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Námětů na trávení volného času ve spojení 

s Centrem Babylon je opravdu mnoho. Další jeho 

výhodou je, že v  případě nepříznivého počasí 

v něm můžete příjemně strávit i několik dní, aniž 

byste se nudili. Co všechno Babylon, Liberec a jeho 

okolí nabízí? Nejrychlejší asi je prohlédnout si we-

bové stránky nebo nejlépe rovnou přijet a vše otes-

tovat. Nabídka je převeliká pro všechny generace 

i rozličné zájmy návštěvníků. Vždyť právě pro svoji 

pestrost nabídky a kvalitu poskytovaných služeb je 

Centrum Babylon nejen naší čtvrtou nejnavštěvo-

vanější turistickou atrakcí, ale bylo také nedávno 

vyhlášeno jako nejlepší turistický produkt naší re-

publiky od jejího „novodobého“ vzniku. Přijeďte se 

přesvědčit sami.

www.BabylonLiberec.cz
www.golfj ested.cz

re golf s  umělou trávou a  kamennými mantinely. 

Umožňuje dobrou hru a zábavu pro celou rodinu. 

Hraje se jen puttery, které si zde můžete zapůjčit. 

Na rozdíl od kdysi populárního minigolfu se cho-

dí po hrací ploše. A pokud byste se golf chtěli učit 

řádně, pořádají zde týdenní golfové pobytové kur-

zy zakončené zkouškou a „zelenou kartou“. 

Ano, i golf získává stále více na oblibě. Věnuje 

se mu stále více lidí všech věkových skupin, a to jak 

sportovně, tak i rekreačně. Jen pro vlastní potěšení 

a zábavu, pro aktivní pohyb na zdravém vzduchu 

v přírodě. Výhodou Liberce je, že se v jeho blízkém 

okolí nachází i  několik golfových hřišť. Centrum 

Babylon je úzce spjato s golfovým areálem Ještěd, 

který se nachází na slunné stráni této hory. Je to 

od něj jen čtvrthodinku jízdy autem. Ti, kteří golf 

aktivně hrají, si mohou denně dopřát sport, zába-

vu a relax právě ve spojení těchto center. A pro ty, 

kteří by si golf chtěli nejdřív vyzkoušet a osvojit si 

základy hry, vybudovalo Centrum Babylon unikát-

ní malé golfové „tréninkové“ hřiště. Je to adventu-

V nabídce libereckého 
Centra Babylon nově i golf
Spojení relaxu, sportu a zábavy je novodobým fenoménem trávení volného 
času. Ojedinělou nabídku těchto aktivit již řadu let nabízí liberecké Centrum 
Babylon, které je v povědomí široké veřejnosti zapsáno svým aquaparkem, 
prvním tematickým vodním rájem v Česku. Aquapark je ale jen jednou z mnoha 
babylonských aktivit. Nachází se v něm i saunový svět, wellness ve stylu antických 
lázní, zábavně-naučný iQpark (v letošním roce výrazně rozšířený), zrcadlové 
bludiště, bowling, XD kino, laser game, lunapark, ale i řada gastronomických 
provozů, kosmetických a beauty služeb a velkokapacitní hotel. V poslední době 
k nim přibyly i golfové aktivity: 3D golfový trenažér a puttovací hřiště přímo uvnitř 
babylonského komplexu, golfová hřiště na Liberecku a nejnověji i Adventure golf 
v golfovém areálu Ještěd.
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Milí čtenáři,

pokud se mám 

ohlédnout za letošním 

rozmarným létem, po-

tom vidím zpustlé říční 

lázně, kde sedí tři po-

starší muži: majitel lázní Důra, abbé Roch a major 

ve výslužbě Hugo. Je pod mrakem, poprchává 

a Rudolf Hrušínský pronese známou větu: „Tento 

způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Co 

dodat? Snad jen to, že příroda připravené nepře-

kvapí.

Přesto a možná právě proto chceme v tomto 

vydání nabídnout čtenářům tipy na výlety, které 

o prázdninách nestihli. Prodlužte si s námi letní tu-

ristickou sezonu o babí léto. Sami dobře víte, kolik 

míst čeká na vaši návštěvu. Míst, která léta hodláte 

navštívit, ale zatím se vám to nepodařilo. Dobrým 

důvodem k výletům babím létem vám mohou být 

například tradiční Svatováclavské slavnosti nebo 

oslavy Dnů evropského dědictví. Navíc nejspíš ani 

nezmoknete, což víme přímo z nejvyšších míst.  

Začíná také škola a já si rok co rok kladu otázku, 

proč základky tak málo jezdí na školní výlety v září, 

ale dávají raději přednost červnu. Na památkách 

a stejně tak i v muzeích či na výstavách je přece 

v  září volněji. Počasí bývá nakloněné koupání, 

výletům na kole či pěšky po naučných stezkách. 

Navíc mnohá naše města chystají v září nejednu 

zajímavou akci vhodnou pro školáky. 

Dovolte mi ještě jednu maličkost. Onehdy kou-

kám na televizní noviny, tělo strnulé, oči vytřeště-

né, v bedně další seriál z kategorie hororu. Co ale 

neslyším. Parta nadšenců se rozhodla přimět národ 

ke konzumaci larev hmyzu. Říkám si proč ne, dnes 

už i psí konzervy voní lépe než ty lidské, a navíc 

nás čeká zdražování, které jde vždy ruku v ruce 

s šetřením. Tak proč ne larvy? Zvláště pak, když 

jich máme na Šumavě nadbytek? Jen je musíme 

posbírat dřív, než z nich budou kůrovci. Osobně 

si nějaké také zavařím, protože jeden nikdy neví. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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na sedmidenní týdny, 

které vrcholí šabatem 

a počítají se od prvního 

jarního měsíce Nisanu, 

jenž přibližně odpo-

vídá našemu březnu. 

První Nisan (mezi 13. 3. 

a  10. 4.) je začátkem 

občanského roku, ale 

větší význam má za-

čátek roku nábožen-

ského, který připadá 

na první den sedmého 

měsíce Tišri (přibližně 

6. 9. − 4.  10.). Podle 

tohoto data se počítají 

roky židovského letopočtu od stvoření světa, ke 

kterému mělo dojít prvního Tišri 3761 př. n. l. Po-

kud tedy dobře počítám, potom ke stvoření světa 

došlo někdy v září přesně před 5772 lety. Popřejme 

tedy světu do budoucna mnoga ljeta, mnoga ljeta, 

mnoga ljeta, živijó…

Alois Rula

také zásadní obrat v zemědělství. Přesto tento stav 

přečkal antiku a  dodnes u  nás nacházíme celou 

řadu železných radlic k hákům i rádlům ze 6. stole-

tí. Pokrokem byl až litinový pluh neboli rádlo, které 

si nechal patentovat Američan Charles Newbold 

(1797). Jeho oradlo však stále ještě půdu neobra-

celo. Teprve vynález ruchadla bratranců Františka 

a Václava Veverkových (1824–1827) umožnil obra-

cení a kypření půdy zároveň. Vynález ruchadla zna-

menal pro zemědělství velký zlom. Přestože nebylo 

dokonalé a postupem času doznalo mnoha změn, 

jeho základní princip funguje dosud.  -lgs-

 Dopisy čtenářů
Vážené dámy a pánové, na poslední dovolené 

se mi dostal do rukou časopis Travel EYE a musím 

říci, že je skvělý. Pokračujte v této činnosti i nadále. 

Mgr. Peter Förster, Německo

Vážení, můžete mi poslat časopis Travel EYE 

č. 5 v anglické a německé jazykové mutaci, prosím?

 Helmut Scharbert, Hersbruck, Německo

Zasílání magazínu Travel EYE a OPEN Czechia do 

zahraničí je možné objednat přímo v naší redakci.

Vážený pane šéfredaktore, jsem studentkou 

soukromé školy cestovního ruchu a  při studiu 

hodně používám vaše turistické magazíny KAM 

po Česku. V současné době jsem zjistila, že ve Vaší 

redakci vznikají nová periodika KAM na výlet po 

památkách a  KAM na výlet s  rodinou  a  zvířenou. 

V  našem Informačním centru v  Dobrušce je však 

nedostávají.  Zuzana Izáková, Dobruška 

Dobrý den, vyučuji průvodcovství na SOŠ ob-

chodu, užitého umění a  designu v  Plzni. Chtěla 

bych Vás moc požádat, zda byste nám mohli zasílat 

jeden výtisk časopisu zdarma na mé jméno a adre-

su školy.  Mgr. Hana Kubálková, Plzeň

Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat, zda by 

bylo možné dodat do našeho TIC pár kousků publi-

kace KAM na výlet po památkách. Hodně turistů se 

na tuto publikaci ptá. 

Zuzana Fiebichová, DiS., Moravská Třebová

Zmíněnou publikaci, stejně jako nový magazín 

KAM na výlet, si můžete objednat nebo osobně vy-

zvednout v naší redakci. 

Milá redakce, děkuji Vám za časopis KAM po 

Česku, který mám ráda pro jeho vysokou úroveň, 

grafi ku, množství informací a  v  neposlední  řadě 

skvělé fotografi e, které přibližují místa, kam se po-

dívat.  Alexandra Hauzrová

Dobrý den, lepší soutěž (Léto s pětilistou růží) 

jsme si nemohli přát, protože poslední červnový 

týden jsme strávili v jižních Čechách a na Šumavě. 

Ladislav Lajgot, Zašová

Vážení, děkuji Vám za obsáhlý, krásný a  zají-

mavý magazín Kam na výlet po památkách. Je to 

skutečně výstižný soubor o našich hradech a zám-

cích, podle kterého se můžeme rozhodnout, který 

navštívit.  Dagmar Blažková, Mariánské Lázně

Děkuji všem našim čtenářům za jejich příspěvky 

a přeji příjemné babí léto.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Začátek kalendáře je v mnohých kulturách po-

čítán od nějakého velmi významného dne, napří-

klad od stvoření světa nebo ode dne, kdy bohové 

sestoupili na Zemi a  poctili nás svou návštěvou. 

Nejstarším známým kalendářem je kalendář židov-

ský, v němž je nejmenší kalendářní jednotkou den, 

začínající a  končící za soumraku. Měsíc je členěn 

Půda se na našem území obdělává už zhruba 

od 3. tisíciletí př. n. l., kdy první zemědělci osidlo-

vali českou kotlinu. V září tomu bude přesně 4500 

let, co blíže nejmenovaný zemědělec kdesi ve 

středních Čechách zahodil těžkou motyku, kterou 

nahradil oradlem. Tím byla upravená silná vidlice 

z  vhodně tvarované větve. Tento orný hák půdu 

sice neobdělával, jen ji rozrušoval, přesto se jed-

nalo o  velké urychlení prací. Zanedlouho nahra-

dil lidskou tažnou sílu zvířecí potah a bylo na pár 

století vystaráno. Objev bronzu a  později tavba 

železa znamenaly vedle tolik oblíbeného válčení 

Kulatiny stvoření světa
Kalendáře nejstarších civilizací začínají zhruba ve stejné době. Jako například 
židovský (3761 př. n. l.), mayský (3114 př. n. l.) nebo kalendář aymarských indiánů 
(21. března 3000 př. n. l.)

Přemysl Oráč by koukal 
Máme-li se pokusit o defi nici pluhu, dá se říci, že se jedná o nástroj, pomocí 
kterého se obdělává zemědělská půda tzv. orbou. Pravěkými předchůdci pluhu 
byly motyka, oradlo, rádlo s litinovou radlicí a nakonec i český vynález − ruchadlo.

Pomník ruchadla bratranců Veverkových v Rybitví u Pardubic Pomník Přemysla Oráče u Stadic

Ebronot ze sbírky Židovského muzea v Praze od Eliezera ben Jaakova z počátku 18. století, 

formát 190 x 150 mm, papír, inkoust, tempera, plátno − kolorovaný rukopis.

www.kampocesku.cz 2
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Nejstarší dochovaná vyobrazení této oblíbené 

zábavy pro malé i  velké pochází z  Byzance. Zná-

zorňují postavy v  košících otáčejících se kolem 

středové tyče. Do Evropy přivezli kolotoč křižáci, 

kteří ho okoukali od arabských jezdců ve 12. sto-

letí. Koncem 15. století se ve Francii staly součástí 

turnajových slavností, kdy se jezdci v plném trysku 

snažili trefi t kopím do zavěšených kroužků. Ale až 

roku 1680 dostal kdosi nápad přidělat na nosníky 

ke střednímu slou-

pu dřevěné koně. 

Mladí šlechtici pak 

mohli z  těchto fi -

gur (otáčených 

koňmi, muly či 

sluhy) zasahovat 

malé kroužky za-

věšené po vnějším 

obvodu kolotoče. 

Zájem o  podobná 

zařízení projevil 

i prostý lid. Během 

dvou století se pak 

Od roku 1173 byl vládcem poloviny Moravy. 

Druhé poloviny se zmocnil roku 1178, kdy vpadl na 

Olomoucko. Domníval 

se totiž, že když pomo-

hl knížeti Bedřichovi 

udržet trůn, dostane 

odměnou dobyté Olo-

moucko. To se však 

nestalo, a  tak Konrád 

čekal na svou pomstu. 

Té se dočkal, když vel-

moži Bedřicha roku 

1182 sesadili a povolali 

Konráda na trůn. Císař 

Fridrich I. Barbarossa si 

však Přemyslovce po-

zval na říšský sněm do 

Řezna, kde jim pod po-

hrůžkou smrti napravil 

hlavy a  rozdělil Čechy 

kolotoč rozšířil do ostatních částí známého světa. 

I přes velkou popularitu byl však stále omezen po-

honem, který nadále zajišťovali koně, muly či lidé. 

To se změnilo roku 1870, kdy Angličan Frederick 

Savage užil k pohonu kolotoče parní stroj. V první 

polovině 20. století zaznamenal kolotoč další změ-

ny vzhledu i pohonu, došlo samozřejmě i na využití 

elektřiny. U nás ovšem ještě do roku 1939 existova-

ly kolotoče poháněné lidskou silou. Mělo to i  své 

výhody, především 

pro kluky točící 

kolotočem, kteří 

se mohli vozit za-

darmo. Vývoj šel 

však dál a  přinesl 

závratnou rychlost 

pouťových atrakcí. 

Návštěvu těch nej-

rychlejších může-

me ale doporučit 

jen silným pova-

hám. 

Antonín Fridrich

a Moravu mezi Bedřicha a Konráda. S tím se Bed-

řich nesmířil a  spolu s  nevlastním bratrem (poz-

dějším Přemyslem Otakarem I.) vytáhli na 

Moravu, kde se roku 1185 střetli s Konrá-

dem u  Loděnice v  nejhorší bitvě Čechů 

a  Moravanů v  dějinách. Bedřich vyhrál 

a donutil Konráda uznat podřízenost Mo-

ravy Praze, za což Konrád získal nástupnic-

tví po jeho smrti. Vlády nad sjednocenými 

Čechami a Moravou se kníže Konrád II. Ota 

ujímá 25. března 1189. Naneštěstí se však 

roku 1190 vydal s  vojskem na císařskou 

korunovační jízdu Jindřicha VI. (nástupce 

Fridricha I. Barbarossy) do Itálie, kde se stal 

jedinou obětí moru, jenž vypukl v táboře 

při marném obléhání Neapole. Naštěstí 

před odjezdem ustanovil svým nástup-

cem Václava II., čímž předešel tolik oblíbe-

ným přemyslovským sporům o trůn. 

-lds-

Království za koníčky
Neodmyslitelnou součástí všech lidových zábav a poutí je kolotoč, který má i svou 
zajímavou historii. Jak se nám podařilo zjistit, 15. září letošního roku uplyne 2500 
let od první zmínky o této atrakci. 

Konrád II. Ota sjednotitel
Nejvýznamnějším vládcem přemyslovské dynastie 
12. století byl bezesporu Konrád II. Ota. Narodil se mezi 
lety 1136−1141 a zemřel 9. září 1191. Markrabě moravský 
(1182 –1189) a kníže český (1182 a 1189–1191) byl synem 
knížete znojemského údělu Konráda II. a Marie Srbské, 
dcery srbského župana Uroše Bílého. 

KAM na výlet s:
Františkem Kadlecem
Další osobností, 
kterou jsem si 
dovolil požádat 
o tip na výlet, je 
PhDr. František 
Kadlec ze Správy 
Pražského hradu. 
Skromný, přátelský, 
nepřehlédnutelný 
a především uznávaný odborník, 
který svůj profesní život v posledních 
22 letech spojil s návštěvnickým 
provozem Pražského hradu. Tady je 
jeho tip na váš výlet.

Cestování při letošní dovolené mě přivedlo do 

okolí Chebu, kde jsem nebyl již mnoho let. Byl jsem 

překvapen, jak výjimečný a návštěvnicky přitažlivý 

je tento kout naší země. Jeho návštěvu doporuču-

ji všem čtenářům. Milovníci historie i  přírodních 

krás, malí i  velcí turisté si tu opravdu přijdou na 

své. Chebský hrad i městský Špalíček jsou jistě kaž-

dému známy. Já doporučuji navštívit kostel sv. Klá-

ry nedaleko náměstí s  velmi zajímavou expozicí 

 gotického sochařství. Naproti tomuto kostelu je 

gotický kostel Zvěstování P. Marie, kde se mimo 

jiné v roce 1285 uskutečnila svatba českého krále 

Václava II. s Gutou Habsburskou. Odsud vstoupíte 

do zcela nově upravené dominikánské zahrady, 

kde vás obklopí téměř posvátná atmosféra. 

Opravdovým zážitkem pro mne byla i návštěva 

hradu Ostroh – Seeberg, který je od Chebu vzdá-

len asi 10 km. Tento původně románský hrad byl 

v  80.  letech minulého století kompletně zrekon-

struován. Nabízí unikátní expozici nábytku a  por-

celánu z  19. století. Po jejím zhlédnutí určitě za-

toužíte po celkové obměně vybavení svého bytu. 

Pokud budete mít pocit, že historie bylo již oprav-

du dost, doporučuji návštěvu Národní přírodní re-

zervace Soos a Motýlí farmy, při níž viditelně ožijí 

i vaše děti.

Děkuji, pane doktore, za Váš tip na výlet pro 

naše čtenáře.     Luděk Sládek

Obléhání Neapole (Češi vpravo uprostřed)

Pečeť Konráda II. Oty
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 Ve 20. a 30. letech byl prav-

děpodobně nejpopulárněj-

ším kabaretiérem, který uměl 

dokonale využít svůj komický 

potenciál. Milovníci fi lmů pro 

pamětníky si určitě okamžitě 

vybaví jeho podlouhlý obličej 

s  vypoulenýma očima a  ná-

padnými zuby. 

Diváky přitahoval svým 

svérázným, drastickým až černým humorem. Vele-

úspěšná kabaretní čísla, ve kterých mu byl častým 

partnerem komik Jára Kohout, si psal sám. Spolu 

s Kohoutem jako první divadelníci u nás začali do 

svých představení vkládat tzv. forbíny. Dokonce 

o celé čtyři roky dříve než slavná dvojice V+W. Fu-

turistův mladší bratr Eman Fiala byl známý herec 

a  hudební skladatel, jeho dcera Anna Ferencová 

se stala rovněž herečkou. Ferenc Futurista zemřel 

předčasně po těžké nemoci 19. června 1947, po-

hřben je v Praze na Malvazinkách. 

Marcela Kohoutová

Vynalézavá Američanka
Kolem roku 1800 př. n. l. vznikla na Krétě před-

chůdkyně dnešních podprsenek. Nejen bohyně 

zde zřejmě zdůrazňovaly své vnady jakýmsi trič-

kem, které kromě ňader zakrývalo i  velkou část 

hrudníku. Podprsenka  spatřila světlo světa až 

v roce 1914, kdy Američanka Mary P. Jacobová na-

hradila korzet spojením stuhy a dvou kapesníků.

Povýšení sv. Kříže 
Tradice tohoto křesťanského svátku, který se slaví 

v  půlce září, sahá až do doby, kdy podle legendy 

nalezla svatá Helena, matka římského císaře Kon-

stantina, na Golgotě sv. Kříž. Původně jeruzalém-

ský svátek brzy převzalo celé křesťanstvo, které se 

v tento den zamýšlí nad vítězstvím kříže a klaní se 

tomuto symbolu Kristovy oběti.

Český a polský král
Roku 1271, tedy před 740 lety, se narodil král Vác-

lav II., otec Anežky České. Než usedl na trůn, byl 

jako dítě pět let vězněn svým poručníkem Otou 

Braniborským, až ho vykoupily české stavy. Měl 

chabé zdraví, ale od svých 12 let vládl dalších 22 

let. Zasloužil se o hospodářský růst království, mezi 

jeho nejvýznamnější počiny patří zrod ražby praž-

ského groše.

Biskup Abeceda
28. 9. 1411 zemřel v Prešpurku pražský arcibiskup 

Zbyněk Zajíc z Hazmburka. Ač duchovní, proslavil 

se spíše jako vojevůdce. Jeho posměšná přezdívka 

vznikla na základě jeho nedostatečného vzdělá-

ní. Nechal spálit Husem uznávané Viklefovy spisy 

a  Husa uvrhl do klatby. Tím si proti sobě poštval 

český národ a musel z Prahy uprchnout.

Bouřlivý kronikář
25. 9. 1626 zemřel Mikuláš Dačický z rodu erbov-

ních měšťanů z Heslova. Je považován za zname-

nitého kronikáře a  spisovatele, který zaznamenal 

mnoho informací o  mysliveckých poměrech své 

doby. Od mládí byl však jeho život spojen s pitka-

mi, zábavou a četnými šarvátkami, v jejichž důsled-

ku strávil několik let ve vězení.

Vivat Beňovský
20. 9. 1746 se narodil velký cestovatel, spisovatel 

a osvícenec Matúš Móritz Beňovský. Již dávno před 

Jamesem Cookem se jako první Evropan plavil 

v  severním Pacifi ku. Doplul také do Macaa a  jako 

první člověk navštívil čtyři kontinenty – Evropu, 

Ameriku, Asii a Afriku. Na Madagaskaru byl tamní-

mi kmenovými náčelníky zvolen králem.

Původním parním autům odzvonil objev 

spalovacího motoru v  druhé polovině 19. století 

(v  letech 1862−1866 postavil Nicolaus Otto první 

čtyřdobý spalovací motor). Před 120 lety, přesně 

20. září 1891, bylo na jubilejní výstavě v  massa-

chusettském Springfi eldu představeno také první 

auto poháněné benzinem. Nejmenované zdroje 

uvádějí, že prvním řidičem byl pradědeček Ho-

mera Simpsona, ale kdo ví. Motory prvních „ben-

zíňáků“ tak byly na světě. V roce 1891 byl ve Francii 

sestrojen také první čtyřkolový „automobil“ pohá-

něný daimlerovým benzinovým motorem Peugeot Type 3 z dílny Armanda Peugeota. Prvním automo-

bilem vyrobeným u nás byl kopřivnický samohyb 

Präsident. Věděli jste ale, že datum 8. března 1897, 

které je uváděno jako den narození prvního české-

ho automobilu, není správné? První jízda se totiž 

uskutečnila až o rok později. Přesto je jen málo au-

tomobilek, které se mohou chlubit tím, že začaly 

vyrábět automobily v 19. století a bez přerušení je 

vyrábějí dodnes, jako je tomu právě u Tatry v Kop-

řivnici. Zajímala by mě však odpověď na jinou otáz-

ku: Kolik lidských životů si tyto kolojezdy vyžádaly 

od svého vzniku?  Alois Rula

Ferenc Futurista, vlastním 

jménem František Fiala, se 

narodil před 120 lety, 7. září 

1891, v Mníšku pod Brdy. Svůj 

pseudonym si zvolil podle ná-

zvu uměleckého směru futu-

rismu. Od roku 1908 studoval 

sochařství na pražské umělec-

ko-průmyslové škole. Málokdo ví, že je autorem 

soch na radnici v  Humpolci a  hlavy klauna nad 

vchodem do Vinohradského divadla.

Ze sochaře komikem
Mezi naše nejoblíbenější komiky počátku 20. století 
bezpochyby patřil Ferenc Futurista. Natočil přes čtyřicet 
fi lmů, a přestože v žádném z nich nehrál hlavní roli, pokaždé 
byl nepřehlédnutelný. 

Pradědeček automobil
Automobil, auto, kolojezd či samohyb je jedním z mnoha dopravních prostředků 
z čeledi dvoustopých. Dělí se na osobní a nákladní a dále podle pohonu na 
dieselové, zážehové, elektro a další. 

Historia 
magistra vitae
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rovolně narukoval do války. Přešel k českosloven-

ským legiím v Rusku a spolu s nimi se v roce 1920 

vrátil do nově vzniklého Československa.

Po válce hrál od roku 1921 v Divadle na Vino-

hradech a  v  roce 1934 se stal členem Národního 

divadla. Dlouho také působil ve hnutí svobodných 

zednářů. 

Herectví Zdeňka Štěpánka je často označová-

no jako pokračování vojanovské a  vydrovské tra-

dice. Vrcholem jeho divadelního herectví se stala 

role Shakespearova Krále Leara, v níž dokázal skvě-

le uplatnit svůj nezapomenutelný hlas.

Zdeněk Štěpánek byl bezesporu jednou z na-

šich nejvýraznějších hereckých osobností a  do-

dnes právem patří mezi nejlepší 

české herce všech dob. Kvalitu 

Štěpánkova herectví dokazují 

i herecké ceny, které za celý ži-

vot získal. 

Tři jeho děti se rovněž staly 

známými herci, jedna dcera je 

režisérka. Zdeněk Štěpánek ze-

mřel 20. 6. 1968 a je pohřben na 

vyšehradském Slavíně.

Zakladatel slavné fi rmy
23. 9. 1861 se v  německém Albecku narodil Ro-

bert Bosch, vynálezce a podnikatel, zakladatel zná-

mé fi rmy Bosch. Zprvu fi rma vyráběla magnetické 

zapalovače pro spalovací motory, které sám vyvi-

nul. Zkonstruoval i  další elektrické součásti mo-

torových vozidel, například startér. Robert Bosch 

zemřel 12. 3. 1942.

Otec science fi ction
21. 9. 1866 se v  Bromley narodil anglický spiso-

vatel Herbert George Wells. Společně s  Julesem 

Vernem je nazýván otcem science fi ction. Do jeho 

knih se výrazně promítly jeho socialistické názory, 

mnohá jeho díla lze považovat za sociálně vědecké 

utopie. Názvy knih vypovídají o  jejich zaměření – 

např. Stroj času, První lidé na Měsíci, Válka ve vzdu-

chu. Zemřel 13. 8. 1946 v Londýně. 

František Kupka 
23. 9. 1871 se v Opočnu narodil grafi k a malíř svě-

tového významu František Kupka. Byl jedním ze za-

kladatelů moderního abstraktního malířství. Jeho 

vztah k hudbě se podílel na vzniku a realizaci nové-

ho výtvarného směru – orfi smu. Převážnou část ži-

vota žil ve Francii, kde také 24. 6. 1957 zemřel. Jeho 

díla jsou vystavována u nás i v zahraničí.

Nositel Nobelovy ceny 
23. 9. 1901 se v Praze narodil český básník a spi-

sovatel Jaroslav Seifert. Jeho poezie byla poctěna 

významnými státními cenami a Nobelovou cenou 

za literaturu (1984). Za své aktivní vystupování byl 

v  období normalizace nucen odejít do ústraní. 

Jeho díla pak pravidelně vycházela v  samizdatu. 

Zemřel 10. 1. 1986 v Praze.

Ne ohněm a mečem
30. 9. 1906 se narodil český spisovatel a  novinář 

Jaromír Tomeček. Jeho dílo lze charakterizovat 

jako prózu se zaměřením na přírodní témata. Ve 

svých dílech se zabýval nejen realistickým či lyric-

kým popisem přírody, ale také otázkami spojenými 

s její ochranou a využitím. 

Propagátor Smetanova díla
30. 9. 1906 se v  Brně narodil dirigent a  hudební 

skladatel Václav Smetáček. Od roku 1942 byl šéfdi-

rigentem Symfonického orchestru hlavního města 

Prahy FOK, kde působil prakticky až do své smrti. 

Byl známý jako velký propagátor díla Bedřicha 

Smetany, jehož cyklus symfonických básní Má vlast 

naučil celou řadu zahraničních orchestrů. Zemřel 

18. 2. 1986 v Praze.

Budoucí skladatel se narodil před 105 lety, 

25. září 1906 v Praze na Žižkově v rodině krejčího. 

Od dětství trpěl šedým zákalem a byl téměř slepý. 

Vnímal pouze tmavomodrou barvu, kterou si proto 

tak oblíbil, že i jeho proslulá pracovna v bytě v Kap-

rově ulici byla celá laděná do modra, a to od stěn 

a nábytku až po modrý klavír. 

V dětství prodělal spálu a téměř ohluchl, navíc 

měl také nemocné ledviny. V roce 1923 začal stu-

dovat na pražské konzervatoři a  hned se zařadil 

mezi nejtalentovanější 

žáky − studoval na-

příklad u  Josefa Suka 

a J. B. Foerstera. 

Osudové pro něho 

bylo setkání s  Weri-

chem a  Voskovcem, 

s nimiž vytvořil nesmr-

telné trio. Ježek skládal 

hudbu inspirovanou 

jazzem, oni ji dopl-

ňovali inteligentními 

texty. 

Vzhledem k  tomu, 

že spolupracoval na protinacistických hrách Osvo-

bozeného divadla, musel v  lednu 1939 spolu 

s V+W emigrovat do USA. Ztráta vlasti a rodinného 

zázemí si ale vybrala krutou daň. Na Nový rok 1942 

Jaroslav Ježek v  newyorské nemocnici zemřel na 

chronické selhání ledvin ve věku pouhých 36 let. 

Po válce byla jeho urna převezena do Prahy 

a uložena na Olšanských hřbitovech.

Marcela Kohoutová

Zdeněk Štěpánek se naro-

dil před 115 lety v  malé vísce 

Tvoršovice u  Benešova. Na svět 

přišel předčasně a  jeho mamin-

ka ho prý „dopékala“ v  troubě. 

Vystudoval hospodářskou školu, 

ovšem po ukončení studia utekl 

k  divadlu. Hrával v  kočovných 

společnostech a v roce 1915 dob-

Herec s velkým H
Dovedete si představit v rolích Jana Husa nebo Jana Žižky jiného herce než Zdeňka 
Štěpánka? Asi těžko. Tento velký český herec byl nejspíš předurčen ke ztvárnění 
našich národních hrdinů.

Tmavomodrý život
Geniální hudební skladatel, skvělý klavírista a úžasný improvizátor Jaroslav Ježek 
byl již od dětství téměř slepý. Přesto většina jeho písniček zlidověla a zpívá si je už 
několik generací.

Historia 
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Winston Churchill. První tanky byly 2. února 1916 

představeny v Hatfi eld Parku královské rodině, mi-

nistru války a náčelníkovi britského generálního 

štábu. Historie přiřadila tomuto vynálezu hodně 

názvů, například pozemní loď či křižník, ale nejzná-

mější − tank − vznikl v důsledku přísného utajení. 

Nikdo totiž neměl mít ani ponětí o existenci tohoto 

stroje, proto bylo nutné nalézt dostatečně matoucí 

jméno – z toho důvodu tedy tank neboli „cisterna 

na vodu“ (water tank). Josef Grof

Katastrofa přehrady
18. 9. 1916 se na říčce Bílá Desná v Jizerských ho-

rách u Albrechtic zhruba po roce existence protrh-

la přehrada a smetla část obce Desná. Dodnes jde 

o největší katastrofu spojenou s přehradou v histo-

rii českých zemí. Přehrada Desná už nikdy nebyla 

obnovena, dnes je kulturní památkou

Bóža Modrý
24. 9. 1916 se narodila hokejová brankářská le-

genda Bohumil Modrý, hráč LTC Praha. S národním 

týmem získal dvakrát titul mistr světa (1947, 1949) 

a ve Švýcarsku v roce 1948 stříbrnou olympijskou 

medaili. Jeho talent pohřbil komunistický režim, 

když po nabídce působení v zahraničí vykonstruo-

val proces a poslal ho do uranových dolů.

Co Čech, to Muzikant
9. 9. 1921 se narodil český dirigent a  žák Rafae-

la Kubelíka Dalibor Brázda, jenž dosáhl velkého 

úspěchu především jako hostující dirigent v Every 

Man Opera v New Yorku s Gershwinovým muziká-

lem  Porgy a  Bess. Jeho orchestr známý jako Kou-

zelné smyčce Dalibora Brázdy spolupracoval na-

příklad s Karlem Gottem. Od roku 1969 žil Brázda 

v emigraci.

Nerozhodný reformátor
10. 9. 1926 se narodil dlouholetý komunistický 

funkcionář Ladislav Adamec. Díky absolvování Vy-

soké politické školy a svým ambicím se postupně 

z dělníka vypracoval až na člena vlády a premiéra 

(1987–1989). V roce 1989 byl vstřícný k iniciativám 

Občanského fóra. Jeho nerozhodnost ho však po-

stupně odstavila z politického života.

Ivan Klíma
14. 9. 1931 se v Praze narodil spisovatel a dramatik 

s židovskými kořeny Ivan Klíma. Za druhé světové 

války strávil tři roky v koncentračním táboře Tere-

zín. Jeho dílo je rozsáhlé a  žánrově pestré: próza, 

dramata, reportáže, eseje, fejetony i  knížky pro 

děti, namátkou můžeme zmínit prózy Má veselá 

jitra, Láska a smetí nebo Moje šílené století.

Kdo byl Hýta a Batul?
28. 9. 1931 byla otevřena pražská zoologická za-

hrada, jejímž prvním ředitelem a iniciátorem zalo-

žení byl Jiří Janda. Jako první byl postaven výběh 

pro vlky, dřevěný pavilónek pro lvy a tygry a volié-

ra dravců. Prvním zvířetem byla vlčice Lotta a po ní 

mladá lvice Šárka. Dalšími zvířaty byli koně Převal-

ského Minka a Ali a lachtani Hýta a Batul.

Historia 
magistra vitae

Narodil se před 80 lety, 28. 9. 1931, v Hané ve 

Zlíně. Vyučil se zámečníkem, ale hned poté odešel 

do Prahy, kde si dodělal maturitu ve večerní škole 

a přihlásil se na DAMU. Jeho nesporný herecký ta-

lent budil obdiv již během studií na fakultě.

Na začátku 60. let minulého století dostal 

Jan Libíček od Grossmana nabídku na hlavní roli 

ve hře Král Ubu. Tím začala jeho hvězdná kariéra 

na prknech Divadla Na zábradlí. Touto rolí se mu 

také otevřela cesta k  fi lmu. Začal 

být velmi populární zejména jako 

fi lmový a  televizní herec. Během 

svého poměrně krátkého života 

stihl ztvárnit role ve více než čtyři-

ceti fi lmech, které dnes už většinou 

patří mezi klenoty české kinemato-

grafi e. 

Při natáčení svého posledního 

snímku v  roli vodníka Aloise v ko-

medii Jak utopit doktora Mráčka 

aneb konec vodníků v  Čechách 

upadl do bezvědomí a skácel se do 

vody. Kolegové ho vylovili a mezi-

tím dorazila záchranka. Libíček se prý na okamžik 

z  bezvědomí probral, ale když nad sebou spatřil 

doktora, začal před ním utíkat. Nakonec ho dostali 

do sanitky, z té však už nikdy nevystoupil. Libíček 

byl těžký cukrovkář a  měl i  urologické problémy. 

Zemřel 24. 5. 1974 přímo před očima svých herec-

kých kolegů, kteří jsou dodnes přesvědčeni, že za 

jeho smrt mohl panický strach z lékařů.

Marcela Kohoutová

Vlekoucí se poziční bitvy první světové války 

(1914–1918) měly být rozhodnuty velkými útoky 

v roce 1916. Německá ofenzíva směřovala na Verdun 

a měla otevřít postup na Paříž. Boje přinesly 600 000 

mrtvých Francouzů a Němců, fronta se však nepo-

hnula. Dohoda podnikla také dvě velké francouz-

sko-britské ofenzívy, jednu z nich na řece Sommě. 

V nejkrvavějším masakru první světové války padlo 

více než 1 300 000 vojáků na obou stranách, fronta 

se nehnula, ale právě v této bitvě použili Angličané 

15. září prvně své tanky. Zajímavostí je, že o jejich 

užití v armádě se zasadil první lord admirality sir 

Smrt během natáčení
Jan Libíček, korpulentní herec s dobrosrdečnou tváří, patřil až do své předčasné 
smrti k nejpopulárnějším českým hercům. Proslavil se především rolemi ve fi lmech 
Světáci či Pane, vy jste vdova. 

Leze, leze po železe...
... nedá pokoj, až tam vleze. Co je to? Známá hádanka, odpověď však překvapivě 
není klíč. Jedná se o společensky unaveného tankistu, marně hledajícího vstup do 
útrob svého tanku. Tank, jinak také silně obrněné bojové vozidlo na housenkových 
pásech, jehož „posláním“ je likvidace pozemních sil palbou, se dnes vyznačuje 
velkou palebnou silou, silným pancéřováním i mobilitou. Ale nebylo tomu tak 
vždycky. 
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Britský tank Mark I.
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Dobytí Toleda
27. 9. 1936 dobyli Francovi falangisté město Tole-

do, čímž si otevřeli cestu na Madrid. Proti generálu 

Franciscu Francovi se během španělské občanské 

války v  letech 1936−1939 postavily jednotky tzv. 

interbrigadistů, což byli demokratičtí bojovníci 

z celé Evropy. Mezi nimi bylo i hodně Čechoslová-

ků, například pozdější herec Karel Eff a.

Hrdina Josef Bílý
28. 9. 1941 byl popraven český generál a  velitel 

Obrany národa Josef Bílý. V  době I. světové války 

bojoval na ruské frontě a  v  Itálii. Od června 1939 

byl velitelem ilegální protinacistické vojenské od-

bojové organizace Obrana národa. Aby oslabil 

odpor českých vlastenců, odsoudil ho v roce 1941 

Reinhard Heydrich k trestu smrti.

Milovník Francie
9. 9. 1946 se v  Praze narodil herec, spisovatel, 

scenárista, publicista a překladatel z francouzštiny 

Jiří Žák. Píše knihy o Francii, natočil cyklus rozho-

vorů s  legendami francouzského fi lmu (Jean-Paul 

Belmondo, Jean Marais, Annie Girardot, Pierre Ri-

chard, Claudia Cardinale a další). V současné době 

působí v pražském Divadle na Vinohradech.

Čtyřicetiletý zavináč
září 1971 Při vývoji ARPANETu (předchůdce dneš-

ního internetu) pro americké ministerstvo obrany 

Ray Tomlinson experimentálně propojil programy 

dvou počítačů a  vyzkoušel přenos dat mezi nimi. 

Použil @ jako znak, jímž oddělil jméno a  server, 

kam má být zpráva doručena. Od doby odeslání 

prvního e-mailu uběhlo letos 40 let.

Fenomenální cyklista 
18. 9. 1971 se narodil americký cyklista Lance 

Armstrong. Obdivuhodně bojoval s  rakovinou 

a  nad zákeřnou nemocí zvítězil. Po léčbě se opět 

vrátil k závodění a svými výsledky překvapil. Mimo 

jiné sedmkrát po sobě triumfoval v nejprestižněj-

ším závodu světa Tour de France. V  roce 2002 ho 

časopis Sports Illustrated jmenoval Sportovcem 

roku.

Stáří mi vrásky nedělá
19. 9. 1991 Őtzi, pravěká mumie nalezená v  Al-

pách, se v  září „dožívá“ 20 let od svého objevení. 

Vzhledem ke svému věku přibližně 5370 let patří 

mezi nejstarší lidi na Zemi. Ötzi je 160 cm vyso-

ký, mumií se stal ve věku 40−50 let, má tetování 

a jako poslední jídlo si dopřál maso z vysoké zvěře 

s obilím a ovocem. Nyní pobývá v archeologickém 

 muzeu.

Historia 
magistra vitae

Reinhard Tristan Eugen Heydrich (1904–1942) 

byl skutečný nacista, druhý nejvyšší představitel SS 

a  jeden z  hlavních architektů holocaustu. Zemřel 

na následky atentátu provedeného českosloven-

skými parašutisty vyslanými z  Anglie 27. května 

1942 (operace Anthropoid). Zprvu jeho zranění 

nevypadala vážně, po operaci se dokonce zotavo-

val, ale nastaly nečekané komplikace, způsobené 

pravděpodobně otravou krve z vnitřního poranění 

sleziny. Byl pohřben s vysokými poctami na hřbi-

tově invalidů v Berlíně. Zajímavostí je, že vdově po 

Heydrichovi byl v  roce 1956 přiznán vdovský dů-

chod ve výši 150 marek měsíčně s odůvodněním, 

že její manžel padl jako nadporučík v záloze. Msta 

nacistů za Heydrichovu smrt na území Protekto-

rátu byla okamžitá – lidé byli stříleni bez soudu, 

došlo k vyvraždění Lidic a Ležáků. Ve funkci zastu-

pujícího říšského protektora ho vystřídal Kurt Max 

Franz Daluege (1942–1943), který byl roku 1946 

v Praze popraven. 

Josef Grof

Absolvoval Vyšší průmyslovou školu automo-

bilní a leteckou v Mladé Boleslavi. Pracoval v kon-

strukci karosérií AZNP Mladá Boleslav a poté ve Vý-

zkumném ústavu energetickém. Roku 1983 odešel 

na volnou nohu. Kreslil a  psal do motoristických 

časopisů, věnoval se propagační grafi ce a  také 

průmyslovému designu. Kromě skicování dvacet 

let aktivně závodil v  motocyklových soutěžích, 

autokrosu i s  formulovými vozy MTX, odtud patr-

ně pramení jeho mimořádný smysl pro funkčnost 

kloubící se s výborným vkusem.

V 70. letech minulého století se představil jako 

tvůrce závodních automobilů značky Metalex. Vy-

tvořil také karoserie závodních vozů formule Eas-

ter a Mondial, Škoda Buggy a Spider a dalších více 

než dvaceti vozidel. Mezi nejznámější Králova díla 

patří automobil Tatra MTX V8, Dioss Rebel a Tatra 

Präsident. Vůz Tatra MTX V8 (Supertatra) dosáhl 

historicky prvního českého národního rychlostní-

ho rekordu – 265 km/h. Sériové výroby se dočkal 

jeho Favorit Roadster.

Václav Král zemřel 26. října 2005 v Praze.  -jol-

Homo tyrannus
Letos je tomu 70 let, co se stal zastupujícím říšským protektorem Protektorátu 
Čechy a Morava a ředitelem protektorátní policie (1941). Za své sídlo si vybral 
zámeček v Panenských Břežanech. Na konferenci ve Wannsee rozhodl o osudech 
milionů židů a za jeho smrt jsme zaplatili krutou daň.

Král automobilového designu
Český automobilový designér, konstruktér a závodník Václav Král se narodil 
před 75 lety – 27. září 1936 v Ostravě. Byl nejvýraznější osobností poválečného 
československého průmyslového návrhářství.
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SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich a SS-Gruppenführer 

Karl-Hermann Frank na Pražském hradě
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Kulinářská cesta 
časem
V pražské restauraci U starýho Procházky 
ochutnáte speciality rakousko-uherského 
mocnářství z doby před sto lety, kdy se 
ještě vařilo poctivě. U nás nenajdete 
polotovary, dochucovadla s glutamáty 
ani éčka. Zakládáme si na čerstvých 
surovinách a měníme jídelníček podle 
ročních období. 

Čechy, Morava a Slezsko: Daňčí na smetaně s do-

mácím houskovým knedlíkem a brusinkami, 195 Kč

Slovensko: Jehněčí kýta se šťouchanými brambo-

ry na slanině a česneku, 220 Kč

Halič a  Bukovina: Pelmeně s  masem a  kysanou 

smetanou, 98 Kč

Rakouské země: Hovězí steak se slaninou, česne-

kovou omáčkou, fazolkami a smaženými brambo-

rovými spirálami, 325 Kč

Uhersko: Krůtí závitky se slaninou, klobásou, sý-

rem a širokými nudlemi, 149 Kč

Jižní Tyrolsko: Přátelská mísa aneb 4 druhy uzenin 

a šunka s melounem, 125 Kč

Dalmácie a  Chorvatsko: Flambovaný šašlik z  tří 

druhů masa s  dušenou zeleninou, džuveč rýží 

a smaženými bramborovými spirálami, 225 Kč

Na shledanou u nás…

C. & k. Restaurant U starýho Procházky
Plzeňská 242/161, 150 00  Praha 5 
restaurace: po−ne / 11−23
pivnice: po−pá / 12−23, so / 18−23
rezervace: +420 257 210 033
e-mail: info@c-k-restaurant.cz
www.c-k-restaurant.cz

Start: 

trasa 25 km: 8−10 hod.

 stanice metra Prosek (trasa C)

 stanice bus Prosek (např. 136, 151, 177, 183, 295)

 od metra ulicí Litoměřická, kostel je vlevo

trasa 13 km: 9,30–13 hod.

 Praha−Vinoř (Vinořský hřbitov)

 stanice bus Vinořský hřbitov (259, 375, 378)

Cíl: 12–16,30 hod. − Stará Boleslav, kostel sv. Václava

Akce se lze zúčastnit pěšky i na kole.

www.kct.cz

KČT Praha
vás zve na 16. ročník

Svatováclavského pochodu
Datum konání: 28. 9. 2011

Na vaši účast se těší PR KČT Praha a KČT Praha−Karlov, odd. TOM Střelka.

Broumovsko patří k  těm kou-

tům naší vlasti, které se návštěvníci 

teprve učí objevovat. Nechávají se 

tu překvapit kouzlem zachovalé pří-

rody i  postupně obnovovaných ar-

chitektonických skvostů a setkáními 

s  lidmi, kteří se navzdory složitým 

podmínkám snaží šetrným způso-

bem rozvíjet kulturní krajinu zdědě-

nou po předcích. Proto nepřekvapí, 

že mezi prvními osmi držiteli regio-

nální značky má většina přímý vztah 

k místní přírodě a zemědělství. Ať už 

je to med a další včelí produkty z far-

my Rokytník nebo od Vlků z Verné-

řovic, přírodní sýry a tvaroh od paní 

Šrámkové nebo celá paleta ovčích 

pochoutek od paní Menčíkové z  její 

vlastní farmy ze Šonova. Tůmovi na 

Javoru zase zpracovávají ovčí vlnu 

a  vyrábějí košíkářské zboží. Tradiční 

tkalcovské řemeslo na Broumovsku 

skvěle udržuje a  rozvíjí paní Šťovíč-

ková. Za výrobky z  Broumovska je 

nejlépe vyjet přímo do tohoto ma-

lebného kraje. 

Pokud to ovšem máte blíž do Pra-

hy, máme pro vás také zajímavý tip. 

Ve dnech 17. a 18. září se na Kampě 

pod názvem Kampský krajáč usku-

teční první festival regionálních zna-

ček, kde mnohé regionální produkty 

představí sami jejich výrobci. Po oba 

dny bude připraveno občerstve-

ní i  doprovodný hudební program 

a  odpoledne se nejen děti mohou 

těšit na divadelní představení.

www.regionalni-znacky.cz

Regionální značky pro místní produkty – díl patnáctý: 

BROUMOVSKO regionální produkt® 
Náš malý seriál představující jednotlivé regionální značky 
zajímavých místních řemeslných výrobků, potravin 
a přírodních produktů, dospěl k patnáctému dílu 
a momentálně nejmladší značce, kterou je BROUMOVSKO 
regionální produkt®. 

www.kampocesku.cz   8
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Který ženský kroj je ozdoben 
velkou „holubicí“ na čepci 
a pruhovanou zástěrou zvanou 
„baborák“ ?

a)  Chebský kroj
b)  Plzeňský kroj
c)  Valašský kroj ?
Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz.. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Folklor 
České republiky

 mapa s vymezením národopisných oblastí 
      a podoblastí 

 čtyřicetistránková brožura 
 lidové slavnosti, zvyky a obřady 
 lidová hudba a tanec 
 lidové kroje a jeho ukázky 
 bohatě ilustrováno fotografiemi 
 národopisná muzea a skanzeny 
 přehled nejvýznamnějších folklorních 

      festivalů 
 také anglicky a španělsky 
 vydáno ve spolupráci s Folklorním 

      sdružením České republiky

Kč 149,-
Své odpovědi zasílejte do 15. září na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografi e PRAHA, a. s.

Discovery weeks

VEDA V ULICÍCHˇ

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA POD ŠIRÝM NEBEM PREZENTUJÍCÍ 
PŘEVRATNÉ OBJEVY A TECHNICKÉ NOVINKY

Přijďte si osobně vyzkoušet zajímavé exponáty! Vstup zdarma! 

Další program
9 - 17 hod.   V každou celou hodinu komentovaná 

prohlídka Národní technické knihovny
9 - 13 hod.   Den otevřených dveří na VŠCHT Praha
9 - 13 hod.   Den otevřených dveří 

na Elektrotechnické fakultě ČVUT
     15 hod.   To je čas festiválení na FELu! 

Technika žijééé!

PRAHA
úterý 20. září 2011 od 9 – 17 hodin
v kampusu ČVUT a VŠCHT Praha v Praze 6 - Dejvice

pěší zóna před Národní technickou knihovnou 
výstup ze stanice metra Dejvická

26 STANOVÝCH EXPOZIC

Na „Kulaťáku“ v pražských Dejvicích proběhne již 
druhý ročník festivalu FELfest 2011, který přinese 
našlapaný program. Nabídne nejen nové objevy 
české hudební scény, ale i její skutečné legendy. 
Přijďte s námi oslavit začátek školního roku odpo-
lednem plné kvalitní hudební produkce a zábavy! 
Sledujte www.felfest.cz 

  Discovery weeks

CHEMICKÝ JARMARK
PRAHA

pátek 23. září 2011 od 9 – 18 hodin
Vítězné náměstí Praha 6 – Dejvice

 plocha před kampusem ČVUT a VŠCHT Praha
výstup ze stanice metra Dejvická

STANOVÉ MĚSTEČKO S 25 STANY 
+ DALŠÍCH 10 EXPOZIC NA PŘILEHLÉM PARKOVIŠTI

Rok 2011 je Rokem chemie! 
Ve 35 otevřených expozicích 
se můžete seznámit s tím, 
co všechno umí chemie! 
Více než 15 vědeckých 
ústavů, škol, fi rem a institucí 
představí tou nejatraktivnější 
formou chemii, která nás 
provází v běžném životě!

Zveme všechny žáky, studenty a širokou veřejnost na celodenní 
interaktivní akci pod širým nebem! Přijďte si vyzkoušet na vlastní 

kůži, co dokáže chemie!! Pro všechny zdarma!

www.kampocesku.cz   9
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Září je měsícem vína a nejinak je tomu v Kutné 

Hoře. Vždyť o kutnohorském vínu psal již Kosmas. 

Kutnohorské víno se jako jediné v České republi-

ce pyšní označením BIO a každoročně získává oce-

nění na mezinárodních vinařských soutěžích. Jste 

milovníkem dobrého jídla a  pití? Pak si nenechte 

ujít Svatováclavské slavnosti, které se ve stříbr-

ném městě konají v sobotu 24. září. Ať už si vybere-

te kterýkoliv zářijový víkend, Kutná Hora vás vždy 

uvítá bohatým kulturním programem a přívětivou 

atmosférou. 

Informační centrum 
Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378
e-mail: infocentrum@kh.cz
www.guide.kh.cz, www.kutnahora.cz

Kutná Hora v barvách babího léta má skuteč-

ně magickou atmosféru. Přesvědčte se o tom sami, 

třeba při návštěvě některého z  pořadů festivalu 

Kutnohorské léto. Víkend 10. a 11. září je v Kutné 

Hoře ve znamení Dnů evropského dědictví. O tý-

den později, od 16. do 18. září, s námi můžete při-

vítat zbrusu nový Kutnohorský varhanní festival 

na konci léta. Na sobotu 17. září je navíc připravena 

zajímavá přednáška o historii kutnohorského var-

hanářství, spojená s  prohlídkou varhan v  kostele 

sv. Jana Nepomuckého. 

V příjemném prostředí hotelu Pod Sluncem si 

každý najde to své. Díky své poloze je tento ma-

lebný hotýlek ideální pro odpočinkové i  sportov-

ní pobyty a zároveň se hodí i pro rodiny s dětmi. 

Dokonce si s sebou můžete vzít i svého milované-

ho pejska nebo kočičku. V tomto hotýlku jsou vaši 

rodinní mazlíčkové vítáni. Výhodná poloha hotelu 

láká k poznávání historických a kulturních památek 

v okolí, k cyklistickým výletům i rybaření. Personál 

hotelu vám ochotně poradí, co je v okolí nejzajíma-

vější. 

V  hotelu je vám k  dispozici 22 pokojů včetně 

rodinných, dětské postýlky, dětský koutek i dětská 

kola. Můžete zde relaxovat při wellness službách 

Královský vzorkový 
veletrh pivovarnictví
Září je nejen měsícem vinobraní, ale 
i sklízení chmele a výroby zlatého 
moku. 

Dne 10. a 11. září se o tom můžete přijít pře-

svědčit na Královský veletrh pivovarnictví. Pro 

návštěvníky akce bude připravena řada soutěží. 

Kdo neuzvedne sud nad hlavu, může zkusit pití 

půllitru piva na čas, ochutnat některá z dvaceti 

piv vyráběných tradičním způsobem a posou-

dit jejich kvalitu. Vítězné pivo získá Královský 

glejt, který bude umístěn na etiketě výrobku. 

Akce je určena malým i velkým, pro všechny 

bude připraven bohatý program.

Michaela Babková

či ve  vířivce. Sportovci si mohou v hotelu zapůjčit 

kola či elektrokola a vyrazit do okolí. 

Pro zvídavé se zde pořádají kurzy domácího va-

ření piva či večerní pozorování hvězd velkým astro-

nomickým dalekohledem. Pokud nemáte dostatek 

času a jen tudy projíždíte, můžete si pochutnat na 

něčem dobrém v hotelové restauraci. Pro neřidiče 

hotýlek nabízí prohlídku místní palírny s  ochut-

návkou pálenek a  staročeských likérů (kmínka, 

ořechovka, lipovinka).

Tipy na výlety po okolí
 – skanzen lidové architektury v Třebízi

 – nejvyšší menhir v Čechách v obci Klobuky

 – dřevěná zvonice v Neprobylicích

 – muzeum Antonína Dvořáka ve Zlonicích

 – královské město Slaný

Hotel Pod Sluncem
273 75, Třebíz 25
tel.: +420 312 521 898
e-mail: info@hotelpodsluncem.cz
www.cestujemepodsluncem.cz
www.hotelpodsluncem.cz

Kutná Hora v barvách babího léta
Zdály se vám letošní prázdniny příliš krátké? Máte pocit, že jste si nestihli 
dostatečně užít slunečních paprsků? O to více se můžete těšit na babí léto, které 
už klepe na dveře. Stíny se prodlužují, příroda si obléká plášť těch nejpestřejších 
barev a sluníčko stále příjemně hřeje – zkrátka ideální podmínky pro objevování 
kouzla českých měst. 

Hotel Pod Sluncem
Plánujete rodinný výlet? Zastavte se v hotelu Pod Sluncem, který najdete ve 
středních Čechách. V klidném venkovském prostředí v obci Třebíz na Slánsku. 
Třebízské domky na návsi okolo rybníka tvoří skanzen lidové architektury. 
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ná alchymistická dílna, nalezli napůl zahrabaného, 

ale životaschopného golema. Všichni návštěvníci 

mají možnost si tuto bytost s  nadlidskými schop-

nostmi i tělesnými proporcemi prohlédnout pěkně 

zblízka. Ale nebojte se, je pevně připoután řetězy, 

aby svou silou nikoho neohrozil. Pro malé i velké je 

v poslední místnosti připraveno originální kaleido-

skopické kino – iluze, která určitě každého vtáhne 

do překvapivě nekonečného obrazu. 

Do Muzea alchymie je vstup přímo z infocen-

tra v přízemí domu. Otevřeno je denně, v září od 

9 do 18 a  od října do března ve všední dny od 

9 do 17 a o víkendech od 10 do 16 hodin. Vstup-

né je 60 Kč pro dospělé, zvýhodněné vstupné je 

za 40 Kč a  rodinné za 160 Kč. Zájemci o mode-

rovanou prohlídku si mohou předem telefonicky 

objednat průvodce. 

Muzeum alchymie 
Alchymistická dílna Sankturinovský dům
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378
www.alchymiekutnahora.cz

Po točitých 

schodech sejde-

te do podzemí 

a vstoupíte přímo 

do  alchymistické 

dílny, kde máte 

jedinečnou mož-

nost vidět alchy-

misty přímo při 

práci. V  největší 

ze  starobylých  místností uvidíte čtyři alchymisty, 

kteří právě hledají Kámen mudrců. Tím měla být 

všemocná látka, která by měnila kovy ve zlato a na 

člověka po požití působila jako elixír věčného mlá-

dí. Ve dvou různých pecích se právě připravují in-

gredience, v baňkách se destilují roztoky a pomoc-

ník v  obrovském hmoždíři připravuje tajemnou 

směs bylin a  nerostů. V  zadních prostorách sídlí 

hlavní alchymista, možná přímo sám Tycho Brahe, 

který v místnosti s ohromnou knihovnou, mnoha 

starými spisy a glóbem noční oblohy studuje, kon-

troluje výsledky práce svých kolegů v  laboratoři 

a  přemýšlí, jak postupovat dál, aby byli výsledku 

zase o něco blíž. 

Alchymisté se kromě Kamene mudrců, všeléků 

a jiných mocných látek snažili také o stvoření umělé 

bytosti. Jaké překvapení zažili dělníci při rekonstruk-

ci sklepení, když v místech, kde byla v 16. století taj-

V centru Kutné Hory v historickém sklepení 
Sankturinovského domu na Palackého náměstí bylo 
po rekonstrukci slavnostně znovuotevřeno Muzeum 
alchymie. Pro všechny má připraveno zcela nové zážitky. 

Kutnohorská alchymie 
pro malé i velké

www.kampocesku.cz   11

Nehádejte, přemýšlejte!

1. Čím se zabývali alchymisté?

a) učili se hrát na housle

b) hledali Kámen mudrců

c) vařili vybrané pokrmy pro krále

2. Co je to hmoždíř?

a) drtí se v něm koření a jiné materiály

b) střelná braň

c) boxerský úder

3. Kdo je to golem? 

a) postava z pohádky O pejskovi a kočičce

b) ten, kdo hodně jí

c) člověkem oživená socha z hlíny

4. K čemu měl sloužit Kámen mudrců?

a) mudrcové s ním hráli fotbal

b) měl uzdravovat všechny nemocné

c) měl měnit kovy ve zlato

5. Co alchymisté nepotřebovali?

a) kyselinu

b) dílnu

c) jízdenku na tramvaj 

6. Co bylo pro alchymisty nejpotřebnější?

a) oheň

b) kolečkové brusle

b) svěcená voda

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

napište nám do 15. 9. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Pro autory 

tří ze správných odpovědí má Muzeum alchymie 

připravenu nebývalou první cenu a volné 

vstupenky.

KKAAMM  pprroo  dděěttii



Zastavte se u nás v infocentru, rádi vám 

poradíme, kam se v Táboře vydat. 

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

Jednou z nich je Click − průvodce městem, který si mohou návštěvníci 

jednoduše a  zdarma stáhnout do mobilu. Dozví se zde základní informa-

ce o  městě a  jeho památkách a  s  orientací v  labyrintu uliček jim pomůže 

interaktivní mapa. Aplikaci je možno stáhnout přímo z  webových stránek 

města a také v blízkosti infocentra, kde je umístěn vysílač, stačí mít zapnutý 

Bluetooth. 

Další novinkou je dobrodružná hra na bázi geocachingu – Kačeři v Tá-

boře aneb Táborem snadno s GPS. Určená je především pro rodiny s dět-

mi, které má motivovat k  poznávání města Tábora zábavnou formou. Na 

hráče čeká několik otázek, odpoví-li správně, získají GPS souřadnice, které 

zadají do přístroje, a ten jim ukáže cestu k místu, kde mohou najít správnou 

odpověď na další otázku. Jakmile zodpoví všechny otázky, mohou si na in-

focentru vyzvednout drobnou odměnu. Protože ne každý je vlastníkem GPS 

přístroje, je možné si jej půjčit na infocentru za vratnou kauci 500 Kč za pří-

stroj. Tento projekt byl podpořen z grantového programu Jihočeského kraje.

Chcete-li se osobně setkat s vojevůdcem Janem Žižkou, na chvíli se 

vrátit o pár století zpět a prožít kus romantiky v překrásném husitském 

městě Táboře, pak určitě nesmíte chybět na největších středověkých hu-

sitských slavnostech. 20. ročník mezinárodního historického festivalu Tá-

borská setkání se uskuteční ve dnech 9.–11. září 2011.

SKUPINA ČEZwww.cez.cz/temelin

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN 
VÁS ZVE DO SVÉHO 
INFORMAČNÍHO CENTRA
Prostorové modely, 3D projekce, rozsáhlá expozice

Návštěvní hodiny: denně 9:00–16:00 h, červenec a srpen 9:00–17:30 h
Kontakt: telefon: 381 102 639, fax: 381 104 900, e-mail: infocentrum.ete@cez.cz
Vstup zdarma!

Click a Kačeři v Táboře
Město Tábor je často spojováno s husitským hnutím. Svědčí o tom i nejčastěji 
vyhledávaná památka – Husitské muzeum s podzemními chodbami. Protože 
bychom návštěvníkům rádi představili i další krásy našeho města, připravili jsme 
pro ně hned několik novinek.

KAM na výlet

Foto: Zdeněk Prchlík a Petr Mareš



Vodácký areál Lídy Polesné v  Českém Vrbném 

je vzdálen od přístaviště po cyklostezce asi 3 km. 

V areálu si můžete zapůjčit vodácké vybavení, kola 

i kolečkové brusle. Samozřejmostí je raftování a jíz-

dy na divoké vodě na kajacích či kánoích. Součástí 

areálu je restaurace a hřiště na plážový volejbal.

Podrobnější informace získáte…
Turistické informační centrum
Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92  České Budějovice
tel.: +420 386 801 413, 414
e-mail: infocb@c-budejovice.cz 
www.cb-info.cz     

Lannova loděnice se nachází nedaleko centra 

města, kde na vás čekají do konce října v kotvišti 

dvě velké osobní lodě. Nalodění z  břehu je díky 

bezbariérovému přístupu pohodlné jak pro vozíč-

káře, tak pro rodiny s kočárky či cyklisty. 

Jízdné, lodě, jízdní řád 
Dospělí zaplatí za plavbu z Českých Budějovic do 

Hluboké nebo v opačném směru 120 Kč, děti do 15 

let (a pejsci) 60 Kč  a za kolo dáte 30 korun. Jízdné 

tam i  zpět v  témže dni je pro dospělé za 200 Kč, 

pro děti do 15 let a pejsky za 100 Kč. Od poloviny 

srpna jezdí v obou směrech dvě velké lodě (Malše 

pro 80 a Vojtěch Lanna pro 75 osob) a jedna malá 

loď s kapacitou 12 osob.     

Č. Budějovice České Vrbné Hluboká n. V.

 9,00  9,30 10,30

10,30 11,00 12,00

12,00 12,30 13,30

13,30 14,00 15,00

15,00 15,30 16,30

16,30 17,00 18,00

18,00 18,30 19,30

Důležité 

Odjezdy z Hluboké do Č. Budějovic jsou totožné

Odjezdy v 18,00 jsou pouze pro objednané skupiny

Změna jízdního řádu vyhrazena

Vítejte v přístavním městě Českých Budějovicích. Užijte si neopakovatelnou 
atmosféru pohledu na svět z paluby lodi. Nabízíme plavbu z Českých Budějovic do 
Hluboké nad Vltavou a zpět. Plavba na devítikilometrovém úseku trvá devadesát 
minut jedním směrem. 

Ahóóój 
z Českých Budějovic

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KAŽDÝ DEN
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otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin 

a od října do prosince o víkendech a svátcích od 

10 do 16. Skupiny se mohou objednat předem 

na +420  608  961  611 a  domluvit si i  maňáskové 

divadlo.

www.pohadkovasumava.cz

Čeká tu na vás víla Šumava, pohádkoví muzi-

kanti, skřítčí pila a mnoho jiných postav a postavi-

ček z říše pohádek a dílen šumavských pohádkářů. 

Nad Pohádkovou chalupou vede stezka skřítků, 

která vás dovede k tůňce U vodníčka Fialy, do Mra-

venečkova nebo na pohádkový golfík. Nad vší tou 

nádherou se vypíná hrad Troškov, sídlo pohádko-

vého krále. Určitě zajděte i do ateliéru U Šišouna, 

kde si děti i dospělí mohou nakreslit nebo vymo-

delovat svoji pohádkovou postavičku.

Zkrátka je tu k  vidění spousta zajímavého, 

najdete tu i místa ke hraní, odpočinku a potěše-

ní. Přijďte si k nám trošku zapohádkovat. V září je 

Také milujete sluncem prosvětlená, mírně 

mlhavá podzimní rána? Rána, ze kterých se vyklu-

bou prosluněné dny v barvách podzimu? I Šumava 

v  tuto dobu ožívá svým osobitým kouzlem, které 

ve svém díle mistrně popsal Karel Klostermann. 

Během svých toulek po Vimpersku nezapo-

meňte navštívit i samotný Vimperk, zvláště pak ve 

dnech 20.–23. září, kdy se ve městě pod Boubí-

nem koná již 10. ročník mezinárodního fi lmového 

festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision. 

Během čtyřdenní přehlídky bude promítnuto 

celkem 15 fi lmů od tvůrců z celého světa. Těšit se 

můžete na Viktoriiny vodopády, Divoké Německo 

a Skandinávii, ale také na fi lmy o zvířatech. Z do-

provodných akcí festivalu doporučujeme fotogra-

fi ckou výstavu Fascinace přírodou, kterou může-

te navštívit až do 23. září v  Městském kulturním 

středisku ve Vimperku. 

Srdečně zveme do Vimperka!

Infocentrum Vimperk
náměstí Svobody 42
385 01  Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
www.vimperk.cz 

Pozvánka do Veselí 
nad Lužnicí
Sobota 17. 9. Krčínův labyrint v kraji rybníků

25. ročník orientační cykloturistické akce 

(trasy 10 až 125 km)

www.veseli.cz

Sobota 24. 9. Vodácký triatlon EPPI

3 km běh, 12 km jízdy na kole, 2 km pádlování

Soutěží se v kategorii jednotlivců a družstev.

Přihlásit se a rezervovat si kánoe můžete na:

www.vodackytriatlon.cz

INFOCENTRUM
nám. T. G. Masaryka 25
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 548 180 
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

Brána do Šumavy
Kdo by neměl rád pohádky… Snad jen škarohlíd, co nemá rád děti. My ale zveme 
všechny děti i dospělé příznivce pohádkových příběhů do Pohádkové chalupy 
v Mlázovech u Kolince.

Vítáme podzim ve Vimperku
aneb divočina opět po roce 

fo
to
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Sv

at
oš
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Není tajemstvím, že Jindřichohradecko má své osobité kouzlo, umocněné 
úžasnou krajinou protkanou hladinami potoků, řek a rybníků, zarámovanou do 
zalesněných kopců České Kanady. Pravým zážitkem je pak babí léto. 

Další akce
8. 9. Chudák Harpagon 

Divadelní společnost Josefa Dvořáka − Kulturní 

dům Střelnice

15. 9. Debussyho sonáty 

Koncert − kaple sv. Máří Magdalény

16. −17. 9. Dadainspirační dny 

10. ročník projektu Dada Clubu Kasper, domu dětí 

a DAMU Praha

27. 9. Návštěvy u pana Greena 

Divadelní a fi lmová agentura Praha − Kulturní 

dům Střelnice

Když už budete u nás, máme pro vás pár dal-

ších tipů, kam se vydat. Začít můžete v našem in-

focentru, kde vám poradíme, jak procházku měs-

tem proměnit v  opravdový zážitek. Náměstí Míru 

nabízí unikátní stavby jako Langrův dům, budovu 

staré radnice a  nepřehlédnutelné 20 metrů vyso-

ké sousoší Nejsvětější Trojice. Státní hrad a zámek 

je třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem 

v  ČR. Zámecký Rondel je ukázkou bohaté reliéfní 

dekorace a patří díky výtvarným i akustickým kva-

litám k nejkrásnějším hudebním sálům střední Ev-

ropy. Muzeum Jindřichohradecka nabízí mimo jiné 

vynikají Krýzovy jesličky − největší lidový mecha-

nický betlém světa. Městská vyhlídková věž kostela 

Nanebevzetí Panny Marie je dosažitelná po zdolání 

153 schodů. Odměnou vám bude město jako na 

dlani. Do okolí rybníku Vajgar, který po staletí zr-

cadlí siluety zdejšího hradu a zámku, vyráží na pro-

cházky místní i  turisté a  je velmi oblíbené i  mezi 

fotografy. Kostelní ulicí v  centru města prochází 

15.  poledník východní délky, který rovněž patří 

k oblíbeným turistickým cílům.

Přivítejte babí léto v Jindřichově Hradci…

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

Jindřichohradecké 
podzimní vábení

Za Adamem Michnou z Otradovic 

do Jindřichova Hradce (23.−25. 9.)

Hudební slavnosti Adama Václava Michny 

z Otradovic − to je XVII. ročník tradičních 

Jindřichohradeckých slavností, letos s podtitulem 

„Jubileum 350 let Michnova Českého Nebe“. 

23. 9. Michnovo requiem za Michnu, Theatrum: 

Amor a Mors 

24. 9. Michnovská procházka, Michnovské taneční, 

Michnovský jarmark, Pradávné pimprlování, koncert 

Svatováclavské Nešpory, Michnovský dýchánek 

25. 9. Slavnostní bohoslužba
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Dne 28. září 2011 se na náměstí Míru konají 

Svatováclavské oslavy, které budou zahájeny 

Svatováclavskou mší v  jezuitském kostele Nepo-

skvrněného početí. Během dne vystoupí soubory 

Šumavánek a  Šumava, Buřina, Skalanka, Pilouni 

a Tennessee, večer se v  kostele Neposkvrněného 

početí koná varhanní koncert Františka Šťastné-

ho. Po celé odpoledne bude probíhat prezentace 

výrobků nesoucích titul Regionální potravina a vý-

znamných potravinářských fi rem Klatovska.

IC Klatovy

nám. Míru 63/I

339 01 Klatovy

tel.: +420 376 347 240

e-mail: icklatovy@mukt.cz

www.klatovy.cz/icklatovy

Klatovy v září
V září vás město Klatovy zve na dvě 
prestižní akce:

 Dne 10. září 2011 se konají Dny evropského dě-

dictví / European Heritage Days.

Tradiční oslavy pořádané u příležitosti Dne ev-

ropského dědictví nabízejí bohatý program pro děti 

i dospělé. Začínají od 10,00 hod. v Mercandiniho sa-

dech (na kolonádě) a od 19,00 hod. na náměstí Míru.

Můžete se těšit na folklórní soubory Šumavánek 

a Šumava, na skupinu Hradní Duo, divadelní sou-

bor Buřina, andaluský tanec Sevillanas, šermdiva-

dlo Clatonia, dechovou kapelu Úhlavanka a soubor 

Mikeška nebo si zasoutěžit v kosení trávy a na trhu 

zakoupit rukodělné výrobky.

Po celý den lze zdarma navštívit Barokní lékár-

nu U Bílého jednorožce a Vlastivědné muzeum Dr. 

Hostaše. V 19 hod. začíná večerní prohlídka histo-

rické části města a  vyvrcholením celé akce bude 

ohnivá show od 20,15 hod.

Víkend 1.–2. října
Letošní podzimní program vyvrcholí oslavami uva-

ření první várky piva Pilsner Urquell. Tento víkend se 

můžete těšit na zábavný program, zpestřené prohlíd-

ky pivovaru a Pivovarského muzea nebo Knedlíkové 

hody v restauraci Na Spilce.

Více informací o programu a prohlídkách najdete 

na www.prazdrojvisit.cz .

Pivovarské muzeum 
a Plzeňské historické podzemí
Veleslavínova 6
301 14 Plzeň
tel./fax:  +420 377 235 574

+420 377 224 955
e-mail: muzeum@prazdrojvisit.cz
www.prazdrojvisit.cz

Nenechte si ujít netradiční prohlídky, které připravuje 

pivovar Plzeňský Prazdroj a Pivovarské muzeum 

nejen pro milovníky piva a pivovarnictví.

Soboty 3., 10., 17. a 24. září
Pivovarské muzeum v Plzni umístěné ve středo-

věkém právovárečném domě nabídne exkluzivní 

prohlídky s jedinečnou ochutnávkou historického 

piva. Pobaví vás hrané scénky z historie, perličkou 

bude speciální ochutnávka piva, které se v Plzni vařilo 

dávno před vznikem pivovaru. Na konci prohlídky 

budete soutěžit mimo jiné v tom, zda dokážete podle 

chuti rozpoznat různé druhy piva. 

V Plzeňském historickém podzemí odhalíte kouzlo 

labyrintu chodeb a sklepů ze 14. století. Čeká vás 

ukázka tajemného servírovacího rituálu piva Master, 

které vychutnáte v charismatické atmosféře městské 

vodárenské věže. 

Neděle 4., 18., 25. září a 2. října 
V těchto termínech nabízí Pivovar Plzeňský Prazdroj 

zbrusu novou „Prohlídku pivovaru na formanském po-

voze“. Jde o výjimečnou příležitost poznat areál pivova-

ru a jeho zákoutí z vozu taženého pivovarskými koňmi. 

Netradiční zábavné 
podzimní prohlídky v Plzni
Chystáte se v září či říjnu do rodného města piv Pilsner Urquell a Gambrinus? 
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Palác hradu vznikl za vlády Karla IV., který na 

hradě několikrát pobýval. Král a  císař Karel IV. se 

zasloužil o  rozmach vinařství na Litoměřicku tím, 

že konšelům a kmetům města daroval svahy hory 

Radobýl k zakládání vinic. Tradice vinařství je na Li-

toměřicku udržována dodnes. 

Na místním hradě si mohou návštěvníci projít 

interaktivní expozici českého vinařství, která je se-

známí s historií, výrobou vína a jednotlivými vinař-

stvími Čech. Ve stylových degustačních prostorách 

hradu pak mohou ochutnat místní i  přespolní la-

hodná vína. Volné degustace se konají pravidelně 

v  pátek a  sobotu. Nepravidelně hostí stěny hrad-

ního sklepení také řízené degustace za účasti zku-

šeného vinaře. 

Zavítáte-li o  posledním zářijovém víkendu na 

litoměřické vinobraní, nezapomeňte navštívit stav-

bu, ve které se psaly dějiny místních vín.

Hrad Litoměřice
Tyršovo náměstí 68
412 00 Litoměřice
tel.: +420 416 536 155
www.gotickyhrad.cz
recepce@litomerice-info.cz

Do audionahrávek jsou zpracované tři tematic-

ké městské trasy − Trasy netušených krás, které 

vás zavedou na nejpozoruhodnější místa v  Ústí 

nad Labem. Vašimi zasvěcenými průvodci se sta-

nou fi lmová hvězda Marlene Dietrich, bájný kníže 

Přemysl Oráč a  jiné významné osobnosti spojené 

s metropolí na Labi. Slavné postavy ústeckých dě-

jin v  podání herců ústeckého Činoherního studia 

vám v zajímavých souvislostech představí dávnou 

historii i  současnost města a  jeho okolí. Poznáte 

památky středověku i průmyslového věku, stoleté 

luxusní paláce i nejmodernější architekturu.   

První trasa, Ústecká NEJ, vás provede po řadě 

pozoruhodných superlativů, kterými se město 

pyšní, další vás seznámí s vilovou architekturou, 

tedy honosnými paláci místních továrníků, i  se 

současnými moderními budovami. Třetí s názvem 

Zlatá čtyřka vám představí dominanty, které se 

staly výraznými symboly města. V  letákové po-

době vznikla ještě čtvrtá trasa, která návštěv-

níky  provede okolím města, jež posloužilo jako 

inspirace řadě umělců. Umělecká stezka srov-

nává současné pohledy s malbami a fotografi emi 

umělců, kteří zaznamenávali krajinu v proměnách 

doby a stylů. 

Pořízení audioguidů a  vznik tematických tras 

byly podpořeny v rámci česko-německého projek-

tu „Trasy netušených krás“.

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

Kryštofovo Údolí
Představujeme vám obec 

na severu Čech, jejíž větší 

část byla roku 2005 prohlá-

šena vesnickou památkovou 

zónou. V obci je velké množ-

ství zachovalých dřevěných 

a  hrázděných staveb. Ne-

daleko se nachází ojedinělá 

technická památka, novinský 

železniční viadukt, který byl 

dokončen v roce 1900. Je tři-

cet metrů vysoký, 202 metrů 

dlouhý a má čtrnáct podpěr-

ných sloupů. Viadukt nevede rovně, ale do oblou-

ku, a navazuje na něj 802 metrů dlouhý tunel pod 

Ještědským hřebenem.

- šad -

Vinařský svatostánek – Hrad Litoměřice
V srdci Českého středohoří se nachází unikátní stavba − palác bývalého 
královského hradu ze 14. století, který po rekonstrukci slouží jako svatostánek 
českého vinařství.

Na procházky Ústím s audioguidy
Vydejte se na procházky po městě Ústí nad Labem a jeho okolí s novými 
audioprůvodci! V informačním středisku města máte možnost zapůjčit si oproti 
vratné záloze 500 Kč audioprůvodce městem.
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1939, naopak byla od začátku okupace aktivní člen-

kou odbojové skupiny vedené Gottliebem a Marku-

pem, roznášela tajně noviny a letáky nebo vybírala 

peníze na rodiny, které měly živitele v koncentráku. 

Její skupina však byla prozrazena, Božena zatčena 

a 9. května 1943 převezena na gestapo v Plzni. Zde 

se jí dostalo surového bití, protože neprozradila své 

spolupracovníky. Na gestapu v Kladně ji dokonce 

bili šavlemi do nohou. Do smrti jí zůstala na tyto 

výslechy památka – ohluchla na levé ucho. První 

dopisy z gestapa psala ještě neumělou němčinou, 

drobným a poměrně úhledným písmem. Výslechy, 

mučení, hlad, stres, to vše se postupně začalo od-

rážet na rukopisu, kde rozmáchlá, špatně čitelná 

slova, psaná spíše silou vůle, dávala tušit, co prožívá. 

Když s ní gestapo „skončilo“, dostala označení RU – 

návrat nežádoucí a 18. 7. 1943 vstoupila do Malé 

pevnosti Terezín. Božena Kopová prošla plzeňským 

a kladenským gestapem, Malou pevností Terezín, 

Osvětimí, Ravensbrückem, lágrem Barth a přežila 

dokonce pochod smrti. 

Božena Kopová se narodila v Drozdově na Be-

rounsku do nuzných poměrů rodiny Pechových. 

Její otec Jan Pech byl dělníkem v Drozdově, matka 

Marie, rozená Nová, pocházela z Chlustiny a příle-

žitostně pracovala u sedláků. Božena měla mnoho 

sourozenců. Někteří se, vzhledem k vyšším věkovým 

rozdílům a také proto, že odešli do služby do Vídně, 

ani neznali. Ve svých pamětech vzpomíná na dětství, 

jak chodila bosky do školy a byla ráda, když měla 

k svačině kousek suchého chleba. O prázdninách 

musela pást husy, které maminka prodávala, aby 

mohla dětem koupit šaty do školy. Božena dokončila 

osm tříd obecné školy v Drozdově. Do vyšší školy by 

musela docházet půl druhé hodiny za každého po-

časí pěšky, což nebylo možné. Dospělost tak přišla 

příliš brzy, Božena nastoupila do práce a musela se 

starat sama o sebe. Vdala se, její manžel Václav Kop 

byl často bez práce a oba vedli hodně skromný život. 

Touha po obyčejné sociální spravedlnosti při-

vedla oba manžele do řad Komunistické strany Čes-

koslovenska (1921). Neopustila ji ani po 15. březnu 

Dalším příběhem z Malé pevnosti Terezín jsou osudy Boženy Kopové (*17. 5. 1906; 
† 22. 10. 1987). V databázi Památníku Terezín se dočteme: příjmení Kopová, jméno 
Božena, narozena 17. 5. 1906 v Drozdově, datum předání do terezínské věznice 
18. 7. 1943, datum ukončení věznění 19. 8. 1943, 
důvod – transport do Osvětimi (Auschwitz).

Vzpomínky na Malou pevnost Terezín: „Jednou 

přišel SS Rojko (jeden z nejobávanějších dozorců 

SS Stephan Rojko, pozn. autora) na celu, bylo nás 

tam asi 50 žen a začal mezi nás střílet. Musely jsme 

vycházet ze dveří a on nás každou tloukl obuškem. 

Když byl večer, viděly jsme muže − vězně, když šli 

z práce a v posledních řadách nesli na nosítkách 

mrtvoly, které přes den SS utloukli.“ 

Vzpomínka na Osvětim: „Byly jsme na bloku 

a jednou ráno přišli SS a my musely vycházet za se-

bou ze dveří, a která žena byla ještě mladá a hezká, 

tak si ji SS odvedli pro sebe… Byla mezi nimi i mladá 

děvčata, skoro děti. Ženy naříkaly, neb věděly, kam 

půjdou a že nakonec stejně skončí v plynu. Když 

jsme byly v  lágru, tak jsme v  noci slyšely rámus 

a křik. Ptaly jsme se blokových, co se děje, a ony 

řekly, SS vedle na bloku vybírají do pece… Na ten 

den nezapomenu, co budu živa.“ 

Domů do Rokycan se Božena Kopová vrátila 

12. června 1945. O svém osvobození napsala: „Tak 

jako bylo velké naše utrpení, taková byla i radost po-

sledního dubna 1945. Nikdy nepřestanu být vděčná 

Rudé armádě, která nás osvobodila. Po osvobození 

jsme byly ještě šest týdnů v městě Rybnici, neb byly 

dráhy a mosty rozbity. Autobus z Prahy pro nás přijel 

10. června a já jsem se vrátila mezi své drahé.“ Už 

nikdy nevstoupila do žádného bývalého koncent-

račního tábora. 

Někdo dědí domy, auta, porcelán… Otci Jany 

Časnochové-Vrzalové zůstala po tetě Boženě Ko-

pové krabice plná těch nejhrůznějších vzpomínek 

– dopisů psaných z míst, kde si ponížení a utrpení 

podávaly ruku se smrtí a kam by se nikdo z nás určitě 

nechtěl dostat. 

Text Jana Časnochová-Vrzalová, upravil Luděk Sládek

Všichni moji drazí…

www.pamatnik-terezin.cz

Hromadná cela na IV. dvoře Malé pevnostiOdesláno z lágru Osvětim Odesláno z lágru Ravensbrück Božena Kopová v roce 1966
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si v letní sezoně můžete zapůjčit i terénní sjezdové 

koloběžky a  projet se z  kopce dolů po speciálně 

značených trasách, a  to buď po lesních cestách, 

nebo po asfaltové silnici. Doprava zpět na hřeben 

je zajištěna. Odpočinout si u nás v Liberci mohou 

turisté nejen v přírodě, ale také v mnoha sportov-

ních a  relaxačních zařízeních (například v  plavec-

kém bazénu či v zábavním centru Babylon) nebo 

v různých hospůdkách, kavárnách a restauracích.

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

Svůj pobyt často využívají nejen ke sportování, 

ale spojují jej i s poznáváním města Liberce a jeho 

okolí. Cyklisté zde mohou využít velké množství 

pohodlných cest a  vznikajících značených cyk-

lotras, které vedou lesy, loukami i  podél vodních 

toků. Mohou tak bezstarostně obdivovat severní 

kout Čech ze sedla jízdního kola. Nekonečné kilo-

metry cyklotras jim nabízí jak Jizerské, tak i Lužické 

hory a  oblast Ralska. Poněkud náročnější, ale pro 

cykloturisty přesto velice lákavý je Ještědský hře-

ben a jeho jižní svahy. Na Frýdlantsku vznikl Singl-

trek pod Smrkem – areál s cestami pro terénní jízdu 

na kole v přírodě.

Pro sportovce, kteří si chtějí usnadnit jízdu do 

kopce, funguje pro cesty do okolí cyklobus. Přepra-

vu jízdních kol na Ještědský hřeben navíc nabízí 

sedačková a kabinová lanová dráha. Vlaky Českých 

drah přepraví kola i do vzdálenějšího okolí a zpět. 

V prostředcích městské hromadné dopravy v Liber-

ci je dokonce možná bezplatná přeprava jízdních 

kol. Ani návštěvníci, kteří přijedou bez kola, si však 

nemusí nechat zážitek z cyklovýletu ujít. Liberec je 

totiž protkaný sítí prodejen a servisů jízdních kol, 

postupně vznikají i půjčovny. Na hřebeni Ještědu 

Přinášíme vám několik tipů na podzimní kul-

turní akce a slavnosti, které obohatí vaši podzimní 

dovolenou. 

O  víkendu 9.–10. září se můžete vypravit do 

Semil na tradiční dožínkové slavnosti Semilský 

pecen. Čeká na vás slavnostní průvod městem, 

mše, bohatý kulturní program a ukázky zeměděl-

ské techniky. 

Pokud se druhý zářijový víkend chystáte na 

výlet do Doks, budete moci v rámci XXVI. ročníku 

programem. Nahlédnout zde můžete do výroby 

místních sklářských fi rem i do sklářské školy. 

Poslední víkend v  září předá starosta města 

Jablonce nad Nisou vládu nad městem muzikan-

tům, tanečníkům, kejklířům a  trhovcům, a  město 

tak bude celý víkend patřit zábavě. V  rámci Jab-

loneckých podzimních slavností jsou pro vás 

připraveny stánky s tradičními výrobky i ukázkami 

řemesel, zábavné atrakce, soutěže a program pro 

děti.

Další tipy na podzimní výlety, kalendář akcí 

v  celém Libereckém kraji, možnosti ubytování 

a aktuální sezonní informace najdete na www.libe-

recky-kraj.cz. 

www.liberecky-kraj.cz

řezbářsko-dřevosochařského sympozia, které 

se uskuteční na zahradě Památníku Karla Hynka 

Máchy, sledovat práci uměleckých řezbářů a  dře-

vosochařů. 

Zajímá-li vás spíše historie sklářství a  tradiční 

sklářská výroba, vydejte se třetí zářijový víkend do 

Železného Brodu, kde probíhá slavnost sklářského 

řemesla Skleněné městečko s  ukázkami výroby 

skla, exkurzemi do hutě, stánkovým prodejem 

skleněných výrobků a  doprovodným kulturním 

Liberecko – druhý domov cyklistů
V zimě na lyže, v létě na kola. Tak zní motto mnohých obyvatel Liberecka a také 
turistů, kteří do města pod Ještědem přijíždějí za oddychem a rekreací. 

Babí léto v Libereckém kraji
Chcete si vychutnat babí léto i barevné čarování přírody 
a zároveň zábavným způsobem strávit volný čas? Liberecký 
kraj nabízí svým návštěvníkům celou řadu možností, jak objevit 
kouzlo barevného podzimu a poznat něco nového a zajímavého. 
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S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Aleš Cibulka
Cibulkův kalendář pro 
fi lmové pamětníky 2012

Cibulkův kalendář pro 
televizní pamětníky 2012

Objevte staré slavné fi lmové časy v  novém, neméně 

slavném kalendáři Aleše Cibulky na rok 2012, který vy-

chází letos již počtvrté. Aleš Cibulka se v letošním roce 

věnuje také bílým místům televizní historie. V obou ka-

lendářích vás čekají fotografi cko-pamětnické soutěže 

a  přímo v  kalendáriu jsou tradičně obsažena životní 

data, výročí premiér a další významné události fi lmo-

vého i televizního světa. Na které osobnosti se můžete 

těšit? Podle jakého klíče Aleš Cibulka pamětníky a díla 

do obou kalendářů vybírá? Všichni musí  v  roce 2012 

slavit své kulatiny!

70 a 68 stran, každý za 89 Kč 

? 
Víte, v jakém českém městě se narodila 

Nataša Gollová? Pokud ano, napište 

nám do 15. 9. na adresu redakce nebo 

na info@kampocesku.cz. Pro tři autory 

správných odpovědí má Edice ČT připraveny 

zajímavé publikace.

Edice Krajina a lidé

Nakladatelství Baset přichází s  dalším titulem své ediční řady 

Krajina a lidé, který se tentokrát zaměřil na samou podstatu Slo-

venska − oblast Tater. Zamýšlená dvoudílná encyklopedie Tatry 

– příroda, historie, život přinese čtenářům ucelené aktuální in-

formace o území slovenských a polských Tater z oblasti přírody, 

dějin a kultury. Vydaný první díl Tatry – příroda nabízí množství 

nejnovějších informací z pera renomovaných slovenských i pol-

ských odborníků. Druhý díl Tatry – historie, život má vyjít na 

podzim 2012 a bude se věnovat dějinám, kultuře, ochraně příro-

dy a dalším tématům. Encyklopedie Tatry – příroda vyšla česky 

i slovensky a v roce 2011 získala dvě významná ocenění, udílená 

Jednotou tlumočníků a překladatelů: 1. místo – Cenu poroty za 

encyklopedické dílo a 2. místo v kategorii Slovník roku. 

Luděk Sládek

Doporučená prodejní cena prvního dílu je 1550 Kč. Na e-sho-

pu www.baset.cz nebo www.kampocesku.cz ji můžete získat 

za 1300 Kč včetně poštovného a balného.

Vladimír Brych, Jan Rendek
Hrady, zámky a tvrze Jihočeského kraje

Bohatě fotografi cky vybavená publikace přibližuje architekto-

nické památky Jihočeského kraje, zejména vrchnostenská sídla 

12. až 19. století. 

Jejich stavební podoba a  umělecká výzdoba odrážejí dobové ná-

roky a životní styl stavebníků a majitelů, stejně jako výtvarný názor 

střídajících se slohových epoch. Těžištěm průvodce jsou majestátní 

hrady a  zámky Rožmberků a  ostatních Vítkovců, jejichž majetková 

základna ležela v jižních Čechách. Zachycuje však i neobvyklé množ-

ství drobných středověkých tvrzí a renesančních rezidenčních dvorů. 

Kniha je tak důstojným příspěvkem k  400.  výročí úmrtí Petra Voka 

z Rožmberka (1611). 

Cena: 485 Kč

Námi doporučovanou publikaci můžete zakoupit 

v knihkupectvích Academia nebo s 15% slevou v e-shopu 

www.academiaknihy.cz. 
Západočeské muzeum 
1878–2008

Západočeské muzeum v  Plzni vydává za 

podpory Plzeňského kraje publikaci při-

pomínající bohatství a  vypovídací hod-

notu sbírek, které svým rozsahem a  růz-

norodostí přesahují rámec regionálního 

muzea. V  této publikaci představujeme 

především sbírky, z  nichž některé svým 

významem patří ke světovému kulturní-

mu dědictví. Publikace je určena široké 

veřejnosti, zároveň je i  vzpomínkou na 

generace známých i  neznámých muzej-

ních pracovníků, kteří sbírky budovali po 

sto třicet let. 

Cena: 370 Kč

Námi doporučovanou publikaci si mů-

žete objednat přes knihovnu Zápa-

dočeského muzea v  Plzni, Kopeckého 

sady 2, 301 00 Plzeň,˝ nebo ji zakoupit 

v šatně muzea.
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V  sobotu dopoledne ožije náměstí F. L. Věka 

jarmarkem lidových řemesel, vystoupí šermíři 

a potulní kejklíři. Na sobotní odpoledne je připra-

ven bohatý kulturní program plný hudby a zábavy. 

Zahrají například skupiny Poutníci, Robbie  Williams 

revival nebo Bluesberry. V  neděli slavnosti vyvr-

cholí večerním koncertem houslového virtuóza 

Václava Hudečka a orchestru Barocco sempre gio-

vane v kostele sv. Václava. Koncert je zároveň sou-

částí 1. ročníku Mezinárodního festivalu F. L. Věka. 

Jako každý rok budou i  letos k  zhlédnutí různé 

zajímavé výstavy. Věříme, že vás letošní program 

Svatováclavských slavností zaujme, a  srdečně vás 

zveme do Dobrušky!

Program − Mezinárodní 
hudební festival F. L. Věka
* 25. 9. Kostel sv. Václava v 19,30 hodin 

Václav Hudeček – housle a orchestr Barocco 

sempre giovane

* 9. 10. Kostel sv. Ducha v 15 hodin

Jiří Bárta – violoncellový recitál

* 23. 10. Kostel sv. Václava v 19,30 hodin

Iva Kramperová – housle, Pavel Svoboda – varhany

* 6. 11. Synagoga v 18,30 hodin

Kateřina Englichová – harfový recitál

* 27. 11. Kostel sv. Václava v 18,30 hodin

Michiyo Keiko (Japonsko) – soprán, Jaroslav Tůma 

– varhany

* 5. 12. Kino 70 v 19,30 hodin

Komorní fi lharmonie Pardubice, Radek Baborák – 

lesní roh a dirigent

Na shledanou v Dobrušce…

Informační centrum Dobruška
nám. F. L. Věka 32, 518 01  Dobruška
tel.: +420 494 629 581
mobil: +420 724 965 051
e-mail: ic@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz

Historie budovy Městského muzea v Mimoni 

spadá až hluboko do 17. století. V roce 1679 necha-

li na tomto místě pánové z Adlersthurmu vystavět 

nový špitál. Ten byl od začátku závislý na nadačních 

příspěvcích poskytovaných vrchností i zámožnými 

občany. Po katastrofálním požáru města roku 1806 

bylo po dobu opravy kostela sv. Petra a Pavla ve špi-

tále ubytováno duchovenstvo. Probíhalo zde i školní 

vyučování, konaly se tu bohoslužby a dočasně v něm 

byly uloženy i relikvie z opravovaného kostela. 

V  letech 1964–1992 byla v   prostorách špitá-

lu městská lidová knihovna. Po jejím odstěhování 

obratlovců a  bezobratlých. Součástí muzea je 

i  venkovní botanická expozice bylinek a  galerie, 

kde jsou pravidelně připravovány nejrůznější zají-

mavé výstavy.

Tipy na výstavy
2. 9. − 30. 9.  Kytice nitěných kouzel − výstava 

ručně paličkovaných krajek, 

každou sobotu od 14 do 16 hod. předvádění 

paličkování

9. 9. − 2. 10.  Poezie dřeva − výstava soch Jana 

Švadlenky

Muzeum je otevřeno

květen – říjen: mimo pondělí 13–16 hod., 

so–ne 9–12/13–16 hod.

listopad – duben: mimo pondělí 13–16 hod., 

so 13–16 hod.

Městské muzeum
V Lukách 101
471 24 Mimoň
tel.: +420 480 990 066
www.muzeummimon.cz

byla budova zakonzervována a  čekala na rekon-

strukci. V  roce 2009 mohla díky dotacím z  EU za-

čít rozsáhlá rekonstrukce. Ve stejné době proběhl 

i archeologický výzkum. Po stržení betonové pod-

lahy z dvacátého století byly nalezeny pozůstatky 

původní podlahy špitálu ze 17. a 18. století. 

Pro návštěvníky nově vzniklého muzea je zde 

postupně připravována stálá expozice zaměřená 

na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Histo-

rická část muzea zahrne období pravěku a  stře-

dověku a  období od roku 1516 do roku 1948. 

Přírodovědná část pak bude rozdělena na faunu 

Dobruška a Svatováclavské slavnosti
Město Dobruška pořádá od pátku 23. do neděle 25. září 8. ročník tradičních 
Svatováclavských slavností. V pátek v 19 hodin zahájí slavnosti průvod družiny 
sv. Václava a fanfáry Dobrušského žesťového sdružení z radnice. Od 20 hodin 
se můžete těšit na koncert skupiny Smokie revival Praha a poté vystoupení 
Iny Urbanové a Hany Bany. 

Městské muzeum v Mimoni
Dnes vám chceme představit jednoho z benjamínků mezi českými muzei, Městské 
muzeum v Mimoni, které se nachází v nově zrekonstruované historické budově. 
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Babí léto na 
Hradecku 
3. 9. Pochod pohádkovým lesem v Třebechovi-

cích pod Orebem, sraz ve 14–14,30 hod. u Dubu 

v Boře, www.betlem.cz

10.–11. 9. Stará řemesla v Podorlickém skanze-

nu v Krňovicích, www.krnovice.cz

16. 9. Dny evropského dědictví na zámku Hrá-

dek u Nechanic, přednáška věnovaná 145. výročí 

bitvy u  Hradce Králové v  18 hod. ve Zlatém sále, 

www.hradekunechanic.cz

28. 9. Hradecký koštýř – svátek vína a burčáku 

v Městské hudební síni v Hradci Králové, začátek 

v 10 hodin, www.adalbertinum.cz

Putování Hradcem Králové: nechte se zlákat 

starobylými zákoutími a  historickými uličkami či 

okouzlit architekturou „salonu republiky“ (pro-

cházky jsou určené nejen pro dospělé, ale i  pro 

děti, na které čeká řada pohádkových postaviček), 

www.hkpoint.cz

V měsíci září v těchto termínech:

každou neděli od 10 hod. putování pohádkovým 

městem

4. 9. od 15 hod. putování salonem republiky

11. 9. od 15 hod. putování historickým městem

18. 9. od 15 hod. putování po dominantách města 

– Bílé věži a chrámu sv. Ducha

25. 9. od 15 hod. putování salonem republiky

Bílá věž

Navštivte dominantu města Bílou věž a  vystou-

pejte po 233 schodech na ochoz, odkud se vám 

naskytne úžasný pohled z ptačí perspektivy nejen 

na Hradec Králové, ale i na Orlické hory a Krkono-

še. Ojedinělou nabídkou je možnost vidět východ 

slunce nad Hradcem Králové při podzimní rovno-

dennosti 24. 9. v 6,49 hod. a zároveň okusit i snída-

ni ve výšce 72 metrů, www.bilavez.cz.

www.hradecko.eu

9.–10. 9. Tradiční dálkový pochod Lanškroun-

ská kopa se koná už více než třicet let. Organizá-

torem pochodu je KČT Lanškroun, který připravil 

pro pěší trasy v délce 5, 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km 

a pro cyklisty trasy 20, 30, 45, 55, 70 a 110 km po 

silnici nebo 60 km terénem po trase Kopy. Pro děti 

je připraveno překvapení v  Pohádkovém lese re-

kreačního areálu Lanškrounských rybníků v podo-

bě soutěží a  pohádkových bytostí. Na náměstích 

a  v  ulicích Lanškrouna probíhá souběžně velká 

celodenní lidová veselice s vystoupením řady hu-

debních skupin (např. Čechomor), divadelními 

představeními i tradičním jarmarkem. 

17. 9. Kostelecké posvícení, tradičně pořádané 

na Palackého náměstí v  Kostelci nad Orlicí, začí-

ná v  10 a  skončí v  pozdních večerních (brzkých 

ranních) hodinách. Můžete se těšit na netradič-

ní jarmark s  desítkami stánků rozličného zboží, 

dobré jídlo i  pití, ale také na bohatý doprovodný 

program. Například na známý a  velice oblíbený 

Kostelecký desetiboj, který začne v  8,30 hodin. 

Letošní novinkou jsou první Kostelecké farmářské 

trhy. Přijďte ochutnat a  nakoupit kvalitní místní 

produkty autentické chuti i původu! A nebojte se, 

v Kostelci nezhubnete…

17. 9. Celnice Kunštát − Orlické Záhoří spolu 

s  Rokytnicí, muzeem Pevnost Hanička a  Vojen-

ským historickým klubem Armfort Praha pořádají 

od 14 hodin u silničního hraničního přechodu do 

Polska v  Orlickém Záhoří nebývalou akci. Na zá-

kladě skutečných událostí ze září roku 1938 dojde 

k  volné rekonstrukci „Přepadení celnice v  Kunštá-

tě“. K  vidění bude dobová technika a  k  poslechu 

zahraje po 16 hodině na místním hřišti živá hudba 

SONG.

www.orlickehory-cz.info

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vás i po hlavní letní sezoně pozvali do regionu 
Orlické hory a Podorlicko. Pokud máte rádi babí léto, čerstvý burčák a skvělé 
posvícenské koláče, přijdete si u nás na své. Zveme vás na několik zajímavých míst, 
kde se vaše představy o všem zmíněném do písmene splní.

Orlické hory a Podorlicko, 
nic není tak blízko…
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že a  pro všechny návštěvníky po celý den mož-

nost občerstvení. Přijďte se podívat do pravěku! 

Více informací o festivalu najdete na http://festival.

bacrie.cz 

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

Muzeum pod širým nebem v  pravěké osadě 

Křivolík ožije prací kovotepců, kovářů, ale hlavně 

tkalcovskými dílnami a  ukázkami výroby odě-

vů, neboť letošním tématem festivalu je pravěká 

móda a odívání. Na akci uvidíte, v čem naši před-

kové chodili, jak se oblékali a kolik úsilí stálo třeba 

takové stříhání ovcí. Během dne nebudou chy-

bět prohlídky osady s  výkladem, pravěká módní 

přehlídka nebo krvavá bojová střetnutí. Pro děti 

bude nachystán doprovodný program a  soutě-

V Ústí nad Orlicí 
a blízkém okolí 
turistická sezona 
nekončí…

Navštivte náš region a aktivně se zapojte do 

bohatého podzimního dění. Ubytování je pro 

vás připraveno v nově otevřeném Sporthotelu 

Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí. Hotel se nachází 

v  bezprostřední blízkosti nově vybudovaných 

cyklostezek, které vedou nádherným údolím 

řek Tiché Orlice a  Třebovky do Chocně, Leto-

hradu a  České Třebové a  jsou určeny pro cyk-

loturistiku i  in-line bruslení. Na 40 kilometrech 

kvalitního povrchu prožijete nevšední zážitky.

Na září chystáme tyto akce: 
9. 9. Den regionu Orlicko – Třebovsko 

Propagační cyklistická jízda starostů členských 

obcí ROT povede napříč regionem se zastáv-

kami u  turistických zajímavostí a  v  členských 

obcích na trase. Cílovým místem je obec Sopot-

nice.

11. 9. Psí den na Andrlově chlumu 

Začátek proběhne v  dopoledních hodinách 

na Andrlově chlumu, kde budou připraveny 

překážkové dráhy pro psy, vystoupení pro děti 

v podání Jana Honzy Lušovského a ukázka vý-

cviku psů.

18. 9. K rozhledně Andrlův chlum (16. ročník) 

V ranních hodinách bude na Mírovém náměstí 

v  Ústí nad Orlicí odstartován turistický výšlap 

k rozhledně Andrlův chlum.

Těšíme se na vaši návštěvu…

Festival Živého Pravěku 
24.–25. září 2011

V pravěké osadě Křivolík u České Třebové budete mít již počtvrté možnost spatřit 
svět našich předků, jejich život, pravěké technologie a řemesla.

Více informací na 
www.ustinadorlici.cz nebo 
v Informačním centru města 
Ústí nad Orlicí a ČD, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
tel. IC: +420 465 514 271
tel. ČD: +420 465 514 272
fax: +420 465 514 338 
e-mail: ic@muuo.cz
skype: informacni.centrum.muuo

Tábořiště Cakle
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Pardubicko je vyhlášeným regionem 
koní, motorek a perníku. Nechte se 
proto v době přicházejícího podzimu 
pozvat na akce nesoucí punc někdy 
i více než stoleté tradice.

Rok 1964 se významně zapsal do historie zá-

vodu o Zlatou přilbu. Tehdy se tento světoznámý 

závod přestěhoval ze závodiště, kde se nyní prohá-

nějí koně, na plochou dráhu. Letos 2. 10. 2011 se 

zde pojede již 63. ročník a o parádní podívanou se 

postarají sami závodníci!

Další podívanou spojenou s adrenalinem vám 

nabídne dostihové závodiště, kde se 9. 10. 2011 koná 

již 121. ročník Velké pardubické. Můžete zde zažít 

nedostižnou a zcela specifi ckou atmosféru jednoho 

z nejnáročnějších překážkových dostihů Evropy s Ta-

xisovým příkopem, který patří k nejtěžším skokům 

na světě. 

Pro relaxaci po adrenalinovém zážitku na závodišti 

můžete sednout na kolo a vyrazit po jedné z mnoha 

cyklistických tras, kterými je celé Pardubicko protkáno. 

A pokud byste ještě neměli koní dost, můžete se zajet 

podívat do nedalekého Národního hřebčína Kladruby 

nad Labem nebo si pod Kunětickou horou sami vy-

zkoušet westernové rodeo, jízdu na koni či v kočáře. 

Hrad Kunětická hora nabízí krásnou vyhlídku i cestu 

lesem až přímo k Perníkové chaloupce. 

Těšíme se na viděnou, vždyť Pardubicko je tolik 

blízké…

Pardubice Region Tourism 
regionální infocentrum (po−ne: 9 – 18)
nám. Republiky 1, 530 02  Pardubice
tel./fax: +420 466 768 396, mobil: +420 775 068 390
e-mail: region@ipardubice.cz
www.visitpardubice.com, www.pardubicko.info
www.ipardubice.cz

Pokud si po zážitcích na oválu budete chtít pár 

dní odpočinout, jste srdečně zváni na Podzimní 

městské slavnosti konané 6. – 9. 10. 2011. Nabídka 

zážitků je široká i  tento rok. Můžete být svědkem 

ohňostroje, festivalu pardubických umělců, srazu 

historických vozidel, ochutnávky medu i multižán-

rové hudební produkce. Kromě toho se vám na-

skytne mnoho dalších příležitostí poznat něco ne-

tradičního. To vše v krásné atmosféře historického 

jádra města se skvostným pardubickým zámkem.
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jet síť hipostezek. Na své si přijdou i milovníci hou-

baření. Lesů plných hub je tady opravdu hodně. 

V zimním období jsou v Třešti a jejím blízkém okolí 

dobré podmínky pro běžecké a sjezdové lyžování. 

Pokud plánujete rodinnou dovolenou, pro-

dloužený víkend či krátký výlet s  přáteli, přijeďte 

k  nám. Litovat určitě nebudete, protože Třešť má 

co nabídnout.

Kulturní tipy 
Country babí léto (9. 9.), Den otevřených pa-

mátek (11. 9.), Cihelna a  trhy na náměstí (24. 9.), 

koncert vážné hudby – Slavní rodáci z  Vysočiny 

18.  století (25. 9.), koncert Sylvie Krobové (5. 10.), 

Změna času na slunečních hodinách (říjen), Mar-

tinská jízda městem (listopad), Předadventní svě-

télkování (listopad), Ježíškova pošta a cesta (prosi-

nec), Betlémská cesta městem (26. 12. – 2. 2.).

Turistické informační centrum Třešť
Dům J. A. Schumpetera
Rooseweltova 462/6
589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz

Třešť, založená na přelomu 12. a 13. století na 

křižovatce obchodních cest při potoku Třeštici, je 

proslulá především svou betlémářskou tradicí. 

Unikátní třešťské betlémy jsou po celý rok k vidě-

ní v domě J. A. Schumpetera a ve vánočním čase 

(26. 12. – 2. 2.) i v rodinách. Stále větší věhlas zís-

kává tradiční Dřevořezání, setkání řezbářů, kteří na 

náměstí předvádějí svůj um. Otisk židovské komu-

nity ve městě zanechaly hřbitov a synagoga, jedi-

ná v  našich zemích, která má v  průčelí podloubí. 

S městem jsou spojena jména J. A. Schumpetera, 

J. Johna nebo F. Kafky. 

Za zmínku stojí i  rekordní unikát, který jinde 

neuvidíte − největší sluneční hodiny v ČR, na kte-

rých se mění letní a zimní čas. Nehledejte je však 

na omítce, v Třešti je to docela jinak. Přijeďte se po-

dívat a  budete překvapeni. Po prohlídce hodin si 

můžete pochutnat v cukrárně v domě J. A. Schum-

petera na originálním zákusku, který jinde nedo-

stanete − „buřince pana Tau“. 

Třešť je navíc obklopena krásnou přírodou. 

Najdete tu příjemná místa pro vycházky a vyjížďky, 

a to nejen v sedle kola. Kdo se bude chtít na svět 

podívat s  trochu větším nadhledem, může využít 

nabídky nedalekého ranče a v koňském sedle pro-

Třešť – město betlémů
V srdci Českomoravské vrchoviny, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, se nalézá 
půvabné městečko Třešť. Pokud nevíte, kam se v září vydat na výlet, tak neváhejte 
a zamiřte na Vysočinu.

Podzim v Hlinsku
Město Hlinsko je centrem regionu 
Hlinecko, který leží uprostřed 
Českomoravské vrchoviny. Zdejší 
kopcovitá krajina je ideální pro 
milovníky turistiky a cykloturistiky. 
Obzvláště v tomto ročním období jsou 
místní lesy rájem houbařů.

Hlinsko se může pochlubit zajímavou lidovou 

architekturou, kterou reprezentuje především 

památková rezervace Betlém. Jedná se o  měst-

skou čtvrť roubených domků z  poloviny 19. sto-

letí s  ukázkami dílen lidových řemeslníků (obydlí 

tkalce, výrobce hraček, ševcovská dílna). Do konce 

října zde probíhá výstava Nejsladší sen jest klidný 

spánek věnovaná spánku a všemu, co patří k plno-

hodnotnému odpočinku.

Kromě Betléma můžete navštívit městské mu-

zeum a galerii, kde bude od 17. září do 6. listopadu 

k vidění výstava malíře Vysočiny Jana Odvárky. Své 

fotografi e z masopustních obchůzek, které jsou za-

psány do Seznamu nehmotného světového kultur-

ního dědictví UNESCO, představí i  Ladislav Vašek 

z blízkých Studnic.

Okolí Hlinska má také co nabídnout. Nedale-

ko od města, na Veselém Kopci, se nachází jediné 

muzeum v  přírodě v  Pardubickém kraji (www.ve-

sely-kopec.eu). Zdejší expozice přinášejí svědectví 

o životě a práci drobných rolníků od první poloviny 

19. století do poloviny 20. století. 

Městské informační centrum Hlinsko

Husova 41, 539 01 Hlinsko

tel.: +420 469 312 349

e-mail: ic@hlinsko.cz

www.hlinsko.cz

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
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www.cyklo-jizni-morava.cz

Babí léto na 
moravských 
vinařských  
stezkách

Jižní Morava je  
v tuzemsku jednou 
z nejnavštěvovanějších 
turistických i cyklo-
turistických destinací, 
kde se nabídka akcí pro 
veřejnost neustále rok 
od roku rozšiřuje. Také 
koncem letošního léta je 
na programu hned několik 
cyklistických akcí, z nichž 
většina proběhne na jedné 
z jedenácti Moravských 
vinařských stezek.

Zářijové vinařské, ale i cykli-
stické akce jsou ve znamení 
burčákových slavností. 10. září 
2011 se koná Putování za 
burčákem po Modrých horách, 
start čtvrtého ročníku je nap-
lánován na 9. hodinu u rozhledny 
Slunečná a na trasu můžete 
vyrazit jak na kole, tak i pěšky. 
Otevřeno bude pro vás hned 
několik sklepů, ve kterých ochut-
náte modrohorské burčáky přímo 
od pramene.

17. září 2011 se koná v Němčičkách 
Cyklomaraton mezi vinohrady, 
jehož trať je plná nekonečných 
stoupání, divokých sjezdů 
i úžasných přírodních scenérií, 
které umocní právě dozráva-
jící hrozny. Převýšení celkem 
900 m na 42 km dlouhé trati 
je velkou výzvou pro všechny 
nadšence horských kol. Prezen-
tace účastníků začíná již v 7.30 
ve sportovním areálu Němčičky. 

24. září 2011 se již po pětatřicáté 
mohou vypravit turisté i cyklotu-
risté na poznávací pochod nebo 
jízdu po Břeclavi a jejím okolí 
v rámci akce O zlatý hrozen jižní 
Moravy. Jedna z tras tentokráte 
povede i přes rakouské území, 
v nabídce bude celkem sedm 
okruhů pro pěší turisty a šest 
cyklistických tras.

Tipy na cyklovýlety včetně  
map jižní Moravy naleznete  
na webových stránkách 
věnovaných cykloturistice  
www.cyklo-jizni-morava.cz, 
o vinařských stezkách se více doz-
víte  www.stezky.cz a informace 
o cykloturistice v Dolním Rakousku 
na www.dolni-rakousko.info.

KRAJEM PAMÁTEK  
A VÍNA NA KOLE



To vše letos nabízí Pálavské vinobraní, které se 

v Mikulově uskuteční od 9. do 11. září. Vystoupí na 

něm Hradišťan, Meky Žbirka, Věra Špinarová, Char-

lie Straight, Mňága a Žďorp, Tatabojs,  J.A.R., Marta 

Kubišová, Tomáš Klus, Matěj Ruppert, Tereza Čer-

nochová, United Flavour a další.

Vinařské městečko láká na burčák, víno a gas-

tronomické speciality. „Prostředí Kapucínské ulice 

vybídne k  posezení a  degustaci toho nejlepšího 

z regionu. Představí se zde mimo jiné Pohořelický 

kapr a  tuzemský výrobce parmezánu,“ prozradila 

Markéta Sojková, ředitelka produkční společnosti.

Předprodej vstupenek zajišťuje Brněnské kul-

turní centrum, TIC v  Mikulově a  Mikulovská roz-

vojová. Třídenní permanentka vyjde na 350 Kč, 

 senioři a ZTP zaplatí o padesátikorunu méně, děti 

do 12 let mají vstup zdarma. Denní vstupenky bu-

dou k dostání na místě.

České dráhy tradičně vypraví Mikulovský ex-

pres – speciální vlak, který na Pálavské vinobraní 

a zpět odveze návštěvníky z Brna a okolí. Speciální 

třídenní permanentka spolu s  jízdenkou na Miku-

lovský expres je v prodeji za 400 Kč na hlavním ná-

draží v Brně nebo 10. 9. přímo ve vlaku.

www.palavske-vinobrani.cz

Několikadenní program zahrnuje velký vinný 

košt, řadu koncertů, tanečních i  divadelních vy-

stoupení. Neděle je zajímavá tím, že se do centra 

sjíždí několik stovek krojovaných ze všech měst-

ských částí. Nedílnou součástí slavností je Dětský 

mezinárodní folklorní festival. Nechybí jarmark ani 

lunapark. 

Čtvrtek 22. 9. koncert slovenské cimbálové muzi-

ky Cigánski diabli (kino Koruna)

Pátek 23. 9. ruční stavění máje (17 hod., Pod 

zámkem), vernisáž výstavy rakouských umělců 

(17 hod., Synagoga), přehlídka vín (18 hod., Dům 

školství)

Sobota 24. 9. koncert kapel různých žánrů 

(14–23 hod., Pod zámkem), divadelní představení 

(14–18 hod., Pod zámkem, malé pódium), pěvecký 

sbor Virtuosi di Mikulov (19 hod., kostel sv. Václava)

Neděle 25. 9. slavnostní mše (10.30 hod., kostel 

sv. Václava), krojovaný průvod účastníků slavností 

(14 hod., centrum města), tradiční hodová zába-

va (14.30 hod., Pod zámkem), beseda u  cimbálu 

(16 hod., Pod zámkem)

www.breclav.eu

Dny 
evropského 
kulturního dědictví 
v Telči
Sobota 10. září 2011 od 10 hod.

Přijďte si... 
... poslechnout koncerty 
13 hod., kostel sv. Ducha, koncert staré hudby 

Mirka Zadiny

14,30 hod., kostel Jména Ježíš, koncert Marika − 

A Cappella singers

16 hod., kostel sv. Jakuba, koncert pěveckého sbo-

ru Smetana Telč, Triodam a Campanulla Jihlava

17,30–18,30 hod., náměstí Zachariáše z  Hradce, 

promenádní koncert Dixieland Jazz Bandu Telč

… prohlédnout výstavy 
Sláva císaři! aneb návštěva císařského páru 

v  Čechách v  roce 1833 a  poslední česká koru-

novace roku 1836 − grafi cké listy, Městská galerie 

Hasičský dům

Magdalena Křenková − pastely, vstupní síň radnice

Jan Křen − obrazy, věž sv. Ducha

Keramika z Bechyně − práce studentů SPŠ kera-

mické Bechyně, věž sv. Ducha

Hračky nestárnou − výstava hraček 20.–80. let mi-

nulého století, Zámecká galerie

… projet na kole Vysočinu …
Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimovčákem

10 hod., náměstí Zachariáše z  Hradce, slavnostní 

start pelotonu (více informací na samostatných 

plakátech a na www.nakoledetemvysocinou.cz)

Svatováclavské časy v Telči
Sobota 24. září od 10 hod. na náměstí Zachariá-

še z Hradce v Telči

V  dopoledním programu se můžete těšit na po-

hádku O  Smolíčkovi, odpoledne přijede sv. Václav 

s družinou, vystoupí skupina historických tanců Ca-

lyculus a mnoho dalších umělců. Po celý den bude 

probíhat na náměstí řemeslný a farmářský trh.

www.telc.eu

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Mikulov zve na Pálavské vinobraní
Historický průvod s králem Václavem IV., řemeslná tržnice, folklor, hry pro děti, lety 
vrtulníkem, výstup na Svatý kopeček s Davidem Kollerem a tři dny plné zábavy pro 
všechny generace. 

Město Břeclav zve na 
XX. Břeclavské svatováclavské slavnosti 
Břeclavské svatováclavské slavnosti jsou největší událostí místní kultury, která už 
dávno překročila hranice regionu. 
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V Šumperku bude možné navštívit Kostel Zvěs-

tování Panny Marie, kostel sv. Jana Křtitele, kostel 

sv. Barbory, bývalý žerotínský zámek, Geschaderův 

dům s expozicí Čarodějnické procesy, všechny vý-

stavy a expozice Vlastivědného muzea a také Státní 

okresní archiv Šumperk, kde bude k vidění výstava 

o významném šumperském archiváři Franzi Har-

rerovi. Nově bude pro návštěvníky EHD otevřeno 

Muzeum silnic ve Vikýřovicích.

„Již v pátek 9. září v 17 hodin se ve Vlastivěd-

ném muzeu v Šumperku uskuteční vernisáž výstav 

Starý Šumperk − městská památková zóna a 100 let 

šumperské radnice. Zástupci města Šumperka, VM 

v Šumperku, nakladatelství Veduta a fotograf Josef 

Pavlíček pokřtí zbrusu novou knihu Šumperk ve 

fotografi ích Josefa Pavlíčka. Knihu bude možné za-

koupit na křtu nebo v RMIC a na stanovišti průvodců 

na radnici,“ řekl referent oddělení kultury a vnějších 

vztahů Bohuslav Vondruška.

„V letošním roce si při příležitosti EHD připome-

neme 100. výročí slavnostního otevření nové rad-

nice v Šumperku, které se uskutečnilo 9. září 1911. 

Brass vernisáž výstavy 100 let šumperské radnice, 

která bude instalována v prvním patře,“ doplnil in-

formace Vondruška a dodal, že na vernisáži bude 

pokřtěna výroční pamětní medaile, jež nese stejné 

jméno jako výstava, a rovněž bude pro návštěvníky 

radnice připraveno k otisknutí pamětní razítko. V du-

chu historie šumperské radnice proběhne i před-

náška historika Drahomíra Polácha v 11 a 14 hodin 

v  obřadní síni. Od 15 hodin začne v  nedalekém 

klášterním kostele koncert Komorního smyčcového 

orchestru ZUŠ Šumperk.

Na 10. září vychází i  další zajímavé výročí − 

železniční trať Zábřeh na Moravě–Sobotín oslaví 

140 let od zahájení osobní dopravy. Připraven je bo-

hatý doprovodný program v železničních stanicích 

Šumperk a Sobotín a především jízdy historickými 

parními a motorovými vlaky. Více informací najdete 

na www.cd.cz v sekci Tipy na výlet. 

„Dny evropského dědictví budou pokračovat 

i v neděli, kdy bude otevřen židovský hřbitov (první 

budova po pravé straně při příjezdu do Šumperka 

od Bludova). Prohlídky doplní odborný komentář 

Gerharda Wanitschka a Drahomíra Polácha. Po dobu 

trvání EHD se vstupné ve všech památkách a expo-

zicích nevybírá,“ řekl na závěr Bohuslav Vondruška.

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
tel.: +420 583 388 610
e-mail: pruvodce@musumperk.cz
www.sumperk.cz

Od 9 hodin ráno můžou návštěvníci vystoupat na 

radniční věž nebo si projít radnici s průvodcem a na-

hlédnout třeba do kanceláře starosty. V 10 hodin 

zahájí slavnostní fanfáry žesťového tria The Flash 

nické muzeum Landek jistě nikoho nezklame. Uni-

kátní expozice se nachází ve štolách horních slojí 

skutečného historického dolu Anselm. V Dole Mi-

chal, národní kulturní památce, si budete připadat, 

jako by horníci důl před chvílí opustili. Navštívíte 

řetízkové šatny, koupelny mužstva, cechovnu, já-

movou budovu, strojovnu s původním technickým 

zařízením a další prostory. 

A  toto není zdaleka všechno, co vám Ostrava 

může nabídnout. Proto si ji zařaďte mezi své další 

turistické cíle. Určitě nebudete litovat.

-šad-

e-mail: mic@ostravainfo.cz
www.ostrava.cz

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlo-

hou třetím největším městem republiky. Zažité 

názory o  znečištění ovzduší vyvracejí statistiky 

emisí. Za posledních třicet let se spad snížil pade-

sátkrát. Podél řeky Ostravice se budují cyklostez-

ky, lidé se zde koupou a odpočívají. Při procház-

ce centrem se zastavte na Masarykově náměstí 

s  řadou fontánek. Milovníci umění ocení Galerii 

výtvarného umění, v níž mohou obdivovat napří-

klad Klimtovu Judith. Za návštěvu rozhodně stojí 

unikátní Divadlo loutek, na jehož budově se na-

chází ostravský orloj. 

K Ostravě odnepaměti patří doly. Proto nevá-

hejte a navštivte některé technické památky. Hor-

Ostrava není černá
Kdo by čekal, že přijede do černého, zakouřeného města, bude Ostravou mile 
překvapen. Ve městě je nečekaně spousta zeleně. Zjistíte to při pohledu z terasy 
85 metrů vysoké radniční věže, z níž při dobrém počasí zahlédnete i Praděd 
v Jeseníkách. Navíc si uděláte obrázek o městě, které vás naláká nejen na 
technické památky. 

Dny evropského dědictví v Šumperku
Druhou zářijovou sobotu začínají tradiční Dny evropského dědictví 
(EHD − European Heritage Days). Při této příležitosti bude možné navštívit mnoho 
památkových objektů, včetně těch, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. 
Brány památek a muzeí přivítají první návštěvníky v sobotu 10. září od 9 hodin.

KAM na výlet
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a  rodiny s  dětmi. Podobného charakteru je i  nová 

trasa letošního jubilejního pátého ročníku nazvaná 

Za Moravú kolem Baťova kanálu s  přejezdem do 

stejnojmenného mikroregionu. Pokrývá tak dopo-

sud chybějící jihovýchodní část Uherskohradišťska.

Symbolicky se budou cyklostezky v Uherském 

Hradišti uzavírat v  sobotu 1. 10. od 9 hod. Bude 

vyhlášena i  soutěž o  nejzajímavější podzimní 

 cyklofoto 2011. 

Pro účastníky je na Masarykově náměstí připra-

veno bohaté „podojezdové“ odpoledne. Vystoupí 

folklórní soubory, bude se losovat o „vinné“ i „ne-

vinné“ ceny pro dospělé i  dětské účastníky akce 

a taktéž budou vyhlášeni výherci soutěže o nejhez-

čí jarní cyklofoto roku 2011. Na vinném trhu se bu-

dou k ochutnání i ke koupi nabízet vína od vinařů 

z jednotlivých cyklistických tras. 

NA KOLE VINOHRADY není závod, ale den plný 

pohody, zábavy i poznání. Přejme mu hezké počasí 

a hojnou účast.

www.uherske-hradiste.cz
www.slovacko.cz

Na kole vinohrady Uherskohradišťska
Přijeďte symbolicky uzavřít cyklostezky 
na Slovácku nejen s kolem, ale i s fotoaparátem.

Projekt NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRA-

DIŠŤSKA slaví letos páté výročí. Nápad se zrodil 

ve Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region 

Slovácko v Uherském Hradišti se záměrem přiblížit 

široké veřejnosti práci vinařů a jejich tradice, archi-

tekturu vinic a  vinných sklípků a  zajímavá místa 

a  pamětihodnosti regionu zakomponované do 

malebné křivky slovácké přírody.

V rámci nultého ročníku v roce 2006 se jely první 

dvě cyklistické trasy, pojmenované podle typických 

zdejších odrůd vína Stezka Muškátu moravského 

a Rulandského bílého. K nim později přibyla Stezka 

Blatnického roháče a Stezka Za historií a vínem ne-

boli Velehradská, určená pro méně náročné cyklisty 

Košt vdolečků patří k  nejoblíbenějším akcím 

ve Vlčnově. Tradičně se zapojují nejrůznější výrobci 

vdolečků a koláčků z Vlčnova i širokého okolí. Ná-

vštěvníci svým hlasováním určují vítěze. Všechno 

pečivo je vždy „poctivé“, velmi dobré a kvalitní. 

V  areálu najdete také velmi zajímavé Muze-

um lidových pálenic, kde můžete ochutnat speci-

ální ovocný destilát s  názvem Valašský penicilin. 

Ochutnávku pro vás připravilo Slovácké muzeum 

v Uherském Hradišti. Návštěva Muzea lidových pá-

lenic je v ceně.

Při koštování zahrají cimbálové muziky a zazpí-

vají ženské a mužské soubory.

Nabídněte i  vy svoje vdolečky do soutěže 

o  ceny nebo přijďte ochutnat vyhlášené tradiční 

pečivo na Slovácku. Odvezete si jen ty nejlepší do-

jmy.

KSK Vlčnov č.186
687 61 Vlčnov
tel.: +420 572 675 130, 500
e-mail: ksk@vlcnov.cz

Košt vdolečků
Klub sportu a kultury Vlčnov zve 
všechny mlsné jazýčky na VII. Košt 
vdolečků, který proběhne v neděli 
25. září od 14,00 hodin v Hospodářské 
usedlosti č. 65 „u Mikulců".

Markrabství lašské 
a Valašské království
Obec Čeladná se nachází na pomezí 
dvou národopisných regionů – Valašska 
a Lašska. Do jejich poznávání se můžete 
pustit i netradiční a zábavnou formou. 

Čeladná je hlavním sídelním místem Markrab-

ství lašského, založeného roku 2002. Markrabství 

má vlastního krále a  markraběte, cestovní pasy, 

mapy i měnu – Lašský beranec. Dne 28. října jste 

zváni na Třeti ročnik Lašsko-Valašskeho vyplaza 

„narodniho usmiřeňa“ na horu Radhošť. Dne 

12. listopadu  se bude konat Zasedani Lašske du-

bove lože spojene ze křtem 3. ročnika Lašskeho 

Martinskeho vina a škubani Martinskej husy.

O pět let delší historii má Valašské království 

se sídlem na Štramberské Trúbě. Každým rokem 

přináší zajímavé novinky. K  nejoblíbenějším patří 

studium na Valašské královské univerzitě, která má 

několik fakult. Pro děti je určena Zážitková škola. 

Na této škole budete studovat jen to, co vás baví, 

a navíc jen tehdy, kdy chcete. Vyplníte svůj volný 

čas a dovíte se také spoustu vážně míněných infor-

mací o Valašsku.

Zveme vás k  návštěvě naší obce. Přijeďte ob-

jevovat kouzlo zdejší krajiny a seznámit se s jejími 

lidmi, historií a kulturou.    

www.celadna.cz
www.valasske-kralovstvi.cz
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Důkaz 
s Veronikou Kubařovou 
a Martinem Písaříkem
Vzpomínáte si na fi lm Důkaz 
s Gwyneth Paltrow, Jakem 
Gyllenhaalem a Anthony 
Hopkinsem? Posbíral několik 
fi lmových nominací a cen, získal si 
řadu fanoušků i uznání fi lmových 
kritiků. Ovšem méně známý je fakt, 
že původně šlo o divadelní hru. 
Prvního uvedení se Důkaz dočkal v  květnu 2000 

v Manhattan Theatre Clubu. Ještě týž rok ho pře-

vzalo broadwayské divadlo Waltera Kerra a  jeho 

režii svěřilo Davidu J. Sullivanovi. Následujícího 

roku hra posbírala hned pět prestižních divadel-

ních ocenění včetně Tony Award a  Pullitzerovy 

ceny. Dnes se o ní na Broadwayi mluví jako o „nej-

déle uváděné hře od dob Amadea“. Od září ji mů-

žete vidět i v pražském Divadle Rokoko.

V hlavní roli Catherine se divákům představí krás-

ná a talentovaná Veronika Kubařová, kterou znáte 

z fi lmů Lidice nebo Ženy v pokušení, jejího diva-

delního otce si zahraje Oldřich Vízner a přítele Hala 

Martin Písařík. Trojici ještě doplní Stanislava Jach-

nická coby Catherinina sestra. 

Intimní příběh se odehrává na pozadí velké ma-

tematiky a připomene nám, jak křehká může být 

hranice mezi genialitou a  šílenstvím. Po smrti 

geniálního matematika je v  jeho zápiscích obje-

ven matematický důkaz, který by mohl znamenat 

obrovský průlom v  celé vědě. Mladý matematik 

Hal musí rozhodnout, jestli dílo skutečně vytvořil 

zesnulý vědec, nebo jeho dcera, která, jak se zdá, 

zdědila nejen otcův talent, ale možná i dispozice 

k duševní nemoci. 

Hru o křehké hranici mezi genialitou a šílenstvím 

nastudoval Ondřej Zajíc a  vidět ji můžete od 

10. září v Divadle Rokoko.

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

  Cheb
Západočeské divadlo v Chebu 
10. 9. v 19 hod. – slavnostní zahájení sezony

Soudné sestry – svérázná fantasy-parodie na Mac-

betha pro celou rodinu

13. 9. v 19 hod.
The Tap Tap – benefi ční koncert – vystoupení kape-

ly studentů se zdravotním postižením, která vznik-

la v roce 1998 v pražském Jedličkově ústavu. 

29. 9. – 2. 10. Festival Divadlo jednoho herce
čtvrtek 29. 9. 
10 hod (za oponou) Divadlo Letí: Po Fredrikovi / 

hraje Ivan Lupták 

19 hod (za oponou) Tantehorse: Marná láska / hra-

je Radim Vizváry 

21 hod (studio d) Ústav pro výzkum kříženců – 

Srstnatá zvířata / hraje Corinna Korth / německy 

s titulky

pátek 30. 9.
15 hod (kavárna Galerie výtvarného umění) Počí-

tání oveček anebo Uspávání hadů, translatolo-

gický večírek / hraje Jan N. Piskač

19 hod (za oponou) Národní divadlo: Historický 

monolog / hrají Eva Salzmannová a Karel Steiger-

wald

21 hod (Františkánský kostel) Spitfi re Company: 

Unicorn / hraje Petr Vaněk / Divadelní detektivka 

pro jednoho herce

Sobota 1. 10. 
15 hod (studio d) Teatr ad spectatores (Polsko): Ži-

voty svatých ze sídliště / hraje Agata Kucińska − 

polsky s titulky

17 hod (za oponou) P.A.T. a Štúdio 12 (Slovensko): 

M.H.L. / hraje Sláva Daubnerová

19 hod (studio d) ZDCH: Dokonale křehká cesta 

k růžovým poutům / hraje Petr Konáš

21 hod (jazzrockcafé) Večer stand-up komedií: Na 

ležáka / vystoupí Karel Hynek, Petr Vydra, Lukáš 

Pavlásek, Daniel Čech + překvapení chebských 

herců

23.–24. 9.
Spolkové dny v Chebu
Výstava chovatelů drobného zvířectva, zahrádká-

řů, včelařů, krajkářek a dalších. 

Špejchar v Hradební ulici

každý den od 9 do 17 hod, vstup volný

Chebské muzeum
21. 5. – říjen 2011
Léta páně 1061...                                                                                           
Součást rozsáhlých oslav devítistého padesátého 

výročí první písemné zmínky o Chebu. Návštěv-

níci mají nevšední možnost zhlédnout mimo jiné 

také dochovaný originál listiny římského krále 

Jindřicha IV., v níž se poprvé v historii objevil ná-

zev Cheb a kterou pro tuto významnou příležitost 

muzeu zapůjčil Státní Bavorský archiv.

www.cheb.cz

Městské muzeum Mimoň
9. 9. − 2. 10. 2011
Výstava soch Jana Švadlenky nazvaná Poezie dřeva

Vernisáž výstavy 9. 9. 2011 od 17 hod., úvodní slo-

vo pronese výtvarník a řezbář Martin Patřičný.

www.muzeummimon.cz

 Pivovar Gambrinus 
Otevřeno denně 8−18 hod.
Přijďte se podívat do mladšího pivovaru Plzeňské-

ho Prazdroje − pivovaru Gambrinus. Každý den na 

vás čeká prohlídka nabitá akcí a zábavou.

www.pivovar.gambrinus.cz

 Pivovar Radegast
Otevřeno denně 8−18 hod.
Prohlídka seznamuje s historií pivovaru a zasvěcu-

je do tajů vaření nejoblíbenějšího moravského piva 

Radegast. Součástí je ochutnávka piva v degustač-

ní věži nad pivovarem, odkud je krásný výhled na 

vrcholky Beskyd v čele s Lysou horou.  

10. 9. 2011 od 10 do 23 hodin: Radegast den 

s podtitulem Radegast svolává svůj kmen

www.radegast.cz

 Pivovar Velké Popovice
Kozel hasičem 24. 9. 2011 od 10 hodin
Nenechte si ujít hasičské slavnosti před branou Vel-

kopopovického pivovaru.

www.pivovar.kozel.cz

 Slaný
Poznejte památky Slánska − Martinicové
17. 9. od 9 hodin – celodenní výlet za historií šlech-

tického rodu Martiniců ze Slaného na Smečno. Ná-

vštěva jinak nepřístupných objektů ve Smečně a ve 

Slaném. Sraz na výlet je v 9 hodin před infocentrem 

na Masarykově náměstí ve Slaném. Vstupné 45 Kč. 

www.infoslany.cz

 Třebíč
Divadlo Pasáž, Masarykovo náměstí 1323, Třebíč

13. 9. 2011 od 19 hodin: Jean-Luc Lemoine: Láska 

a  párečky − představení Divadelní agentury So-

phia Art. Mistrovsky napsaná, místy i hořká kome-

die vychází z reálných životních situací. Hrají: Simo-

na Postlerová, Kateřina Janečková, Ján Révai, Karel 

Zima, Ernesto Čekan. Režie: Jaromír Janeček.

www.mkstrebic.cz

Žamberk
10.9.2011 od 10 hodin
100.výročí založení muzea v Žamberku. – městské 

slavnosti. Připraveny jsou koncerty, besedy, šermí-

ři, kejklíři, dechovka a loutkové divadlo. 

www.zamberk-cz

KAM za kulturou

Foto: Ondřej Pýcha
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Necelých 30 kilometrů od hraničního přecho-

du Strážný směrem na Mauth se v Národním parku 

Bavorský les nachází 1300 metrů dlouhá dřevěná 

lávka, jež umožňuje pohyb neporušenou přírodou 

ve výšce 8 až 25 metrů nad zemí. Zážitek z  nové 

perspektivy je završen výstupem na 44 metrů vy-

sokou fascinující rozhlednu ve tvaru obrovského 

vejce. Nabízí se z  ní téměř neomezený výhled na 

okolní husté zelené lesy a majestátní hory Bavor-

ského lesa na jedné straně a  na kulturní, pečlivě 

obhospodařovanou krajinu na straně druhé. Za 

příznivých povětrnostních podmínek je možné do-

hlédnout až k Alpám.

Většina návštěvníků jistě ocení, že je celá stez-

ka bezbariérová. Do výšin mezi stromy tak mají 

přístup nejen lidé na invalidním vozíčku, ale i  ro-

diče s dětmi v kočárku. Masivní dřevěné podpěry 

a  transparentní postranní síť zajišťují naprostou 

bezpečnost a  skvělý zážitek bez rizika. Nejen pro 

malé a mladé návštěvníky, ale i pro ty, kdo zůstali 

mladí duchem, je na stezce nainstalováno sedm 

zážitkových zastavení s  různými lanovými prvky, 

kymácející se lávkou, visutou hrazdou či kladinou.

Podél celé lávky jsou rozmístěny didakticky 

zpracované naučné tabule, které informují o míst-

ních rostlinných a  živočišných druzích a  jejich ži-

votních podmínkách. Názorně je zde vysvětlena 

biologická rozmanitost horského lesa, dále proces 

rozpadu dřeva či boj o  dostatek světla ve smíše-

ném lese. Každý návštěvník tak může nejen pohle-

dem, ale i  pohmatem proniknout do tajemného 

„lesního království“.

Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek a  vy-

dejte se objevovat nové perspektivy už dnes!

Více informací na  
www.stezkavkorunach.cz 

Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Spiš, Piešťany, 
Bratislava

  Horká podzimní nabídka: hotel SOREA ĽUBOVŇA 

s 50˝% slevou!

  S vnoučaty po stopách mého mládí: vyberte si 

SENIOR balíček od 55 let výše a k němu balíček 

KIDS! Až dvě vnoučata zdarma. 

www.sorea.sk

Stezka v korunách stromů
Nejdelší stezku v korunách stromů na světě (Baumwipfelpfad) najdete u města 
Neuschönau v Bavorském lese. Můžete se na ni vydat kdykoli, kromě Štědrého dne 
je otevřena denně.  A od nás to sem navíc není nijak daleko! 

Navštivte největší žulové moře v Evropě & fascinující letové ukázky dravců v Parku dravých ptáků

Tel. 09232 602-162 

Fax 09232 602-169
Jean-Paul-Str. 5   

95632 Wunsiedel    

Skalní labyrint Luisenburg

& Park dravých ptáků 

Katharinenberg

WUNSIEDEL
FESTSPIELSTADT

Tourist-Information Wunsiedel 

kultur@wunsiedel.de www.wunsiedel.de

Jedinečné
  

Lákavé podzimní 
a prodloužené pobyty 
v hotelech SOREA!
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže červenec−srpen 2011
Celkem došlo 1628 odpovědí, z toho 1520 e-mailů a 108 dopisů

Léto s pětilistou růží
Otázka první: Co bylo životním heslem Viléma z Rožmberka? (Festina Lente 

– pospíchej pomalu) 

Otázka druhá: Jak se jmenoval zakladatel církevního školství v USA, první 

americký svatý a rodák z Prachatic? (Svatý Jan Nepomuk Neumann)

Otázka třetí: Jak se jmenoval původní hospodářský dvůr v místech dnešního 

zámku Kratochvíle? (Leptáč)

Otázka čtvrtá: Z  jakého německého výrazu je odvozováno jméno města 

Český Krumlov? (Krumme Aue – Křivý luh)

Otázka pátá: Jak Bílá paní Rožmberská ohlašuje významné události? (Pro-

střednictvím barvy svých rukaviček)

Celkem soutěžilo: 283 čtenářů, správné odpovědi: 188, špatné odpovědi: 95

Výherci: Monika Karasová, Králův Dvůr; Jana Křížová, Brno; Ing. Alena Kuřino-

vá, Bavorov; Kateřina Rohošková, Praha 4; Jiří Šťastný, Mimoň

Edice ČT 
Otázka: V jakém městě se narodil režisér František Filip? (V Písku)

Celkem soutěžilo: 305 čtenářů, správné odpovědi: 304, špatná odpověď: 1

Výherci: Naďa Jínová, Olomouc; Jana Kapustová, Vodňany; Vlastimil Hrodek, 

Vimperk

Kartografi e Praha
Otázka: Kde proběhla historicky největší bitva na našem území? ( b: u Hradce 

Králové roku 1866)

Celkem soutěžilo: 248 čtenářů, správné odpovědi: 174, špatné odpovědi: 74

Výherci: Hana Čermáková, České Meziříčí; Jan Weber, Pardubice; Michal Ze-

man, Dobruška

Dětský ráj na zámku Berchtold
Správné odpovědi: 1. b) Rákosníček, 2. b) čerta, 3. c) vlak, 4. a) Otík, 

5. a) tříhlavý drak, 6. b) skřítek, 7. c) Hluboká nad Vltavou, 8. b) Horymír

Celkem soutěžilo: 241 čtenářů, správné odpovědi: 210, špatné odpovědi: 31

Výherci: Šárka Krejčová, Čerčany; Martina Vaňková, Praha 9; Ondřej Jakubše, 

Pelhřimov

Léto v Kroměříži
Otázka: Můžete jmenovat alespoň jednoho světoznámého hudebního skla-

datele, jehož rukopis je uložen v hudebním archivu kroměřížského Arcibiskup-

ského zámku? (J. A. Vejvanovský, A. M. z Otradovic, H. I. F. Biber, J. H. Schmel-

zer, A. Poglietti, W. A. Mozart, J. Hayden)

Celkem soutěžilo: 190 čtenářů, správné odpovědi: 168, špatné odpovědi: 22

Výherci: Monika Josefíková, Přerov; Zuzana Votroubková, Černá Hora; Ing. Ka-

rel Horký, Cheb; Antonín Olt, Kolín; Ing. Pavel Stolina, Tábor

Co je to?
Otázka: Co je na obrázku? (Kvilda) 

Celkem soutěžili: 2 čtenáři, ani jedna odpověď nebyla správná

Křížovka
… nalezena řada pohozených kostí…

Celkem soutěžilo: 359 čtenářů, správné odpovědi: 353, špatné odpovědi: 6

Výherci: Lenka Čermáková, Košetice, Mila Smidová, Kyjov, Jan Řípa, Česká 

Lípa

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři z oko-

lí distribučního místa Plzeň. Poměr počtu odpovědí v  závislosti na 

počtu obyvatel rozhodl, že prestižní certifi kát MAZANÍ ČTENÁŘI udě-

luje redakce magazínu KAM po Česku Informačnímu centru města 

Plzeň, nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Plzeň. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

MAZANÍ ČTENÁŘI
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání červenec – srpen 2011

Tajenku křížovky a odpověď 

na otázku v nové soutěži zašlete 

do 15. zaří 2011 

na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Dvakrát třem 

autorům správných odpovědí 

zašleme mapu.

Nová soutěž: Co je to? Víte, jaké místo je na obrázku?
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Babí léto s Českou inspirací
Pokud stále váháte, kam na výlet se svými blízkými, máme pro vás pravou českou inspiraci z osmi překrásných měst: 

Nabídka kulturních pořadů „inspiračních“ měst je stejně pestrá jako paleta barev babího léta! 

www.ceskainspirace.cz

Kutná Hora
16.−18. 9. 

Kutnohorský varhanní festival na 

konci léta je oslavou mnohasetleté 

tradice varhanářství a varhanictví, 

kterou si město uchovalo dodnes

Jindřichův Hradec
23.−25. 9. 

Za barokní hudbou 

se můžete vydat 

do Jindřichova Hradce 

na 17. ročník Hudebních slavností 

Adama Michny z Otradovic

Třeboň
24. 9. 

Svatováclavské slavnosti s dobovým 

tržištěm můžete navštívit také na 

jihu Čech v malebné Třeboni

Polička
24.−25. 9. 

Šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, 

ohnivé večerní vystoupení, 

to je zcela nová akce Slavnosti lovu 

na hradě  Svojanov u Poličky

Hradec Králové
28. 9. - 28. 10. VIII. 

Čekání na Václava 

– festival velkých malých divadel

Klicperovo divadlo, Studio Beseda, 

scéna V podkroví

Telč
10. 9. 

Dny evropského kulturního dědictví 

v Telči s bohatým hudebním 

doprovodným programem 

− akce určená všem 

bez rozdílu věku

Cheb
10. 9. 

Fanoušci folkové hudby jistě zamíří 

do západočeského 

Chebu na populární festival 

Babí léto, který se opět vrací 

do města

Litomyšl
15.−18. 9. 

Za klasickou hudbou 

se můžete vydat na festival 

Mladá Smetanova Litomyšl



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

Turistické magazíny
KAM po Česku 

(česky)

OPEN Czechia
(polsky, slovensky)

Travel EYE
(německy, anglicky)

KAM na výlet 
(česky)

www.kampocesku.cz

Jaro na blatech,

to je něco

Vlčnovská 

jízda králů

Májové cyklotoulky 

Jeďte až tam, 

kde jste dosud 

nebyli

ročník V., vydání duben 2011

www.kampocesku.cz  KAM na výlet  KAM pro děti  KAM do regionu

KAM
ročník V., vydání květen 2011

ZDARMA

po Česku
Turistický magazín

EYE

www.kampocesku.cz

The Czech summer  is worth it!

Der tschechische  Sommer lohnt sich!

 Year/Jahrgang 5, July/Juli - September 2011

Pohádkové Česko se skřítkem Cimbuříkem

Nahlédněte do duše našich památek

ročník V., vydání duben 2011

Turistický magazín ročník I., vydání červen 2011

po
památkách

ZDARMA

www.kampocesku.cz 

ZDARM


