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V  Cenách Kudy z  nudy bojovaly turistické cíle o  prvenství ve  třech 

kategoriích (tradiční cíl, novinka sezony a  podnikatelský počin) a  dále 

pak v jednotlivých regionech. Soutěž měla dvě kola. V její neveřejné části 

vybrali z katalogu Kudy z nudy odborníci v cestovním ruchu reprezenta-

tivní desítku nabídek pro každý ze 17 turistických regionů. Pro ty mohla 

hlasovat veřejnost od 20. 6. do 30. 9. a čtenáři mohli do hlasování doplnit 

také své tipy. 

Ceny Kudy z nudy 2011 
Do soutěže internetového portálu Kudy z nudy 

o nejoblíbenější turistickou nabídku pro rok 2011 se zapojilo 

11 tisíc lidí, kteří rozdělili téměř 100 tisíc hlasů. První místo si 

podle návštěvníků portálu zaslouží skalní město u Adršpachu. 

Také na druhém místě skončila přírodní památka – vyhlídka 

Belvedér v Českém Švýcarsku. Pomyslnou bronzovou medaili 

hlasující udělili hradu Karlštejn. 

!

www.kudyznudy.cz

1. Skalní město u Adršpachu 

TOP 10 (podle počtu hlasů)
 1. Skalní město u Adršpachu 890

 2.  Belvedér − nejhezčí vyhlídka 

na České Švýcarsko 864

 3.  Karlštejn − za mistrem Theodorikem 

i Otcem vlasti 835

 4.  Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře  826

 5.  DinoPark Harfa Praha  793

 6.  Nově otevřená naučná stezka 

v Prachovských skalách 790

 7.  Termální bazény Wellness Horal  778

 8.  Hrad Trosky − symbol Českého ráje  776

 9.  Exkurze na Letišti Praha 760

 10.  Hrad a zámek v Jindřichově Hradci 742

 

5. DinoPark Harfa Praha 6. Nově otevřená naučná stezka 

v Prachovských skalách

7. Termální bazény Wellness Horal 8. Hrad Trosky − symbol Českého ráje 

2. Belvedér − nejhezčí vyhlídka 

na České Švýcarsko  

3. Karlštejn − za mistrem Theodorikem 

i Otcem vlasti

4. Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 
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Milí čtenáři,
podzim je tu, což 

může mít vliv na naše 

peněženky kvůli ná-

kupům medikamentů 

na plískanicové nedu-

hy. Protože už ale naše 

babičky tvrdily, že neléčená rýma trvá týden a lé-

čená sedm dní, ušetříme, když si doma poležíme 

v teplotách, třebas tropických. Nemocenská sice 

nepotěší o výplatě, ale přecházení chřipky nás 

může přijít mnohem dráž. Jsou tu ale také náku-

py horší, předvánoční, a věřte mi, že řetězce jsou 

na nás připraveny mnohem lépe než silničáři na 

zimu. Zadlužit se nákupem nepotřebných vánoč-

ních dárků je stejně pošetilé jako si myslet, že daně 

jsou poznaná nutnost. A protože nás je už sedm 

miliard, nechte něco i ostatním.

Zimní čas s sebou kromě plískanic a polízanic 

přináší také zimní večery, které jsou zvláště pro 

osaměle žijící dlouhé a deprimující. Vždy je lepší 

mít někoho či něco než nikoho a nic. Proto ať ne-

skončíte jako jistý muž, který za opravdu dlouhého 

zimního večera řekl manželce, že od ní odchází, 

a odešel z bytu na chodbu. Tu slyší výstřel a řek-

ne si: „Zastřelila se.“ Pln strachu se vrací do bytu, 

kde zjistí, že manželka jen otevřela šampaňské. 

Proč tedy chlapi občas blbnou? Možná je to stej-

né, jako když první suspenzor pro cyklisty vyrobili 

roku 1874, ale první cyklistickou přilbu až v roce 

1974. Jinak řečeno, trvalo sto let, než mužským 

došlo, že je třeba chránit si i jiné orgány. Se vztahy 

je to podobné. 

Nedělejme proto zbrklá rozhodnutí, zvláště 

pak novoroční. Splnitelným předsevzetím vám 

může být třeba to, že navštívíte u nás taková místa, 

o kterých jste dosud neslyšeli. Zimní vydání KAMu 

přináší neuvěřitelně bohatou nabídku tipů, kam se 

můžete vydat. Vedle podzimních výletů přírodou 

nebo lákavých pozvání na výborné lyžování to 

jsou také adventní akce na náměstích, jarmarky, 

koncerty či výstavy. Závěrem mi dovolte jménem 

naší redakce popřát vám klidný podzim a stejně tak 

i vánoční svátky. Vykročte prosím do příštího roku 

moudře, s hlavou vztyčenou a hlavně ve zdraví.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vychází 4. 1. 2012Vych
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 Dopisy čtenářů

Empírový řetězový most u obce Stádlec je ve-

lice hezká technická památka, kterou jsme letos 

s velkým obdivem zhlédli při jednom z mnoha vý-

letů po naší vlasti. Časopis KAM po Česku je nám 

také velkou inspirací.  Vladimír Verner, Nymburk

Nasmál jsem se velice u soutěže KAM pro děti 

a otázky č. 5 možnosti c) – moje okamžitá reakce 

na ni by asi nebyla ke zveřejnění. Teď si přečtu vše 

ostatní, přinášíte zase nepřeberné množství tipů 

k návštěvě zajímavých míst. 

Díky, Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou

Pan Horníček tvrdil, že necvičí − stáčí se smát, 

protože smíchem rozpohybujeme v těle nejvíce svalů.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč mi ještě 

nepřišlo domů říjnové číslo magazínu KAM po Čes-

ku, přestože mám zaplacené předplatné. 

Michal Zatloukal

Nedoručení magazínů vzniká nejčastěji na trase 

Česká pošta−dopisní schránka. Náhradní výtisk Vám 

byl opětovně zaslán. Věřím, že došel v pořádku. 

Dobrý den, s  touto soutěží se nám doma na-

skytla příležitost popovídat si o starých pražských 

pověstech, strašidlech a tajemných zákoutích, kte-

rá znám z knížky V. Cibuly. Naše (už malá školačka) 

Adélka se dnes těší spolu s námi, i když přiznává, že 

se také trochu bojí − přece jen jí bezhlavá strašidla, 

kostlivci, vltavští vodníci a různé bludné duše na-

hánějí strach.  Martina a Adélka Pokorných, Liberec

Holt Praha je Praha. Kde jinde najdete na jeden 

metr čtvereční tolik strašidel? 

Vážená redakce, připadá mi, že na www.kam-

pocesku.cz v  sekci soutěže některé odpovědi ne-

odcházejí. Uvítala bych také možnost poslat všech-

ny odpovědi najednou. Jinak jsem s  magazínem 

moc spokojená, schovávám si všechna čísla a často 

podle reportáží a zajímavostí v nich plánuji turisti-

ku a výlety.  Iva Musilová, Židlochovice

Náš web připravují lidé, kteří hovoří mně nezná-

mou řečí, přesto jsem byl ujištěn, že vše funguje, jak 

má. Hromadný formulář se prý technicky připravuje, 

tak jim to věřím. Co mi ostatně zbývá? Jen doufám, 

že to bude brzy. 

Dobrý den, kde mohu získat vaše magazíny 

KAM, EYE a OPEN?  Pavlína Říhová, Krnov

KAM posíláme do infocentra Krnov a OPEN i EYE 

čtvrtletně do  ostravského infocentra na magistrátu. 

Jinak si můžete jejich zasílání objednat také v  naší 

redakci. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

válečnou slávou. Vyhrál pařížský kuchař Nicholas 

Appert, který objevil skleněnou konzervu. Netr-

valo dlouho a 25. dubna 1810 přišel anglický ob-

chodník Peter Durand s konzervou plechovou, na 

kterou získal od svého krále patent. A  tak nebýt 

plastů, taháme se s konzervami dodnes.  -lgs-

Nejstarší písemná zmínka o „přístroji“ sloužící-

mu k určování světových stran je stará už 1700 let. 

Pochází z Číny, kde tamním mořeplavcům poslou-

žil kus magnetovce plovoucí na dřevěné podložce 

v nádobě s vodou. Pozdější kompas užívaný stře-

dověkými námořníky už měl střelku, označenou 

na konci směřujícím k severu. Ta byla umístěna na 

osičce v pouzdře, kde na dně byla nakreslena růži-

ce znázorňující světové strany. Věděli jste, že ještě 

dnes si můžete kompas sami vyrobit? Potřebujete 

k  tomu jen jehlu, kterou několikrát podélně po-

hladíte magnetem, položíte na víčko od PET lahve 

a vše pak dáte na klidnou vodní hladinu. Jehla se 

okamžitě natočí ve směru sever−jih. Sice neurčíte 

sever, ale zmenšíte výběr ze čtyř možností na pou-

hé dvě. 

Oproti kompasu má konzerva mnohem mladší 

historii. Sáhá do doby napoleonských válek, kdy 

Bonaparte vypsal výběrové řízení (1795) na doda-

vatele, který objeví způsob uchovávání potravin, 

jež potřebovaly jeho armády při pochodech za 

Kompas a konzerva
Jak spolu souvisí? V době plastové už nijak, ale bývaly doby, kdy docela dost. 
Konzerva bývala nepostradatelná na trempských výpravách i na rodinných 
dovolených za hranice všedních dní, a to ještě koncem minulého století. 
A kompas? Ten nám donedávna pomáhal orientovat se v mapě (velké, skládané, 
papírové věci), protože navigace ještě nebyly. Nepředstavitelné, že?

IV. Bavor (od roku 1314 římský král, od roku 1328 

císař Svaté říše římské). U francouzského dvora ale 

Karel potkal Pierra de Rosieres (pozdějšího pape-

že Klementa VI.), který byl nejen jeho učitelem, ale 

také přítelem a  později velkým spojencem. Roku 

1346 proběhla volba Karla za římského vzdoro-

krále a  před 665 lety, 26. listopadu, byl v  Bonnu 

také korunován. Bitva u Kresčaku (1346) připravila 

o život českého krále Jana Lucemburského a Kar-

la usadila 1. září 1347 na český trůn. Poté zasáhla 

náhoda v podobě náhlé smrti císaře Ludvíka Bavo-

ra (1347 na lovu medvědů), dříve než mohlo dojít 

k rozhodujícímu střetu s Lucemburky. Tak byl Karel 

roku 1349 právoplatně zvolen a korunován králem 

Svaté říše římské. Bavorův syn Ludvík V. Bavorský 

sice prosadil zvolení anglického krále Eduarda III. 

za římského vzdorokrále, ale Eduard pochopil mar-

nost svého počínání a titulu se zanedlouho vzdal. 

Roku 1355 byl Karel korunován králem italským, 

burgundským a v dubnu 1355 v Římě slavnostně 

také císařem římským. V politice to tak prostě cho-

dí už od nepaměti.  Josef Grof

Dostalo se mu všeho, pro což mohl být na po-

čátku čtyřicátých let 14. století favoritem na hod-

nost římského panovníka, a to nejen papežské ku-

rie. V cestě mu však stál význačný rival, císař Ludvík 

Známosti, štěstí, náhoda...
Karel (křtěný Václav) se narodil 14. května 1316 v Praze Elišce Přemyslovně a Janu 
Lucemburskému. Kroniky sice uvádějí, že se cítil být více Přemyslovcem než 
Lucemburkem, ale vzdělání se mu dostalo u dvora francouzského. Tady se také 
oženil s francouzskou Blankou z Valois a po svém kmotru, francouzském králi, 
přijal jméno Karel. 
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KAM na výlet s:
Eliškou Haškovou Coolidge

Vášeň jménem lyžování
Lyžování jako způsob cestování existovalo už velmi dávno. Svědčí o tom nález lyží 
ve Švédsku z období 2500 před naším letopočtem. Koho by ale napadlo, že se lyže 
jednou stanou sportovní vášní? 

Kromě již zmíněného nálezu nejstarších lyží 

hovoří o  jejich stáří také skalní kresba lyžaře na-

lezená na norském ostrově Rodoy pocházející ze 

stejné doby. Není tajemstvím, že historie zemí se-

veru je s lyžemi a lyžováním úzce spjata. Bez lyží se 

tu v minulosti neobešly dokonce ani mnohé bitvy. 

Ale až v  19. století, kdy se lyžování stalo celoev-

ropským fenoménem, se lyže díky skandinávským 

emigrantům dostaly také do Severní Ameriky. V té 

době jsme ještě v Čechách neměli o lyžích ani po-

nětí. Přestože se lyžování vyvinulo z  pohybu po 

sněhu, především na sněžnicích, které jsme znali 

dříve než lyže, první lyže do Krkonoš přivezl až roku 

1892 hrabě Jan Harrach. 

Dal tak základ turistickému i  závodnímu ly-

žování v  českých zemích. Už v  roce 1895 vznikl 

v  Jilemnici Český krkonošský spolek Ski a brzy se 

uskutečnily i první závody. 

Nejkvalitnější české lyže a  snowboardy dnes 

vyrábí největší domácí výrobce Sporten z  Nové-

ho Města na Moravě. Jejich lyže se stoprocentně 

vyrovnají světoznámým výrobcům a  v  lecčem je 

i předčí. Spokojenost zákazníků a kvalitu zdejších 

lyží potvrzuje i fakt, že 80−90 procent produkce je 

určeno pro export.  Marcela Kohoutová

Kterak Žižka lišce ryšavé kožich vyprášil
Letos tomu bude 590 let, co začalo jedno z nejdůležitějších střetnutí husitských 
válek − boj o Kutnou Horu (8. prosince 1421 − 10. ledna 1422). V několika menších 
střetnutích se utkala spojená husitská vojska (Táboři, Orebité, Pražané a husitská 
šlechta) vedená Janem Žižkou s oddíly říšského a uherského krále Zikmunda 
Lucemburského. 

Vše začalo 8. pro-

since 1421, kdy ke 

Kutné Hoře přitáhnul 

již zcela slepý Jan Žiž-

ka. Protože Němcům 

v  Hoře nedůvěřoval, 

vybral si ke střetu se 

Zikmundem vyvýšený 

svah za Kouřimskou 

branou. Útokům uher-

ské a  rakouské jízdy 

se statečně bránil za 

vozovou hradbou, kterou nezničilo ani stádo krav, 

jež proti ní bylo hnáno. Zikmundovým vojákům se 

však podařilo za Žižkovými zády vniknout do měs-

ta, čímž se husité odříznutí od zásob a  obklíčení 

nepřáteli dostali do nebezpečné situace. Žižka se 

proto 22. prosince před rozedněním rozhodl pro-

bít z  obklíčení a  zaujmout výhodnější pozici na 

úpatí hory Kaňk. Královští byli jeho nočním, tehdy 

naprosto neobvyklým výpadem tak překvapeni, že 

se nezmohli na odpor, a Žižka mohl v klidu 

ustoupit do Kolína. Liška ryšavá slavila, za-

tímco mazaný hejtman sbíral v  Kolíně síly 

k útoku, který přišel 6. ledna 1422. Zaútočil 

na nic netušící Uhry u Nebovid a obrátil je 

na panický ústup. Žoldnéři ale ještě stačili 

v noci z 6. na 7. ledna zapálit Kutnou Horu 

a ustoupit k Německému (dnes Havlíčkovu) 

Brodu. Husité, věřte nebo ne, začali město 

hasit, a  jakmile se situace uklidnila, vydali 

se křižáky pronásledovat. Dostihli je sice 

u obce Habry, ale královští utekli dřív, než 

se husité přiblížili na dostřel. Část prchající Zik-

mundovy armády se opevnila v  Německém Bro-

dě, aby kryla ústup krále, ale už 9. ledna Žižka na 

město zaútočil tak prudce, že se Brod druhého dne 

vzdal. Nenávist k  žoldákům i  kutnohorským vra-

hům husitů si kališníci proti Žižkově vůli vybili na 

mužích města. To byl konec křížové výpravy, kdy 

Žižka lišce ryšavé kožich vyprášil a  své postavení 

v Čechách upevnil.  Antonín Fridrich

Eliščin dědeček byl prezidentem burzy a hlav-

ním akcionářem tiskového podniku Melantrich. 

Za okupace byl 5. června 1942 popraven nacisty, 

protože opakovaně odmítl jejich nabídky ke spo-

lupráci. V  roce 1948 odcestoval její otec na po-

zvání americké vlády pracovně do New Yorku, ale 

únorové převzetí moci komunisty ho přimělo, aby 

tam zůstal. O rok později vyhnal režim také Elišku 

s maminkou a tříletým bratrem, a to nejen z rodné 

vily, ale i ze země. Eliška s maminkou a bratrem byli 

nuceni utéci přes hranice do Německa. Po krátkém 

pobytu ve Francii odletěla Eliška v říjnu 1950 sama 

do USA za tatínkem.

V 35 letech se provdala za významného americ-

kého bankéře. O tři roky později se jim narodila dce-

ra Alexandra. Profesní kariéru začala v Bílém domě 

ve 22 letech jako zvláštní asistentka pěti amerických 

prezidentů a po osmnácti letech přešla na minister-

stvo zahraničních věcí USA. Od roku 1991 často ces-

tovala s rodinou do Prahy. V roce 1998 se natrvalo 

vrátila s těžce nemocným otcem do Čech. Určitě ne-

bude bez zajímavosti požádat paní Elišku Haškovou 

Coolidge o její tip na výlet, nemyslíte? 

Mým nejoblíbenějším místem v  České republice 

je kromě Prahy zcela určitě Šumava. Často navštěvuji 

zámeček v Kundraticích − zdědila jsem jej po babičce 

a dědečkovi, který byl popraven v roce 1942, protože 

odmítl spolupráci s nacisty. Dědeček František Hašek 

a jeho hosté často nacházeli klid a duševní naplnění 

na kopečku hluboko v  lese v  naší kapličce Svatého 

Vintíře u „Dobré vody“. U této kapličky je pohřben můj 

otec. Ráda zde trávím ozdravující chvíle zamyšlení 

a čerpání životní síly. Místo je přístupné všem, kdo se 

chtějí duševně posílit a připomenout si poustevníka, 

jenž se v 10. století věnoval šíření mezilidských vzta-

hů, které byly právě v  těchto pohraničních místech 

v novodobé historii tak často silně narušeny.

Děkuji Vám za tip na výlet, který je, vylíčený na 

pozadí Vašeho životního příběhu, doporučením 

o to vzácnějším.  Luděk Sládek
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katolizaci a germanizaci, za což byl pronásledován. 

Do dějin vstoupil jako spisovatel a historik, ale také 

jako nekritický Hájkův obdivovatel, od kterého 

přijal mnohé z historických omylů. Zastavila ho až 

nemoc a pozdější slepota. Bohuslav Balbín je beze-

sporu jednou z největších osobností české barokní 

historie. Zemřel 29. listopadu 1688, čtyři dny před 

svými 67. narozeninami, a  pochován je v  kryptě 

kostela sv. Salvátora v Praze.

Josef Grof

Mušlí nebo lžící 
Paleolit – už v paleolitu se k jídlu užívaly lžíce. Před-

tím jejich úlohu zastávaly mušle nebo kousky dřeva. 

Lžíce tvarem podobné těm dnešním začali používat  

Římané v 1. století n. l. na omáčky. Ve středověku se 

vyráběly lžíce dřevěné, z rohoviny, poté i pocínované, 

mosazné a pro šlechtu zlaté či stříbrné. Běžnou sou-

částí stolování se lžíce stala ale až koncem 15. století.

Litina je slitina
4. století př. n. l. – v Číně se v této době již vyráběla 

litina (slitina železa s uhlíkem, uhlíku je více než 2 %). 

Evropané dospěli k výrobě litiny až ve 14. století n. l. 

Začaly se z ní vyrábět také zbraně a střelivo. První 

doložená zpráva o lití litinových koulí v Karlově Huti 

je z roku 1596. Třicetiletá válka dala podnět k výrobě 

a užívání dělostřelecké litiny.

Král železný a zlatý
1261 – 25. 12. byl v kostele svatého Víta na Pražském 

hradě korunován českým králem Přemysl Otakar II. 

Příjmy královské pokladny znásobil založením mno-

ha královských měst, kam pozval také řemeslníky 

a kupce. Jeho moc pocházela jak z promyšlených 

politických kroků, tak z válečných tažení. Odtud také 

jeho přídomek „král železný a zlatý“. 

Král kacířem
1466 – 23. 12. uvrhl papež Pavel II. českého krále 

Jiřího z Poděbrad do klatby, prohlásil ho za kacíře 

a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Této pří-

ležitosti využil uherský král Matyáš Korvín, bývalý 

Jiříkův zeť, a postavil se do jejího čela. Útok křižáků 

byl ale u Vilémova ve východních Čechách odražen 

a zajatý Matyáš slíbil, že od dalšího boje upustí. Ale 

znáte to, sliby chyby. 

U lavice dítě stálo…
1811 – 7. 11. se narodil spisovatel Karel Jaromír Er-

ben, známý především jako sběratel lidové poezie. 

Výsledkem jeho sběratelské vášně byly tři svazky 

Písní národních v Čechách. Vlastní tvorbu pak před-

stavuje kniha básní Kytice z pověstí národních. Jeho 

dílo je proslulé mezi všemi generacemi, alespoň pár 

veršů z Polednice odrecituje snad každý z nás.

Byl lásky čas
1811 – 16. 11. zemřel básník Karel Hynek Mácha, 

autor Máje. Ve své době se Máj dočkal nepochopení 

i kritiky, dnes ale zná úvodní verše každý. Mácha 

nebyl jen oním romantikem, který napsal dílo patřící 

mezi literární klenoty. Deník a dopisy snoubence 

Eleonoře představují žárlivou stránku Máchovy po-

vahy a jejich erotický obsah je ve srovnání s roman-

tikou Máje překvapující. 

Patentem se sice v  českých  zemích zrušilo ne-

volnictví, ale nahradilo ho „mírnější“ poddanství, 

které i  nadále ukládalo robotu a  vydrželo až do 

roku 1848. Poddaní byli sice zbaveni povinnosti vůči 

vrchnosti, ale jejich naturální a peněžní povinnosti 

zůstaly beze změny. Poddaní 

se ale mohli konečně svo-

bodně stěhovat, odcházet na 

řemeslo, do vznikajících ma-

nufaktur, a  to i  mimo hranice 

panství. Bez souhlasu mohli 

uzavřít sňatek s osobami mimo 

panství a  posílat své děti do 

učení i  na studia. Díky tomu 

došlo k  nárůstu vzdělanosti, 

migraci do měst a  podpoře 

podnikání, což dalo základ 

pozdější průmyslové revoluci 

v  Čechách. Jako poděkování 

oblíbenému císaři začali naši 

předkové v  hojné míře dávat 

svým synům jméno Josef.

Věděli jste, že až do roku 1771 existovalo jen 

křestní jméno a  místo příjmení se uvádělo „N“? 

Díky soupisu z  roku 1651 ale víme, že nejčastější 

mužská křestní jména toho roku byla Jan, Jiří, Ond-

řej, Jakub, Martin, Pavel, Matyáš, Řehoř, Vít, Václav, 

v  roce 1918 Josef, František, 

Karel, Jan, Jaroslav, Václav, An-

tonín, Miroslav, Vladimír, Alois 

a 2009 Jakub, Jan, Tomáš, Lu-

káš, David, Adam, Matěj, On-

dřej, Vojtěch, Daniel. Ženská 

jména roku 1651 byla Maria-

na, Kateřina, Anna, Marie, Do-

rota, Markéta, Voršila, Alžběta, 

Magdalena a Eva, v roce 1918 

Marie, Anna, Božena, Ludmi-

la, Růžena, Františka, Anežka, 

Vlasta, Věra, Emilie a  v  roce 

2009 Tereza, Eliška, Natálie, 

Adéla, Anna, Karolína, Barbo-

ra, Kateřina, Lucie, Veronika. 

Ludmila Kurešová

Narodil se do nepříliš bohaté erbovní králové-

hradecké měšťanské rodiny jako potomek rytíř-

ského rodu Balbínů z Vorličné (původně Škvorni-

ců), kterého při křtu držel na rukou sám Albrecht 

z  Valdštejna. Rodina žila v  domě, který je dnes 

součástí bývalého komplexu jezuitských kolejí 

Nové Adalbertinum. Po smrti otce Lukáše Škvorni-

ce (1622) ho na zámku Častolovice, kam se s mat-

kou přestěhoval, vychovával Ota z  Oppersdorfu. 

Od mládí rád četl, což dokázal tím, že měl v sedmi 

letech třikrát přečtenou Kroniku českou Václava 

Hájka z  Libočan. Není divu, že klukovi dychtící-

mu po historii učarovalo Hájkovo živé a  poutavé 

kronikářské vyprávění. Bohužel ovlivnilo i  jeho 

další život. Od deseti let chodil do jezuitské školy 

a  v  patnácti vstoupil do řad Tovaryšstva Ježíšova. 

Navzdory tomu, že měl jako jezuita v popisu práce 

pobělohorskou rekatolizaci našeho národa a  psal 

výhradně latinsky, snažil se psát proti necitlivé re-

Romantický jezuita 
Letos 3. prosince si připomínáme 390 
let od narození královéhradeckého 
rodáka Bohuslava Balbína. Možná 
právě proto, že se narodil v památném 
roce 1621, byl velkým vlastencem, 
obhájcem českého jazyka a významnou 
osobností českého baroka. 

Císař osvícený, pokrokový
Prvního listopadu uplyne 230 let ode dne, kdy Josef II. vydal takzvaný Patent 
o zrušení nevolnictví. Stal se tak jedním z prvních představitelů osvícenského 
absolutismu panovnických domů Evropy, který již v 18. století pochopil, že 
otrokářství jako řád je přežitek. 

Historia 
magistra vitae
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mu pánu.“ Na umělce-bouřliváky, kteří nepřijímají 

regule společnosti, však tehdy ještě nebyla vhodná 

doba. Jeho příznivci ho zavrhli. Mozartovi se nikdy 

nepodařilo najít místo odpovídající jeho kvalitám 

a  talentu. Jeho obrovský hu-

dební odkaz byl plně doceněn 

až v současné době.

Na podzim roku 1791 se 

nakazil infekční nemocí. Řekl: 

„Jsem blízek smrti. Konec na-

stává dříve, než mi bylo do-

přáno radovat se ze svého 

nadání. Život byl přece jen tak 

krásný. Mým začátkům svíti-

la tak šťastná hvězda, ale kdo 

změní svůj osud?“ Zanedlou-

ho poté, 5.  prosince 1791, ve 

Vídni zemřel. Existují nepod-

ložené spekulace, že byl ot-

ráven, a  jako nepohodlný tak odstraněn. Jistotou 

zůstává, že byl jedním z největších skladatelů doby 

klasicismu.  -jol-

Kombajn
1836 – byly sestrojeny a patentovány první kombaj-

ny, které slučovaly žací stroj a mlátičku. První z nich 

byly taženy šestnácti, třiceti i více koňmi. Zařízení 

kombajnu bylo poháněno pojezdovými koly, pozdě-

ji i parním strojem, kde se pod kotlem topilo slámou. 

Až po sestrojení vlastního pohonu zhruba o sto let 

později začalo jejich masové využívání.

Nalezený ztracený cestovatel
1871 – 10. 11. nalezl Henry Stanley v domorodé 

vesnici Ujiji u jezera Tanganika ve východní Africe 

ztraceného skotského cestovatele Dr. Davida Li-

vingstona. Zpráva o jeho nalezení vyvolala světovou 

senzaci. Dovedete si představit, že by se podobně 

jako tenkrát Livingston ztratil dnes nějaký politik? 

Některé by už asi nikdo ani nehledal. 

Romantik Mánes
1871 – 9. 12. zemřel malíř Josef Mánes, jeden z nej-

významnějších představitelů českého romantismu. 

Je považován za největšího mistra české malby 

a krajinářství. Jeho tvorba byla inspirována životem 

venkovského lidu. Jedním z jeho nejznámějších děl 

je kalendářní deska z roku 1865 na Staroměstském 

orloji, zobrazující alegorii 12 měsíců.

Námořníkům i chudým
1871 – začali Holanďané ve velkém vyrábět margarín. 

Vynalezl ho o dva roky dříve Francouz H. M. Mouriez 

na základě soutěže vyhlášené Napoleonem III., který 

chtěl poskytnout náhražku za máslo francouzskému 

námořnictvu a nemajetným lidem. Kapičky směsi loje, 

odstředěného mléka, vepřových žaludků, kravského 

vemene a sody zřejmě připomínaly kulinářské perly 

(řecky margarites) – tak vznikl název margarín. 

Z dobrodruha spisovatelem
1916 – 22. 11. zemřel na předávkování morfi em 

americký spisovatel Jack London. Slavný spisovatel 

se narodil 12. ledna 1876 jako John Griffi  th Chaney. 

Od mládí žil dobrodružným životem, byl námořní-

kem, zlatokopem, členem pobřežní rybářské hlídky 

i pirátským lovcem ústřic. Bohaté životní zkušenosti 

později zúročil ve svém díle. 

Bojovala s Masarykem
1926 – 26. 11. zemřela v Praze spisovatelka a libre-

tistka Eliška Krásnohorská. Zabývala se emancipač-

ním hnutím a psala také literární kritiky. Zapojila 

se do sporu o rukopisy Královédvorský a Zelenohor-

ský, ve kterém bojovala i proti T. G. Masarykovi. Patři-

la k zastáncům jejich pravosti a druhou stranu v čele 

s Masarykem osočovala z nedostatku vlastenectví.

Růžena Šlemrová se narodila 10. listopadu 

1886 v Plzni v rodině významného českého histo-

rika Bedřicha Macha. O 23 let později, v roce 1909, 

získala své první velké angažmá ve zbrusu novém 

Městském divadle na Vinohradech. Stala se ideální 

představitelkou elegantních a  upovídaných dam 

z vyšších kruhů. Hrála v deseti němých fi lmech a po 

příchodu zvukového fi lmu až do května 1945 byla 

obsazena v  dalších 60 fi lmech. Hvězdou českého 

stříbrného plátna tak byla více než 40 let. Její man-

žel Robert Šlemr patřil mezi zakladatele hostivař-

ských fi lmových ateliérů. Padesátá léta však nepřá-

la tomu, čeho byla Šlemrová symbolem, a  tak už 

pro ni v budovatelském fi lmu nezbylo místo. 

„Potkala jsem ji po letech v  Mariánských Láz-

ních, kde hledala zdraví − zbavená divadla, fi lmu 

a hlavně příjmů. V elegantních, ale už nemoderních 

šatech se usmívala na ty, kteří ji zvědavě okukova-

li. Přitom mi ukazovala jídelnu, kde se lze najíst za 

čtyři koruny,“ vzpomínala na bývalou kolegyni ve 

svých pamětech Olga Scheinpfl ugová. Někdejší 

dáma českého fi lmu zemřela v zapomnění 24. srp-

na 1962 v Praze. Připomeňme si Růženu Šlemrovou 

alespoň dnes její rolí paní Dynderové a roztomilým 

výrokem „Dyndera! On loudí!“ z komedie Hostinec 

u kamenného stolu. Marcela Kohoutová

Mozart se narodil 27. ledna 1756 v Salcburku. 

Za svého života vytvořil neuvěřitelných 626 děl 

světského i  duchovního charakteru (opery, ope-

rety, symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše 

i chorály). Na rozdíl od ostatních 

hudebních tvůrců té doby se 

v  jeho případě kromě hudební 

geniality a  tvůrčí plodnosti pře-

třásá také jeho osobnost – in-

telekt, chování či vztahy. Jistě 

tomu napomohl oscarový fi lm 

režiséra Miloše Formana Amade-

us. Mnozí se poté začali více zají-

mat o jeho hudbu, jiní si odnesli 

pouze poznatek, že to byl drzý 

a nevychovaný „spratek“.

Mozart byl zpočátku oslavo-

ván jako zázračné dítě, miláček 

vyšších kruhů. Brzy se však vy-

manil ze sevření okovů společenských konvencí. 

Například o salcburském arcibiskupovi řekl: „I kdy-

bych měl jít žebrat, nechci už nikdy sloužit takové-

Geniální bouřlivák
„Na jeho fyzickém vzhledu nebylo nic zajímavého, byl malý a jeho tvář kromě 
jeho obrovských, pronikavých očí neznačila žádné známky geniality.“ Tak popsal 
Wolfganga Amadea Mozarta v jeho biografi i český fi lozof František Xaver 
Němeček.

Zapomenutá dáma 
Ve fi lmech třicátých a čtyřicátých let 20. století proslula v rolích dam z vyšší 
společnosti, které si nelze představit jinak než v honosných róbách. V poválečném 
fi lmu už pro ni ale nebylo místo. 

Historia 
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První transport do Terezína
1941 – 24. 11. přijel do Terezína první transport 342 

mladých mužů, tzv. komando výstavby. Toto datum 

je považováno za termín založení ghetta Terezín. Již 

týden poté začaly přijíždět další transporty a byly 

umisťovány v nepřipravených kasárnách. Do konce 

roku 1942 byla do Terezína z Protektorátu deporto-

vána většina židovského obyvatelstva – více než 61 

tisíc mužů, žen a dětí. 

A byla tu mikrovlnka 
1946 – Dr. Percy Spencer se právě zabýval výzku-

mem souvisejícím s radarem a přitom objevil mik-

rovlnnou energii. Užasle pozoroval, jak kukuřice, kte-

rou umístil vedle magnetronu, puká, praská a střílí 

po celé laboratoři. Pochopil, že lze tímto způsobem 

ohřívat potraviny, a tak vznikla mikrovlnka. První 

přístroje byly ještě „těžkopádné“, ale postupně se 

zlepšovaly, až se nakonec staly celosvětovým hitem.

 

Retribuce na Slovensku
1946 – 2. 12. byl Národním soudem v Bratislavě za-

hájen proces s představiteli fašistického Slovenské-

ho štátu. V rámci stíhání zločinů proti státu v letech 

1939–1945 byl mezi jinými odsouzen k trestu smrti 

i Jozef Tiso. Soudní proces je dodnes hodnocen jako 

kontroverzní a dle mínění některých vůči Tisovi jako 

nespravedlivý.

Dětský fond OSN
1946 – 11. 12. byla v reakci na utrpení dětí po 2. svě-

tové válce založena organizace UNICEF, zabývající 

se ochranou a zlepšováním podmínek dětí. Dodnes 

pracuje s vládami a místními komunitami ve 158 

zemích světa. Programy na pomoc dětem jsou fi nan-

covány výhradně z dobrovolných příspěvků, pro-

deje pohlednic a dárkového zboží s logem UNICEF. 

Komunistou z přesvědčení
1951 – 6. 11. zemřel jeden z našich nejznámějších 

herců Jindřich Plachta (vlastním jménem Šolle). 

Zpočátku pracoval jako bankovní úředník a po ve-

čerech hrával divadlo. Brzy se ale stal tak slavným, že 

na jeho komiku žárlil i sám Vlasta Burian. Až do své 

předčasné smrti zůstal nadšeným komunistou, ale 

naštěstí se nedožil politických procesů v 50. letech. 

Léčí i zabíjí
1960 – tvůrcem prvního, byť nedokonalého lase-

ru se stal americký fyzik T. Maiman. Slovo laser je 

zkratkou výrazu anglického Light Amplifi cation by 

Stimulated Emission of Radiation. Český výraz je 

kvantový generátor světla. Od té doby procházel 

laser neustálým vývojem. Používá se k výzkumu, 

měření, v lékařství, technologii, ale i ve vojenství.

Historia 
magistra vitae
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roky později se jeho pohřeb konal pod dohledem 

státní bezpečnosti. 

Nobelova cena se uděluje v  duchu poslední 

vůle švédského vědce Alfreda Nobela, vynálezce 

dynamitu. Jednotlivé komise zveřejňují již v  prů-

běhu října jména nositelů. Ke kuriózní situaci došlo 

v roce 1926, kdy anglický dramatik, prozaik a ese-

jista George Bernard Shaw odmítl přijmout peníze 

za Nobelovu cenu slovy: „Můžu Nobelovi odpustit 

vynález dynamitu, ale pouze ďábel v lidské podo-

bě mohl vymyslet Nobelovu cenu.“  -jap-

Syn námořního 

kapitána zahájil stu-

dia medicíny, která 

však po smrti matky 

opustil a  začal praco-

vat na obchodní lodi 

v  Arktidě. Zanedlouho 

se stal prvním důstojníkem na lodi Belgica, která 

jako první přezimovala v Antarktidě (1897−1899). 

Během prvního překonání severozápadní cesty 

mezi Evropou a Asií získal cenné vědecké poznat-

ky a dokonce určil přesnou polohu magnetického 

severního pólu. Než se mu však podařilo severního 

pólu dosáhnout, „předběhli“ ho jiní. Věděl, že první 

výprava Ch. F. Hallema (1871) skončila katastrofou 

a F. Nansen (1895) došel jen k 86° 14´ severní šíř-

ky. Nevěděl však, že výpravy F. Cooka (1908), R. E. 

Pearyho (1909) a R. Byrda (1926) s cílem dosažení 

pólu letadlem nebyly prokázány. Pearymu bylo 

sice prvenství dlouho přiznáváno, ale poté, co jeho 

potomci odtajnili polárníkův deník, bylo 

rovněž zpochybněno. Tak se stalo, že prv-

ní, kdo prokazatelně dosáhl severního 

pólu, byla 12. května 1926 posádka vzdu-

cholodi Norge, které velel Amundsen. To 

ale tehdy nevěděl. Prvním Čechem, který 

severního pólu dosáhl ve vzducholodi 

Italia, byl František Běhounek (1928), ale 

vzducholoď havarovala a  právě Amund-

sen byl mezi prvními, kdo vyrazil hydro-

plánem 18. června 1928 z Norska směr Špicberky 

na záchrannou akci, kterou však nedokončil a jeho 

tělo se nikdy nenašlo. 

Amundsen uvěřil, že severní pól byl dobyt Pea-

rym, proto se zaměřil na pól jižní, kde dosud žád-

ný člověk nestanul. Jeho loď zakotvila roku 1911 

v  Rossově zálivu, odkud se vydal saněmi tažený-

mi psy na dvouměsíční cestu. Letos si 14.  prosin-

ce připomínáme 100 let, co vztyčil na jižním pólu 

norskou vlajku. Robert Falcon Scott sem dorazil až 

17. ledna 1912. Amundsen je tak pravděpodobně 

prvním, kdo pokořil oba zemské póly. 

Ludmila Kurešová

Ve všech kategoriích, které jsou hodnoceny, 

je celosvětově považována za nejprestižnější ze 

všech ocenění. V současnosti se uděluje za fyziku, 

chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a mír. Češi 

se mohou pyšnit dvěma nositeli Nobelovy ceny. 

Chemik Jaroslav Heyrovský, který se věnoval po-

larografi i, ji získal roku 1959, kdy byl nominován 

již poosmnácté. Velkému básníkovi a  spisovateli 

Jaroslavu Seifertovi, jenž obdržel tuto cenu v roce 

1984, se v předlistopadovém režimu za Nobelovu 

cenu nedostalo žádné pozornosti. Pouze o  dva 

Nobelovu cenu vymyslel ďábel
Již 110 let, od roku 1901, jsou ve švédském Stockholmu každoročně udíleny 
Nobelovy ceny. Většinu cen předává švédský král na slavnostním večeru v den 
výročí Nobelovy smrti, tedy 10. prosince. Ve stejný den je také v norském Oslu 
předávána Nobelova cena za mír.

Závod s cílem pól
Nejznámější polární badatel a cestovatel Roald Engelbregt 
Gravning Amundsen se měl na přání své matky stát lékařem. 
Objevitelské expedice ho naštěstí lákaly víc. 

S cenou dostávají laureáti i diplom a fi nanční odměnuZasedací síň norského výboru Nobelovy ceny
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Bodrá Barunčina Babička
1966 – 19. 11. zemřela Terezie Brzková, herečka, kte-

rá svůj život zasvětila divadlu. Paradoxně ji ale pro-

slavil až fi lm, ve kterém začala hrát až po odchodu 

do důchodu, tedy v šedesáti čtyřech letech. Jistě si 

ji pamatujete z Babičky nebo jako mlynářku z Pyšné 

princezny či chůvu z Princezny se zlatou hvězdou. 

Kuře v hodinkách
1971 – 16. 11. zemřel básník Josef Kainar. Kromě 

veršů psal i písňové texty, některé si sám zhudeb-

nil. Jeho básně v jazzové, beatové i folkové podobě 

nazpívala řada interpretů: Vladimír Mišík s kapelami 

ETC a Flamengo (známé Kuře v hodinkách), Michal 

Prokop s kapelou Framus Five, Eva Olmerová, Jiří 

Suchý, Karel Plíhal, Karel Hála, Waldemar Matuška aj.

Slavný otec slavné dcery
1976 – 9. 11. odešel na věčnost herec a autor ope-

retních libret František Paul. Hrál převážně ve veselo-

hrách a zfi lmovaných operetách, ve kterých i zpíval. 

Každý si asi vybaví jeho číšníka Roberta v legen-

dárním fi lmu Kristián. Oženil se až v pozdním věku 

a z tohoto manželství měl dceru, známou herečku 

Janu Paulovou. 

Představitel chlapáků
1976 – 30. 11. zemřel herec Otomar Korbelář, který 

proslul jako ideální představitel mužných a charak-

terních rolí. Měl velice zvučný hlas, který zúročil také 

jako zpěvák. Nejvíc si jej asi vybavíme v roli Františka 

Kmocha ve fi lmu To byl český muzikant nebo v hlav-

ní roli prvního československého barevného fi lmu 

Jan Roháč z Dubé.

Kompaktní disk 
1981 – rok, kdy se začalo s výrobou CD přehráva-

čů. Edison, který dokázal zapsat záznam v délce 

několika minut, by se nejspíš divil – dnešní CD se 

záznamem v kompresním formátu může hrát až 

11 hodin. Přestože digitální záznam vznikl již v še-

desátých letech minulého století, trvalo dlouhých 

dvacet let, než opadl skepticismus investorů. Dnes 

kompakty zaplavily svět a každý se s nimi denně 

setkáváme.

Zánik SSSR
1991 – 8. 12. podepsali prezidenti Ruska a Ukrajiny 

Boris Jelcin a Leonid Kravčuk a předseda Nejvyšší 

rady Běloruska Stanislav Šuškevič tzv. bělověžskou 

dohodu o vytvoření Společenství nezávislých stá-

tů, která ukončila po 69 letech existenci kdysi tak 

mocného sovětského impéria. Tehdejší prezident 

 Michail Gorbačov se to dozvěděl až od George 

Bushe.
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pročež jejich úsilí končí nezdarem. Neboť střední 

škola je ve skutečnosti kolbiště, kde utlačovaný lid 

studentský, čili študáci, vede nesmiřitelný boj proti 

panující kastě prófů neboli kantorů“. Je tomu tak 

ale i v současnosti, nebo se role obrátily? Kdyby žil 

Jaroslav Žák dnes, možná by napsal další román ze 

školního prostředí s názvem Kantoři v defenzivě. 

-jol-

Možná se ptáte, jak souvisí tato bitva s  námi, 

tedy kromě zmíněného úsloví? Od dob, kdy uvol-

nili Přemyslovci český trůn jiným dynastiím, počí-

táme slavné bitvy našich dějin spíše na neslavné 

prohry (mimo husitských). Přesto bojovali našinci 

v  řadách různých armád ve slavných bitvách svě-

tových dějin, třebas to nebyla ani naše válka. Češi 

se objevují i  v  legendární cizinecké legii, jež byla 

založena roku 1831 v Alžírsku a své tradice ctí do-

dnes. Třeba tak, že její příslušníci smí nosit kníry 

a  vousy, na přehlídkách se předvádějí pomalým 

krokem, ale především ctí zákon − nejtvrdší, jaký 

byl kdy napsán. Zákon tvrdý jako kámen a  také 

do kamene vytesaný na zdi pevnosti v  Marseille: 

„Legionáři, jste vojáci smrti, a  já vás posílám tam, 

kde se umírá.“ Cizinecká legie se také mnohokrát 

vyznamenala v  letech první světové války, jako 

třeba v bitvách u Verdunu. Věnujme proto tichou 

vzpomínku této krvavé bitvě, která probíhala od 

21. února do 18. prosince 1916, třeba proto, že zde 

prolévali svou krev také naši předkové, a nejen na 

straně Francouzů.  Alois Rula

Působil jako středoškolský profesor. Po 2. svě-

tové válce pracoval jako scenárista Českoslo-

venského státního fi lmu a  stal se spisovatelem 

z  povolání. Literární dráhu zahájil ve spolupráci 

s malířem Vlastimilem Radou parodiemi Budulínek 

a  Matlafousek aneb Vzpoura na parníku Primátor 

Ditrich, Dobrodružství šesti trampů aneb Nové po-

věsti české a Z tajností žižkovského podsvětí. Jeho 

jméno je spojováno také s fi lmy pro pamětníky, na-

příklad Škola základ života a Cesta do hlubin štu-

dákovy duše, které si oblíbily celé generace diváků.

Úryvek ze Študáků a kantorů jistě napoví, proč 

si jeho „školní“ knihy získaly takovou oblibu: „Mezi 

neinformovaným občanstvem převládá odnepa-

měti bludný názor, že školství, zejména pak škol-

ství střední, je blahodárná instituce, kde zástupy 

mládeže, toužící po vědění a  vzdělání, jsou pou-

čovány a vychovávány obětavými muži a ženami. 

Z  tohoto mylného předpokladu vycházejí všichni 

reformátoři a  bojovníci za novou střední školu, 

„Prófa“ spisovatelem
Podle spisovatele Jaroslava Žáka bývá slavný 
Komenského výrok „schola ludus“ nesprávně 
překládán jako „škola hrou“. Správně to má 
být „škola je mač“. Autor humoristických 
a satirických próz Jaroslav Žák se narodil před 
105 lety, 26. listopadu 1906 v Praze. 

Máme také vojenské tradice?
Před 95 lety, 18. prosince 1916, skončila bitva u Verdunu, v níž padlo asi 700 000 
vojáků. Postavila proti sobě Francouze vedené maršálem Philippem Pétainem 
a německou armádu generála Ericha von Falkenhayna. Snad nejkrvavější bitvu 
první světové války dnes známe už jen jako úsloví, že „je někde ran jak u Verdunu“. 
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Zámek Sychrov 
5. 11. Pokračovatelé mistrů – koncert mladých 

pěvců s  áriemi z  předních českých i  světových 

oper, hostem pořadu bude emeritní členka Opery 

Národního divadla Marie Boháčová

17.–20. 11. Pohádkové prohlídky zámku s  po-

hádkou O ukradeném měšci – začátky prohlídek 

10, 11, 12, 13,30, 14,30 a 15,30 hod. Rezervace vstu-

penek nutná na tel.: 482 416 011.

26. 11. Čaj o  páté v  zámecké oranžérii s  před-

náškou Vánoční čas a  stolničení – přednáší: 

PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., začátek v 17 hod. 

3.–4. 12. Adventní trhy v  prostorách čestného 

dvora 9–16 hod.

26. 12. Vánoční koncert v zámecké galerii začá-

tek v 16 hod.

Zámek Zákupy 
10. 12. Živý betlém na nádvoří, vánoční pro-

hlídky zámku – začátek v odpoledních hodinách, 

upřesnění na webu (medovina, občerstvení)

www.hrad-grabstejn.cz
www.hruby-rohozec.eu
www.zamek-sychrov.cz
www.zamek-zakupy.cz

 

Hrad Grabštejn 
3. 12. – Výroční mše k poctě sv. Barbory a setká-

ní přátel hradu Grabštejn – začátek mše v 16 hod. 

10. 12. – Vánoce na Grabštejně – prohlídky vánoč-

ního hradu, vánoční dílny pro děti, kejklířská a diva-

delní společnost Wagabundus Collective a  kapely 

Řemdih, Subulcus a Katastrofální předpověď počasí 

– začátek programu v 11 hod., v 17 hod. předvánoč-

ní koncert Petra Linharta a Karla Diepolda

Zámek Hrubý Rohozec 
26. 12. 2011 – 1. 1. 2012 – Vánoční prohlídky 

zámku – začátky prohlídek v  10, 11, 12, 13 a  14 

hod. Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů, 

které vedle výkladu o  historii zámku a  vybavení 

zahrnou také povídání o  vánočních zvyklostech 

někdejších majitelů. Návštěvníci se mohou těšit 

na starý vyřezávaný betlém v kapli i na ozdobený 

stromeček s dárky pro hraběcí rodinu.

Milé děti, těšíte se na Vánoce? Chtěly byste 
prožít vánoční svátky na krásném zámku 
nebo na starobylém hradě? Zveme vás 
i s rodiči na hrad Grabštejn nebo na zámky 
Hrubý Rohozec, Sychrov a Zákupy. 

Vánoce jako 
v pohádce

Hrado-zámecký vánoční test

1. Co je to advent?

a) doba přípravy a očekávání Vánoc

b) Štědrý den

c) poslední den v roce

2. Koho nenajdete v betlémě?

a) oslíka

b) Ježíška

c) Křemílka

3. Kolik schodů vede do věže na hradě 

Grabštejn? 

a) 2

b) 86

c) 3568

4. Kdo vlastnil zámek Sychrov v době jeho 

největší slávy?

a) rod Rohanů

b) Johanka z Arku

c) mistr Jan Hus

5. Co najdete nad vstupními dveřmi hradu 

Pernštejn?

a) portrét Marie Terezie

b) rodinný znak Pernštejnů

c) rozsvícenou louči

6. Těšíte se na Ježíška?

a) ano

b) ano

c) ano

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

pošlete je do 15. 12. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Na 

tři autory správných odpovědí čekají volné 

vstupenky na hrady a zámky v Libereckém kraji.

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Advent na zámku 
v Nelahozevsi
26. a 27. 11.  9–17 hod.

Prohlídky zámecké expozice

Adventní koncerty souboru Špalíček a „Sváťovo di-

vidlo“ v Rytířském sále

Prodej řemeslných výrobků a dílny nejen pro děti

Speciality zámecké kuchyně a ochutnávky vín

Čajovna a posezení v zámeckých salóncích

Možnost návštěvy rodného domu Antonína Dvo-

řáka a kostela sv. Ondřeje

www.lobkowicz.cz
tel.: +420 315 709 111

Pražské Jezulátko
V Praze stojí kostel Panny Marie 
Vítězné. Svoji proslulost získal díky 
půvabné sošce Pražského Jezulátka.

Kostel Panny Marie Vítězné s přilehlým klášte-

rem bosých karmelitánů se nachází v Praze, v Kar-

melitské ulici na Malé Straně. Má zcela mimořádný 

význam nejen po architektonické stránce, ale pře-

devším proto, že je v něm uchovávána a uctívána 

proslulá soška Pražského Jezulátka. Téměř ve všech 

částech světa nalezneme kopie této malé sošky 

a kultovní místa zasvěcená Jezulátku. 

Přijďte si v adventním čase posedět do tohoto 

krásného chrámu a chvíli rozjímat nad přicházejí-

cími vánočními svátky v  blízkosti nejslavnějšího 

Jezulátka. 

www.pragjesu.info

Strahovský klášter
Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter v Čechách. 
Jeho součástí je proslulá Strahovská 
knihovna a obrazárna. 
Klášter na Strahově byl založen v roce 1143 olomouc-

kým biskupem Jindřichem Zdíkem a králem Vladisla-

vem II. Dnešní barokní podobu získal v 2. polovině 

17. a v 18. století. V té době také vznikly proslulé sály 

Teologický a Filosofi cký.

Filosofi cký sál prošel nedávno nákladnou rekon-

strukcí, trvající jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna uchovává přes 200 000 svazků, 

z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků. 

Ve dnech 24. a 25. prosince 2011 je knihovna pro 

návštěvníky uzavřena. 

Strahovský klášter 
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 107 711
www.strahovskyklaster.cz

Jedná se o  nejstarší kapucínský klášter v  Če-

chách, který byl založen již v  roce 1600. Klášterní 

konvent byl vybudován v  17. a  v  první polovině 

18.  století. Se sousední pražskou Loretou, kterou 

zdejší kapucíni spravují, je propojen nadzemní 

spojovací chodbou. 

V  17. století se v  kapucínských klášterech 

v  Čechách začaly ve velkém rozsahu restaurovat 

a instalovat dochované betlémy. Mezi nejcennější 

patří právě betlém, který je k  vidění v  klášterním 

kostele Panny Marie Andělské v  Praze. Jedná se 

o pozoruhodný soubor 32 lidských fi gur a 16 zvířat.

Původně býval betlém během roku uložen 

a  sestavoval se vždy před Vánocemi. Můžeme se 

domnívat, že nebyl každý rok postaven úplně 

stejně, různě vysoké postavy umožňovaly nejen 

určitou scénickou variabilitu, ale také odchylky od 

pravidel perspektivy. Nejvyšší jsou fi gury pastýřů, 

až 175 cm vysoké, dále jsou zde strážní a zástupci 

řemeslníků, jejichž postavy jsou vysoké okolo jed-

noho metru. 

V roce 1969 byl betlém restaurován akademic-

kým sochařem Karlem Stádníkem a byla provede-

na stálá instalace v boční kapli. Návštěvníci tak pro-

cházejí mezi postavami betléma, což jim umožňuje 

nevšední zážitek. Další výhodou zvolené instalace 

je skutečnost, že stabilně umístěné fi gury netrpí 

manipulací či skladováním. 

Na celém díle nebyl ještě proveden restaurá-

torský průzkum, ale podle dílčích zjištění je možné 

říci, že významnější postavy mají hlavy a ruce vy-

řezané ze dřeva a jsou polychromované. Těla fi gur 

a menší postavy tvoří dřevěná kostra vyplněná slá-

mou a potažená papírovinou. Postavy jsou obleče-

né do kašírovaných textilií.

Betlém je možné navštívit od 25. prosince 

do 8.  ledna od 9,30 do 17 hod. (31. 12. pouze do 

15 hod.) a dále od 8. ledna až do 2. února vždy jen 

o sobotách a nedělích od 14 do 17 hod. 

www.kapucini.cz

Betlém u kapucínů v Praze
Klášter kapucínů v Praze se nachází na Hradčanech na severním konci 
Loretánského náměstí vedle pražské Lorety. Součástí zdejšího klášterního areálu je 
i kostel Panny Marie Andělské, kde se nachází proslulý betlém.

Pražské Jezulátko v  adventních bílých šatičkách

KAM na výlet
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Doplňkové služby 
Hotel **** Zámek Dobříš, Zámecká restaurace, 

svatební obřady, pronájem prostor, prodejna 

suvenýrů, dětský koutek.

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld
Zámek Dobříš č.p. 1 
263 01 Dobříš
tel.: +420 318 521 240 
e-mail: info@zamekdobris.cz
www.zamekdobris.cz

Otevřen celoročně – pondělí až neděle

Prohlídky
Zámecká expozice – 11 pokojů ve stylu rokoka 

a klasicismu, Zrcadlový sál, Spisovatelský pokoj

Dobříšské přízraky – strašidelná podívaná nejen 

pro odvážné děti 

Galerie JCM – rodinná sbírka obrazů 

18. a 19. století

Francouzský park – v zimních měsících otevřen 

dle klimatických podmínek

Advent na zámku
26. 11. – 23. 12. Adventní prohlídky s výstavou 

příbramských betlémů

27. 11. Vánoční inspirace Martiny Krátké

3. 12. Zvonkový pochod 

10. 12. Benefi ční koncert Nadačního fondu Zdeň-

ky Žádníkové Volencové

17. 12. Vánoční koncert Příbramské fi lharmonie – 

Česká mše vánoční

22. 12. Vánoční koncert – houslový virtuóz Václav 

Hudeček a jeho hosté

2.–4. 12. Adventní trhy pod Rumpálem

Tržiště s pestrým sortimentem řemeslných výrob-

ků, tradičním občerstvením a  celodenním kultur-

ním programem. Malí i velcí se mohou těšit na po-

hádková, šermířská či folklórní divadelní a hudební 

vystoupení. 

23. 11. – 26. 12. Od Cecilky po koledu

Vánoční výstava v  kapitulní síni strakonického 

hradu přiblíží návštěvníkům tradice a  zvyky udr-

žované od poslední taneční zábavy na sv. Cecílii 

(22. 11.) až po Tři krále (6. 1.). Pomocí diorámat je 

znázorněno, jak naši předkové prožívali vánoční 

čas – období adventu, Vánoc a  koledy. Součástí 

výstavy je pohyblivý betlém F. Malého a přehlídka 

vánočních stromků a dekorací MŠ a ZŠ Strakonicka 

a okolí.

27. 11. – 24. 12. Vánoce v Zámecké galerii

Výstava loutek A. Křešničky, zakladatele loutkové-

ho spolku Radost Strakonice, doplněná prodejem 

drobných vánočních předmětů. 

 

Více informací naleznete na
www.muzeum-strakonice.cz 

Muzeum středního Pootaví 
ve Strakonicích v čase adventním

Zámek Dobříš

m
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Zveme vás na tradiční 

adventní prohlídky 
konané ve dnech 

3.–4. 12., 10.–11. 12. a 17.–18. 12. 
vždy od 10 do 15 hodin

• slavení adventu, vánočních tradic a zvyků •

• prohlídky s průvodcem v historickém kostýmu • 

• pečení dobrot v zámecké kuchyni •

• těšit se můžete také na Andělské zvonění •

• chybět nebude Adventní koncert • 

(délka prohlídky cca 45 min.)

rezervace 
tel.: +420 311 512 479 

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

Těšíme se na vaši návštěvu 

v čase adventním 
na státním zámku Hořovickém

Připravili jsme pro vás řadu kul-

turních akcí, které můžete sle-

dovat také na našem portálu 

www.hradkarlstejn.cz. Zde si 

také můžete zakoupit vstu-

penku na prohlídku hradu 

nebo na kulturní akce z po-

hodlí svého domova (VSTU-

PENKY ONLINE).

18. 12. Advent na náměstí 

v obci 

(vystoupení tanečních, 

pěveckých a hudebních souborů)

18. 12. od 17 a 19 hod.  

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby na hradě 

Karlštejn 

vstupné 130/65 Kč; 

rezervace na tel.: +420 311 681 695 

27. 12. od 18 hod. Vánoční koncert „Štěpánské 

koledování“ v podání vokálně instrumentální 

skupiny CHAIRE z Příbrami

vstupné 130/65 Kč, zvonečky s sebou…

Chcete opravdový zážitek? Potom zavítejte 

v čase adventním na hrad Karlštejn. 

Správa státního hradu Karlštejn
267 18 Karlštejn č. 172
tel: +420 311 681 695
e-mail: karlstejn@stc.npu.cz 
www.hrad-karlstejn.cz

Adventní hrad Karlštejn
Zatímco na většině hradů a zámků končí sezona posledního října, hrad Karlštejn 
má otevřeno až do 13. listopadu. Po tomto datu o víkendech až do Vánoc a také od 
25. prosince do 8. ledna 2012. 

Vystoupí ansámbl Barocco, Vivo s originálním programem a skladbami 

G. Ph. Telemanna, G. F. Händela, vánočními písněmi V. K. H. Roven-

ského, J. J. Ryby a A. V. Michny z Otradovic. To vše v hudebním sálu 

zámku od 19 hodin.

Kde jinde zažijete skvělou adventní atmosféru než na místě, kde 

si podává ruku duch místa s historií. 

Národní památkový ústav
správa st. zámku Březnice
tel.: +420 318 682 179
mobil: +420 602 478 498
e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

Vánoce na zámku Březnice 
Třetí adventní sobotu (10. 12.) vás na nádvoří zámku od 14 do 17 hodin čeká 
vánoční tržiště, výstava betlémů a kulturní program.  Těšit se můžete na hudební 
a divadelní vystoupení, zámecké prohlídky a večerní vánoční koncert.

www.kampocesku.cz   11
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Užijte si den plný 
relaxace v největším 
českém aquaparku
Největší aquapark, ale také luxusní 
spa centrum a saunový svět − to vše 
nabízí Aquapalace Praha. Neváhejte 
a navštivte Čestlice.

Pobavit se, relaxovat, odpočinout si i  vyplavit 

endorfi ny můžete pod jednou střechou ve vodním 

a saunovém světě, spa a fi tness centru v Aquapa-

lace Praha. Unikátní Vodní svět Aquapalace Praha 

o rozloze 9 150 m2 je největším aquaparkem u nás. 

Je tvořen třemi paláci, v nichž si na své přijde oprav-

du každý. Pro malé děti je zde několik vodních hřišť 

a brouzdališť, větší děti a milovníci adrenalinu oce-

ní tobogány, skluzavky nebo mořské vlnobití. Ti, 

co si chtějí zaplavat nebo odpočinout, najdou tu 

správnou pohodu v Paláci Relaxace. Aktuality i po-

zvánky na akce najdete na www.aquapalace.cz. 

Návštěva sauny pomůže zvýšit 
imunitu a odbourat stres

V rozsáhlém saunovém světě Aquapalace Pra-

ha najdete celkem 14 různých prohříváren, urče-

ných pro příjemné, luxusní i netradiční saunování. 

Prostor sauny je rozdělen na tři pomyslné části − 

klasické fi nské sauny, římské lázně a venkovní část 

saunového světa. K ochlazení po saunování slouží 

řada speciálních sprch a  ochlazovacích bazénků, 

pro uvolnění i relaxaci jsou k dispozici vířivky či re-

laxační zóny s lehátky.

www.aquapalace.cz

Už třetím rokem jsou v rámci systému regionál-

ního značení oceňovány nejen výrobky a přírodní 

produkty, ale také ubytovací a  stravovací služby 

v  cestovním ruchu. V  praxi systém funguje zatím 

jen na Šumavě, ale brzy by se s  tabulkami, které 

hlásí, že penzion, hotel či restaurace získaly regio-

nální značku, měli potkávat turisté i na Prácheňsku, 

v Jeseníkách a v Orlických horách.

Regionální značení služeb nechce suplovat 

žádnou zavedenou certifi kaci nebo odborné hod-

nocení. Podobně jako u  výrobků je založeno na 

myšlence zviditelnění práce podnikatelů, kteří se 

svému oboru věnují poctivě a  s  láskou a  rádi by 

se s  výsledky své práce pochlubili před návštěv-

níky. Regionální značku tak může dostat stejně 

čtyřhvězdičkový hotel jako ubytování v  soukromí 

či malá hospůdka. Podstatné je, že tam zákazník 

dostane to, co mu bylo slíbeno, a ještě něco navíc – 

pocit, že si vybral „to pravé“ z regionu a v ideálním 

případě chuť opět se vrátit nebo na stejné místo 

poslat své přátele.

Na Šumavě je takto označeno už přes 30 

převážně ubytovacích zařízení všech kategorií. 

Následující měsíce ukážou, jak se systém uchytí 

i  v  dalších regionech, které třeba nejsou tak vy-

hledávanou turistickou destinací, ale o  to více 

zajímavostí mohou nabídnout zvědavým a zvída-

vým poutníkům. A nabídka by to měla být pestrá 

– v  Orlických horách se chtějí zaměřit především 

na restaurace a v Jeseníkách přibalí do značeného 

balíčku dokonce i zážitky!

www.regionalni-znacky.cz

Čtyři novoroční předsevzetí
aneb jak na Nový rok, tak po celý rok

* Jdi na Nový rok na výlet * Pozvi někoho ze svého okolí * 

Poznej kus přírody * Přispěj potřebným *

(Každých 20 Kč zaslaných na konto vyhlášené KČT půjde na vyznačení trasy pro vozíčkáře.) 

účet č.: 51-0938150237/0100 

Za čtyři dobré skutky získáš odznak Novoroční čtyřlístek.

Silvestrovský pochod za historií 
Start: 31. 12. od 11,30 do 13 hod. z piazzety Národního divadla 

Délka: 9 km, Pořádá: KČT Vojty Náprstka

(Významné památky Nového Města, Nuselské údolí, končí na rozhraní Vinohrad a Vršovic.) 

Pražský novoroční vejšlap
Start: 1. 1. 2012 od 9 do 10 hod., stanice metra Opatov 

Organizuje: programová rada KČT Praha, Trasy: 15 a 25 km 

(Milíčovským lesem, údolím Botiče, parkem v Průhonicích a přes Dolní Břežany, 

kolem hradiště Závist na Zbraslav) 

Infocentrum KČT, po–čt: 9–18; pá: 9–14 hod., Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 
tel.: +420 224 498 355, mobil: +420 736 754 030, e-mail: info@kct.cz, e-shop KČT: www.kct.cz

Regionální značky pro místní produkty – díl sedmnáctý:

Služby zaručené kvality – 
hledejte ty s regionální značkou! 

Novoroční čtyřlístek
Poslední den letošního roku a na Nový rok 2012 
se můžete zúčastnit některého z řady pochodů 

po celé ČR, a vykročit tak do dalšího roku 
zajímavým a zároveň zdravým způsobem.

www.kampocesku.cz   12
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Program
24. 11. Vánoční koncert orchestru Václava Hyb-

še – Dům kultury Kladno-Sítná v 19 hod., vystoupí 

Yvonne Přenosilová (vstupné 250 Kč) 

27. 11. Vánoční strom splněných přání – Slav-

nostní rozsvícení vánočního stromu proběhne 

v  17,30 hod. na náměstí Starosty Pavla. Program 

bude zahájen v 15,30 hod. v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie, kde zazní spirituály a  gospely v  po-

dání Ireny Budweiserové a L. A. Davisona (vstupné 

220 Kč k sezení, 170 Kč k stání).

14. 12. Koncert Lucie Bílé – Dům kultury Kladno-

-Sítná (19 hod.)

12.– 23. 12. Vánoční trhy – Tradiční vánoční trhy 

na Floriánském náměstí

Adventní koncerty
4. 12. Ženský pěvecký sbor Smetana – Husův 

sbor, ulice Plk. Stříbrného (17 hod.)

11. 12. Dětský pěvecký sbor Sluníčko – kostel sv. 

Václava, Kladno-Rozdělov (17 hod.)

18. 12 Chrámový sbor kostela sv. Václava v Roz-

dělově – kostel sv. Václava, Kladno-Rozdělov 

(16 hod.)

20. 12. Chorus Carolinus Kladno – kostel sv. Vác-

lava, Kladno-Rozdělov (19 hod.)

28. 12. Česká mše vánoční – Hej mistře – kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, náměstí Starosty Pavla 

(19 hod.)

Vstupné 70 Kč

Vstupné ze všech adventních koncertů a rozsvíce-

ní vánočního stromu bude rozděleno do dětských 

domovů v Kladně a okolí.

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499, Kladno
tel.: +420 312 604 540
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz

Medvědárium Beroun
Méďové ze stejnojmenného večerníčku 
si svoji slávu užívají ve volně 
přístupném medvědáriu i v zimě.

Medvědí bratři Vojta, Jakub a Matěj se narodili 

13. ledna 2000 v  Českém Krumlově. Jejich výběh 

v Berouně na Městské hoře s rozhlednou má roz-

lohu 25 arů a je oplocen drátěným pletivem a na-

víc chráněn elektrickým ohradníkem, takže bát se 

opravdu nemusíte.

Místní značení „Medvědárium“ doporučuje za-

parkovat na parkovišti v  centru. Medvědárium je 

přístupné po celý rok.

Městské medvědárium
Městská hora, 266 01 Beroun
e-mail: info@tsberoun.cz

Kladenské vánoce 2011

Ve kterém průvodci se popisuje 
trasa tajemným pohořím
Monti Sibillini?

a)  Nejkrásnější alpské silnice
b)  Nejkrásnější horské silnice 
     Rakouska a Německa
c)  Nejkrásnější horské silnice 
     k Jadranu ?
Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz.. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Kč 289,-/ks

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

www.kampocesku.cz   13
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Výtvarná dílna v Děbolíně 
Každoročně probíhá v Děbolíně zhruba desít-

ka akcí pro veřejnost, ať už letní kino, prázdninová 

dílna nebo tematicky zaměřené akce (vánoční či 

velikonoční dílny). Do sortimentu děbolínské dílny 

patří například režná, lesklá a  také autorská kera-

mika. Pořádané akce jsou určeny nejen dětem, ale 

i dospělým návštěvníkům, kteří zde mají možnost 

uplatnit svou zručnost a kreativitu.

(www.keramika-rh.cz)

Muzeum Jindřichohradecka
Největší lidový mechanický betlém na světě, 

který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, patří 

k nejnavštěvovanějším expozicím muzea. Velkole-

pý betlém vytvářel jeho autor, jindřichohradecký 

punčochářský mistr Tomáš Krýza, více než šede-

sát let. Jesličky obsahují 1398 fi gurek lidí a zvířat, 

z  nichž se 133 pohybuje. Figurky jsou vyrobeny 

z kašírovací hmoty a ze dřeva. Původní mechanis-

mus, který byl zpočátku poháněn ručně, rozvádí 

pohyb z jediného elektromotoru. (www.mjh.cz)

Na shledanou v Jindřichově Hradci…

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

Advent na zámku 
Jestliže je v  průběhu letní sezony Státní hrad 

a  zámek v  Jindřichově Hradci cílem tisíců turistů 

především pro svou krásu, rozlehlost a  neoddis-

kutovatelné kulturní a  historické bohatství, pak 

v období adventu láká návštěvníky sváteční atmo-

sférou, umocněnou prostředím s mnohdy pohnu-

tými dějinami. V  průběhu jednoho prosincového 

víkendu mohou návštěvníci ochutnat dobové po-

krmy i nápoje, zhlédnout živý betlém nebo provoz 

proslulé černé kuchyně. 

(www.zamek-jindrichuvhradec.eu)

KAM na 
Jindřichohradecku

Nejen prací živ je člověk, jak nám správně napovídá staré české úsloví. Zvláště 
pak v čase adventním. Proto pokud se rozhodnete dát vale každodennímu shonu, 
máme pro vás tip na výlet. Vydejte se do přívětivého města, které má pro každého 
z vás plnou náruč zážitků. 
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Děti si zazpívají, zahrají a dostanou sladké pa-

mlsky. Slavnostní atmosféru Vánoc si návštěvníci 

mohou vychutnat opět na  Žižkově náměstí při 

slavnostním rozsvícení vánočního stromu a  také 

na zdejším staročeském vánočním trhu. K vánoční-

mu programu patří také hudební večery, vánoční 

posezení pro důchodce, vánoční plavání pro děti 

s chytáním kaprů nebo vánoční Coca-cola kamion. 

Celý adventní a vánoční čas zpestří výstava betlé-

mů, vánočních ozdob a cukroví. 

Podrobný program všech adventních akcí na-

jdete na  webových stránkách www.taborcz.eu 

v  sekci Kultura nebo přímo v  Infocentru Města 

 Tábora.

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo nám. 2, 390 01  Tábor
tel.: +420 381 486 230-4
fax: +420 381 486 239
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.taborcz.eu

Tradiční setkání s Mikulášem, andělem a Lu-

ciferem se uskuteční v pondělí 5. prosince v podo-

bě Velké mikulášské nadílky na  píseckém Velkém 

náměstí (od 16 do 17 hod.). 

O „železné“ adventní neděli 27. listopadu pro-

bíhají ve Sladovně vánoční dílny a v 16 hodin bude 

na Velkém náměstí rozsvícen vánoční strom. Akce je 

spojená s vypouštěním balónků s přáními pro Ježíška.

Písek adventní
V jihočeských Aténách je v předvánočním čase 
připraven bohatý program. Navíc můžete i v prosinci 
zavítat do Prácheňského muzea, galerií Sladovny, 
Památníku Adolfa Heyduka či na věž kostela Narození 
Panny Marie. 

Táborská vánoční inspirace
Pestrá a bohatá nabídka, v níž každý může najít to své, se stala už tradicí. Svátečně 
vyzdobené město každoročně v závěru roku nabídne řadu programů pro dospělé 
i pro děti. Na Žižkově náměstí se budou rojit čerti. 

Foto: Petr Mareš

Přijměte pozvání na…
25. 11.  Nasvícení vánočního stromu

27. 11.  Benefi ční adventní koncert (Auritus)

30. 11. – 6. 1.   Vánoční výstava 

2. 12.  Městem chodí Mikuláš

3. 12.  Vánoční Coca-cola kamion

3. 12.  Mikulášská jízda Elinkou

5. 12.  Čertovské rojení

10. 12.  Staročeský vánoční trh

11. 12.   Benefi ční a adventní koncert 
(Domácí Hospic Jordán)

15. 12.   Štěpán Rak a Jan Matěj Rak (unikátní 
kytarový koncertní projekt otce a syna)

16. 12.   Charitativní vánoční recitál (Rotary Club)

16. 12.   Vánoční koncert Evy Pilarové 
a duo Víti Fialy

18.12. Vánoční posezení pro důchodce 

18. 12.  Zlatá neděle na Komoře 

19. 12.  Vánoční plavání 

24. 12.  Světlo z Betléma

24. 12.   Vánoční půlnoční vytrubování 
a půlnoční mše

26. 12.  Sváteční varhanní koncert

O „stříbrné“ adventní neděli 11. prosince se 

v  děkanském kostele Narození Panny Marie koná 

adventní koncert. Musica Bohemica zde vystou-

pí od  19 hodin. Připomeňme, že i  v  době adven-

tu můžete o  víkendech využít možnosti zdarma 

vystoupat na  věž děkanského kostela (rezervace 

na  www.pisek.eu). Kromě zasvěceného výkladu 

o historii objektu a vyhlídek si zde můžete prohléd-

nout výstavu starých pohledů Písku.

V  bezprostřední blízkosti kostela na  zrekon-

struovaném prostranství Bakalářů se bude od pát-

ku 16. do  neděle 18. prosince konat adventní 

trh s  výhradně řemeslnými rukodělnými výrobky. 

Na „zlatou“ adventní neděli odpoledne můžete také 

zhlédnout oblíbený živý betlém s  Josefem, Marií, 

Jezulátkem, třemi králi i s živými zvířátky. Adventní 

program vyvrcholí štědrovečerním vytrubováním. 

Více informací o akci najdete na www.advent-

vpisku.cz. Na  www.pisek.eu pak získáte infor-

mace o  akcích dalších pořadatelů, zajímavostech 

Písku a  službách cestovního ruchu (stránky byly 

v soutěži Zlatý erb 2011 oceněny jako nejlepší tu-

ristická prezentace).

Infocentrum Písek
Velké náměstí 113, 397 01  Písek
tel.: +420 387 999 999
e-mail: infocentrum@pisek.eu
www.pisek.eu

KAM na výlet
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www.skiareallipno.cz

Pro všechny z vás, kteří chtějí konec 
letošního roku strávit aktivně i vesele, máme 
pozvánku do silvestrovského Vimperka. Již 
podvanácté se můžete svézt se Stifterovým 
pošumavským železničním spolkem a ČD 
vláčky Interlokál 995. 

Kudy? Na trati Vimperk – 
Kubova Huť a zpět. 
Kromě cirkusových vlaků je samozřejmě připraven také 

zvláštní doprovodný program plný překvapení, občerstvení, 

recese a dobré nálady. Zveme vás na následující akce:

26. 11. Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu ve Vim-

perku

10.12. Koncert Václava Neckáře v Hotelu Zlatá hvězda

17.12. Příjezd Betlémského světla a živý betlém

26.12. Zimní otužování na Vodníku

31.12. Jízdy zvláštních vlaků, tentokrát na cirkusové téma

1. 1. 2012 Novoroční ohňostroj

Důvodů k návštěvě Vimperka máte hned 

několik, a tak brzy na shledanou…

www.info.vimperk.cz

Vimperk v zajetí cirkusu
aneb užijte si Silvestr jinak

www.kampocesku.cz   16
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Zámek Dačice 

11. 12. šestý ročník Vánočního jarmarku 

www.zamek-dacice.eu

Zámek Jindřichův Hradec 

10. −11. 12. Adventní trhy, betlém, 

hudba, lidová řemesla

www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Hrad Nové Hrady

prosinec: prohlídky s názvem 

Vánoce u pana správce 

www.hrad-novehrady.eu

Klášter Zlatá Koruna 

10. 12. od 18 hod. 

Koncert folkové skupiny Nezmaři 

21. 12 od 19 hod. Česká mše vánoční J. J. Ryby

www.klaster-zlatakoruna.eu

Zámek Třeboň 

25. 11. − 3. 12. Vyšla hvězda nad Betlémem

6.−11. 12. Skleněné Vánoce

www.zamek-trebon.eu

Adventní čas v jižních Čechách

27. 11. − 6. 1. Advent a Vánoce v Českém Krumlově 

27. 11. Slavnostní zahájení adventu ve Strakoni-

cích 

27. 11. Advent v borovanském klášteře

27. 11. − 18. 12. Adventní koncerty v Prachaticích

1. 12. – 3. 1. Táborské Vánoce 

2.–4. 12. Adventní trhy pod Rumpálem, Strakonice

10. 12. Vánoční inspirace ve Vyšším Brodě

11. 12. Příjezd Paní Zimy, Prachatice

Více informací na 
www.jiznicechy.cz

Zámek Český Krumlov − Hradní muzeum

listopad−prosinec: mimo pondělí (9,30–16 hod.)

www.zamek-ceskykrumlov.eu

Zámek Hluboká − Zimní prohlídková trasa

1. 11. − 22. 12. a 4. 1. − 31. 3. 

mimo pondělí (10−16 hod.)

www.zamek-hluboka.eu

Hrad Rožmberk − Zimní prohlídky

1. 11. − 18. 12. a 3. 1. − 31. 3. 

mimo pondělí (v 11 a 13 hod.) 

so, ne (v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hod.)

www.hrad-rozmberk.eu

Zámek Třeboň 

5.−27. 11. výstava Rozloučení s Petrem Vokem 

o víkendech a 17. 11. prohlídky zámku 

www.zamek-trebon.eu

Zámek Český Krumlov 

listopad: výstava tzv. Krumlovského kodexu 

www.zamek-ceskykrumlov.eu

Advent na jihočeských památkách
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích připravil pro návštěvníky 
i v letošním roce řadu zajímavých akcí spojených s adventem. Nechte se inspirovat 
zvyky předků… 



40 poskytovatelů služeb (skiareál, gastronomie, in-

doorové sporty, wellness, vstupy do muzeí, galerií 

a další), čímž můžete ušetřit až 4 000 Kč. 

• kartu žádejte u svého ubytovatele zdarma 

• jednodenní návštěvníci ji koupí za 99 Kč, resp. 59 Kč 

•  seznam ubytovatelů, prodejních míst a poskyto-

vatelů služeb najdete na www.lipnocard.cz

Příklad: 2 dospělí, jedno dítě ve věku 7 a dru-

hé dospívající ve věku 19 let ušetří s kartou v hlav-

ní sezoně jen na  koupi sedmidenního skipasu 

1 015 Kč a v mimosezoně dokonce 1 420 Kč.

Nejpohodlnější rodinné lyžování v Čechách
Pohodlné rodinné lyžování poskytuje mnoho lyžařských areálů, ale to skutečně 
nejpohodlnější nabízí Skiareál Lipno. Netváří se jen jako rodinný areál, on jím 
skutečně je. Vše tu je tak nějak samozřejmě podřízeno pohodlí rodin, ale nejen jim.

• 8,3 km sjezdovek v nadmořské výšce 740−900 m  

• garance výborných sněhových podmínek

• kompletní zázemí pro lyžaře

• služby pro handicapované 

• bezplatné parkování přímo u lanovky 

• ideální podmínky pro běžkaře 

• 12 km bruslení na zamrzlém Lipně

• užije si i ten, kdo nelyžuje

LIPNO CARD − karta hosta 
destinace Lipensko 

Ve své zimní variantě je tato karta jediným ná-

strojem pro získání slev na veškeré služby Skiareálu 

Lipno. Slevy od 5 do 50 % můžete čerpat u více než 

www.skiareallipno.cz
www.lipnocard.cz
www.lipno.info (rezervace ubytování)

Klatovy rozsvěcují 
vánoční stromek

Zavítejte na klatovské náměstí v  pátek 25. 11. 

v  18 hod. na rozsvícení vánočního stromku. Ještě 

předtím si můžete přijít zazpívat společně s pěvec-

kým sborem Berušky, který působí při ZŠ Čapkova 

v  Klatovech. Po celou dobu programu zde bude 

k dispozici občerstvení. Adventní neděle, které letos 

připadnou na 4., 11. a 18. 12., vám nabídnou velice 

pestrý kulturní program. Hned při druhé neděli usly-

šíte na náměstí Františka Nedvěda, členy pěveckého 

sboru Šumavan a  další kapely. Při třetím adventu 

zde přivítáme ZUŠ J. Kličky v Klatovech a 18. 12. nás 

čeká zajímavá akce města Klatovy s rádiem Blaník. 

Při těchto oslavách nebudou samozřejmě chybět 

trhy s vánoční tematikou v době od 9 do 15 hodin.

Letos poprvé oživí klatovské náměstí zpívání 

vánočních koled s  Českým rozhlasem dne 14. 12. 

2011 od 19 hodin. Předvánoční atmosféru zpestří 

tradičně konaný řemeslný trh, který bude dopro-

vázen svátečním zpíváním, a to ve dnech 20. 12. až 

22. 12. 2011 od 9 do 17 hodin.

IC Klatovy
nám. Míru 63/I
339 01 Klatovy
tel.: +420 376 347 240
e-mail: icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy
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Smíchově. Celodenní program pak zakončila pre-

miéra fi lmu „Helga – L520“ v kinosále Muzea ghet-

ta (Helga Weiss-Hošková). 

Přítomné pozdravila také Dagmar Lieblová, 

čerstvá nositelka Řádu TGM, bývalá vězeňkyně 

terezínského ghetta, dnes předsedkyně Terezín-

ské iniciativy. Setkání bývalých vězňů ghetta při-

rovnala ke  Stromu terezínských dětí, který zasa-

dily o svátku Nového roku stromů 15. švatu 1943 

na  dvoře někdejšího dětského domova v  ghettu 

právě děti. Po válce byl strom přesazen ke krema-

toriu a jeho historie se rozletěla do světa. Mnozí si 

odvezli jeho semínka, aby z nich ve svých zemích 

vypěstovali jeho potomky. Ještě před tím, než byl 

Úvodního slova se ujal ředitel Památníku Tere-

zín Jan Munk a dále přítomné pozdravili starostka 

Terezína Růžena Čechová a první náměstek minis-

tra kultury ČR František Mikeš. Hudební program 

připravili Jiří Hošek (klavír) a Dominika Weiss-Hoš-

ková (violoncello), syn a vnučka bývalé vězeňkyně 

ghetta. Následovala dětská opera Brundibár v po-

dání DRDS Praha a orchestru Archioni plus, která 

vehnala nejednomu z  přítomných slzy do  očí. 

Zvláště pak její závěr, kdy s dětmi na pódiu zazpí-

vali jednu z  ústředních melodií také bývalí vězni 

ghetta, kteří se tak vrátili do svých někdejších rolí 

před sedmdesáti lety. V půdním divadle bývalých 

Magdeburských kasáren pokračoval  program in-

scenací „ŠOA“ v  provedení Švandova divadla Na 

Terezínská iniciativa a Památník Terezín uspořádaly 16. října 2011 setkání 
bývalých vězňů terezínského ghetta u příležitosti 70. výročí zahájení deportací 
Židů z českých zemí. Ti od 16. října 1941 odjížděli transportními vlaky nejprve 
do ghett v Lodži a Minsku, od konce listopadu téhož roku pak do nově zřízeného 
terezínského ghetta. 

strom v Terezíně v roce 2002 zničen povodní, jeho 

odnože s  dalšími semenáčky již rostly po  celém 

světě.  Symbolizují nejen smrt terezínských dětí, 

ale především pak skutečnost, že přes všechnu 

snahu se Hitlerovi nepodařilo zničit všechny. Tak 

jako roste tento strom, žije dál i lid Jisraele.

Setkání bývalých 
vězňů ghetta Terezín

www.pamatnik-terezin.cz

Po sedmdesáti letech − Brundibár 2011

Dětská opera Brundibár (1943)

Jiří Hošek Dominika Weiss-Hošková Dagmar Lieblová

Pokud se rozhodnete navštívit v  závěru 

roku Památník Terezín, vedle vlastní prohlídky 

návštěvnických objektů můžete navštívit také 

některou z chystaných akcí.

 

13. 10. Libor Pisklák − sochy (výtvarná výstava 

do 28. 2. 2012 v předsálí kina Muzea ghetta)

24. 11. Berlín – Jogjakarta: Od Hitlerova mučení 

homosexuálů k lidským právům v současnosti

(vernisáž bude 24.11. ve 14 hod., výstava do 

31. 1. 2012 v předsálí kina Malé pevnosti)

22. 12. v 10 hod. Pietní akt u příležitosti 110. vý-

ročí narození Milady Horákové (pamětní síň 

v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost)

Otevírací doba v období od 1. 11. do 31. 3.

Malá pevnost denně 8–16,30 hod.

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna denně 

9–17,30 hod.

Krematorium denně mimo sobot 10–16 hod.

Kolumbárium denně 9–17 hod.

Modlitebna denně 9–17,30 hod.

Ve dnech 24.–26. 12. a 1. 1. jsou všechny objek-

ty zavřeny.
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Advent v Lounech
Přijměte pozvání na vánoční akce 
v královském městě Louny, které jsou 
pro vás připraveny v historickém centru 
města – na Mírovém náměstí.

26. 11. – Staročeské vánoční trhy

27. 11. –  Rozsvícení vánočního 

stromu

Městské informační středisko
Mírové náměstí 35, Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
http://infocentrum.mulouny.cz

vánoční trhy na Mírovém náměstí. Podrobnosti na-

leznete na www.usti-nad-labem.cz.

Zimní krajinou Českého středohoří
I  v  zimních měsících je příjemná vycházka 

k Vaňovskému vodopádu. Pro cestu z centra města 

zvolte jízdu lanovkou na výletní zámeček Větruše. 

Právě odsud můžete dojít až k  Vaňovskému vo-

dopádu, který je se svými 12 metry výšky největ-

ším vodopádem Českého středohoří. V  mrazivém 

počasí se na  něm vytváří krásné ledové záclony 

a rampouchy a mění se v ledopád.

Kam na lyže...
Milovníci běžek ocení upravované běžkařské 

trasy Krušnohorské magistrály, či pohádková 

zákoutí Tiských stěn. Příznivci sjezdového lyžo-

vání mo hou vyzkoušet rodinný skiareál Zadní Tel-

nice, který je od Ústí nad Labem vzdálen necelých 

20  km a  který nabízí ideální podmínky pro vaše 

zimní radovánky.  

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

Předvánoční čas
Přijeďte si vychutnat zimní atmosféru do Ústí 

nad Labem. Nabízíme několik tipů, kam vyrazit. 

První listopadovou sobotu, 5. listopadu, se usku-

teční v  prostorách Domu kultury města Ústí nad 

Labem Mezinárodní taneční festival, soutěž ta-

nečních párů a tanečních formací ve standardních 

a latinskoamerických tancích. Ve dnech 10.–11. lis-

topadu se v Severočeském divadle opery a baletu 

uskuteční 44. ročník mezinárodní klavírní soutěže 

dětí do 15 let − Virtuosi per musica di pianoforte 

Ústí nad Labem 2011. Každoročně se soutěže zú-

častní několik desítek mladých klavíristů z Evropy, 

Asie a Afriky. V prosinci si můžete vychutnat pravou 

adventní atmosféru, připravena je řada koncertů či 

Zimní čas v Ústí nad Labem a okolí

Slavnostně vyzdobené historické stánky na 

1. náměstí v Mostě nabídnou dárky, ozdoby a tradič-

ní vánoční sortiment, chybět nebudou ani ukázky 

dobových řemesel, zvyků a  pohádková divadelní 

představení pro děti. 

Zahájení trhů předchází slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu na 1. náměstí první adventní ne-

děli, 27. listopadu v 17 hodin. Ve stejnou chvíli oživ-

ne i světelná vánoční výzdoba po celém městě. Pod 

rozsvíceným stromem si každý může zazpívat společ-

ně se žáky Základní umělecké školy F. L. Gassmanna 

známé koledy. Druhý vánoční strom bude slavnostně 

rozsvícen 2. prosince v ulici J. Seiferta, opět v 17 ho-

din. Kulturní program připravený žáky základní školy 

v ulici Jakuba Arbesa začíná o půl hodiny dříve. 

Nachystány jsou i  další vánoční akce, napří-

klad Mikulášská tramvaj (6. 12.), Medové Vánoce 

(10. 12.), Betlémské světlo u vánočního stromu na 

1. náměstí (23. a 24. 12.) či Předání světla svaté Bar-

bory (2. 12. u magistrátu). Ukončení starého a pří-

chod nového roku můžete symbolicky oslavit při 

odpoledním silvestrovském kulturním programu 

na  1. náměstí (31. 12.). K  pravé atmosféře vánoč-

ních svátků neodmyslitelně patří adventní koncer-

ty a mše. Ta nejznámější, Rybova Česká mše vánoč-

ní, se rozezní v Mostě hned několikrát.

www.mesto-most.cz

Kulturní akce v Mostě 
od adventu až po Nový rok 
Neodmyslitelnou součástí vánočního období v Mostě jsou 
každoroční trhy. Letos se uskuteční od 14. do 21. prosince. 

Rozsvěcení vánočních stromů

27. 11. – 1. náměstí v Mostě, 17 hod.

2. 12. – ul. J. Seiferta, 17 hod.

Předání světla svaté Barbory

2. 12. – před obřadní síní magistrátu, 

17,30–18 hod.

Medové Vánoce

10. 12. – Středisko volného času Most, 

Rybalkova ul., 10–16,30 hod. 

Vánoční trhy

14.–21. 12. – 1. náměstí v Mostě

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

13. 12. – Městské divadlo v Mostě, 19 hod.

16. 12. – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Mostě, 18 hod.
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Rožmberkové, rod českých 
velmožů a jeho cesta dějinami

K 400. výročí úmrtí posledního z Rožmberků Pet-

ra Voka vydává Národní památkový ústav rozsáh-

lou monografi i o  tomto významném šlechtickém 

rodu. Kniha vychází v souvislosti se stejnojmennou 

výstavou, která se konala v  Praze ve Valdštejnské 

jízdárně. Nejedná se pouze o  katalog exponátů, 

čtenář v knize nalezne i desítky studií předních od-

borníků na dané téma. 

Cena 1590 Kč, 752 stran, 1150 barevných foto-

grafi í

Námi doporučovanou publikaci můžete zakou-

pit v distribuční síti společnosti Kosmas. 

Jan Míka
Cukrárna

Kniha, která vznikla na motivy stejnojmenného tele-

vizního seriálu scenáristy Jana Míky.

Radka Sladká je majitelkou malé cukrárny u hřbi-

tova v Praze. Má čtyři děti: dospívající zamilovanou 

dceru Ivanku, dva malé rošťáky fotbalisty, malou 

holčičku a  k  tomu navrch manžela Františka, kte-

rého zajímá jenom středověk. Je na všechno sama, 

a  tak občas něco zanedbává. Momentálně to vy-

padá, že bude muset svou cukrárnu pronajmout, 

aby se mohla naplno věnovat rodině. Jednoho dne 

přijde na dort roztomilá trojice důchodkyň: Bláža, 

Dana a Olga. Nikdo netuší, jak se záhy změní osudy 

všech čtyř žen po tomto náhodném setkání… 

149 Kč, 304 stran

? 
Víte, ve kterém městě se narodila 

představitelka majitelky cukrárny Radky 

Sladké? Pokud ano, napište nám do 15. 12. 

na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. 

Pro tři autory správných odpovědí má Edice ČT 

připraveny zajímavé publikace.

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

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Pavla Jazairiová
Podél cest

Nová kniha známé novinářky je předělem v její 

dosavadní tvorbě. Poprvé nejde o  cestopisný 

žánr, ale o sbírku povídek. Náměty k nim autor-

ka většinou čerpala na svých cestách světem, 

ale tentokrát ji více než atmosféra či faktografi e 

zajímají vyhrocené konfl ikty, v  nichž se ocitají 

lidé hledající klíčové hodnoty svých životů. Pří-

znivci autorčiných předchozích knih bezesporu 

ocení kvality jejího osobitého stylu i  přítom-

nost motivů, které procházejí napříč jejím dí-

lem. Pavla Jazairiová se představuje jako dobrá 

analytička lidských povah i poutavá vypravěčka 

zajímavých příběhů z  atraktivního prostředí. 

Kniha obsahuje devět povídek, které doprovází 

černobílé ilustrační fotografi e Dany Kyndrové.

Cena 229 Kč, 176 stran

Námi doporučovanou publikaci můžete za-

koupit v  reprezentační prodejně Českého 

rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 nebo na 

webových stránkách www.cro.cz.

Míša Vetešková, Lucie Seifertová
Jak maminka vylezla na strom

Jak nahradit dětem čas, který nemůžeme trávit 

s nimi? Na to vám odpoví nová kniha osmi rozhla-

sových pohádek Jak maminka vylezla na strom 

reportérky Českého rozhlasu Radiožurnál Michaely 

Veteškové. Ilustrace k  této knize namalovala aka-

demická malířka Lucie Seifertová, držitelka cen 

Magnesia Litera, Zlatá stuha, Zlatá pečať, TV cen 

Elsa a Trilobit, jejíž kniha Dějiny udatného českého 

národa byla nominována na dětskou knihu dese-

tiletí.

Cena 209 Kč

Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit 

na http://nakladatelstviprchal.cz.
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Pohádková zima v Libereckém kraji
Přijeďte navštívit Liberecký kraj v zimním období. 
Jeho poloha zaručuje nádhernou dovolenou plnou 
zážitků, adrenalinu, ochutnávek dobrého jídla 
a pití, ale také přírodních a kulturních krás. 

Areál je jedinečný ve  spojení mokré a  suché 

zóny. Je ideální na  sportovní vyžití, relaxaci, ale 

především na  aktivní odpočinek všech věkových 

skupin a rodin s dětmi. Najdete tu padesátimetrový 

závodní bazén se skokanskou sekcí, dětský výukový 

bazén, dětské brouzdaliště s vířivkou, vodním hříb-

kem a nerezovou skluzavkou, dva 

tobogány dlouhé 150 a 107 met-

rů nebo masážní lehátka. I v zimě 

můžete proplavat do  otevřené 

části s  divokou řekou, venkovní 

vířivkou a vodní jeskyní. Součás-

tí areálu jsou také vířivky, sauny 

včetně sauny společné, parní ko-

mory, solária, masáže, v nabídce 

je výuka plavání a potápění.

Za příznivého počasí můžete obdivovat histo-

rické centrum města, navštívit botanickou či zoo-

logickou zahradu a v podvečer zhlédnout některé 

z báječných představení v divadle F. X. Šaldy.

www.infolbc.cz 
www.bazen-info.cz
www.saldovo-divadlo.cz/ 

tům, trasy jsou vhodné  jak pro ty nejmenší a nej-

méně zdatné, tak pro závodníky všech kategorií. 

Návštěvníkům, kterým lyžování nestačí a  ra-

ději provozují adrenalinové sporty, nabízí Libe-

recký kraj bobové dráhy s  celoročním provozem, 

snowtubing – jízdu na  speciální nafukovací duši 

sněhovým korytem, snowtrampoline – skákání 

na trampolíně v zimních podmínkách, nebo třeba 

zapůjčení dětských skútrů, řádění ve  snow-par-

cích, případně skijöring. Ten je určen především 

pro zdatné lyžaře, kteří chtějí zakusit jízdu na lyžích 

tažených skútrem. Pro milovníky bruslení je ideální 

zimní stadion v České Lípě nebo některá ze zamrz-

lých přehrad či přírodních koupališť. 

Pro každého návštěvníka je připravena kom-

plexní nabídka služeb, v  každém horském stře-

disku najdete lyžařskou i  snowboardovou školu 

a stejně tak půjčovny veškerého zimního vybavení 

od lyží a snowboardů přes skútry, boby a saně až 

po lyžařské brýle, případně i vosky. 

Zimní dovolená pro malé i velké, to je dovole-

ná v Libereckém kraji − kraji plném sněhu, třpytivé 

krásy a nejlepšího piva za rok 2011. 

www.liberecky-kraj.cz

Součástí Libereckého kraje je nejvyšší pohoří 

České republiky – Krkonoše. Navštivte zde horská 

střediska Harrachov, Rokytnici nad Jizerou, Jilem-

nici, Paseky nad Jizerou nebo Vysoké nad Jizerou. 

Kilometry upravených sjezdařských i  běžkařských 

tras lákají ke  svezení. Stejně tak Jizerské hory 

a zdejší lyžařské areály Bedřichov, liberecký Ještěd 

a Vesec, Tanvaldský Špičák, jablonecké Břízky, Koře-

nov, Černá Říčka, Obří sud na Javorníku… a k tomu 

155 km běžeckých tras Jizerské magistrály. Na své 

si přijdou všichni, kdo se rádi věnují zimním spor-

Zavítejte v sychravém počasí 
do plaveckého bazénu Liberec!
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Novinkou letošní zimní sezony je, že hosté 

ubytovaní u  členů Sdružení cestovního ruchu na 

Benecku získají až  21% slevu na rodinou jízdenku 

ve Skiareálu Benecko. (více na www.benecko.info) 

Nabízíme 

* čtyřsedačkovou lanovku

*  10 lyžařských vleků (vhodných 

i pro první krůčky na lyžích)

* snowtubing

* snowpark

* lyžařské školy i školičky 

*  servis a půjčovnu lyží, 

snowboardů a saní

* parkoviště u lanovky zdarma

26. 11. Předvánoční čas v  Hořicích − adventní 

trh s řemesly, kulturními vystoupeními, hudebním 

programem rádia Blaník a podvečerním slavnost-

ním rozsvícením vánočního stromu na náměstí Ji-

řího z Poděbrad (www.horice.org) 

Vánoce ve Dvoře Králové 

27. 11. rozsvícení vánočního stromu 

2. 12. − 8. 1. výstava vánočních ozdob v Městském 

muzeu 

16. 12. tradiční jarmark  s  doprovodným progra-

mem (www.dvurkralove.cz)

1. 12. Vánoční zoo ve Dvoře Králové − denně od 

9 do 19 hod. (po 15 hod. snížené vstupné). Pozor: 

24. a 31. 12. otevřeno pouze do 15 hod. 

(www.zoodvurkralove.cz)

25.–26. 12. Živý betlém v hotelu Pod Zvičinou − 

také letos je pro návštěvníky připraven v kapličce 

u hotelu Pod Zvičinou živý betlém 

(www.hotelpodzvicinou.cz) 

25. 11. − 18. 12. Lázně Bělohrad − výstava betlémů 

v Památníku K. V. Raise (www.lazne-belohrad.cz)

www.podzvicinsko.cz

Čas adventu a Vánoc je jedním 
z nejkrásnějších a nejtajemnějších 
období v roce. Zamýšlíme se nejen 
sami nad sebou, nad svými životy 
a cíli, ale pěkným vánočním dárkem 
vyjadřujeme i úctu a lásku svým 
nejbližším.

Jak by měl takový dárek vypadat? Volba není 

vždy jednoduchá, ale máme pro vás tip. „Radujme 

se a veselme se“ společně s regionálními produk-

ty Jizerských hor. Vybrat si je můžete na někte-

rém z  vánočních trhů, buď v  Jablonci nad Nisou 

(15.–17. 12., www.mestojablonec.cz), nebo i  v  ji-

ných městech a  obcích regionu. Pohodlí výběru 

nabízíme na www.jizerske-vyrobky.cz.

Najdete zde potravinářské, dřevěné, textilní, 

keramické, skleněné či jiné výrobky, které vznikaly 

přímo v  Jizerských horách. Mezi tradičním výbě-

rem je třeba ocenit jedinečnost nově certifi kova-

ných výrobců, z nichž vynikají dřevěné hračky, sklá-

dačky a hlavolamy pro nevidomé, gotický nábytek 

či vánoční ozdoby z kartonů.

Přejeme všem klidný advent, krásné bílé Vánoce 

a do nového roku 2012 čistou a neposkvrněnou pří-

rodu nejen u nás v Jizerských horách… Abychom se 

měli kam vracet.

Jizerské hory − turistický region 

(Liberecko, Jablonecko, 

Frýdlantsko a Tanvaldsko)

 

e-mail: info@jizerky.cz 
www.jizerky.cz

Vánoční dárek 
z Jizerských hor

Vánoční období v Podkrkonoší
Rok se nezadržitelně blíží ke konci. Pomalu na nás začíná dýchat atmosféra 
adventu a vánočních svátků, proto bychom vás rádi pozvali na akce spojené 
s vánoční tematikou.

Hořice v Podkrkonoší Dvůr Králové nad Labem ZOO Dvůr Králové

Zimní dovolená na Benecku
Ideální pro rodiny s dětmi a seniory.

Infocentrum FLORA, 512 37 Benecko 200
(po–so 9,30–17 hod.; ne 10–15 hod.)
tel.: +420 481 582 606, mobil: +420 603 269 460
e-mail: fl ora@benecko.com, www.benecko.com
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Pro návštěvníky nově vzniklého muzea je zde 

postupně připravována stálá expozice zaměřená 

na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Součás-

tí muzea je i venkovní botanická expozice bylinek 

a galerie, kde jsou pravidelně připravovány nejrůz-

nější zajímavé výstavy.

Krajina a člověk
Do 15. listopadu můžete v galerii Městského 

muzea zhlédnout výstavu známého akademického 

malíře Rudolfa Riedlbaucha Krajina a člověk. V rámci 

výstavy lze v muzeu zakoupit stolní a závěsný ka-

lendář na rok 2012 s reprodukcemi obrazů tohoto 

autora.

Dřevem oživlé vzpomínky
Do 24. listopadu je v muzeu k vidění i výstava 

dřevěných soch Zdeňka Viléma, které svou origina-

litou a důvtipem potěší všechny generace.

Mimoň na prahu 2. světové války
Ve čtvrtek 10. listopadu od 17 hod. proběhne 

v muzeu historická přednáška s promítáním dobo-

vých fotografi í na téma Mimoň na prahu 2. světové 

války. Přednášku povede historik Vlastivědného mu-

zea a galerie v České Lípě Ladislav Smejkal. Vstupné 

dobrovolné.

Zelený Nepál pod střechou světa
Dne 24. listopadu od 17 hod. proběhne v prvním 

patře Městského muzea promítání cestopisného fi l-

mu Zelený Nepál pod střechou světa z cyklu Expres 

Peking–Dillí. Součástí promítání bude beseda s auto-

rem Janem Pipalem. Vstupné je dobrovolné.

www.muzeummimon.cz

Vánoce v Mimoni
Město Mimoň chystá ve spolupráci 
s Městským muzeem, knihovnou 
a dalšími kulturními institucemi 
zajímavé vánoční akce. 

Dne 11. prosince bude v  Městském mu-

zeu slavnostně zahájena výstava obrazů Jana 

Antonína Pacáka. Poté proběhne 13. prosince 

od 17 hodin opět v Městském muzeu Vánoční 

koncert Mimoňského pěveckého sboru Zpě-

vandule. 

Skautské vánoční trhy se budou konat 

17. prosince ve Skautském domě v Malé ulici. 

Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby 

si můžete poslechnout 18. prosince v  kostele 

sv. Petra a Pavla. 

www.mestomimon.cz

15.–17. 12. Vánoční dílna – Ekocentrum Jablonec 

nad Nisou, Eurocentrum – výstavní pavilon, tvořivá 

dílna s vánoční tematikou pro veřejnost

27. 12. Vánoce s Iuventus, gaude! – tradiční vánoč-

ní koncert pěveckého souboru Iuventus, gaude! ze 

Základní umělecké školy v Jablonci n. N., od 18 hod. 

Muzeum skla a bižuterie 
a Galerie Belveder 
13.–16. 12. Vánoce v Belvederu – Zimní krajina 

– podmalba na skle, tvůrčí ateliér

Věčná touha po kráse – nová stálá expozice vě-

novaná unikátnímu souboru historických šperků 

a oděvních doplňků

Výstavy v muzeu skla a bižuterie 

Do 1. 4. 2012 Dvě země – dva domovy – dvě in-

spirace – sklo, plastiky, obrazy Milana Vobruby

? 
V roce 2009 byla v okolí Jablonce nad Nisou 

otevřena nová rozhledna. Znáte její název? 

Pokud ano, napište nám do 15. 12. na 

adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro 

tři autory správných odpovědí má město Jablonec 

připraveny zajímavé ceny.

www.mestojablonec.cz, www.divadlojablonec.cz
www.eurocentrumjablonec.cz, www.msb-jablonec.cz

27. 11. Rozsvícení vánočního stromu – Mírové 

náměstí, 17 hod.

27. 11. Vánoce s  betlémy – kostel sv. Anny, od 

15  hod. – tradiční výstava představí tentokrát 

mimo jiné velký vyřezávaný Jablonecký betlém 

Jiřího Bíma. 

Městské divadlo
4. 12. Vánoční mše – Musica Florea – od 19 hod. 

10. 12. Vánoce s  Nisankou – pásmo vánočních 

zvyků, tanců a písní v podání folklórního souboru 

Malá Nisanka a Nisanka 

11. 12. Adventní koncert – DPS Vrabčáci, od 

19 hod. 

18. 12. SPS Janáček a Jablonecká píšťalka 

21. 12. Vánoční koncert – vystoupí Lenka Matějá-

ková, Věra Matějáková, Petr Matěják, Petr Matěják 

jr., Jaromír Klepáč 

Eurocentrum
4. 12. Mikulášská veselice 

11. 12. Vánoční swingový čaj 

15.–17. 12. Vánoční trhy – Mírové náměstí, Pod-

horská ulice, náměstí Dr. Farského a Eurocentrum, 

čt–pá: 10–18 hod., so: 10–15 hod.

Vánoční akce v Jablonci nad Nisou

Městské muzeum v Mimoni
Chceme vám představit jednoho z benjamínků mezi českými muzei, 
Městské muzeum v Mimoni. Najdete ho v zrekonstruované historické budově. 
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Netrvalo dlouho a  vyrostlo zde sídlo vpravdě 

unikátní, barokní, plné života, zábavy i odpočinku. 

A právě sochy z dílny M. B. Brauna sem od druhé 

poloviny 19. století vábily bezpočet turistů. V prů-

vodci z první republiky se dočteme, že u adminis-

trace špitálu lze včas objednat návštěvu pro školní 

dítka, kterým výklad poskytnou milosrdní bratři 

nebo některý z  chovanců. V  roce 1946 to už jsou 

první organizované prohlídky a dnes Kuks navštíví 

na 60 tisíc turistů ročně. Pokud budete chtít navští-

vit Kuks ještě letos i vy, máme pro vás nejméně dva 

dobré důvody. 

12.−13. a 19.−20. 11. Vánoční trhy 
Zveme všechny zájemce a  příznivce do Kuksu 

k návštěvě tradičních vánočních trhů a k poslechu 

vánočního koncertu. Trhy se konají vždy od 9 do 

16 hod. Vstupné je 30 a 15 Kč. 

17. 12. Česká mše vánoční
Jakub Jan Ryba − Česká mše vánoční „Hej, mis-

tře“, v  podání Missa pastoralis bohemica. Sraz ve 

14 hod. v Betlémě, kdy za zpěvu koled zažehneme 

Betlémské světlo, které pak společně přineseme 

do kostela Nejsvětější trojice na Kuksu. Od 16 hod. 

budete moci v Galerii českých vín ochutnat vánoč-

ní punč a teplou medovinu. Česká mše vánoční za-

číná v 17 hodin. Vstupné je 100 Kč.

Těšíme se na vaši návštěvu Kuksu.

www.revitalizacekuks.cz

Ctnosti a neřesti na Kuksu
Řeč je pochopitelně o dvanácti alegorických sochách ctností před levým křídlem 
a dalších dvanácti sochách neřestí před pravým křídlem hospitalu. Nutno dodat, 
že za jejich vznik „může“ František Antonín Špork (1662–1738), který si vybral toto 
místo pro stavbu svého letního sídla. 

Píle
Statečnost

Smilstvo
Obžerství
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Sdružení Neratov, o. s. − Chráněné 
dílny Kopeček ve spolupráci s obcí 
Bartošovice v Orlických horách srdečně 
zvou na tradiční vánoční řemeslný 
jarmark, který proběhne 
10. prosince od 10 do 17 hodin.

* ukázky tradičních řemesel 

* prodej čajů a koření

* občerstvení po celou dobu jarmarku

V  rámci jarmarku představí své výrobky držitelé 

certifi kátu „Orlické hory − originální produkt“.

Sdružení Neratov – Kopeček Bartošovice 
Keramická, tkalcovská a košíkářská dílna
mobil: +420 731 604 084 
e-mail: kopecek@neratov.cz
www.kopecek.neratov.cz

Předvánoční čas 
v Žamberku
Přijměte naše pozvání k návštěvě akcí:

Vánoční koncert – Corale

26. 11. od 19,30 hod. v Divišově divadle

Koncert sboru žamberského gymnázia

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark

29. 11. od 13 hod. na Masarykově náměstí 

13 hod. vánoční jarmark a doprovodný program

16 hod. koncert Simony Klímové

17 hod. slavnostní rozsvícení stromu

Vánoce a zima, to je prostě prima 

4.−18. 12. v Městském muzeu Žamberk

Výstava vám představí vánoční zvyky, tradice, 

betlémy, zimní fotografi e Žamberka a  sporto-

vání v zimě.

Turistické informační středisko Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@orlicko.cz
www.zamberk.cz

Pozvánka do 
Nového Města 
nad Metují
Město východních Čech, známé svou 
bohatou historií, láká turisty nejen 
v letní sezoně. I v zimě je pro vás 
otevřeno Městské muzeum a Městská 
galerie Zázvorka. 

Městské muzeum se nachází v historické budo-

vě ze 16. století, která bývala součástí hradebního 

opevnění. Dnes si zde můžete prohlédnout expozi-

ce věnované historii a přírodě regionu. Zajímavá je 

i výstava hodinek značky PRIM a vyřezávaný měš-

ťanský betlém od místní řezbářky Jarmily Haldové. 

Od 2. prosince 2011 do 2. února 2012 zde na-

jdete i další tradiční historické a současné betlémy 

zapůjčené z Třebechovického muzea.

Ve středověké věži ze  16. století dnes sídlí 

Městská galerie Zázvorka. V přízemí je lapidárium, 

stálá expozice v prvním patře představuje díla no-

voměstských výtvarníků. V  podkroví probíhá do 

31. 12. 2011 výstava Antonín Kybal – výběr z díla. Je 

věnována 110. výročí narození tohoto novoměst-

ského rodáka a  nejvýraznější osobnosti českého 

designu bytového textilu a textilní tvorby 20. sto-

letí. 

Navštivte v čase adventním 

také naše město…

www.infocentrum-nmnm.cz 
www.muzeum-nmnm.cz

Bartošovice v Orl. h.

Koncerty se konají o  advent-

ních sobotách, první proběhne 

v  Orlickém Záhoří, druhý v  pol-

ském Zieleńci, třetí v Bartošovicích 

v Orlických horách a poslední pak 

bude čtvrtou neděli adventní v Ner-

atově. Bližší informace o  jednotlivých koncertech 

a  potřebné kontakty naleznete v  přehledu kultur-

ních akcí a na www.orlickezahori.eu. A na co se v ju-

bilejním roce projektu „ORLICKOHORSKÁ KULTURNÍ 

MOZAIKA“, reg. č. CZ.3.22//3.3.02/11.02446, který 

je spolufi nancován z prostředků ERDF prostřednic-

tvím Euroregionu Glacensis, můžete ještě těšit?

Například na odhalení dřevěného betléma 

v životní velikosti, které proběhne v sobotu 26. 11. 

v  Orlickém Záhoří. Pro nedočkavé návštěvníky 

máme na obrázku skicu betléma, kterou budete 

moci po odhalení porovnat se skutečností. Betlém 

bude umístěn u  budovy Obecního úřadu, hned 

vedle rozsvíceného vánočního stromu. Jeho make-

tu můžete pak vidět také na výstavě betlémů v ne-

dalekých polských Dusznikách Zdrój. Více informa-

cí pro vás má naše informační centrum v Orlickém 

Záhoří.

Přejeme všem krásně prožitý adventní čas 

a těšíme se na setkání s vámi u nás v Orlických 

horách.

TIC Orlické Záhoří, 517 64 Orlické Záhoří 34
tel./fax: +420 494 542 033
mobil: +420 725 081 136
e-mail: tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu

Advent mezi horami 
Jedná se o cyklus adventních koncertů, 
které se pořádají v česko-polském 
příhraničí. Letos oslaví tento ojedinělý 
projekt, který sbližuje lidi v čase 
adventním, již páté narozeniny.

Tento projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Dolní Morava rozkvetla do krásy 
Užijte si hory plné zážitků! Dolní Morava byla 

dříve známá především jako zimní lyžařské středis-

ko, ale dnes se zde díky takřka miliardové investici 

daří vybudovat atraktivní turistický ráj pro všechny 

věkové skupiny. Může se pochlubit opravdu širo-

kou nabídkou sportovně rekreačních aktivit a kva-

litních služeb, které už dnes dosahují mezinárodní 

úrovně. Velkým lákadlem je lyžařská sjezdovka se 

čtyřsedačkovou lanovkou, která umí přepravit ne-

jen jízdní kola, ale i dětské kočárky. 

Horní stanice u  chaty Slaměnka je navíc ide-

álním výchozím bodem pro výlety na vrchol Krá-

lického Sněžníku nebo k  prameni Moravy. Kromě 

toho tu jsou takřka optimální klimatické podmínky 

pro zimní radovánky. Může vám snad něco zabrá-

nit v tom, abyste se vydali na výlet do Dolní Mora-

vy? Věříme, že nic. (www.dolnimorava.cz)

Červená Voda − nejdelší 
sjezdovka u nás

Máte chuť se vydat na nejdelší sjezdovku 

Pardubického kraje? Potom je tu Skipark Červe-

ná Voda! Právě zde se nachází červená „Mlýnice“, 

dlouhá více než 2 100 metrů. Výjimečný zážitek 

však lyžařům nabízí i  díky členitosti a  zajímavým 

přechodům. Středisko se jako jediné v  republice 

může pochlubit nejmodernější vyhřívanou sedač-

kovou lanovkou. Novinkou je dětský park včetně 

nového teleskopického vleku, 200 metrů dlouhé 

modré sjezdovky nebo kolotoče a  snowtubing. 

K dispozici je radar na měření rychlosti, snowpark 

a dvě on-line kamery. 

Byla dokončena výstavba apartmánů přímo 

na dojezdu a velká sluneční terasa. Obě sjezdovky 

lze stoprocentně zasněžovat technickým sněhem. 

(www.skiparkcervenavoda.cz)

Železnými horami na běžkách 
nebo s koňským spřežením 

Dvaašedesát kilometrů upravených běžeckých 

tras v prostředí, které má i v zimním období svou 

neopakovatelnou atmosféru. Přesně to nabízí okolí 

Sečské a  Křižanovické přehrady. V  srdci Želených 

hor je připraveno hned několik vzájemně propo-

jených okruhů různé obtížnosti. Na trať můžete 

vyrazit například z Nasavrk, Krásného nebo Seče-

Ústupek. Vjet do stopy lze i  v  Kovářově. Koho by 

nelákaly lyže, může si objednat projížďku na koni 

nebo v zámeckých saních tažených koňmi. 

Centrum jezdecké turistiky, ranč Kovářov, je 

v provozu celoročně a věřte, že právě v zimě je po-

hled z koňského hřbetu na zimní krajinu snad ještě 

krásnější než jindy. (www.kovarov.info)

Čenkovice – lyžování bez fronty
Máte rádi pořádnou lyžovačku? Navštivte Skia-

reál Čenkovice a vyzkoušejte 4,5 km sjezdovek růz-

né délky a obtížnosti. Vhodné jsou pro děti, mladé 

a aktivní lyžaře, ale i pro rodiče, začátečníky a pokro-

čilé lyžaře nebo pro snowboarďáky. Na své si tady 

přijde každý. Výhodou je, že se tu vyhnete čekání 

v  dlouhých frontách na vlek. K  dispozici je lanová 

dráha a šest lyžařských vleků s celkovou kapacitou 

přes 5 tisíc osob za hodinu. Horkou novinkou je pak 

zprovoznění dvousedačkové lanové dráhy zvané 

„Třebovská dvojka“, která nahradila zastaralé vleky. 

Naprostou samozřejmostí je možnost večerního ly-

žování, doprava do Čenkovic pravidelnými linkami 

skibusů nebo využití bezplatného velkokapacitního 

parkoviště. (www.skiareal-cenkovice.cz)

Ideální 
podmínky 
od prosince 
do března

www.vychodnicechy.info
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5. 12. od 13 hod. Mikulášská nadílka, jarmark

(Tyršovo náměstí, vpodvečer Mikuláš rozsvítí vá-

noční stromeček)

18. 12. od 14,30 hod. Vánoční koncert duchovní 

hudby 

(kostel sv. Františka Serafínského, tradiční vánoční 

koncert)

21. 12. od 18 hod. Vánoční koncert 

(Orlické muzeum, účinkují obory ZUŠ)

23. 12. od 17 hod. Zpívání koled pod vánočním 

stromem, Choceňský betlém

(Tyršovo náměstí, nové postavy v betlému)

31. 12. od 9,30 hod. Silvestrovská dopolední 

veselice 

(Tyršovo náměstí, zahraje Choceňačka a Kantorský 

dixieland)

Čas vánoční u nás povzbudí tělo a pohladí duši.

Informační centrum města Choceň
Tyršovo náměstí 301
565 01 Choceň
tel.: +420 465 461 949
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

Výstava z díla Viléma Brázdy

5.–27. 11. − Výstavní síň Kulturního centra

Výstava sochařských a malířských děl českotřebovské-

ho rodáka. Vernisáž proběhne 5. 11. v 17 hod. v malém 

sále Kulturního centra města. (www.mmct.cz)

Pojďte s námi do bia!

17. 11. od 14 hod. − Malý sál Kulturního centra

Komponované odpoledne u příležitosti 100. výročí 

první fi lmové projekce v České Třebové (přednáška, 

dva fi lmy s českotřebovskou rodačkou Zdeňkou Bal-

dovou a němý fi lm Karla Plicky). Vstup volný. 

(www.mmct.cz)

Jabkancová pouť 

19. 11. − Chalupa U Kostelíčka pod rotundou svaté 

Kateřiny

51. ročník tradiční pouti, na které se pečou a pro-

dávají již od rána oblíbené jabkance (bram-

borové placky plněné tvarohem a  posypané 

cukrem). Pořádá Spolek od sv. Kateřiny. Hlavní 

program začíná ve 13,30 hod. O  zábavu se po-

stará purkmistr s  policajtem a  jabkancoví uměl-

ci. Možnost prohlídky rotundy svaté Kateřiny. 

Výstava betlémů

11.−30. 12. − výstavní síň Kulturního centra Česká 

Třebová

Vernisáž proběhne v neděli 11. prosince v 17 hod. 

v malém sále Kulturního centra. (www.mmct.cz)

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

Advent a betlémy 
v Ústí nad Orlicí

BETLÉMY
Městské muzeum vlastní přes 8000 betlémových 

součástí, zachycujících malbu od konce 18. sto-

letí až po tvorbu současnou. Městské muzeum 

realizuje již poosmnácté mezinárodní soutěž pro 

děti − tématem letošního ročníku jsou Vánoce 

a  betlém (uzávěrka 16. 12.). Vybrané práce bu-

dou vystaveny v muzeu od 27. 12. do 22. 1. dle 

otvírací doby. (www.muzeum-uo.cz)

ADVENT (27. 11. – 26. 12.) 
Již tradičně vás srdečně zveme na slavnost-

ní program spojený s  rozsvícením vánočního 

stromu a  vánoční výzdoby ve městě, který se 

uskuteční o první adventní neděli 27. 11. na Mí-

rovém náměstí. Program zahájí ve 14 hod. fl ét-

nový soubor Acri Tibia, poté vystoupí pěvecké 

sbory Zlatý klíček a Písnička ze ZŠ Komenského 

a  skupina Ponny Expres. Součástí adventního 

odpoledne bude vánoční jarmark výrobků ús-

teckých neziskových organizací. V  17 hod. za-

hájí ústecký advent starosta města, rozsvítí se 

vánoční strom, vánoční výzdoba a  proběhne 

žehnání adventních věnců. Na závěr programu 

vystoupí skupina Jablkoň.

Přijeďte si vychutnat spolu s námi předvánoč-

ní atmosféru do Ústí nad Orlicí.

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

Za kulturou do České Třebové
Jabkancová pouť v České Třebové slaví už dlouhých 51 let své existence. Jde 
o tradiční akci, při které se pečou a prodávají oblíbené jabkance. Spolek od sv. 
Kateřiny tak i letos připravil všem, kdo 19. listopadu zavítají do města, nevšední 
zážitek.

Advent v Chocni
Přijměte pozvání do malebného městečka v podhůří Orlických hor. Užijte si s námi 
čas adventní, vánoční, sváteční...
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Pro zimní sezónu jsme pro vás připravili násle-

dující menu:

Předkrm: Čerstvý vánek ve vlasech servírovaný 

v podmanivé zasněžené krajině 

Pro naše strávníky je připraveno množství bě-

žeckých tratí a sjezdovky v Hlinsku, Hluboké nebo 

Trhové Kamenici. Odpočinout si poté můžete 

v areálu hlineckého krytého bazénu.

Hlavní chod: Lidová architektura podávaná okoře-

něná pestrými tematickými programy

Specialitou mikroregionu Hlinecko je největ-

ší sbírka lidového stavitelství v Čechách – Soubor 

lidových staveb Vysočina. Roubené i  zděné cha-

loupky můžete obdivovat v  památkové rezervaci 

Betlém, ležící ve středu města Hlinska. Známou po-

choutkou je také osada Veselý Kopec s oblíbeným 

předvánočním jarmarkem.

Zákusek: Hlinecká osobitá kultura s nádechem 

místních obyčejů

Účast na  tradičním masopustu na  Hlinecku 

bude tou pravou sladkou tečkou na  závěr. Vždyť 

právě Vesnické masopustní obchůzky a  masky 

z Hlinecka byly zapsány v roce 2010 na Reprezen-

tativní seznam nemateriálního kulturního dědictví 

lidstva UNESCO. 

O další nabídce z našeho jídelního lístku se 

můžete dozvědět zde:

Městské informační centrum Hlinsko
Husova 41, 539 01 Hlinsko
tel.: +420 469 312 349, e-mail: ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Recept na něco dobrého 
− objevte Hlinecko všemi smysly! 
Existuje tolik receptů, kolik je kuchařů. Ochutnejte také něco z našeho jídelníčku, 
který je pečlivě sestaven pouze z kvalitních surovin mikroregionu Hlinecko.

KAM na výlet

www.unesco-czech.cz

Litomyšl
Navštivte pohádkově tajemnou

Rodiště Bedřicha Smetany, pyšnící se renesančním zámkem, 
rekonstruovanými Klášterními zahradami a celou řadou 
památek, ale i moderní architekturou na evropské úrovni.

www.litomysl.cz



Turistické informační 
centrum Mikulov pořádá 
zimní prohlídky města. 
Zpřístupňuje vybrané 
prohlídkové objekty. 

Turistické informační centrum (TIC) pořádá od 

listopadu 2011 do konce března 2012 zimní pro-

hlídky města Mikulova se šálkem svařeného vína. 

Za doprovodu místních průvodců vás seznámí 

s historií města, zavede vás do zámeckého sklepe-

ní s obřím sudem a provede židovskou čtvrtí. Cena 

za osobu je 100 Kč. 

Dle zájmu můžete také navštívit vybrané ex-

pozice regionálního muzea Mikulov, Dietrichstein-

skou hrobku nebo židovský hřbitov. 

www.mikulov.cz 

Václav Antonín 
Kounic, kancléř 
čtyř panovníků

Výstava po-

řádaná na zámku 

Slavkov u  příleži-

tosti  300. výročí 

narození Václava 

Antonína Kounice 

přináší unikátní 

archivní doklady 

a  předměty, které 

se v  tomto množ-

ství a  kvalitě sešly 

na jednom místě 

poprvé. Kromě por-

trétů Václava Anto-

nína zde můžete spatřit unikátní faksimile listin, ve 

kterých Marie Terezie zlepšuje kounicovský erb. Je 

zde umístěno Kounicovo vyznamenání – Řád zlaté-

ho rouna. Na výstavě jsou plány zámku, zámeckého 

parku či návrhy Kounicových domů ve Vídni. Výstavu 

doplňují dobové hry a vědecké pomůcky, které byly 

součástí života barokního šlechtice. Výstava bude 

otevřena do 26. 5. 2012. 

www.zamek-slavkov.cz 

Letos je tomu 150 let, co se narodil Rudolf 

Schlattauer (1861–1915), kterého vnímáme pře-

devším jako osobnost, jež přivedla na Valašsko 

umění tkaní gobelínů a koberců. Gobelínka, kterou 

Schlattauer založil v roce 1898 v Zašové, přesídlila 

po deseti letech do Valašského Meziříčí. Zde fungu-

je už více než 110 let a do jisté míry dokresluje cha-

rakter města. Zatímco o gobelínce a  její produkci 

(nebo aspoň o čápech, kteří na komíně gobelínky 

hnízdí) je známo mnohé, o samotném zakladateli 

gobelínky se toho moc nedochovalo. Proto tři in-

stituce – Muzeum regionu Valašsko, Agentura Via 

a Moravská gobelínová manufaktura – připravily za 

podpory Ministerstva kultury ČR výstavu, která se 

snaží představit Schlattauerovo dílo v celé jeho šíři. 

Výstava probíhá v prostorách všech tří zmíněných 

organizací (za jedno vstupné).

V  muzeu jsou na pozadí dobového interiéru 

vystaveny Schlattauerovy gobelíny a  paravany 

z muzejních sbírek, v mnoha případech i s původ-

ními Schlattauerovými návrhy. Návštěvníci mají 

možnost se přesvědčit, z kolika barevných odstínů 

může být takový gobelín utkán.   

Podkroví Galerie Sýpka nabídne návštěvníkům 

celkový pohled na Schlattauerovo dílo – tedy i  na 

malířskou tvorbu či na návrhy textilií do interiérů. 

Seznámíte se i  s  jeho životem a  zjistíte, že to byl 

zcestovalý a osvícený člověk, který dokázal v duchu 

dobových myšlenek povznést řemeslo na umění 

a prosadit kvalitní rukodělné výrobky v době vzkvé-

tajícího průmyslu. Vystaven bude i  jeden z  nejstar-

ších Schlattauerových gobelínů, který byl dosud 

ukryt v šeru depozitářů jako neidentifi kovaný kus.

Posledním místem, kde lze oslavit Schlattaue-

rovo výročí, je kavárna, která nese jeho jméno. Na-

jdete ji v areálu Moravské gobelínové manufaktury 

a  kromě gobelínů svého zakladatele a  jediného 

dochovaného stavu z jeho dílny vám nabídne i ob-

čerstvení.

Ke všem třem výstavám byla vydána jednotná 

vstupenka, brožura s textem Pavly Knápkové a po-

hlednice s vybranými gobelíny z muzejních a sou-

kromých sbírek. Výstava potrvá do 22. ledna 2012.

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Mgr. Kamila Valoušková

e-mail: valouskova@muzeumvalassko.cz

Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 611 764

www.muzeumvalassko.cz

www.valasskemezirici.cz

Valašské Meziříčí zve na výstavu: 
Rudolf Schlattauer – poezie gobelínů
Ve třech institucích města Valašské Meziříčí si můžete připomenout 150. výročí 
narození Rudolfa Schlattauera, zakladatele gobelínové manufaktury. 

Zimní prohlídky 
města Mikulova

Historická fotografi e
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Vánoční čas 
ve Velkém Meziříčí
Nejkrásnější svátky v roce jsou 
bezesporu Vánoce. Neváhejte a přijeďte 
si do Velkého Meziříčí užít zahájení 
adventního času.

Navštivte Velké Meziříčí a  vezměte si s  sebou 

lampionek, lucerničku, svíčku nebo prskavku. 

27. 11. v 16,45 hod. se na zdejším náměstí rozsvítí 

nejrůznější adventní světýlka. Rozzáří se vánoční 

strom a vánoční výzdoba města spolu s očky při-

hlížejících dětí. Vánoční kouzlo podtrhne příjezd 

nebeského pošťáka v bryčce, kterému může každý 

předat sepsané své přání. Vše bude doplněno bo-

hatým kulturním programem, při kterém vystoupí 

pěvecký sbor Harmonie, zhlédnete pohádku a dal-

ší představení. K  lidem promluví i  starosta, který 

připomene význam tradice Vánoc.

www.mestovm.cz

Soutěž Evropské destinace nejvyšší kvality je 

iniciativou Evropské komise a je modelem podpo-

ry udržitelného cestovního ruchu v celé Evropské 

unii. Tématem letošního pátého ročníku soutěže 

EDEN byla Obnova hmotného dědictví. Tato udá-

lost úzce souvisí s Evropským dnem cestovního ru-

chu, který byl připomínán 27. září v Bruselu formou 

konference, zaměřenou na průmyslové dědictví 

Evropy a  jeho vazby na cestovní ruch. Cenu pře-

vzali ofi ciální zástupci Slovácka.

Souběžně s  konferencí byla zahájena výstava 

EDEN 2011. Naši prezentaci zajišťovali pracovníci 

sdružení Region Slovácko v čele s předsedou správní 

rady Květoslavem Tichavským. To, že byl o ni velký zá-

jem, dokazují nejen návštěvy představitelů Evropské 

komise, ale také MVDr. Mileny Vicenové, stálé před-

stavitelky České republiky při Evropské unii, náměstka 

ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ing. Mi-

chala Janeby s dalšími pracovníky MMR. 

Pro Slovácko je to zvlášť významná pocta, pro-

tože jako třetí destinace v ČR získala  titul EVROPSKÉ 

EXCELENTNÍ DESTINACE. Toto mimořádné ocenění 

je také zhodnocením dlouholeté práce sdružení 

v rámci rozvoje cestovního ruchu, což potvrzují i slo-

va generálního ředitele Czech Tourism Rostislava 

Vondrušky: „Slovácko je aktivní destinací, která se 

snaží své služby neustále zlepšovat a přicházet s ně-

jakými novinkami. Navíc je zde viditelná spolupráce 

mezi jednotlivými subjekty v  celé oblasti. Ocenili 

jsme jej jako dobrý příklad pro ostatní destinace.“ 

Region Slovácko
Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
tel: +420 572 540 303
e-mail: info@slovacko.cz
www.slovacko.cz 

Slovácko je českým Edenem
Až v sídle Evropské unie v Bruselu zaznělo slovo Slovácko. Stalo se 
tak v souvislosti s vyhlášením vítězů národních kol soutěže Evropské 
excelentní destinace EDEN 2011 ve dnech 27. a 28. září 2011. 

KAM na výlet



Vánoční festival 
v divadlech ABC 
a Rokoko
Zveme vás a vaše ratolesti na první ročník Vá-

nočního festivalu v divadlech ABC a Rokoko. 

V pátek a v sobotu 9. a 10. prosince se v diva-

dlech ABC a Rokoko a v nedalekém Divadle Mi-

nor můžete podívat na pět krásných vánočních 

her, které přivezou divadla z Česka i Slovenska.

A protože jsou Vánoce, jsou pro vás přichystané 

i vánoční ceny – za rodinnou vstupenku (2 do-

spělí a 2 děti) zaplatíte už od 300 korun.

Více informací najdete na našich webových strán-

kách www.MestskaDivadlaPrazska.cz/festival

Kdy hrajeme:

Pátek 9. prosince 2011

10 hod. České Vánoce (Divadlo ABC)

16 hod. Slovenský Betlehem (Staré divadlo Ka-

rola Spišáka, Nitra)

Sobota 10. prosince 2011

13 hod. Štědrej večer nastal (Divadlo Drak, Hra-

dec Králové)

15 hod. Vánoce aneb příběh o narození (Diva-

dlo Minor)

17 hod. Vánoční hra aneb O tom slavném naro-

zení (Divadlo Aréna, Ostrava)

19 hod. České Vánoce (Divadlo ABC)

Ceny vstupenek na jednotlivá představení 

v rámci Vánočního festivalu:

1. cenová zóna 200 Kč, děti za 150 Kč

2. cenová zóna 150 Kč, děti za 100 Kč

Na Vánoční festival je také možné využít rodin-

nou vstupenku (platí 2 dospělí, děti mají vstup 

zdarma).

Vstupenky zakoupíte od 1. listopadu na po-

kladnách Městských divadel pražských nebo 

on-line.

Vstupenky do Divadla Minor, kde se odehraje 

představení Vánoce aneb Příběh o narození, je 

možné koupit pouze v Divadle Minor. Děkuje-

me za pochopení.

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

  Bukovany 
5.–7. 11. 
Tradiční martinský hody s věncem a káčerem – sr-

dečně zvou stárky, stárci a chasa z Bukovan. Vstup-

né 60 Kč.

www.obecbukovany.cz

  Bzenec
27. 11. 
Vánoční výstava ručních prací a řemesel – připrave-

ny jsou dílničky, ukázky jednotlivých řemesel a ruč-

ních prací, možnost zakoupení výrobků, doprovod-

ný program i občerstvení. Vstupné dobrovolné. 

www.bzenec.cz

 Kyjov
11.–13. 11. 
Tradiční martinské hody – pořádá Městské kulturní 

středisko Kyjov, Sdružení přátel Slováckého soubo-

ru Kyjov a město Kyjov.

11. 11. 
Otevírání svatomartinských vín – pro milovníky 

dobrého vína připravilo město Kyjov a Kyjovská vi-

notéka. Akce se uskuteční ve dvorním traktu Infor-

mačního centra na Svatoborské ulici. První láhve se 

otevřou v 11 hodin a 11 minut. Návštěvníci mohou 

svatomartinská vína zdarma ochutnat a budou si je 

zde moci také koupit. 

www.ickyjov.cz

 Milotice
6.–7. 11. 
Krojované hody s věncem – ve 14 hodin krojovaný 

průvod obcí, poté ve 20 hodin taneční zábava s DH 

Sobuláci v KD.

www.milotice.cz

 Nenkovice
27. 11. – 2.12.
Advent přichází – v Galerii v Nenkovicích proběhne 

prodejní výstava keramiky, šperků, věnečků, drob-

ných bytových doplňků a perníčků. 

www.nenkovice.cz

 Ostrava, ČEZ Aréna
9.–10. 12. 
Kouzelný muzikál na ledě Popelka – romantická 

pohádka s netradičními efekty. Publikum v ní uvidí 

a uslyší řadu našich oblíbených umělců.

www.popelkanalede.cz

  Plzeň
Podzimní inspirace v Pivovarském muzeu
Pro zpříjemnění podzimního času připravilo Pivo-

varské muzeum zbrusu nový cyklus tvůrčích dílen, 

které budou probíhat v malebném prostředí stře-

dověkého právovárečného domu. Dílny budou 

probíhat vždy v sobotu do 19. 11., otevřeno je od 

10 do 16 hodin. A vstupné? Dílny budou přístupné 

v rámci běžného vstupného Pivovarského muzea. 

Aktivity jsou určeny pro všechny věkové kategorie, 

zkušení lektoři vše ukážou a naučí. Výrobky si sa-

mozřejmě odnesete domů a můžete se z nich těšit 

okamžitě, anebo je schovat a využít jako vánoční 

dárek.

Na žádnou z  dílen není potřeba si nosit materiál, 

vše bude možné zakoupit za příznivé ceny na mís-

tě. Ovšem pokud si budete chtít vlastní materiál 

přinést, směle do toho.

Sobota 5. 11.
Drátkování – vyrobte si šperk či jinou ozdobu ohý-

báním drátků.

Sobota 12. 11.
Výroba šperků z „fi mo“ – tvoření z hmoty, pečení, 

navlékání, dotváření šperků. Fimo je hmota, se kte-

rou se nádherně pracuje a která je ideální pro výro-

bu šperků, protože vyniká výraznými barvami. Po-

mocí hmoty vytvoříte korálky, ozdoby, sošky apod. 

Sobota 19. 11.
Vánoční speciál: balení dárků, zdobení perníčků, 

výroba papírových ozdob – přijďte se ještě v klidu 

připravit na Vánoce. Ozdobené perníčky budete 

moci přihlásit do naší tradiční soutěže o  nejkrás-

nější vánoční perníček.

www.prazdrojvisit.cz

  Praha
Muzeum hlavního města Prahy
V rámci výstavního projektu Praha a její dcery při-

pravily autorky výstavy pravidelná úterní setká-

ní se zajímavými osobnostmi. Vždy od 18 hodin 

v dámském salonu. 

Moderovat bude Renée Nachtigalová.

1. 11. – s psychologem Jeronýmem Klimešem nad 

knihou Partneři a rozchody

15. 11. – se socioložkou Jiřinou Šiklovou, zaklada-

telkou Centra pro Gender studies Praha

29. 11. – se Zuzanou Otrubovou a Alenou Aulíko-

vou o 1. českém automotoklubu žen Praha

www.muzeumprahy.cz

  Svatobořice – Mistřín
6. 11. 
Koncert komorního orchestru Czech Virtuosi – v 18 

hodin zazní čtyři houslové koncerty od Antonia 

Vivaldiho pod názvem Čtyři roční doby. Je to nej-

známější a nejpopulárnější dílo tohoto barokního 

hudebního skladatele a houslového virtuóza. Akce 

se koná v KD. 

www.svatoborice-mistrin.cz

 Ždánice
11. 11. 
Radost na Martina, husa a  džbán vína – v  19 ho-

din vás Mužský sbor ze Ždánic srdečně zve do Kul-

turního domu na svatomartinské husí speciality 

s  ochutnávkou mladého vína. K  tanci a  poslechu 

hraje Vocal Band Brno v KD. Vstupné 160 Kč. 

www.zdanice.cz

Vánoční festival v divadlech 
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc říjen 2011
Celkem došlo 1189 odpovědí, z toho 1084 e-mailů a 105 dopisů.

Kartografi e Praha
Otázka: U které obce se nachází jediný dochovaný empírový řetězový most 

u nás?

Správná odpověď: c) Stádlec

Celkem soutěžilo: 175 čtenářů, správné odpovědi: 174, špatná odpověď: 1

Výherci: Milada Homolková, Pelhřimov; Veronika Velechová, Praha 9; Otto 

Hynek, Náchod

Edice ČT 
Otázka: Jak se jmenuje řeka, která protéká Českou Skalicí a Starým bělidlem 

v Babiččině údolí − místy fi lmové Babičky?

Správná odpověď: Úpa

Celkem soutěžilo: 289 čtenářů, správné odpovědi: 288, špatné odpovědi: 1

Výherci: Eva Hlaváčková, Letohrad; Dana Kubešová, Vrdy; Vít Záhora, Praha 4

Mysteria Pragensia − Muzeum pověstí a strašidel
Jak se jmenoval nejznámější dvorní alchymista císaře Rudolfa II.? 

 a) Edward Kelley

Jak se jmenuje ulice, kde se nachází nové Muzeum alchymistů 

a mágů staré Prahy? 

 c) Jánský Vršek

Který panovník se nejvíce zajímal o alchymii? 

 b) Rudolf II.

Která ze strašidel patří k legendám staré Prahy?

 c) vodník Kabourek, Bezhlavý templář, Bezhlavý purkmistr 

O kom se vypráví, že ho odnesl čert dírou ve stropě?

  b) o Faustovi

Celkem soutěžilo: 255 čtenářů, správné odpovědi: 245, špatné odpovědi: 10

Výherci: Dorotka Jančíková, Strančice; Helena Koldová, Vrchlabí; 

Marek a Vojta Vincíbrovi, Dalovice

Křížovka
… železniční a městské dopravy…

Celkem soutěžilo: 316 čtenářů, správné odpovědi: 309, špatné odpovědi: 7

Výherci: Radka Drescherová, Boletice nad Labem; Jana Marfi lová, Liberec 6; 

Vladimír Hovorka, Žamberk

Co je to?
Rozhledna na Kleti

Celkem soutěžilo: 154 čtenářů, správné odpovědi: 152, špatné odpovědi: 2 

Výherci: Zdeněk Král, Klášterec nad Ohří; Karel Procházka, Volary; Jan Vasil, 

Most

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání říjen 2011

Turistickému Infocentru Město TáborŽižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Luděk Sládek
šéfredaktor
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Tajenku křížovky a název místa na 

obrázku zašlete 

do 15. prosince 2011 

na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Dvakrát třem 

autorům správných odpovědí 

zašleme mapu.

Víte, jaké místo je na obrázku?
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lonu záměr tvůrců potvrzují − vý-

stavy měly u návštěvníků velmi pří-

znivý ohlas. Expozice svojí hravostí 

a  atraktivitou přispívají jak k  napl-

ňování Komenského hesla „škola 

hrou“, tak i  k  posílení domácího 

cestovního ruchu. „Díky výstavě se 

zde více zastavují výletníci − jak 

pěší, tak na kolech,“ potvrzuje Jana 

Preislerová z hotelu Velvet a dodá-

vá, že jim iQpobyt pomáhá i v mar-

ketingu, neboť „v  médiích se snáz nabízí výstava 

než hotel, který je mimo centra veškerého dění“. 

Výstavy iQpobyt jsou instalovány zpravidla 

u  partnerů sítě BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF. 

Tato nově budovaná síť propojuje kvalitní hotely, 

wellness hotely, penziony, farmy a  golfová hřiš-

tě. V  různých koutech naší vlasti jich najdete více 

než sto. Jejich společnými znaky je vysoká úroveň 

ubytování a poskytovaných služeb, přijatelné ceny 

a v neposlední řadě i ojedinělost prostředí a nabíd-

ky volnočasových aktivit po celý rok. Řada ubyto-

vacích zařízení spojuje návštěvu výstavy rovněž 

s  dalšími místními rekreačními či wellness aktivi-

tami, a  vytváří tak atraktivní produktové balíčky 

služeb. Ubytování v nich si můžete za výhodných 

podmínek zajistit prostřednictvím voucherů, které 

lze zakoupit u jednotlivých partnerů nebo u orga-

nizátora sítě − Tourist Service Liberec.

Projekt iQpobyt vznikl za  přispění prostřed-

ků státního rozpočtu ČR z  programu Minister-

stva pro místní rozvoj Cestovní ruch  pro všechny. 

Stává se dalším článkem na  trhu cestovního ru-

chu, a to v oblasti, která spojuje ubytování s rela-

xem, aktivitami pro celou rodinu napříč generace-

mi a zábavným poznáváním. O aktuálním umístění 

výstav se dozvíte z  webových stránek iQpobyt. 

A pokud hledáte originální a atraktivní vánoční dá-

rek, pak darování pobytu v síti Bohemia Hotel Club 

& Golf bude jistě trefou do černého.

Za zábavně-naučnými exponáty 
nemusíte jezdit až do Liberce.
Najdete je postupně i u partnerů 
celorepublikové sítě Bohemia 
Hotel Club & Golf

Tourist Service Liberec
Nitranská 1, 460 02 Liberec
touristservice@centrumbabylon.cz
www.bhc.cz
www.iQpobyt.cz

Exponáty do výstavy byly vybí-

rány a  koncipovány ve  spolupráci 

s libereckým iQparkem a s ohledem 

na ty, kteří si s nimi budou hrát a ex-

perimentovat. Jsou jimi především 

rodiny s dětmi, lidé všech věkových 

skupin a  nejrůznějších zájmů. Ex-

perimenty většinou nejsou složité, 

a tak se může lehce stát, že vás vaše 

malé ratolesti v  řešení některých 

„úloh“ předčí.

Tvůrci uvádějí, že cílem projektu iQpobyt je 

poskytnout zejména rodičům s dětmi, prarodičům 

s vnoučaty, ale i školním a zájmovým organizacím 

pracujícím s dětmi a mládeží novou náplň trávení 

volného času, a to formou hraní a zábavného uče-

ní. Nabídnout k  hotelovému pobytu a  návštěvě 

regionu ještě něco navíc. A  to nejen v  turistické 

sezoně, ale hlavně mimo ni. První instalace výstav 

například v  hotelu Velvet ve  Špindlerově Mlýně, 

v hotelu Prajer ve Vodňanech či v libereckém Baby-

Nová kategorie produktů domácího cestovního ruchu

iQpobyt 
Putovní výstavy v celorepublikové síti 
Bohemia Hotel Club & Golf
S novým produktem k zatraktivnění domácího cestovního ruchu přichází liberecký 
Tourist Service. Představují jej celkem tři sady putovních výstav zábavně-naučných 
exponátů, prezentované pod společným názvem iQpobyt. Každá z nich zahrnuje 
několik desítek interaktivních exponátů. Vyzkoušet si můžete například svoji 
pohotovost, rychlost, důmysl, objevíte některé dosud nevídané schopnosti svého 
těla a mozku, budete řešit různé kvízy a hlavolamy, pohrajete si s optickými 
klamy... Každý si vybere, co ho nejvíce zajímá a baví. Navíc se může dozvědět řadu 
zajímavostí a kuriozit.
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