že za dob-

rodružstvím není nutné cestovat tisíce kilo-

metrů. České, moravské a slovenské regiony 

skrývají tolik příležitostí k objevování, že si 

z nich vybere i ten nejnáročnější cestovatel. 

Jubilejní 20. mezinárodní veletrh turistických 

možností v regionech REGIONTOUR podrobně 

mapuje nabídku jednotlivých krajů a zároveň 

přibližuje jejich atmosféru – typický folklór, 

lidová řemesla, kuchyni. Zajímavostí ročníku 

je galerie čtyř set znaků měst a obcí, vyrobe-

ných z odpadových materiálů v rámci unikát-

ního projektu agentury Dobrý den. Ovšem tím 

největším lákadlem letos bude gastronomický 

program „Ochutnej krajové speciality!“, který 

návštěvníkům umožní poznat regiony oprav-

du zblízka a z té nejpříjemnější stránky.

Veletrhy GO a REGIONTOUR jsou pro veřejnost 

otevřeny v pátek 14. ledna od 14 do 18 hodin, 

v sobotu 15. ledna od 10 do 18 hodin a v ne-

děli 16. ledna od 10 do 16 hodin. Získejte 

zvýhodněné vstupné při registraci na webo-

vých stránkách www.bvv.cz/regiontour.cz 

nebo www.bvv.cz/go. Šťastnou cestu na br-

něnské výstaviště ... a nejen tam!



Pět důvodů, proč 
právě na jižní 
Moravu v roce 2011

Jsme nejpřitažlivější kraj, nepočítáme-li Prahu, 

naše hlavní město. (Ta ovšem není fakticky krajem, 

navíc v porovnání s Prahou jsme, jak upozornil de-

ník The Guardian, mnohem levnější.) Nemyslím si 

to jen já, ale dokazují to statistiky návštěvnosti kra-

jů. O  atraktivitě našeho regionu vypovídá i  umís-

tění v anketě celostátního amerického deníku To-

day, který doporučil jižní Moravu jako jedno z pěti 

nejlevnějších míst na světě pro hezkou dovolenou. 

Náš kraj přitom přirovnal k francouzské Provenci.

Jižní Morava má víno, vinařská turistika je vel-

mi oblíbená, ať již ve spojení se sportem – cyklo-

turistické trasy vedou napříč vinohrady – nebo ve 

spojení s návštěvou lidových slavností a folklorních 

festivalů či s degustacemi ve vinných sklepech.

Každý rok je nabídka pro turisty bohatší. V roce 

2011 se například otevře další část brněnského 

podzemí, které turistům nabídne k prohlídce dru-

hou největší kostnici v Evropě. Ta první je v Paříži.

Ten, kdo zůstane pár dní a zatouží kombinovat 

poznávání přírodních krás (třeba Moravský kras) 

s návštěvou architektonických skvostů, má na do-

sah (do sta kilometrů od Brna) hned sedm památek 

UNESCO. Kromě brněnské vily Tugendhat, jejímž 

autorem byl slavný propagátor funkcionalismu 

Ludwig Mies van der Rohe, je to Lednicko-valtický 

areál, kulturní krajina s romantickými stavbami. Jen 

kousek dál, již za hranicemi kraje, je Arcibiskupský 

zámek a zahrady v Kroměříži, sloup Nejsvětější Tro-

jice v Olomouci, historické centrum Telče, židovská 

čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči a poutní kostel 

sv. Jana Nepomuckého, skvělé dílo Jana Santiniho 

na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. 

Poslední v řadě, nikoli však významem, je pátý 

argument. Pohostinnost zdejších obyvatel je deví-

zou, která se nedá zaplatit. Ne náhodou již dvakrát 

získala Morava ocenění časopisu TTG za turistický 

region, kde se návštěvníci setkali s největší kvalitou 

přijetí.

Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

KAM do regionu
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•  Největší skiareál na Moravě s první šestisedačko-

vou lanovkou v Česku, www.kouty.cz 

•  Nejproslulejší čarodějnické procesy v  17. století 

– zámek Velké Losiny, www.infosumperk.cz/cs/

mesto-sumperk/expozice-carodejnicke-procesy.

html

www.ok-tourism.cz

Pozvánka pana hejtmana 

Vážení návštěvníci,

dovoluji si vás pozvat do Olomouckého kraje, 

ve kterém mám tu čest žít a  pracovat. Na svých 

cestách jsem mnohokrát navštívil místa, která mě 

nadchla a kam bych se rád vrátil, ale srdcem jsem 

Hanák a domov je mi nejbližší. Vždyť kde jinde mů-

žete na tak malém území zažít tolik dobrodružství 

a načerpat přitom tolik potřebné energie. Náš regi-

on vás nezklame, ať už jedete na střední Moravu, 

kde jsou bohaté kulturní a  folklorní tradice, nebo 

do Jeseníků, které jsou významné z hlediska aktiv-

ního odpočinku. Zkrátka je nejméně tucet důvodů, 

proč Olomoucký kraj navštívit, a vám nezbývá než 

se o tom přijet přesvědčit. Těšíme se na vás.

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

Olomoucký kraj 
– tucet důvodů k návštěvě

Střední Morava 
•  Sloup Nejsvětější Trojice – památka UNESCO 

a  soubor unikátních barokních kašen, Olomouc, 

http://tourism.olomouc.eu

•  Jediné muzeum svého druhu v ČR – Arcidiecézní 

muzeum Olomouc, www.olmuart.cz

•  Jediný původní sýr v  ČR – Olomoucké tvarůžky, 

www.tvaruzky.cz

•  Nejhlubší propast v ČR – Hranická propast, www.

strednimorava-tourism.cz/cil/hranicka-propast

•  Nejdelší historii v  pořádání závodu mistrovství 

Evropy automobilů do vrchu v ČR má Ecce Homo 

Šternberk, www.eccehomo.cz

•  Největší smuteční kočár na světě najdete v nově 

otevřeném Muzeu historických kočárů v Čechách 

pod Kosířem, www.historickekocary.cz

Jeseníky 
•  Nejzdravější ovzduší – v okolí města Jeseníku bylo 

zjištěno, že zdejší mikroklima má unikátní léčivý 

efekt a  řadí se svým složením na třetí místo na 

světě, www.jeseniky-tourism.cz

•  Jeden z  největších divů ČR – přečerpávací vod-

ní elektrárna Dlouhé Stráně, pyšní se několika 

„nej“, např. horní nádrží umístěnou ve výšce 

1 300 m n. m., www.dlouhe-strane.cz

•  Nejstarší manufakturní papírna ve střední Evropě 

– Ruční papírna Velké Losiny, 

  www.muzeumpapiru.cz

•  Nejvyšší hora Moravy – Praděd 1492 m n. m., 

www.jeseniky-praded.cz
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KAM na výlet

k zastavení 
v Šumperku
1. Expozice Čarodějnické procesy – unikátní 

 stálá expozice v tzv.  Geschaderově domě, vybave-

ná průvodcovskou technologií guidePORT™, nabí-

zí nevšední poznání nechvalně proslulého honu na 

čarodějnice ze 17. století.

2. Rozhled z  radniční věže – z  ochozu radniční 

věže lze spatřit město z ptačí perspektivy a pano-

rama Hrubého Jeseníku s  nejvyšší horou Moravy 

– Pradědem.

3. Procházkové okruhy po Šumperku – tři 

 tematické průvodcované procházky městem Pro-

cházka ze 13. do 21. století, Zrození „malé Vídně“ 

a Kde žily čarodějnice lákají k seznámení s historií, 

zajímavostmi a památkami města Šumperka.

4. Slavnosti města Šumperka – první červnový 

víkend se nese ve znamení středověku; město si 

nejen průvody, ohňostroji a  jarmarky připomíná 

nejvýznamnější událost ve svých dějinách – tzv. 

šumperský sněm z r. 1490.

5. Mezinárodní folklorní festival – v  polovině 

 srpna se město opět ponoří do víru tradičního i exo-

tického tance s tanečníky ze všech koutů světa.

Srdečně Vás zvu k návštěvě.

Mgr. Zdeněk Brož

starosta

www.sumperk.cz

Bílá Opava 
romantická
Údolí Bílé Opavy patří bezesporu 
k nejkrásnějším místům 
v Jeseníkách. 

Bílá Opava zde vytváří na mechem porost-

lých balvanech četné vodopády, peřeje a tůňky. 

Údolí je možné projít mezi Karlovou Studánkou 

a  chatou Barborkou oběma směry po naučné 

stezce. Výhodnější však je vystoupat z  Karlo-

vy Studánky po žluté turistické značce. Stezka 

dlouhá 5,5 km vás provede po dřevěných most-

cích, lávkách a kamenných březích kolem vodo-

pádů, kaskád a peřejí, skalních útvarů a roman-

tických zákoutí smrkového pralesa. 

Tento výlet je pastvou pro oči a stane se pro 

vás nezapomenutelným zážitkem. Ale pozor, 

vzhledem k náročnosti terénu se dobře obujte. 

Pět důvodů 

Jaká je délka Baťova kanálu, 
vedoucího z Otrokovic 
do Skalice?

a)  53 km
b)  60 km
c)  48 km ? Kč 89,-

www.kartografie.cz

Další ze série tematických map 
České republiky, tentokrát 
zaměřená na technické památky. 

 mapa 1 : 500 000 s vyobrazením nejzají-

    mavějších technických památek u nás

 stručný popis jednotlivých objektů 

    na rubové straně mapy

 energetické stavby

 důlní stavby

 železniční a silniční stavby

 průmyslové stavby

 rozhledny a vyhlídkové věže

 vodní díla

 vojenské památky

 pivovary

 větrné a vodní mlýny

 podzemí

 česky, anglicky, německy

Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.Vaše odpovědi zasílejte do 10. února na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografi e PRAHA, a. s.



Kurz negativního 
myšlení 
ve  Švandově divadle

Norská komedie o  tom, že někdy vyhrává 

ten, kdo je na tom nejhůř, v sobě spojuje prvky 

psychologického dramatu se sarkasticky černou 

komedií… Aneb po dobrém občas nezmůžete 

vůbec nic! 

Smíchovská scéna uvádí jevištní adaptaci 

pozoruhodného fi lmu Bårda Breiena Kurz nega-

tivního myšlení ve světové premiéře v  režii Da-

niela Hrbka.

„Negativní“ hrdina hry Geirr měl před dvěma 

lety autonehodu a je upoután na invalidní vozík. 

Jeho žena Ingvild ve snaze zachránit manželství 

pozve skupinu tělesně postižených, kterou vede 

až nechutně pozitivní a vyrovnaná psycholožka 

Tori. Geirr, milovník válečných fi lmů a Johnnyho 

Cashe, se však rozhodne k tvrdému protiútoku. 

A tak během jediné noci dochází nejen k sebe-

destruktivním hrám včetně ruské rulety, po-

kusům o  sebevraždu či ne zcela dobrovolným 

skokům z okna, ale především k poznávání sebe 

sama, skoncování s  falešnou upřímností, souci-

tem a možná ke skutečnému „léčení“ duše.

V  hlavní roli exceluje Michal Dlouhý, dále 

hrají Kristýna Frejová, Apolena Veldová, Eva 

Leimbergerová, Kamil Halbich, Miroslav Hruška 

a další.

Inscenaci Kurz negativního myšlení může-

te ve Švandově divadle v  nejbližší době vidět 

8., 12. a 31. ledna 2011.

www.svandovodivadlo.cz

KAM za kulturou

Milí čtenáři,

rok se opět sešel s  ro-

kem a  my vám děkujeme 

za to, že s námi setrváváte. 

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, poho-

dy a krásné počasí, které můžete využít právě k vý-

letu s naším magazínem. Těšíme se, že vám ukáže-

me další krásná místa, kde můžete strávit příjemný 

víkend nebo dovolenou. 

A když nebude hezky, tradičně se s námi mů-

žete vydat do divadla, na výstavu nebo třeba do 

hvězdárny. Města v  zimě neusnula pod bílou po-

krývkou, naopak mohou nabídnout nespočet 

možností, jak si užít volný čas za setmělých zimních 

odpolední a dlouhých večerů. 

Tak vyrazte s  námi. Srdečně vás zveme do 

roku 2011! 

Jolana Uhlířová, redaktorka

  Praha
Czech Press Photo 
do 31. 1.
Uvidíte na 500 fotografi í, které jsou zrcadlem živo-

ta a  světa. Součástí výstavy je i  kolekce loňského 

držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2009 Mi-

lana Jaroše nazvaná Jak se žije lidem s postižením 

v Praze. 

www.czechpressphoto.cz

 Jablonec nad Nisou
Skleněné vánoční ozdoby
do 15. 5.
Výstava českých vánočních ozdob, které mají mno-

ho obdivovatelů nejen u nás, ale i ve světě. Muzejní 

kolekce je pozoruhodná nejen počtem předmětů, 

ale také množstvím vzorů a variací. Přestože už je 

po Vánocích, krása českých ozdob jistě zaujme.

www.msb-jablonec.cz

 Pardubice
Obří Jupiter 
do 28. 2.
Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích zve 

k  mimořádnému pozorování obří plynné planety 

Jupiter. 

www.astropardubice.cz

 České Budějovice
Svět velehor očima horolezce
do 28. 2. 
Výstava uspořádaná u příležitosti osmdesátých na-

rozenin významného českého horolezce Jana Čer-

vinky je složena ze série fotografi í pořízených při 

expedicích, jichž se v uplynulých 50 letech účastnil.

muzeumcb.cz

 Eva Leimbergerová, Michal Dlouhý

Apolena Veldová
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natu demontovat, a  tak byla po obsazení paláce 

wehrmachtem rozebrána a  odeslána do Královce 

a stala se součástí Pruské sbírky. Po požáru zámku 

(1944) byla sejmuta a  uložena v  zámeckém skle-

pení. Osud komnaty v  době evakuace roku 1945 

není znám, ale literatura zmiňuje stovky míst, kde 

by mohla být ukryta. Přitom 6,5 tuny jantaru, 3,5 

tuny stříbra a nálezné 10 % jsou dobrými důvody 

pro stovky hledačů. Za války došlo ke krádežím ně-

kterých částí, které se našly v roce 1997 v Německu 

Zhotovena a instalována byla na přání pruské-

ho krále Fridricha I. v  jeho berlínském zámku a  je 

označována za osmý div světa. Přesto ji pruský král 

Fridrich Vilém roku 1716 vyměnil s  ruským carem 

Petrem Velikým za vojáky. Petrova dcera Alžběta ji 

pak nechala nainstalovat nejprve v Zimním paláci 

a později v Kateřinském paláci u Petrohradu. Kom-

nata byla italským architektem Rastrellim rozšířena 

o  zrcadlové sloupy a  zlacenou dřevořezbu. Sově-

tům se však na podzim roku 1941 nepodařilo kom-

a  poté byly vráceny Rusku. U  příležitosti třístého 

výročí založení Petrohradu (2003) zde byla zpří-

stupněna kopie Jantarové komnaty.

Továrna na Františkově je jednou z  horkých 

stop v  pátrání po Jantarové komnatě. Napovídají 

tomu nedávná odhalení. Demontovaná komna-

ta se údajně vydala vlakem přes Poznaň, Berlín, 

Výmar, Drážďany, Prahu a  Strakonice do Vimper-

ka, kde její stopa končí. Ve Výmaru prý byla navíc 

přebalena do dřevěných beden a uložena do her-

metických zinkových obalů. V okolí Františkova byl 

objeven donedávna neznámý koncentrační tábor, 

byla tu továrna na výrobu letounů, doložena je 

existence podzemních štol i chodeb. Tak proč ne? 

Antonín Fridrich

Evropský unikát – Jantarová komnata 
Staří Šumavané tvrdili, že tzv. Jantarová komnata by mohla být ukryta v podzemní 
fabrice na Františkově. Proč ne? Jantarová komnata má opravdu pohnutou historii 
s nejasným koncem. 

Bratislavský kraj má výhodu, že je lehce pří-

stupný, protože hraničí s Maďarskem, Rakouskem 

a  Česká republika se rozprostírá těsně za hranicí 

kraje. Ke stále nejoblíbenějším cílům návštěvníků 

patří historické centrum Bratislavy i nově vybudo-

vaný společensko-obchodní bulvár Eurovea s  ná-

břežní promenádou při řece Dunaj. 

www.bkis.sk

Okolí Bratislavy poskytuje bohaté příležitosti 

pro aktivní trávení volného času procházka-

mi, výlety či zimní turistikou v  přírodě Malých 

 Karpat. Lokality Bratislavského lesoparku, Partizán-

ska lúka, Železná studnička a Koliba, jsou přístupné 

městskou hromadnou dopravou a  také celoročně 

provozovanou lanovkou ze stanice Koliba-Kamzík 

na Železnou studničku. 

www.lanovky.sk

Nejhezčí výhled na Bratislavu je z 200 m vysoké 

Televizní věže na vrchu Kamzík s otáčející se restau-

rací. V případě dobrých sněhových podmínek Bra-

tislavský kraj nabízí i možnosti sáňkování a rekre-

ačního lyžování, a to přímo v Bratislavě na cvičné 

louce Na Kolibě, ve střediscích Zochova chata-Pie-

sok nebo Pezinská Baba, kde jsou vhodné terény 

s umělým zasněžováním, vleky a možnostmi večer-

ního lyžování. 

www.lkbaba.sk

Labužníky upoutá Malokarpatská vinná cesta 

se širokou nabídkou místních specialit a kvalitních 

značek vín v atraktivním prostředí bývalých králov-

ských měst – Svätý Jur, Pezinok, Modra. 

www.mvc.sk

Skvostem regionu je hrad Červený Kameň 

v obci Častá z 13. st., známý největšími podzemními 

prostory, největší a nejstarší lékárnou, největší sbír-

kou historického nábytku, největší kolekcí dravců na 

Slovensku i početnými akcemi. 

www.snm.sk, www.hradcervenykamen.sk

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykraj.sk

Zimní a jarní Bratislavský kraj
Bratislavský kraj bude mít návštěvníkům v roce 2011 co nabídnout i v chladnějších 
měsících, a to zejména těm, kteří chtějí zažít něco nevšedního. K nej zážitkům 
bude patřit mistrovství světa v ledním hokeji (29. dubna až 15. května 2011), jehož 
středisky budou Bratislava a Košice. 
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Tajenku křížovky nám zasílejte 
do 10. února 2011 

na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. 

Třem autorům správných odpovědí 
zašleme mapy.

Luštěte s námi… Správné odpovědi a výherci
Soutěže listopad – prosinec 2010
Celkem došlo 2 014 odp ovědí, 

z toho 1 837 e-mailů a 177 dopisů 

 

Soutěž s praotcem Čechem
Otázka: Sečtěte číslice správných odpovědí a napište výsledný součet.

Správné odpovědi: Nejstarší muzeum českého granátu najdete: 2) v Třebe-

nicích; V přízemí kterého zámku je památník J. E. Purkyně: 3) v Libochovicích; 

Jakou nadmořskou výšku má Milešovka: 2) 837m n. m.; Které město založil 

v roce 1780 císař Josef II.: 3) Terezín; Metropole Zahrady Čech se říká: 2) Li-

toměřicím; Přemysl Oráč se prý narodil: 1) ve Stadicích; Větruše je: 2) výletní 

hrádek; Rotundu na Řípu nechal postavit: 2) kníže Soběslav; Chrám svatého 

Mikuláše je dominantou: 3) Loun; Celkový součet je 20

Celkem soutěžilo: 342 čtenářů, správné odpovědi: 8, špatné odpovědi: 334

Výherci: Gábina Burešová, Smečno; Marie Vodičková, Neveklov; Vít Lopour, 

Svitavy

Kartografi e Praha
Otázka: Ve kterém městě se vyrábí vozy Tatra?

Správná odpověď: b) Kopřivnice

Celkem soutěžilo: 333 čtenářů, správné odpovědi: 332, špatné odpovědi: 1

Výherci: Eliška Veselá, Most; Josef Cerman, Jilemnice; Zbigniew Szalek, War-

szawa, Polsko

Edice ČT 
Otázka: Ve kterém městě se nachází známé Krýzovy jesličky a  jak zní celé 

jméno jejich tvůrce?

Správná odpověď: Jindřichův Hradec, Tomáš Krýza

Celkem soutěžilo: 336 čtenářů, správné odpovědi: 329, špatné odpovědi: 7

Výherci: Marta Havlíková, Jindřichův Hradec; Alena Janovská, Chotěboř; Petr 

Steiniger, Plzeň

Přijďte se podívat, jak se vaří pivo pro pravé chlapy
Otázka: Víte, kolik lahví se za hodinu naplní v moderní lahvové stáčírně pi-

vovaru Radegast? 

Správná odpověď: 50 000 lahví za hodinu

Celkem soutěžilo: 327 čtenářů, správné odpovědi: 324, špatné odpovědi: 3

Výherci: Věra Marková, Nové Strašecí; Michal Matuška, Vítkov; Jan Snášel, 

Šumperk

Slovenský sníh, termálky, proč jezdit do dálky
Otázka: Víte, kým a kde byla zřízena Slovenská agentura pro cestovní ruch? 

Víte také, kolik hotelů má hotelová společnost SOREA a jak se jmenují?

Správné odpovědi: SACR byla zřízena Ministerstvem hospodářství SR v roce 

1995.

Hotelová síť SOREA má 14 hotelů: Baník, Skalnička, Hrebienok, Urán, Tit-

ris Odborár, Hutník I, Hutník II, SNP, J. Šverma, Máj, Ďumbier, Regina, Slňava, 

Ľubovňa 

Celkem soutěžilo: 250 čtenářů, správné odpovědi: 168, špatné odpovědi: 82

Výherci: Lenka Hejduková, Zámrsk; Helena Holubářová, Velké Losiny; Jan 

Rezek, Strakonice

Křížovka
Tajenka: Porta Coeli neboli Brána nebes v Předklášteří u Tišnova byla založe-

na roku 1233 královnou Konstancií jako ženský cisterciácký klášter. Rozsáhlé-

mu komplexu vévodí kostel Nanebevzetí Panny Marie s  jedinečným goticky 

zdobeným portálem.

Celkem soutěžilo: 426 čtenářů, správné odpovědi: 373, špatné odpovědi: 53

Výherci: Ludmila Lajgotová, Zašová; Ivana Obšilová, Strmilov; Vladislav Men-

šík, Horšovský Týn

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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Zimní dovolená v Česku – to letí!
Nemáte představu, kolik zážitků vás čeká kousek 

od vašeho domova. V České republice najdete:
 více než 200200 lyžařských areálů
 400400 kilometrů upravovaných sjezdových tratí
 25002500 kilometrů upravovaných běžkařských tras
 nejdelšínejdelší bruslařskou dráhu světa

www.kudyznudy.cz 
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Navštivte veletrh v době pro odbornou veřejnost! S tímto kupónem na 

HOLIDAY WORLD 2011 v pátek 11. 2. 2011 
od 14.00 hodin jen za víkendových 140 Kč!

* kupón předložte bez vyzvání u pokladny

www.zajezdyzamilion.cz

10. - 13. 2. 2011
Výstaviště Praha - Holešovice

TOP GASTRO
GOLF WORLD PRAGUE

20. JUBILEJNÍ ROČNÍK

20. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

www.slovakia.travel 

Partnerská země Holiday World




