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Milí čtenáři,
starý rok nás navždy opustil, což je možná 
pro někoho dobře, ale pro jiného ne. 
Buď jak buď, teď už nám všem stejně 
nezbývá než doufat, že ten letošní bude 
stejně dobrý nebo ještě lepší. Dovolte 
mi proto jménem naší redakce i nakla-
datelství Baset popřát vám, aby byl co 
nejúspěšnější, nejpříjemnější, ve zdraví 
prožitý a vůbec, aby byl takový, jaký chcete, aby byl. 

Anžto je zima, patří k ní také mráz a sníh. Proto jsme pro vás připravili 
v tomto čísle i několik tipů, kde a jak v lednu a únoru strávit dovo-
lenou, dny volna, děti prázdniny nebo vůbec, kam se vydat na výlet. 
Peciválové si možná řeknou, že v tom počasí by ani psa nevyhnal, 
ale opak může být pravdou. Jakmile se vyškrábete z nížin někam na 
kopec, zjistíte, že všudypřítomná inverze už za vámi nemůže. Rázem 
uvidíte blankytně modrou oblohu a sluníčko, jehož paprsky se třpytí 
na čerstvě napadaném, třpytivě bílém sněhu. 

Ostatně sníh je dobrá zábava, a nejenom pro lyžaře. Můžete ho po 
někom házet nebo z něho stavět různé postavy a dávat jim jména. 
Můžete také stavět iglú, ve kterém vám hra na eskymáky, doprovázená 
otíráním nosů, jistě zvedne adrenalin. Můžete po sněhu také jezdit na 
všem, co je po ruce, avšak nezapomínejte, že čím je předmět hladší, 
tím je pro vás jízda na něm bezpečnější. Jakmile vám ale začne mráz 
zalézat za nehty, můžete se zahřát horkým grogem. Ovšem s mírou, 
protože všeho moc škodí a o nadměrném požívání alkoholu v zimě 
to platí dvojnásob.    

Zdraví máte jenom jedno a musíte o ně dobře pečovat. A mnozí jistě 
pečují, jak dokázaly dlouhé fronty před lékárnami na konci loňského 
roku. Někomu by se mohlo zdát, že šlo spíše o přehnanou prevenci 
s nádechem hypochondrizmu. To nevím, zato vím, že jedna stará 
pranostika říká jasně: „Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.“ Proto 
nechť mrzne, až praští!  

Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Již delší dobu vědci předpokládají, že se 
Ježíš Kristus narodil v srpnu nebo v  září 
roku 7 před naším letopočtem, tedy před 
Kristem. O tom, že jej navštívili něja-
cí vzdělaní muži, se dozvídáme nejvíce 
z Matoušova evangelia, avšak i  Matouš, 
kromě popisu darů, o návštěvnících zarytě 
mlčí. To, že králové nejspíše ani žádnými 
králi nebyli, už se obecně tuší, jejich počet 
je nám však také záhadou a v průběhu 
středověku zaměstnával armády teologů. 
Dary byly tři, tři byli tedy i mudrci, mínili 
jedni. Ne, vždyť to byli králové dvanácti 
ztracených židovských kmenů, kteří se 
přišli poklonit Mesiášovi, tvrdili druzí. 

Do dnešních dnů nám z biblického 
příběhu a teologických otázek přetrvala 
hlavně svérázná lidová tradice. Koledníci, 
většinou děti, chodí ve třech a značí dveře 
domů znakem K + M + B, který si mnoho lidí vykládá jako podpis Kašpar + Melichar 
+ Baltazar. Pravda je taková, že písmenka zkracují latinské přání „Christus Mansionem 
Bendicat“, česky „Ať Kristus požehná tomuto domu“. 
Přeji vám tedy, ať Kristus požehná vašemu domu i pro nový rok 2008.

Michael Švec
Nekrácenou verzi článku najdete na www.kampocesku.cz.

V minulosti byl přípravou 
na masopust  čtvrtek před 
masopustní nedělí, nazýva-
ný „tučný čtvrtek“ nebo 
„tučňák“.  Lidé věřili, že 
když se v tento den co nej-
více najedí a napijí, budou 
celý rok při síle.

Ale hlavní masopustní 
zábava začínala o maso-
pustní neděli. V poledne 
všichni zasedli k bohatému 
obědu, naplnili svá břicha 
a šli do hospody na muzi-
ku, kde se tancovalo a pilo 
až do rána. 

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Vesnicemi procházely průvody všelijakých maškar, které 
byly všude pohoštěny dobrou kořalkou, pivem či vínem. To se pak veselilo a radovalo ještě 
víc. Masopustní radovánky končily o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a rychtář vyzval 
všechny, aby se v klidu (většinou to ale nešlo) rozešli domů. Někde zase zakončili muziku 
pochováním basy. Byl to symbol toho, že v období postu si hudebníci nezahrají.

Štěpánka Martinková

Masopustní veselí
Masopust nebo také ostatky (tak temu řikáme u nás, v Mořicích), fašank, fašanky 
nebo končiny, prostě a jednoduše maškarní veselí. Trvá tři dny a slaví se ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, kterou pak začíná 40denní půst před Velikono-
cemi, což především znamenalo nejíst maso.

Dopisy
Velice jste mě potěšili turistickým magazínem 
KAM. Je to graficky i textově krásně udělané. Bla-
hopřeji! A hezké svátky všem, co se na vydání podí-
lejí. PF 2008

Jiří Černý, L. Matury 813, 530 12  Pardubice. 
E-mail z 10. prosince 2007

 
...a ještě jeden z www.kampocesku.cz:

Dostal se mi do ruky váš časopis a musím říct, že 
jsem byl překvapený, jak je přehledný, barevně sla-
děný, jsou tam moc krásné fotky. V jednoduchosti 
je krása. No paráda. Přeji hodně zdaru!

Návštěvní kniha: Bohdan, 12. 12. 2007

...a závěrem:

Nech vás dary Boží milosti po celý rok chrání, nech 
vám dá Bůh štěstí radosti a hojnost požehnání. 
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok přeje 
Leopold Šrot, Novosedly 302 (zasláno do redakce dopisem).

Vážení pisatelé,
ani nevíte, jak krásně se tyto řádky čtou, zvláště pak, 
když si uvědomím, kolik se toho za pouhé dva měsí-
ce muselo stihnout. Vydat nejen první prosincové 
číslo KAM po Česku a Travel EYE, ale také připravit 
redakční internetové stránky www.kampocesku.cz. 
Navíc pár dní před Štědrým dnem, kdy píši tyto 
řádky, jsme před dokončením veletržního dvojčísla 
na leden–únor a publikace KURIOZITY po Česku 
aneb jednou nohou v nebi, kterou slavnostně před-
stavíme na veletrhu REGIONTOUR 2008 v Brně. 

Závěrem nám dovolte poděkovat Vám za přízeň, 
kterou věnujete našim magazínům KAM po Čes-
ku a Travel EYE. Přejeme Vám úspěšný a hlavně ve 
zdraví prožitý rok 2008.

Luděk Sládek, šéfredaktor 

Pojďme se vrátit o dva tisíce let zpět, do dob, kdy se rodil duchovní základ naší 
civilizace, ke kořenům jedné z tradic, která nás doprovází s lehkou samozřejmostí 
v období vánočních svátků.

Tři mudrci, dvanáct králů. . .

© Marta Krátká

© Marta Krátká
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Pražská informační služba
Individuální návštěvníci hlavního města se mohou seznámit předem s mož-
nostmi, které Praha nabízí, na internetových stránkách www.pis.cz. 
Po telefonu vám poradíme (za cenu místního hovorného pro celou 
ČR) na čísle 124 44.

Turistická informační střediska
Staroměstská radnice
hala Hlavního nádraží
Malostranská mostecká věž
Rytířská ulice 31
Telefonické dotazy: +420 124 44, +420 221 714 444
E-mail: tourinfo@pis.cz 
http://prague-info.cz

Petřínská rozhledna
Stálá expozice suterén: „Jára Cimrman, génius, 
který se neproslavil“ (autorů Jaroslav Weigel, 
Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák) 
Stálá expozice přízemí: Rozhledna a její historie 
(výstava je v ceně vstupného)

Pražská informační služba oslaví 50. výročí

Komplexní rezervační služby
Pražská informační služba – Pragotur
Arbesovo nám. 4, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 221 714 130
E-mail: pragotur@pis.cz
www.pis.cz

Věž chrámu sv. Mikuláše
Od poloviny IV–X 

po–ne 10.00–18.00 
Vánoční svátky / 10.00–17.00 

(v zimním období kromě vánočních 
svátků zavřeno)

I–III so–ne 10.00–17.00
IV po–ne 10.00–19.00 

V–IX po–ne 10.00–22.00 
X po–ne 10.00–18.00
XI so–ne 10.00–17.00
XII so–ne 10.00–17.00

Vánoční a jarní prázdniny 
denně 10.00–17.00 hodin.

Staroměstská radnice

IV–X
po 11.00–18.00

  út–ne 9.00–18.00 

XI–III
po 11.00–17.00

  út–ne 9.00–17.00 

Celoroční provoz.

Staroměstská mostecká věž
1. podlaží – promítán 18minutový film „Karlův most – paprsek 
staletími“ (česky, anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky 
a rusky) 
2. podlaží – výstava fotografií „Obnova průčelí Staroměstské mos-
tecké věže“

I–II po–ne 10.00–17.00

III po–ne 10.00–18.00 

IV po–ne 10.00–19.00 

V –IX po–ne 10.00–22.00

X po–ne 10.00–17.00

XI po–ne 10.00–17.00

XII po–ne 10.00–17.00

Celoroční provoz.

Malostranské mostecké věže
od 14. března po–ne 10–18 
v zimním období zavřeno

Zámek Ctěnice – klasicizující baroko 
na samém okraji Prahy
Expozice: 
1) Za císaře pána... 
2) Habsburkové v českých zemích, 
1791–1914 
Kočárovna: dopravní prostředky od 
18. do první poloviny 20. století
Další služby: firemní i soukromé 

oslavy v jedinečných prostorách zámku nebo areálu, svatební obřady 
(v zámecké obřadní síni i v zahradním altánu), zajištění cateringu 
a jízdy na koni. Parkování zdarma v areálu zámku.

Od poloviny 
II–IV so, ne 10.00–18.00

V–X po–ne 10.00–18.00 
XI–III po–ne zavřeno 

Zámek Ctěnice a kočárovna

Zámek Ctěnice
Bohdanečská 1, 
190 17  Praha-Vinoř
Tel.: +420 286 853 385
www.prague-info.cz
www.ctenice.cz
www.jsctenice.cz

Bludiště na Petříně
I–III so–ne 10.00–17.00
IV po–ne 10.00–19.00 

V–IX po–ne 10.00–22.00 
X po–ne 10.00–18.00

XI–XII so–ne 10.00–17.00
Vánoční a jarní prázdniny 
denně 10.00–17.00 hodin.
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KAM to vidí

Že se zasedání uskutečnilo právě v Praze, je velmi významné. O pořá-
dání této akce totiž usilovalo mnoho předních evropských měst 
a vítězství našeho hlavního města v tak silné konkurenci znamená, 
že jeho postavení mezi nimi je velmi silné. A tak ve druhém listopa-
dovém týdnu přijelo do Prahy rokovat 160 předních odborníků na  
cestovní ruch a kongresový turizmus ze 68 zemí Evropy. 

Konference byla zaměřena na šest hlavních témat: financování čin-
nosti, systémy řízení kvality, potřeby klientů, výhody a nevýhody 
zpoplatňování turistických služeb, oblast technického vývoje a jak 
budovat značku měst. Diskutující se shodli na tom, že přestože každé 
město má svá specifika, problémy v rámci turistického a kongresového 
ruchu jsou prakticky všude stejné. Pro města je tedy velmi potřebné 
a důležité učit se zvládat problémy společně, navzájem si pomáhat 
a nacházet další formy spolupráce, přestože na první pohled by se 
mohlo zdát, že si vlastně konkurují. Při bližším pohledu je však jas-

né, že všechna města pracují se stejným klientem – turistou, který 
se pohybuje napříč Evropou a kterému je třeba neustále zlepšovat 
úroveň služeb, kvalitou i kvantitou. 

Současný klient je totiž na vysoké úrovni, ví, kde informace hledat, 
umí s nimi pracovat a tím, že individuálně cestuje prakticky po 
celém světě, velmi dobře dokáže rozpoznat, kde se o něj dobře starají, 
kde mu servis vyhovuje nejvíce, a tam se pak rád vrací. Klient také 
kromě komplexních informací oceňuje i poskytnutí rady, určitého 
doporučení, pomocí kterého si následně dokáže vybrat to, co právě 
jemu z celkové nabídky vyhovuje nejvíce.

Špičkoví odborníci zejména ocenili práci a úspěchy Prahy v této 
oblasti cestovního ruchu. Naše hlavní město se podle nich směle 
řadí na roveň nejpřednějších měst Evropy, jako například Paříže 
nebo Vídně. Dostupnost informací a komplexnost poskytovaných 
služeb v ní znamenal obrovský rozvoj městského turizmu. V rámci 
Evropy je počet průměrných 3 přenocování v našem hlavním městě 
velkým úspěchem a začleňuje jej mezi absolutní špičku. Jen pro 
zajímavost uvádíme, že v jiných evropských městech jsou to jen 1 až 
2 průměrné noclehy. 
Dalším benefitem Prahy je, že až 30 % jejích návštěvníků se do ní 
opět vrací. A to je v  Evropě skutečně vysoké procento. Ukazuje se, 
že zkušenost s pobytem a spokojenost se službami jim poskytnutými 
následně sdělují i svým známým. To se pak kladně odráží ve stále 
stoupajícím počtu přijíždějících turistů. V Praze se meziročně jedná 
o téměř 7% růst.
  
Vzhledem k tomu, že  „městský cestovní ruch“ je nejdynamičtěji se 
rozvíjejícím segmentem evropského cestovního ruchu, je třeba věno-
vat jeho rozvoji maximální pozornost. Pražská informační služba tak 
činí již 50 let a výsledky posledních let přinášejí Praze v evropském 
kontextu stále výraznější úspěchy. 

Ing. Václav Novotný

Špičkoví odborníci jednali v Praze o evropském turizmu 

Pražská informační služba
Betlémské nám. 2, 116 98  Praha 1   
Tel.: +420 221 714 152 
E-mail: info@pis.cz 
www.pis.cz

V Praze se v listopadu 2007 uskutečnilo, pro hlavní město velmi důležité, podzimní zasedání European Cities 
Marketing, mezinárodní organizace se zaměřením na cestovní ruch. Konference proběhla v Kongresovém centru 
Praha a v hotelu Holiday Inn na Pankráci pod organizačním zajištěním Pražské informační služby.
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KAM to vidí

Byť otázka prostá, odpověď už tolik ne. 
Soudě podle názvu, je určeno přede-
vším potřebám turistů, odtud turistické. 
Dále pak má poskytovat informace, pro-
to informační, a slovo centrum, to smě-
řuje lidi, tedy turisty, do jednoho místa.  

Co je to informační centrum?

Toliko povrchní rozbor. Ale jenom těžko mohu říci, že se jedná 
o název oficiální. Setkáte se také s názvy jako Městské informační 
centrum (MIC), Regionální informační centrum (RIC), Regionální 
turistické informační centrum (RTIC), Krajské informační centrum 
(KIC) nebo Informační centrum bez přívlastku (IC). Do tohoto 
výčtu patří také 
kratší verze 
jako Infocent-
rum nebo Íčko. 
Možná už tušíte 
v čem je pro-
blém. Správně, 
turistům je jed-
no, jak se info-
centrum jmenu-
je, ale není jim 
jedno, co, kdy 
a od kolika do 
kolika nabízí. 
Pokud to jsou 
na prvním místě předměty a materiály, které ze své podstaty nejsou 
schopny poskytovat jakékoliv informace o daném místě, potom je 
něco špatně. Stejně tak otevírací doba, která nepočítá s víkendy. 
Ale musím objektivně připustit, že je velký rozdíl v tom, z jakých 
zdrojů je infocentrum financováno. A protože se jedná o opravdu 
složitou problematiku, požádal jsem raději o její přiblížení osoby 
z nejpovolanějších. 

Luděk Sládek, 
šéfredaktor magazínu KAM po Česku

Agentura CzechTourism
Turistické informační centrum je ve většině pří-
padů prvním spojovacím článkem mezi turistou 
a příslušným regionem. Od spokojenosti se zís-
kanými informacemi se odvíjí i pohled turisty na 
chování regionu.

Hustotou sítě těchto zařízení se můžeme chlubit. Problémy však jsou 
s kvalitou jimi nabízených služeb. Kritika z řad turistů je zaměřena 
především na nedostatečnou otevírací dobu, neschopnost domlu-
vit se cizími jazyky a neochotu obsluhujícího personálu. Agentura 
CzechTourism koordinuje systém tzv. oficiálních turistických infor-
mačních center, které na základě smlouvy mohou užívat jednotný 
symbol a jeho přiznání vyžaduje plnit několik základních pravidel. 
Tato pravidla jsou stanovena tak, aby každý turista věděl, že to je 
místo, kde získá v potřebné kvalitě požadované informace. Těchto 
zařízení je nyní cca 300 a podmínky na zařazení do tohoto seznamu  
se postupně zpřísňují, a tím dochází i k zkvalitňování jejich služeb.

Ing. Petr Kratochvíl, 
ředitel odboru regionálního, CzechTourism

Asociace turistických informačních center
Při hodnocení činnosti turistických informačních 
center můžeme dojít k různým závěrům. Naše 
hodnocení může být subjektivní, jestliže nezná-
me všechny aspekty činnosti těchto subjektů. 
Může být také objektivní, jestliže dokážeme 
porovnat porovnatelné a vzít v potaz standardy, 
podle kterých IC pracují.

Činnost infocenter v ČR má svojí novodobou historii, datovanou 
od 1. poloviny 90. let minulého století. IC vznikala jako reakce 
na potřebu turistů a návštěvníků získávat informace. V současné 
době lze dělit IC do tří kategorií, a to obecní, soukromá či s částeč-
nou veřejnou podporou. Infocentra jsou organizována v Asociaci 
turistických informačních center ČR. Jedná se o subjekt sdružující 
včetně poboček 170 infocenter, klasifikovaných ve třech kategoriích. 
CzechTourism eviduje TIC  v jedné kategorii s deklarováním  rozsahu 
služeb. Některá TIC nejsou nikde evidována. Kvalitu poskytování 
informací samotnými TIC ovlivňuje několik skutečností. Především 
jde o to, že neexistuje všeobecný standard pro tuto službu v ČR. To 
umožňuje různý způsob jejího poskytování. Není zajištěno standardní 
financování, resp. ve většině případů, ač se jedná o službu veřejnosti, 
je financována převážně zřizovatelem, což je v případě soukromých 
subjektů velmi obtížné. Finanční zajištění této služby má pak vliv 
na personální obsazení. Situace se mírně lepší, ale zdaleka není 
optimální. Pro zlepšení této situace, a tím i pro spokojenost turistů 
a návštěvníků, je nutná intenzivní spolupráce v této oblasti mezi MMR 
ČR, ATIC ČR, CzT, krajskými úřady a regionálními organizacemi 
(sdruženími) cestovního ruchu. Jedině vytvořením kvalitních pod-
mínek  potlačíme na minimum negativní hodnocení některých IC 
v ČR. Částečně mohou pomoci také sami turisté a návštěvníci, když 
budou o nekvalitní službě informovat veřejnost a také zřizovatele této 
služby. Osobně jsem přesvědčen, že většina IC pracuje profesionálně 
a poskytuje komplexní, pravdivé a objektivní informace.  

Ing. Miroslav Foltýn, 
prezident Asociace turistických informačních center

Jak definovat turistické infocentrum
V letošním roce na odboru rozvoje a cestov-
ního ruchu  Magistrátu města České Budě-
jovice proběhla implementace systému 
managementu jakosti a příprava certifikace 
turistického infocentra.

Základním předpokladem pro úspěšné zavedení systému bylo správ-
ně pojmenovat hlavní funkce, které budou komlexně zahrnovat 
provoz informačního centra. Při zavádění systému byly nastaveny 
tyto základní funkce – informační, zprostředkovatelská a obchodní 
činnost. Na závěr snad jen konstatování, že Turistické informační 
centrum Magistrátu města České Budějovice obdrželo 12. prosince 
2007  „Certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 
9001:2001“. Schvalovací audit  provedl renomovaný certifikační 
orgán – firma TÜV SÜD Czech. 

Ing. Dagmar Baumruková, 
vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchu, 

Magistrát města České Budějovice

Soutěžní otázka:
Závěrem mi dovolte obrátit se na vás, na naše čtenáře, s otázkou; „Myslíte si, že informační centra v České republikce plní svou funkci?“ Pokud nám napíšete svůj 
názor do 18. 2. 2008 na dresu redakce nebo mailem na kam@baset.cz, dvacet z vašich názorů odměníme mapou věnovanou společností SHOCart a nejzajímavější 
příspěvek otiskneme. Své názory můžete také vyjádřit na www.kampocesku.cz – rubrika ANKETY.
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Malebné městečko v podhůří Orlických hor 
nabízí v každou roční dobu mnoho zajímavých 
možností, jak strávit volný čas.

Jablonné nad Orlicí

ZIMA 
Sjezdovka Malák
www.skijablonne.cz 
Běžecké trasy v okolí města 
www.orlicko.cz 

LÉTO
Turistika a cykloturistika / pevnost Bou-
da, přehrada Pastviny, města Králíky 
a Letohrad nebo výlet na Suchý vrch. 

Akce v roce 2008
5. 4. Mistrovství České republiky v přespolním běhu 
27. 4. Memoriál Q. Štěpánka v přespolním běhu 
7. 6. Jablonský medvídek www.medvidek.inu.cz  
6. 9. Vyhlídkové vrcholy 
25. 12. Setkání na náměstí

Informační centrum
Jablonné
Tel.: +420 465 641 371  
E-mail: infojab@orlicko.cz 
www.jablonneno.cz

Srdce Rodného kraje
 Františka Kupky

Město Opočno se hrdě hlásí ke svému rodákovi, světoznámému malíři
Františku Kupkovi. Narodil se v roce 1871, mládí prožil v Dobrušce,

studoval v Jaroměři a většinu svého života strávil ve francouzském městě
Puteaux, kde vytvořil svá nejslavnější abstraktní díla.

V roce 940. výročí od první zmínky o Opočně
připravujeme pro turisty nové informační centrum pod názvem

Informační centrum Rodného kraje Františka Kupky.

                �  �                          
                      ,   �                    �          

Informační centrum, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno, tel.: +420 494 668 111
e-mail: infocentrum@opocno.cz | www.opocno.cz | www.rkfk.cz

CO
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Nevěřte všemu, co se povídá...

Rozvoj turizmu je také přímo 
úměrný množství peněz, kte-
ré jsou na jeho vznik, rozvoj 
a propagaci uvolněny ze stát-
ního či soukromého sektoru. 
Pravdou je, že první krok musí 
udělat stát a vytvořit podmín-
ky, stejné platí i o samosprávě. 
Teprve potom, co se začnou 
objevovat první turisté, objeví 
se i první podnikatelé a kruh 
se uzavírá. Říká se, že čas jsou 

peníze, ale už Neruda říkal, že „Čas jsou peníze, ale peníze se nerovnají 
času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.“ 

Zamrzí, když se z nějaké statistiky dočtete, že ten a ten kraj je na tom 
a tom místě co do turistické návštěvnosti. Uvědomme si prosím, že 
existují jenom tři druhy lží. Malá lež, velká lež a statistika. Proto jak 
nedávno prohlásil můj kolega: „Neházejte flintu do žita,“ což platí 
nejenom v případě východních Čech. Navíc si myslí, že všichni ti, 
kdo se kdy zasloužili o rozvoj turizmu u nás, by se měli stavět na 
piedestal a ne na okraj zájmů. 

Lidé nemohou jenom pracovat, potřebují také odpočívat, 
proto se nám stal odpočinek jedním ze smyslů života. Dal 
vzniknout také cestovnímu ruchu, který je hnací silou 
naší ekonomiky. Svým objemem, podílem zaměstnanosti 
a tvorbou pracovních příležitostí patří mezi naše 
nejvýznamnější ekonomická odvětví. Ovšem bez práce 
nejsou koláče.

Jsem přesvědčen, že východní Čechy jsou klasickým příkladem, jak 
z ničeho udělat něco. Návštěvníkům se tu za posledních patnáct let 
otevřela místa, o kterých do té doby nikdy neslyšeli, ale dnes je poklá-
dají za samozřejmost. Krkonoše, Orlické hory, Český ráj, Žďárské 
vrchy, Broumovsko, Železné hory nebo města jako Litomyšl, Rychnov 
nad Kněžnou, Polička, Dobruška k nim jistě patří. Ostatně, kdo by 
neslyšel o Třebechovickém betlémě, Muzeu řemesel v Letohradě, 
pevnosti Hanička, skanzenu na Veselém kopci, Lázních Anenských 
nebo o Bohdanči, hradu Potštejně či zámku v Pardubicích. Tyto a další 
ikony východních Čech byly možná první, ale dnes už je následují 
další a jednou, jednou si povíme. 

-lgs-
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Obec leží na úpatí Orlických hor, v malebném 
údolí řeky Divoká Orlice, nad níž se na skal-
ním ostrohu vypíná romantická zřícenina maje-
státního hradu Potštejn. Jeho historie se začala 
psát již ve 13. století a v době svého největšího 
rozmachu byl jedním z nejmohutnějších hra-
dů v Čechách. Další turistickou atraktivitou je 
znovuotevřený zámek s přilehlým parkem, kte-
rý nechal vystavět v letech 1749–1755 hrabě Jan Ludvík Harbu-
val Chamaré. Za zhlédnutí jistě také stojí unikátní Lipová alej na 
břehu řeky, druhý hrad – Velešov, kostel sv. Marka nebo veřejné 
tábořiště Vochtánka, známé svým westernovým programem. Okolí 
obce je protkáno turistickými i cyklo-trasami, vedoucími překrás-
nou přírodou Divoké Orlice.

Obec Potštejn 
Lázeňská 93, 517 43  Potštejn
Tel.: +420 494 546 812

E-mail: ou.potstejn@tiscali.cz
www.potstejn.cz

Potštejn – místo vaší dovolené 
Lidé už celá tisíciletí trénují nejrůznější osla-
vy. Ale problém může nastat v okamžiku, když 
budete chtít oslavit narozeniny někoho, kdo se 
narodil před 750 lety a navíc je to město. No 
jenom si představte, jak velký by musel být naro- 
zeninový dort, aby se na něj vešlo 750 svíček. 
Nebo ještě horší, jak velké plíce by musel mít 
starosta, aby je sfoukl. Nic by mu nebyli platni 
všichni Mirkové, Láďové, Míši i Evičky, na to by nestačila ani celá 
městská rada. To by si museli pozvat na pomoc celé město, aby 
jim všichni mladí, staří, malí i velcí pomohli svíčky sfouknout. 
Šušká se, že takové velké foukání se chystá letos v Rychnově nad 
Kněžnou. 

Luděk Sládek

Chce to jen pořádně fouknout

Víte, kdy to bude? Pokud ano, napište nám do 18. 2. na adresu redakce nebo mailem 
na kam@baset.cz a 10 z vás má možnost získat něco v upomínku tohoto výročí. 
Odměny vám věnuje samo město a podepíše vlastnoručně jeho starosta.

www.rychnov-city.cz

Dovolte nám nyní, abychom vás pozvali do 
města, které vás pokaždé něčím překvapí. 
Nepatří mezi největší, ale slyšet je o něm 
neustále. Je to město skoro tak metropolit-
ní jako Praha, město, kde skoro každý den 
můžete říci: „To jsem ještě neviděl.“ Město 
plné zábavy, ležící v krásné přírodě. Město 
Kostelec nad Orlicí.

Kostelec nad Orlicí

Se začátkem nového roku jsme schopni říci, že nás čeká společensky 
velmi nabité období. S námi se nudit nebudete. Oblékněte spole-
čenské šaty, a až pojedete z lyžovačky v Orlických horách, zastavte 
se na vyhlášených plesech. Čeká nás již pátý ročník tradičního plesu 
Kostelecka, ples hasičů, zahrádkářů, rybářů a další. Plesová sezona 
bude v plném proudu. V březnu se přijeďte seznámit s novými diva-
delními talenty na tradiční festival zvaný AUDIMAFOR, v dubnu zase 
vystřelit své polovičce růži na pouť nebo se projít po známé turistické 

dálkové stezce PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského v rámci 
turistické akce SETKÁVÁNÍ 2008. V květnu oprašte kola a přijeďte 
s námi přivítat cyklosezonu při již VI. ročníku Šumné Orlice, které 
se zúčastní také Radovan Lipus či David Vávra z celorepublikově 
známého pořadu Šumná města. V září čeká návštěvníky tradiční 
Kostelecké posvícení a v prosinci Adventní jarmark. Přítomnost vám 
vždy zpříjemní kvalitní ubytovací a stravovací zařízení. 

Větší a větší pozornost turistů přitahuje v Kostelci Nový zámek, který 
jeho majitel, pan hrabě František Kinský, s velkým úsilím připravuje 
pro otevření veřejnosti. Dne 20. prosince se v zrcadlovém sále konal 
první adventní koncert, jenž sklidil obrovský úspěch. Věříme, že se 
zámek veřejnosti začne otevírat častěji. 

Na co se nudit doma, když my se tu bavíme? 

Regionální turistické a informační centrum
I. J. Pešiny 39, 517 41  Kostelec nad Orlicí
Tel.: +420 494 337 261
E-mail: rtic@muko.cz 
www.rtic.kostelecno.cz 
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Dalším důvodem je stále rostoucí vybavenost lyžařských areálů nebo 
zkvalitňování a rozšiřování služeb. Nechybí tu strojové upravování 
svahů a běžeckých tras, technické zasněžování, občerstvení, půjčovny 
lyžařského vybavení nebo třeba noční lyžování. Stále lákavějšími se 
stávají i menší střediska, která nabízejí komfort těch větších, ale za 
výrazně nižší ceny. A navíc, všechna střediska zimních sportů v kraji 
mají parkoviště zdarma!

Zimní střediska 
Centra zimní rekreace jsou soustředěna především v Orlických 
horách a v oblasti Králického Sněžníku (www.orlicko.cz), kde má 
„bílý sport“ nejdelší tradici. Orlicko a běžecké lyžování je ideální 
spojení. Nejmodernější technikou jsou upravovány běžecké tratě na 
hřebeni z Českých Petrovic přes Suchý vrch, Červenovodské sedlo, 
Čenkovice až do Štítů a rovněž několik okruhů okolo Čenkovic 
a Suchého vrchu, vše v celkové délce přesahující 70 km. 

Na lyžařských trasách je možné navštívit dělostřeleckou tvrz Bou-
da (www.boudamuseum.com) nebo rozhlednu na Suchém vrchu 
(www.suchyvrch.com). K další nabídce upravovaných lyžařských 
stop patří 26 km běžeckých tratí v oblasti Jeřábu, který se nachází 
mezi městem Králíky a obcí Červená Voda. Přes 20 km upravovaných 
tras propojuje Dlouhoňovice, Žamberk, Písečnou a Letohrad 
s unikátním Muzeem řemesel (www.museumremesel.cz). 

V kopcích nad Českou Třebovou, ve sportovním areálu Hory, 
čeká na běžkaře 30 km udržovaných tras – závodní okruhy v délce 
od 1 do 7 km. Další upravené běžecké stopy jsou v okolí Boro-
vé u Poličky (www.borova.cz). Letos poprvé bylo také upraveno 
několik kilometrů tras v Železných horách – okolo vysílače Krásný 
u Nasavrk (www.ckmacek.cz/ic).

Na úpatí Králického Sněžníku, přímo v obci Dolní Morava, mo-
hou sjezdaři využít hned dvou lyžařských areálů. Větší, SKI centrum 

www.skisneznik.cz

Za sněhem do východních Čech
Proč se vydat za sněhem právě do východních Čech, do Par-
dubického kraje? No, protože tu jsou ideální podmínky pro 
běžkaře i sjezdaře. V regionu se nachází hned čtvero růz-
ných pohoří! Milovníci úzkých i rychlých prkýnek tak mohou 
vyrazit do Orlických hor, na Králický Sněžník, do Železných 
hor či Žďárských vrchů.

Sněžník, se může pochlubit jednou z nejprudších sjezdovek v ČR. 
Pro běžkaře jsou připraveny v okolí obce kilometry upravovaných 
tratí. V nabídce nechybí ani náročné hřebenové trasy nebo výstu-
pu na Králický Sněžník, který je se svými 1 424 m n. m. nejvyšší 
horou celé oblasti a třetí nejvyšší v republice. Tak proč nezkusit 
zdolat vrchol třeba na sněžnicích?

Výhodou všech středisek je velmi dobrá dostupnost auty, skibusy, 
ale i vlaky. Několik linek skibusů navíc spojuje některá lyžařská 
střediska Orlických hor s městy a obcemi v okolí. Od loňského 
roku jsou v provozu navíc spěšné vlaky Sněžník a Vysočina, které 
přímo propojily Pardubice s Králickem a Ždárskými vrchy. 

Dolní Morava (750–1 140 m n. m.)
Příznivé klimatické podmínky a nadmořská výška předurčují Dolní 
Moravu být zimním střediskem vynikajících kvalit. Zdejší lyžařské 
areály s množstvím vleků a sjezdovek všech obtížností, kilometry 
upravených běžeckých tras, umělé zasněžování a osvětlení, lyžařská 

škola, půjčovna vybavení, skiservis, 
občerstvení, parkoviště, infocentrum 
nebo bezplatná přeprava skibusy 
jistě potěší. Například Černá sjez-
dovka ve SKI centru je určena pro 
středně dobré a náročné lyžaře. 
Naproti tomu areál Větrný vrch 
s dokonale upravenou sjezdovkou 
a umělým osvětlením, snowboard 
parkem, zasněžováním, občerstvením 
a půjčovnou lyžařského vybavení 
je spíše pro rodiny s dětmi, středně 
zdatné lyžaře a snowboarďáky.

Čenkovice (750–958 m n. m.)
Zimní středisko Čenkovice je skvěle vybaveno a po jeho modernizaci tu 
přibyla další půjčovna, ski- 
servis a ubytovací možnosti. 
Středisko poskytuje ideální 
podmínky pro lyžování 
od prosince do března. 
Sjezdové tratě v obtížnosti 
červená a modrá jsou 
pravidelně upravovány. 
Kromě večerní lyžovačky 
nechybí ani snowboardový 
areál. V jeho okolí jsou 
upravovány stopy pro kla-
sickou techniku i bruslení. 

České Petrovice (650–740 m n. m.)
Sportareál České Petrovice je čtvrté největší středisko v Orlických 
horách, které nabízí 5 lyžařských vleků. Všechny sjezdové tratě jsou 
strojově upravovány, stejně jako běžecké stopy v okolí. Dvě sjez-
dovky s umělým zasněžováním i osvětlením jsou vhodné jak pro 
začátečníky a rodiny s dětmi, tak pro rekreační lyžování a snow-
boardisty, pro které je v areálu navíc snowpark. Lyžařská a snow-
boardová škola, servis, půjčovna a občerstvení jsou samozřejmostí.

www.ceskepetrovice.com 

www.dolnimorava.cz

www.cenkovice.com 

Východní Čechy způsobují závislost. . .



KAM do regionu

9

Mladkov-Petrovičky (570–700 m n. m.)
Sympatický lyžařský areál s jedním vlekem, parkovištěm, stravo-
vacím a ubytovacím zařízením najdete v Petrovičkách, asi 1 km od 
Mladkova. Středně náročné upravované sjezdovky jsou k dispozici 
po celý týden a třikrát s večerním lyžováním. Součástí areálu je 
snowpark. V okolí je několik běžeckých tras, z Mladkova na Suchý 
vrch nebo na chatu Čihák k centrálnímu hřebeni Orlických hor, 
nebo přes Vlčkovice na Studenecké skály.
www.skimladkov.cz 

Červená Voda-Šanov (590–720 m n. m.)
Dalším SKI areálem je Červená Voda, která nabízí lyžařům dvě 
sjezdovky s technickým zasněžováním, dva vleky, večerní lyžování, 
snowpark, lyžařskou školu, občerstvení a půjčovnu skútrů. Ne-
daleko sjezdařského areálu je přírodní park Jeřáb, ve kterém na vás 
čekají strojově upravované kilometry běžeckých stop.
www.skiarealsanov.cz 

Česká Třebová-Peklák (395–545 m n. m.)
Sjezdovka není pekelně těžká, naopak je střední obtížnosti a je 
na okraji města. Pro návštěvníky je připraveno kompletní zázemí 
– strojově upravovaný svah se systémem technického zasněžování, 
večerní lyžování, restaurace, ski servis, půjčovna a test centrum 
lyžařského vybavení. Součástí areálu, v bezprostřední blízkosti spod-
ní stanice vleku, je parkoviště s kapacitou 150 míst. 
www.peklak.cz  

Přívrat (450–510 m n. m.)
Uprostřed trianglu Česká Třebová, Litomyšl a Ústí nad Orlicí  
– v obci Přívrat – najdete lyžařský areál s dvěma vleky. V provo-
zu jsou tři sjezdovky různých délek a obtížností, dvě s umělým 
osvětlením a jedna technicky zasněžovaná. Bezplatné parkování je 
zajištěno hned u nástupní stanice. V areálu je občerstvení, půjčovna 

lyžařského vybavení a lyžařská škola.
www.ski-privrat.cz

Hlinsko (560–630 m n. m.)
Na lyžaře tu čeká prodloužená hlavní sjezdovka, která měří 400 
metrů. Areál je vybaven několika vleky (včetně dětského), umělým 
zasněžováním a osvětlením i občerstvením. Parkoviště má 300 par-
kovacích míst.
www.ski.hlinsko.cz

Další lyžařská střediska (dle nadmořských výšek):
Výprachtice (www.ovaz-merta.cz) 700–770 m n. m.
Lichkov (www.orlicko.cz) 580–670 m n. m.
Janoušov (Cotkytle) (www.gansberg.cz) 570–645 m n. m.
Radiměř (www.svi.cz/pastviny) 570–640 m n. m.
Trhová Kamenice (www.sjezdovkatk.wz.cz) 560–600 m n. m.
Polička (www.infocesko.cz) 545–585 m n. m.
Hamry (Bystré) (www.vychodnicechy.info) 525–615 m n. m.
Hluboká (www.skihluboka.cz) 520–580 m n. m.
Pastviny (www.orlicko.cz) 500–600 m n. m.
Bystřec (tel.: +420 465 642 643) 500–590 m n. m.
Jablonné nad Orlicí (www.skijablonne.cz) 430–550 m n. m.
Dlouhoňovice (www.dlouhonovice.cz) 430–470 m n. m.
Písečná (www.pisecna.zamberk.cz/ves_cz) 380–425 m n. m.

Kontakty, další užitečné informace nebo třeba inspiraci k aktivnímu 
i pasivnímu odpočinku najdete na www.vychodni-cechy.info.

Východní Čechy způsobují závislost. . .
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Orlické hory prošly velmi dlouhým přírodním vývojem, jehož výsled-
kem je právě ono pozvolné tvarování zalesněných horských hřbetů. 
Civilizační vývoj přinesl do hor v uplynulém tisíciletí také lidské 
osídlení, jehož důsledkem je vytvoření krajinné mozaiky lesních 
a zemědělských ploch, doplněné o vesničky v údolích potoků a říček 
a později vznikající roztroušené osady a samoty, stoupající po strá-
ních do vysokých nadmořských výšek. Existence souvislého území se 
značnými přírodními a kulturními hodnotami byla na konci 60. let 
20. století impulsem ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Orlické 
hory. Jejím posláním je ochrana přírody a krajiny Orlických hor.

Orlické hory jsou jedním z článků prstence pohoří 
obklopujících českou kotlinu. Jejich malebné, táhlé 
obrysy se rýsují na východním obzoru při pohledu 
z rovinatého Královéhradecka. Z téměř rovné linie 
hlavního hřebene vystupuje o něco výraznější vrchol Velké Deštné 
(1 115 m n. m.), z mnoha míst v podhůří je zřetelně vidět výrazný prů-
smyk mezi Korunou a Homolí, půlící hlavní hřeben. 

S přibližováním k horám začínají být zřetelné jednotlivé vrcholy, od 
severního Vrchmezí, přes Malou Deštnou, Velkou Deštnou, Koru-
nu, Homoli, Tetřevec, Komáří vrch a Anenský vrch. Dále na jihu 
pokračuje hřeben masivem Suchého vrchu a Bukové hory, ale tato 
část Orlických hor již nespadá do chráněné krajinné oblasti.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
Úřední hodiny: pondělí a středa: od 7.00 do 16.30 
Dobrovského 332, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Tel.: +420 494 539 541
E-mail: orlhory@nature.cz
www.orlickehory.ochranaprirody.cz

Přijměte naše pozvání do Orlických hor

Vítejte ve východních Čechách, v podhůří Orlických 
hor, v údolí řeky Třebovky, v České Třebové. Historie 
města na pomezí Čech a Moravy sahá až do roku 
1278. Románská rotunda sv. Kateřiny ze 13. století 
je nejstarší památkou města a jedinou dochovanou 
rotundou ve východních Čechách. K oblíbeným 
turistickým cílům v okolí města patří poutní místo 
a bývalé lázně Hory, a také vesnička Kozlov s nově zrekonstruovanou 
chaloupkou malíře Maxe Švabinského, která je pro veřejnost otevřena 
od června do října.

Česká Třebová

Turistické informační centrum
Staré náměstí 78
560 13  Česká Třebová

Tel./Fax: +420 465 500 211
E-mail: info@ceska-trebova.cz

www.ceska-trebova.cz
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Deset důvodů 
k návštěvě Pardubic:
1)   Zelená brána
2)   Pernštýnské náměstí 
3)   Příhrádek 
4)    Zámek 
5)   Východočeské muzeum 
6)   Tyršovy sady 
7)   Kostel sv. Bartoloměje 
8)   Automatické mlýny 
9)   Komenského náměstí 
10) Dům U Jonáše

Posedět můžete v příjemné stylové restauraci nebo pivnici, najdete zde 
dva bowlingy, diskotéky i nový klub Uhelna (pro mládež) v Divišově 
divadle. Prostor v novém klubu dostávají jak koncerty alternativní 
hudby, tak divadelní i filmová představení, párty nebo také poezie.
A až se léto zeptá, co jsme dělali v zimě, odpovíme, připravovali 
jsme pro vás novinky na novou letní sezonu Tyršovy rozhledny, nové 
upomínkové předměty města a hlavně nový ročník Svátků dřeva, 
který proběhne v červnu 2008 v prostorách žamberského muzea 
a zámku. Nosným tématem sedmého ročníku je dřevo a doprav-
ní prostředky – obdivovat budete moci umění kolářů, kočárníků, 
výrobců saní a karosářů. Připomínat si budeme významná výročí, 
například 310 let od narození žamberského rodáka Prokopa Diviše 
nebo 10 let od zahájení činnosti regionálního informačního střediska 
v Žamberku.

Přijeďte k nám, do 
krásné podhorské 
přírody autem, vla-
kem nebo na kole. 
Lyžařské běžecké  tra-
tě nahradí v létě hus-
tá síť značených cyk-
lotras a jedna zbrusu 
nová cyklostezka.

Město Žamberk, jedna z bran Orlických hor, vás 
zve k zimní návštěvě. Milovníkům bílé stopy 
nabízí přes den ve svém okolí strojově upra-
vované lyžařské běžecké stopy i lyžařské svahy 
a večer zábavu. 

Až se léto zeptá…

Informační centrum Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
Tel./Fax: +420 465 612 946

info@orlicko.cz
www.orlicko.cz 

www.zamberk.cz

Pardubice Region Tourism
nám. Republiky 1, Pardubice  530 02
Tel.: +420 466 768 390 

GPS: 50°2’15.98”N,15°46’39.98”E
E-mail: region@ipardubice.cz 

www.ipardubice.cz 

Královské věnné město Vysoké Mýto leží 
na českomoravském pomezí. Bylo založeno 
v roce 1262 králem Přemyslem Otakarem 
II. a od roku 1307 připadlo věnem českým 
královnám. 

Vysoké Mýto

Může se pochlubit nejen největším čtvercovým náměstím u nás, ale 
také jediným krytým plaveckým bazénem se zvedacím dnem nebo 
areálem autodromu s půjčovnou motokár. Turistům nabízí výborné 
podmínky pro sport, velké množství kulturních akcí včetně provozu 
muzea a galerii.

Informační centrum
B. Smetany 92 
566 32  Vysoké Mýto

Tel.: +420 465 466 112, 113
E-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz

www.vysoke-myto.cz

Pardubice – Stezka Viléma z Pernštejna
Příjemně se projít a zároveň načerpat 
nové znalosti je nyní v Pardubicích 
možné prostřednictvím bezbariérové 
Stezky Viléma z Pernštejna, která byla 
slavnostně otevřena 11. října 2007. 
Celková délka tohoto okruhu s patnácti zastávkami a informačními 
tabulemi je dlouhá 2,5 km a ujít se dá za jednu hodinu a výše. Je 
vhodná jak pro starší návštěvníky města, tak rodiče s malými dětmi 
či kočárky nebo pro osoby s tělesným postižením, a jednotlivé tabule 
jsou doplněny základními informacemi v braillově písmu.  A pokud 
by přece jen nožičky bolely, příjemných míst k posezení i občerstvení 
je po cestě dost a dost. 
Více informací na www.stezka.ipardubice.cz.
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polem z rozpadlých částí skaliska. Jeho delší osa má spádnicový 
směr, zatímco skála na druhém vrcholu, Bradle, přesně opačný, tj. 
vrstevnicový. Ta je však podstatně atraktivnější, o čemž svědčí i oba 
názvy této kóty (Bradlo nebo Skála). Je to hlavně proto, že ji budují 
podstatně výrazněji břidličnaté svory, které v tomto prostoru tvoří 
malou vložku v ortorulách. Geneticky se sice také jedná o mrazový 
srub, ale tím, že se tu podstatně víc uplatňuje vliv břidličnatosti, je 
skála silně asymetrická a vytváří až pět metrů vysoké šikmé špice 
a  převisy na čelní straně a mírněji ukloněné a zprohýbané „plotny“ 
na plochách břidličnatosti na straně opačné. 
Po Suchém vrchu probíhá i bývalá zemská hranice mezi Čechami 
a Moravou, která se ztotožňuje i s hydrografickým evropským rozvo-
dím, tj. Labe, které teče do Severního moře, a Dunaje, směřujícího 
do Černého moře. To by samo o sobě nebylo nijakou výjimečností, 
ale hydrografická hranice se zde ostře lomí (více než v pravém úhlu), 
stejně jako na protilehlé hoře Jeřáb za Králickou brázdou. Hranice 
rozvodí obecně nejčastěji probíhají po vrcholech a hřebenech, ale právě 
zde protíná napříč Králickou brázdu, která má charakter širokého 
údolí. Vytváří tak téměř neznatelné údolní rozvodí v atypickém, velmi 
plochém a slabě zvlněném terénu.
Název Suchého vrchu je však záhadou. Rozhodně není odvozený 
od jeho klimatických poměrů. Srážek tu spadne zhruba stejně jako 
u všech okolních hor a žádný srážkový stín tu není. Ani geologické 
podloží nenabízí žádné vysvětlení. Nejpravděpodobnější je, že může 
pocházet od suchého porostu, který tu mohl kdysi po určité období 
být, například v důsledku nějaké kalamity.

Jakou výšku má Suchý vrch? Své odpovědi nám zasílejte na adresu redakce 
nebo na e-mail: kam@baset.cz, a to nejpozději do 18. 2. Třem z vás zašleme 
knihu věnovanou nakladatelstvím Baset

Suchý vrch
Návštěvníci si často neuvědomují, dílem i vinou turistické literatu-
ry, která tuto skutečnost někdy obchází, že součástí Orlických hor 
je i Bukovohorská hornatina, která je ukončuje na jihovýchodě. 
Důvod k jejímu „osamostatňování“ je celkem zřejmý, neboť je hned 
dvojnásobně oddělena hlubokými epigenickými údolími obou Orlic. 
Připočteme-li k tomu její ukončení výraznou tektonickou depresí 
Králické brázdy na východě, budí skutečně dojem zcela izolované 
horské skupiny. Na druhé straně, přes svou koncovou polohu, dosahuje 
větších výšek než vrcholy prostřední Mladkovské vrchoviny. Suché-
mu vrchu, její nejvyšší hoře, chybí pouhých pět metrů do tisícovky 
a vytváří tak poměrně výrazné zakončení Orlických hor.
Geologická stavba i tektonické poměry, stejně jako charakter geomor-
fologického vývoje jsou však skutečně totožné s hlavním masivem 
Orlických hor.
Suchý vrch je poměrně rozlehlý, dvouvrcholový masiv. Jižnější, 
hlavní elevace je oddělena mělkou sníženinou od severní a trochu 
nižší, která se nazývá Bradlo nebo též Skála. Také Bukovohorská 
hornatina, podobně jako Orlické hory, je poměrně chudá na skalní 
útvary, které jsou navíc převážně nízké a malé. Ani Suchý vrch není 
výjimkou. Obě jeho vrcholové elevace mají po jednom nevelkém 
skalním výchozu. Navzdory tomu, že jsou poměrně blízko sebe, se 
dosti podstatně liší, což vyplývá i z jejich odlišné horniny. Vyšší vrchol 
je sice téměř plochý a beze skal, ale v jeho mírném svahu směrem 
do zmíněné sníženiny vystupuje jen asi do pěti metrů hřebínkovi-
tý, ortorulový mrazový srub, obklopený zarůstajícím balvanovým 

Orlické hory jsou po Krkonoších nejvyšším pohořím 
východních Čech a mají s nimi nejpodobnější geologickou 
stavbu a vývoj. Přesto patří k horským celkům, které jsou 
členitostí reliéfu i množstvím přírodních zajímavostí a krás 
spíše skromnější a předčí je i takové, podstatně nižší 
celky, jako je i sousední Broumovská vrchovina. Řadíme je 
k plochým hornatinám a v rámci východočeských regionů 
patří k územím ztotožňujícím se s orografickým vymezením. 
Jejich plocha je 341 km2.

Východočeské hory
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Ukázka z knihy (redakčně zkráceno) Vlastimila Pilouse 
a Jiřího Grunda Východočeské hory: Od Jizery po Tichou 
Orlici vydané nakladatelstvím Baset.

Vlastimil Pilous, Jiří Grund
Východočeské hory: 
Od Jizery po Tichou Orlici
Autoři knihy zvolili netradiční for-
mu, jíž seznamují čtenáře s jednou 
z horopisně a krajinářsky nejrozma-
nitějších oblastí Čech. O vybraných 
horách, těch nejvyšších, nejvýznam-
nějších a nejnavštěvovanějších na 
straně jedné, ale i těch širší veřej-
nosti téměř neznámých či dokon-
ce zcela nepřístupných na straně druhé, referují encyklo-
pedickým způsobem, takže se o nich můžeme dozvědět 
téměř všechno.
Formát 210 x 270 mm, pevná vazba, přebal. 240 stran. Kni-
ha je doplněna bezmála 200 barevnými fotografiemi.

Nakladatelství Baset, Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: +420 244 402 706, E-mail: baset@ok.cz
www.baset.cz



KAM na výlet

14

Co dělají vodníci v zimě?

Nedávno, přesněji s příchodem prvních mrazů letošní zimy, byla 
spatřena na pražské Kampě postava vodníka. Důkaz nám o tom 
poskytla pohotová malířka, mohu jmenovat – Marta Krátká, která 
duchapřítomně pořídila jeho portrét, který vidíte. Poté, co poskytla 
obrázek naší redakci, nelenili jsme a ukázali ho odborníkům na slovo 
vzatým, pánům Vodičkovi, Žabkovi a Línu ze spolku Povodně Vltavy. 
To, co následovalo, bylo hotové peklo.  

Tým odborníků se shodl na názoru, že Homo Aquaticus Aquaticus 
(člověk vodní podvodní), jak vodníka latinsky pojmenovali, není savec 
jako Homo Sapiens Sapiens (člověk moudrý vyspělý), ale obojživelník 
a má několik nesporných výhod. Především dlouhověkost. Dále se 
domnívají, že vodníci jsou oboupohlavní (hermafroditi). Zajímavé 
je, že i když vnitrozemci hovoří o výhradně vodních mužích a mořští 
vlci jsou pouze ženské bytosti, proč spolu neuzavírají tolik praktická 
manželství? 

Domnívám se, že odpovědi na všechny tyto otázky jsou zřejmé. Za 
prvé. Umíte si představit, že by naše potoky, říčky, řeky, rybníky, 
jezera, vodovody a studny byly plné slané vody? Kde by potom děti 
v zimě bruslily? A nebyla by pak voda nad zlato, což už stejně začíná 
být? Za druhé. Proč se vodníci nežení s mořskými pannami? Protože 
jednak nemusí a jednak – co tady s ženskou, která má místo nohou 
ocasní ploutev, a tudíž je pro donášku, třeba piva, zcela nevhodná. Za 
třetí a za poslední. Co dělají vodníci v zimě? Spí! Ostatně stejně jako 
žáby, které jsou jedním z jejich velmi praktických převtělení. 

Antonín Fridrich 

Toť otázka v pravdě hamletovská? Všeobecně se ví, že na zimu 
netáhnou do teplých krajin. Přesto je na ledu nikdo nikde nevi-
děl, tedy alespoň já ne. Znám jenom jednoho vodníka, který 
sedí na vrbě nad zasněženou krajinou a zamrzlým rybníkem, 
a toho namaloval pan Lada. Trošínku ale mistra podezřívám, že 
jde spíše o legraci, podobnou té s hospodskou rvačkou. A pro-
tože i pohádky o vodnících v zimě mlčí, je to oříšek. Tedy byl.  
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Tisá 
Lyžařský vlek v Tisé najdete v nadmořské výšce 600 m n. m. a lemuje 
ho 400 metrů dlouhá sjezdovka, která je vhodná nejen pro začínající, 
ale i náročné lyžaře. Ideální lyžování je zde pro rodiny s dětmi a díky 
osvětlení je tu i možnost stále populárnějšího večerního lyžování. 
Velkou výhodou je parkování v blízkosti samotného vleku a také 
dostatek stánků s občerstvením přímo na svahu. 
Milovníci běžek mohou využít běžkařských tratí „Tisá–Ostrov–Rájec“, 
které jsou v zimě kouzelné. Značení není oficiální, ale zajišťují ho 
místní občané. A tak na pískovcové tabuli Tiských stěn, odkud lze 
kombinovat úžasné „treky“ směr Rájec–Ostrov–Sněžník–Tisá, najde 
dozajista každý tu svou oblíbenou trasu. 

www.tisa.cz

Zadní Telnice
Zimní středisko Zadní Telnice je od Ústí nad Labem vzdáleno při-
bližně 20 km a leží v nadmořské výšce 600–800 m n. m. Je zde 
k dispozici 6 vleků o celkové 
kapacitě 2 400 osob/hod. Vleky 
jsou propojeny se 6 sjezdovými 
tratěmi, z nichž 2 jsou uměle 
zasněžovány. Kromě tradičních 
služeb je v nabídce Škola lyžo-
vání pro děti a školy a parking 
s obsluhou pojme 240 vozidel. 
Lyžařská škola je v provozu kaž-
dou sobotu a neděli od 10.00 do 
12.00 u dětského vleku Meva. 

www.telnice.cz

Zima v okolí Ústí nad Labem

Informační středisko Ústí nad Labem 
Hradiště 9
400 01  Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 220 233
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz 

Proč zrovna Krušné?
Mohlo by se zdát, že název Krušné hory pochází od „krušného“ 
života, který tu lidé vedli. Ne, že by tomu tak v určitém období 
nebylo, ale skutečnost je trochu jiná. Oblast, známá hornickou 
činností, totiž přinášela na jedné straně zisky, ale na druhé straně 
také obrovskou zátěž pro ty, kteří zde nejrůznější rudy dobývali. 

Dříve horníci vykonávali všechny práce ručně, protože střelný prach 
se začal využívat až v 18. století. A tak přišla ke slovu kladiva, sochory 
a pomáhal i oheň. Právě žár hořícího dřeva způsoboval rozpukání 
horniny a její snadnější odlamování. Tomuto postupu se říkalo krušení 
a odtud tedy pravděpodobně pochází místní název – Krušné. 
Původní pohoří vzniklo v prvohorách. Intenzivní sopečná činnost 
s sebou nesla bohatý výskyt kovových rud, ale také léčivých pramenů, 
které tak daly vzniknout mnoha lázeňským střediskům. V minulosti 
těžce zkoušené hory si dnes konečně získávají své zasloužené místo 
na slunci. Návštěvníkům rozhodně mají co nabídnout a oproti jiným 
masivům Čech a Moravy mají jednu velkou výhodu – potkáte tu 
nesrovnatelně méně turistů. V zimě i v létě si tak můžete užívat 
plnými doušky. Už dávno neplatí, že by krušnohorské lesy byly více 
znečištěné a poničené než v ostatních oblastech, právě naopak. Dlouhé 
roky osidlování navíc zanechaly v místní krajině nesmazatelné stopy, 
které se můžou stát lákavými cíli nejrůznějších výletů, a také města 
v Podkrušnohoří mají svou jedinečnou atmosféru. O kráse Krušných 
hor se ale nejlépe přesvědčíte sami, pokud se v těchto končinách 
rozhodnete strávit alespoň pár dní. 

Petr Šrain

www.krusnehory.eu
www.ceskehory.cz
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celkem 350 km upravených běžeckých tratí, které vedou od střediska 
Lesná na pomezí Mostecka a Chomutovska přes Klíny, Dlouhou 
Louku, Bouřňák, Fojtovice a Telnici na Ústecku. Tím vznikla jedna 
z největších soustav ucelených běžeckých tras v celé ČR. Pro milovníky 
sjezdovek je nedaleko Ústí nad Labem již zmiňované lyžařské středisko 
Telnice. Najdete tu několik sjezdovek s různým stupněm obtížnosti, šest 
vleků, zahrnujících i vlek pro začátečníky. Díky umělému zasněžování 
je zde možné lyžovat poměrně dlouho do jara. Také lyžařské centrum 
Bouřňák nedaleko Teplic vám nabídne možnost jízdy na čtyřech sjez-
dových tratích různé obtížnosti. Sedačkovou lanovou dráhu, sjezdové 
i běžecké terény poskytuje Komáří vížka. Moldava-Nové Město, to je 
běžecký lyžařský areál a Ski stadion v jeho centru.
Zapomenout nesmíme ani na Lužické hory ve Šluknovském výběžku, 
kde jsou v Jiřetíně pod Jedlovou dva vleky s několika sjezdovými tratě-

mi o délce až 1 200 metrů. Další  areály pro lyžaře jsou pak v Jedlové, 
Horním a Dolním Podluží. Velmi praktická je možnost pokračovat 
po běžeckých trasách, které jsou navzájem propojeny a současně 
udržovány i do sousedního Německa. Příjemným překvapením jistě 
bude i cena poskytovaných služeb, ať už se jedná o ubytování nebo 
o ceny lyžařských permanentek.
Podrobné a aktuální informace si můžete najít na webových stránkách 
jednotlivých zimních středisek. Rádi vám také poradí pracovníci 
v informačních střediscích. Pokud se tedy rozhodnete přijet, přejeme 
vám hodně sluníčka a hlavně sněhu! 

Ti nejčastěji směřují do Krušných hor, kde se v areálu jejich nejvyšší hory, 
Klínovce, nacházejí oblíbená lyžařská centra. Je zde množství sjezdovek 
různých náročností, upravované běžecké stopy, které společně s trasami 
v sousedním Německu vytvářejí jedinečný komplex, a to jak pro rekreační 

turisty, tak i trénované sportovce. Najdete zde sedm vleků, z toho jeden 
je určený pro lyžařskou školu, druhý pro méně zdatné lyžaře, využít 
můžete 5 500 m sjezdových tratí různých stupňů obtížnosti. Směrem 
na sever leží na hranicích se Spolkovou republikou Německo malá obec 
Vejprty, kde kromě sjezdového lyžování využijete i běžky. Dále obec Hora 
Sv. Kateřiny, kde je připravena přírodní sáňkařská dráha a sjezdovka 
s vlekem. A Český Jiřetín, to jsou tři sjezdovky a vleky. 
S cílem poskytovat co nejlepší služby se spojilo šest středisek Krušno-
horské bílé stopy a byl založen Krušnohorský klub. Propojilo se tak 

Příjemné překvapení čeká na návštěv-
níky Ústeckého kraje, kteří tento region 
považují za část republiky bez předpo-
kladů k trávení aktivní zimní dovolené. 
Opak je pravdou, volné dny si tu můžete 
užít v každém ročním období – a v nej-
bližších měsících si na své přijdou právě 
milovníci zimních sportů. 

Krušnohorské svahy
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Pyšná
Tel.: +420 474 650 622
www.volny.cz/lk-jirkov 

Lyžařský areál Mezihoří
Tel.: +420 474 629 750
www.tjmezihori.cz

Lyžařský areál Měděnec-Alšovka
Tel.: +420 474 396 107
Mobil: +420 737 553 324
www.mujbox.cz/alsovka 

Lyžařské centrum Klínovec
Tel.: +420 474 396 236
www.klinovec.cz 

Lyžování v Jiřetíně pod Jedlovou
Tel.: +420 412 372 992
www.jiretin.cz

Horní Podluží 
Mobil: +420 604 992 754, +420 724 187 608 
www.skiarealhornipodluzi.cz

SKI Klub Telnice
Tel.: +420 472 776 123
www.ski-telnice.cz

Sport centrum Bouřňák
Tel.: +420 417 563 240
www.scbournak.cz

SKI Komáří vížka 
Tel.: +420 417 836 070
Mobil: +420 606 466 939
www.skikomarivizka.cz

SKI areál Klíny 
Tel.: +420 476 101 445
www.kliny.cz

SKI areál Český Jiřetín
Tel.: +420 476 117 078
www.ceskyjiretin.cz

Hora Svaté Kateřiny
www.horasvatekateriny.cz

Ústecký kraj
Velká hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: info@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz
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Plán výstav a akcí Památníku Terezín 
Akce

30. 4. 

Jom ha’ šoa 
vzpomínková akce věnovaná obětem holocaustu 
a konaná u příležitosti výročí povstání ve varšavském 
ghettu (19. 4.–16. 5. 1943) 
začátek ve 14.00, místo konání bude upřesněno

2. 5. 
Výročí poslední popravy v Malé pevnosti  
položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti 
ve 14.00 

18. 5. 

Terezínská tryzna 2008  
vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce 
začátek v 10.00 na Národním hřbitově před Malou 
pevností 
po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12. 00) je 
Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! 
Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

27. 6. 
Pietní akt u příležitosti popravy Milady Horákové  
v 10.00 v bývalém krankenrevíru v Malé pevnosti 
ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

21. 9. 

Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově  
vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistic-
ké genocidy v českých zemích 
začátek v 10.00 v krematoriu na Židovském hřbitově

16. 10. 

Vzpomínkový koncert 
16. října v 15.00 v půdním divadle býv. Magdebur-
ských kasáren v Terezíně 
Na památku transportu, který odvezl nejvýznamnější 
hudebníky z terezínského ghetta na smrt do Osvětimi 
v roce 1944.

22. 12. 

Pietní akt u příležitosti narození Milady Horákové  
pondělí 22. 12. v 10.15 v tzv. krankenrevíru v Malé 
pevnosti 
ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
Tel.: +420 416 782 - 225, 442, 131
Fax: +420 416 782 - 245, 300
GSM: +420 604 241 179, 606 632 914
E-mail: manager@pamatnik-terezin.cz 
www.pamatnik-terezin.cz 

POZOR: Uvedené termíny se mohou v průběhu roku 
měnit. Aktuální informace na webových stránkách 
Památníku Terezín: 
www.pamatnik-terezin.cz (sekce „Aktuálně).

Výstavy

13. 1.–29. 2.

Koncentrační tábory  
předsálí kina Muzea ghetta 
dokumentární výstava ve spolupráci s Židovským 
muzeem Praha

7. 2. –30. 5.
Ema Blažková  
předsálí kina Malé pevnosti  
kresby a dokumenty o Terezíně v době II. sv. války

10. 3. – 30. 4.
David Friedman – Kresby  
předsálí kina Muzea ghetta  
kresby z doby ghetta

11. 4.–31. 7.

S. Clark, K. Fox, W. Howe, J. Kohout, A. Lass,  
P. Martinec, K. Piňosová  
IV. dvůr Malé pevnosti  
skupinová výstava – fotografie, kresby, obrazy, 
plastiky, grafika

7. 5.–30. 6.
Orit Bader – Koláže  
předsálí kina Muzea ghetta 
výtvarná výstava

15. 5.–30. 9. Zdeněk Beran – Kresby, obrazy, plastiky  
IV. dvůr Malé pevnosti 

12. 6.–30. 9. Lubomír Pešek – Obrazy  
předsálí kina Malé pevnosti 

10. 7.–30. 9. Jan F. Kovář – Kresby, obrazy  
předsálí kina Muzea ghetta 

7. 8.–31. 10. Luděk Tichý – Malby, plastiky  
IV. dvůr Malé pevnosti 

9. 10.–31.12. Eva Melnik  
předsálí kina Muzea ghetta  
kresby autorky žijící v Jeruzalémě
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lý, plně zastřešený komplex s Aquaparkem, Lunaparkem, Muzeem 
zábavného poznávání, mnoha obchody, restauracemi, bowlingovou 
halou, hotelem a casinem. Naprostou novinkou je moderní wellness 
centrum, největší svého druhu v Česku. 
Milovníci kultury mohou v Liberci navštívit Severočeské muzeum, 
oblastní galerii nebo některé z divadel. Zajímavé jsou i procházky 
městem, kde tu a tam najdete mezi novou architekturou pozapo-
menuté svědky časů dávno minulých – Valdštejnské domky, Šolcův 
dům, Liebiegovo městečko a mnohé další. 
Poloha města v kotlině mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem 
nabízí celou řadu příležitostí pro výletníky, cykloturisty, lyžaře a další 

aktivní sportovce. Samotné město disponuje sportovišti různých typů. 
Tím nejvýznamnějším je bezesporu Tipsport arena a také Ski areál na 
Ještědu, kam se pohodlně dostanete místními skibusy. Areál prošel 
výraznou modernizací, byly postaveny nové sedačkové lanovky, čímž 
lyžařům nabízí mnohem větší komfort.

Pokud jste Liberec a jeho okolí už 
jednou navštívili, vězte, že i nyní máte 
důvod se sem vrátit. Nově můžete 
objevit rozhlednu s útulnou restaurací 
na Rašovce, svézt se po bobové dráze 
v Janově nad Nisou nebo zkusit 150 
metrů dlouhý tobogán v plaveckém 
areálu, který je na území od Mnichova 
po Moskvu nejdelší.

Pokud právě v těchto dnech přemýšlíte, kde strávit 
volné odpoledne, prodloužený víkend a nebo tře-
ba celé jarní prázdniny, nechte se zlákat Libercem 
a na vlastní kůži se přesvědčete, že je to město plné 
nevšedních turistických cílů a zajímavostí.

Liberecká pohlednice

Hlavní dominantou Liberce je 1 012 metrů vysoká hora Ještěd, 
korunovaná podivuhodnou siluetou televizního vysílače a horského 
hotelu. Stavba této budovy si žádala neobvyklé stavební postupy, 
z nichž mnohé byly v praxi vyzkoušeny vůbec poprvé. Proto není 
divu, že Ještěd díky své originalitě získal mnohá ocenění a nyní 
usiluje i o zápis mezi památky UNESCO. Z vrcholu hory je pře-
krásný výhled do okolí, na svazích najdete ideální podmínky pro 
letní i zimní sporty. 
K dalším lákadlům bezesporu patří zoologická zahrada. Největšímu zájmu 
návštěvníků se těší liberecká rarita – bílí tygři. Pozornost si však zaslouží 
i vzácní orangutani sumaterští, panda červená, takini čínští nebo největší 
kolekce dravých ptáků v Evropě. Atraktivní podívanou nabízí krmení 
lachtanů, pro děti je připravena zajímavá stezka skřítků, pestrobarevný 
vláček nebo tzv. kontaktní zoo, kde si mohou sáhnout na krotká domácí 
zvířátka a pozorovat je z bezprostřední blízkosti. Nedaleko zoo najdete 
také botanickou zahradu, založenou už v roce 1895. Zásluhou nedávné 
rozsáhlé rekonstrukce se stala nejmodernější zahradou v Čechách. Svou 
krásou vás nadchnou noblesní orchideje, miniaturní svět bonsají nebo 
unikátní expozice masožravých rostlin. Tvář prehistorie planety zachycuje 
pavilon Pravěk, atmosféru zámeckých oranžérií si prozměnu vychutnáte 
u pozoruhodné sbírky kamélií. Zajímavý svět ticha pod vodní hladinou 
nabízí soustava akvárií s rejnoky a žraloky. 
Unikátním projektem rodinné zábavy je Centrum Babylon, které se 
zařadilo mezi nejvýznamnější liberecké atraktivity. Jedná se o rozsáh-

Městské informační centrum  
Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59  Liberec
Tel.: +420 485 101 709
www.infolbc.cz
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NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!

Více informací na: www.kudyznudy.cz

Nejen lyžování na Bouřňáku
V zimě běžecké i sjezdové lyžování a další zimní sporty, v létě rekreace na horách, turistika a horská 
kola.
Z vrcholu Bouřňáku se můžete svézt po šesti sjezdovkách, na kterých si na své přijde každý. Sport Centum 
Bouřňák zajišťuje kromě provozu sjezdového areálu i úpravu běžěckých tratí. Osu běžeckého areálu tvoří 
Krušnohorská magistrála, procházející po hřebenu. SC Bouřňák upravuje její úsek mezi obcemi Dlouhá 
Louka na západě a Cínovec na východě. V okolí magistrály lze najít celou řadu překrásných, méně frek-
ventovaných tratí. Příznivci adrenalinovější zábavy ocení freestyle Rippers park.
Sport Centrum Bouřňák, o. p. s.
Čs. legií 740/15, 415 01  Teplice
Tel.: +420 417 563 240

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

Česká asociace kitingu
Bratislavská 50, 602 00  Brno
Tel.: +420 739 08 58 58       

E-mail: cak@aikon.cz
www.draci.net

Snowkiting – jízda za drakem
Nejedná se pouze o zimní aktivitu, ale v zimě je to ono!
Sjezdovky jsou krátké, úzké a přeplněné, fronty u vleků jsou nekonečné! O cenách raději nehovořit. Pokud 
máte přesto v oblibě jízdu na lyžích či na snowboardu, doporučujeme vám objevit nový rozměr této 
jízdy.  Snowkiting – jízda za drakem po rozlehlých zasněžených pláních. Snowkiting – nejdynamičtěji se 
rozvíjející nový zimní sport. A vy jste ho ještě nevyzkoušeli!

Výlet za tajemstvím modrotisku 
Návštěva a prohlídka modrotiskové dílny, kde se tiskne a barví modrotisk tradičním ručním způso-
bem tak, jak jej vyráběli naši předkové. 
Modrotisk je tradiční lidová tkanina, která sloužila k ženskému odívání, později jako ženský krojový oděv. Řeme-
slná výroba modrotisku je náročná. Tkanina (100% bavlna) se nejprve naškrobí, usuší a mandluje. Na takto 
připravenou tkaninu se dřevěnou formou nanáší rezerva. 
Přijměte naše pozvání, zasvětíme vás do tajů výroby modrotisku. Návštěvu dílny je možné spojit s nákupem 
výrobků v podnikové prodejně.

Snowtubing u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích
Nejzábavnější zimní aktivita nejen pro děti.
Snowtubing znamená sjezd zasněženého svahu v upravené dráze na speciálních člunech. Na sjez-
dovce u hotelu Horal vzniká každou zimu dráha dlouhá 250 m. Na kopec vás vytáhne ve člunu lyžař-
ský vlek a dolů už jedete sami. Zveme vás na skvělou jízdu!

Expozice Českého Švýcarska
Interaktivní a moderně pojatá expozice (život, tajemství, inspirace), představuje region 
jako fascinující prostoupení unikátního světa přírody a důmyslného světa člověka.
Expozice vás provede nejen historií, ale i přírodou, dále vás upozorní na jedinečné kulturní hod-
noty i zajímavé osobnosti tohoto regionu. Umístěna je ve dvou patrech a najdete tu krom jiného 
interaktivní exponáty jako větrný mlýn, lososí cestu, labyrint v krajině a další hravé zajímavosti. 
Součástí expozice je také panoramatická projekce na téma Krajina zrozená z písku a moře v kino-
sále s kapacitou 50 míst. Pomyslnou třešničkou na dortu celé návštěvy vám bude dvacetimi-
nutový emotivní film s názvem Krajina tajemství, plný emotivních záběrů na krajinu a přírodu 
Českého Švýcarska. Expozice je dvoujazyčná (česky a německy) a jistě zaujme návštěvníky všech 
věkových skupin. Součástí návštěvnického centra je Informační středisko Českého Švýcarska, 
zajišťující kompletní turistický servis.

Arimo, spol. s r. o.
Skácelova 1547, 696 62  Strážnice
Tel.: +420 518 332 039        

E-mail: arimo.cz@worldonline.cz
www.arimo-modrotisk.cz

HP Tronic, spol. s r. o.
Léskové 583, 765 06  Velké Karlovice
Tel.: +420 571 495 500

E-mail: horal@valachy.cz
www.valachy.cz

České Švýcarsko, o. p. s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa

Tel.: +420 412 383 413        
E-mail: informace@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz

NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!
Více informací na: www.kudyznudy.cz
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1. Židovský hřbitov ze 17. století je součástí památky UNESCO v:
a) Praze
b) Třebíči   
c) Kutné Hoře
d) Uherském Hradišti

2. Které místo UNESCO můžete pozorovat z loďky?
a) Zámek v Litomyšli 
b) Vilu Tugendhat 
c) Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
d) Lednicko-valtický areál

3. Na území kterých krajů leží region Český ráj?
a) Libereckého
b) Libereckého a Královéhradeckého
c) Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého    

4. Nejvíce turistů do Česka jezdí z:
a) Itálie
b) Velké Británie
c) Polska
d) Německa

Česko je charakteristické především památkami. Ale jejich návštěv-
nost je z velké části dána především doprovodnými akcemi, kte-
ré pořádají. Nevíme, zda našemu národu chybí kreativita nabídky 
potenciálu významného na trhu cestovního ruchu, ale že je ho dost, 
víme přesně. Například krematorium v Pelhřimově, které proslavil 
známý český film. Většina národa ani neví, že v Pelhřimově kre-
matorium není. Přesto ono úsloví zdomácnělo v našem slovníku 
a je dobré, že v Pelhřimově uvažují o zřízení virtuálního krematoria. 
A co teprve Hliník, který se odstěhoval do Humpolce? Ten už tam 
má svou pamětní desku a je zážitkem ji zhlédnout! Nebo věděli jste, 
že první kostka cukru spatřila světlo světa v Dačicích? 

A tak bychom mohli pokračovat s výčtem zajímavostí, které zatím 
na trhu domácího i zahraničního cestovního ruchu nenašly uplatně-
ní. Máte podobné nápady? Pokud ano, uplatněte je v soutěži o zají-
mavé ceny – TURISTÉ VÍTÁNI. Soutěž je určena pro všechny, kdo 
mají dobré nápady a uvažují o možnosti svého budoucího uplatnění 
v cestovním ruchu. Oblast je to perspektivní, což dokazuje 13,3 % 
obyvatel, kteří v tomto oboru podnikají. A nebojte se, jezdí k nám 
stále více turistů, a tak je a bude pro koho podnikat. 

Projekt Turisté vítáni má i svá pravidla. Projektové práce na daná témata 
může přihlásit žák základní, či student střední školy. Proto pokud máte 
vy nebo vaše rodina nápad, jak podnikat v oblasti cestovního ruchu, 
dejte hlavy dohromady a předložte nám svůj záměr. Získat můžete neje-
nom prestižní ocenění, ale i některou z hodnotných cen. Soutěž Turisté 
vítáni, jejíž III. ročník právě probíhá, vyhlásila agentura CzechTourism. 
Poté, co záštitu nad soutěží převzalo také Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, zvětšily se i možnosti žáků, kteří prostřednictvím této 
soutěže mají jedinečnou možnost prezentovat myšlenky své či své rodi-
ny. V neposlední řadě tak získají širší povědomí o problematice cestovní-
ho ruchu jako o oboru, ve kterém mohou v budoucnu najít své profesní 
uplatnění. Takže, ať jsou u nás turisté vítáni!

Pro školní rok 2007/2008 byla vyhlášena tato témata:
4.–6. třída       Obvyklý den pracovníka / podnikatele v ces-
tovním ruchu
7.–9. třída       Jak přilákat do našeho regionu více turistů?
Střední školy Zakládáme vlastní firmu, podnikající v našem 
regionu v cestovním ruchu

Veškeré informace najdete na www.turistevitani.cz. 
Své práce podávejte do 20. března 2008.

A protože každý dobrý projekt vychází z dobrých informací, podí-
vejte se na http://monitoring.czechtourism.cz, kde zveřejnila agen-
tura CzechTourism výsledky dvouletého výzkumu.  Jinde taková 
data nenajdete.

Po posouzení vašich prací odbornou porotou budou vybráni z každé 
kategorie finalisté, kteří budou mít možnost formou veřejné obha-
joby své projekty obhájit. Projekty tří nejlepších autorů získají hod-
notné ceny. Slavnostní finále a ocenění nejlepších prací proběhne 
koncem dubna v CENTRU BABYLON v Liberci.

Soutěžní otázka
Znáte správné odpovědi na naše otázky? Potom nám napište na adresu redakce 
nebo mailem na adresu kam@baset.cz do 18. 2. 2008 a pro 3 z vás máme 
připravené ceny věnované agenturou CzechTourism.

U nás je tak krásně..., začíná často 
popis území, které chceme někomu 
přiblížit. Problémem je, že to tvrdí 
povětšinou všichni jen o místě, kde 
právě žijí. Cestovatel ale vyžaduje pře-
devším zážitek, a ten je mu potřeba 
nabídnout, přestože je pro každého 
zážitkem něco úplně jiného. Tady se 
teprve projeví nadání či schopnosti 
těch, kteří mají za úkol podobné zážit-
ky nejenom vymýšlet, ale také uvádět 
do praxe, zlepšovat je a v neposlední 
řadě i nabízet.

Jsou u vás Turisté vítáni?



22

KAM dopravou

pro provozovatele systému však velmi důležitou, je nová vysvětlivka 
„p“, která říká, že spoj jede jen v době provozu ski areálu, který linka 
obsluhuje. Sněhová nadílka v nadcházející sezoně snad bude taková, že 
tato novinka zůstane pouze v teoretické rovině.

V každoročně vydávaném propagačním letáku, popřípadě na stránkách 
www.skitrans.cz, naleznete základní informace o všech obsluhovaných 
destinacích, potřebné kontakty a ucelené jízdní řády. Věříme, že služby 
dopravního systému SKITRANS oceníte a pro jejich praktičnost si je 
i oblíbíte.
 

Stálicí dopravního systému SKITRANS jsou prvidelné linky do nej-
známějších jihočeských lyžařských areálů Lipno a Zadov, které jsou od 
minulého roku posíleny o pravidelnou linku Polipenský skibus, na trase 
Horní Planá – Lipno – Vyšší Brod, přičemž linka má každodenní provoz. 
Trojici uvedených obslužných linek doplňuje spoj do německého  ski 
centra Mitterdorfu (Philippsreut, Mitterfirmiansreut). Oproti minulé 
sezoně bude jezdit jako regulérní pravidelná mezinárodní linka.

Úkolem linky České Budějovice–Mitterdorf není jen doprava do tohoto 
lyžařského areálu. Linka zapadá do rozvíjejícího se systému SKITRANS 
tak, že běžkařům, startujícím z  Mitterdorfu, kam vás doveze ranní spoj, 
umožňuje pohodlný návrat z Volar zpět do Českých Budějovic za použití 
přibližovacího spoje Českých drah z Nového Údolí do Volar.

Novinkou nadcházející sezony je obsloužení ski areálu Lipno po železnici. 
Na speciální vlakový spoj YETTI z Českých Budějovic do Lipna nad 
Vltavou a zpět bude od  15. 12. v rámci dopravního systému SKITRANS 
zajištěno autobusové spojení přímo k lanovce. Další drobnou novinkou, 

Dopravní systém SKITRANS vstupuje do 
své další, již páté sezony a přináší uce-
lené informace o dopravních službách 
pro všechny milovníky zimních sportů. 
Věříme, že tato výroční, 5. sezona bude příznivější než ta 
uplynulá.

SKITRANS popáté

ČSAD JIHOTRANS, a. s.
Pekárenská 77
370 21  České Budějovice
Tel.: +420 389 009 389
E-mail: skitrans@jihotrans.cz
www.skitrans.cz
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Celý systém rybniční soustavy byl v roce 2003 oficiálně nominován 
pod označením „Třeboňské rybníkářské dědictví“ k zápisu do seznamu 
světového dědictví UNESCO. Kromě krajinných krás Třeboň nabízí 
množství nádherných památek. Především se jedná o zámek, který je 
jedním z největších v České republice, nebo o náměstí, přirozené centrum 
celé městské památkové rezervace, obklopené měšťanskými domy s rene-
sančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem je stará radnice, 
z jejíž 31 metrů vysoké věže je krásný výhled do okolní krajiny. 

Nedávno vznikla v zámeckém sklepení typově unikátní expozice Třeboň-
sko – krajina a lidé. Exkurz do historie regionu a jeho přírodních krás je 
podáván formou, která má schopnost zaujmout jak děti, tak odbornou 
veřejnost. Během jedné hodiny se můžete stát účastníkem výlovu jednoho 
z mnoha třeboňských rybníků, uvidíte právě narozená vydří mláďata 
v jejich noře. Další zajímavé atrakce vám nebudeme prozrazovat – nechte 
se překvapit a zažijte si vše na vlastní kůži. 

Lázeňské městečko najdete na jihu Čech, v srdci 
krásné krajiny s nepřeberným množstvím malých 
i velkých rybníků. Přijeďte se přesvědčit, že kromě 
rybníků je v Třeboni tisíc dalších zajímavostí, stojících 
za návštěvu.

Okolo Třeboně s koněm i bez koně

Bertiny lázně s.r.o.
Tylova 1, 379 15 Třeboň

Tel.: +420 384 754 111
E-mail: sales@berta.cz

www.berta.cz

Třeboň - perla jižních Čech | Městské slatinné lázně pro léčbu a rekondici pohybového aparátu

Lázně Aurora s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Tel.: +420 384 750 111
E-mail: sales@aurora.cz  www.aurora.cz

210x40 CZ.qxd  1.9.2006  0:12  StrÆnka 1

Akce v roce 2008
22. 3. Velikonoční trhy

7.–13. 5. Anifest – mezinárodní festival animovaného filmu
7. 6. Festival dechových hudeb

8.–12. 7. Třeboňská nocturna – slavnosti klasické hudby
20.–21. 6. Okolo Třeboně – folkový festival

19. 7. Historické slavnosti Jakuba Krčína
26. 7. Slavnosti třeboňského piva
9. 8. Lázeňská Třeboň

7. 8.–31. 10. Rybářské slavnosti
28. 9. Svatováclavský jarmark v Třeboni

13. 12. Vánoční trhy

IKS Třeboň
Masarykovo náměstí 103/I
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 721 169
E-mail: info@itrebon.cz
www.itrebon.cz
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Vimperk – město pod Boubínem, často nazývané brá-
nou Šumavy, se svou dominantou zámkem leží v těsné 
blízkosti NP Šumava.  Pravidelně udržované lyžařské trasy 
spojují turistická centra s odlehlými částmi Šumavy.

Čas sjezdovek, běžek a bruslí...

Ve městě: ski areál Vodník – areál s technickým zasněžováním pro 
běžecké lyžování 
Zimní stadion – veřejné bruslení o víkendech a svátcích
Možnost občerstvení, ubytování a při nepříznivém počasí můžete navštívit 
Městské kulturní středisko s kinem a pravidelným kulturním programem. 
V okolí: lyžařské centrum Zadov-Churáňov (www.lazadov.cz), kde 
je lyžařská škola, 5 vleků, lanová dráha, sedačková lanovka, sjezdovky 
– Kobyla, sjezdovka pro děti – nebo běžecké trasy
Další lyžařská střediska – Nové Hutě (vleky, sjezdovky, běžecké trasy), 
Kubova Huť (vleky, sjezdovky, běžecké trasy)

Informační centrum
Náměstí Svobody 42, 385 01  Vimperk
Tel.: +420 388 411894  
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz © foto: Jan Plánek

Nejjižnější město ČR vzniklo počátkem 13. stol. na 
jedné z nejstarších soumarských stezek. Nejvýznam-
nější památkou je gotický cisterciácký klášter, založený 
Vokem z Rožmberka roku 1259. Za návštěvu jistě stojí 
zdejší Poštovní muzeum.

Vyšší Brod

Vyšší Brod je atraktivním místem pro chvíle vašeho volna nebo 
k trávení aktivního odpočinku. Mnoho možností nabízí nedaleká 
přehrada Lipno, řeka Vltava i panenské šumavské lesy. Jako tip na 
výlet pro vás máme legendami opředenou Čertovu stěnu, nostalgickou 
křížovou cestu nebo pohádkově působící vodopády sv. Wolfganga. 
Více informací získáte v našem infocentru.

Infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104
382 73 Vyšší Brod

Tel./Fax: +420 380 746 627
E-mail: infocentrum@vyssibrod.cz

www.vyssibrod.cz

Soutěžní otázka:
Poznáte místa zachycená na šesti uvedených fotografiích? Své odpovědi zasílejte 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3 nebo na e-mail kam@baset.cz 
nejpozději do 18. 2. Tři z vás získají knihu od nakladatelství BASET.

Poznáte Šumavu bez barev?
Fotografie použity z encyklopedie 
Šumava – příroda, historie, život vydané nakladatelství Baset.

1
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Sídlo firmy: KfiiÏíkova 4-6, 186 50 Praha 8 Karlín
Internet: www.svt.cz, www.busportal.cz, www.amsbus.cz
Telefon: +420 224 894 215-7; Fax: +420 224 894 423

E-mail: svt@svt.cz

ČSAD SVT PRAHA, s.rČSAD SVT PRAHA, s.r.o..o.

ON-LINE SYSTÉM AUTOBUSOVÉ DOPRAON-LINE SYSTÉM AUTOBUSOVÉ DOPRAVY AMSBUSVY AMSBUS

� nejvût‰í pfiedprodejní a rezervaãní systém 
autobusové dopravy v âR a SR

� pfiedprodává a rezervuje takfika v 300 kanceláfiích 
vnitrostátní i mezinárodní autobusové jízdenky v‰ech 
v˘znamn˘ch ãesk˘ch a slovensk˘ch dopravcÛ do celé Evropy

� snadná, rychlá, levná obsluha a dostupnost (internet), garance
financí, statistické pfiehledy, pfiedávání dat dopravcÛm 
i prodejcÛm

� otevfien˘ systém pro dal‰í dopravce a prodejce
� pfiehled prodejních kanceláfií s pracovní dobou na

http://offices.svt.cz

e-AMSBUSe-AMSBUS

� rezervace a prodej jízdenek na http://www.e-jizdenka.cz
novû s propojením s jízdními fiády CIS

� moÏnost zaplacení jízdenky kartou a vyti‰tûní na vlastní
tiskárnû

� s e-jízdenkou od poãítaãe pfiímo do autobusu na zaji‰tûné
místo 

WWWWWW.BUSPOR.BUSPORTTAL.CZ , WWWAL.CZ , WWW.BUSPOR.BUSPORTTAL.SKAL.SK

� aktuální informace o dopravû po cel˘ rok 
v âR i SR

Pelhřimov – město rekordů 

Turistickém informačním centrum
Masarykovo nám. 10
393 01  Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 924
E-mail: ic@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz

Přijeďte k nám a navštivte Muzeum strašidel, Muzeum 
rekordů a kuriozit, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Síň 
Lipských aneb První české MÚZYum, vyhlídkovou věž 
kostela sv. Bartoloměje, Výstavní síň kostela sv. Víta, 
Zlaté české ručičky – unikáty ze sirek, Stezku po sta-
vebních slozích nebo Galerii M. 

Akce v roce 2008
20. 2. od 15.00
Masopust – masopustní rej masek
Místo konání: Masarykovo náměstí

17. 5. Od 15.00 
POUTNÍKFEST - Pelhřimov-
ský rockový a pivní festival.
Místo konání:  Dvůr Pivovaru Pout-
ník Pelhřimov

13.–14. 6.
PELHŘIMOV – MĚSTO 
REKORDŮ – 18. ročník 
Největší festival rekordů a kuriozit 
v Evropě
Místo konání: Masarykovo náměstí
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Dostalo se mi do rukou unikátní dokumentaristické dílo ze stu-
dia VIDEO SLUŽBY KOLÁŘ, věnující se známému – neznámému 
staroměstskému orloji v Praze. Unikátnost asi půlhodinového 
pořadu spočívá už v tom, že obsahuje záběry požárem zniče-
ného stroje z roku 1945, nikdy nezveřejněné záběry z opravy 
v letech 1945–1947 nebo exkluzivní pohledy do restaurátorské 
dílny při rekonstrukci orloje v roce 2005.

Pražský staroměstský orloj

Je zajímavé, že tak jedinečné tech-
nické i kulturní památce, jakou je 
staroměstský orloj, dosud nikdo 
nevěnoval ucelený pořad. Toto 
DVD obsahuje informace o his-
torii orloje, specifikách hodino-
vého stroje, popisuje všechny jeho 
funkce, o kterých řada z nás nemá 
ani zdání. Námět pro film poskytli 
jediní dva čeští orlojníci – Otakar 
Zámečník a jeho předchůdce Josef 
Valášek. Trojjazyčné DVD (čeština, 
angličtina, němčina) nebo VHS 
si můžete objednat na webových 
stránkách studia. 

www.videokolar.wz.cz

Soutěžní otázka
Na okraji kalendářního ciferníku orloje je vepsaný cizioján. Ptáme se vás, co to 
vlastně cizioján je. Své odpovědi zasílejte na adresu redakce nebo na e-mail: 
kam@baset.cz, a to nejpozději do 18. 2. Třem z vás zašleme DVD Pražský sta-
roměstský orloj.

Ať plánujete dovolenou do míst nepoznaných, či chcete na 
oblíbeném místě najít něco nového, právě pro vás je určena 
edice „Kam” od nakladatelství Computer press. Tentokrát s námi 
můžete poznat nejrůznější kouty Šumavy.

Šumavou křížem krážem

Publikace obsahuje 400 tipů na výlety a je vhodná zejména pro rodi-
ny s dětmi, ale i pro turisty 
samotáře. Všechny tipy na 
výlety jsou seřazeny do deví-
ti tematických okruhů, tím 
je kniha velmi přehledná. 
U jednotlivých tipů na výlet 
jsou uvedeny ověřené kon-
takty a internetové adresy. 
Vše je doplněno barevnými 
fotografiemi a v neposlední 
řadě přehlednými mapami 
s podrobným rejstříkem. 
S knížkou Kam po Šuma-
vě určitě vymyslíte spoustu 
zajímavých výletů.

www.cpress.cz

Soutěžní otázka:
Kolik stran má tato publikace? Své odpovědi nám posílejte na adresu redakce 
nebo na e-mail kam@baset.cz nejpozději do 18. 2. Třem z vás zašleme tuto 
zajímavou knížku.
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Beskydská zimní pohádka

Kdykoliv vystoupáte na beskydské hřebeny, octnete se v jakémsi 
očarování. Kromě vonících smrkových lesů a nádherných panoramat 
každého okouzlí i řada turistických možností. Říká se, že svět je nej-
krásnější z koňského hřbetu. U centrálních Beskyd tomu je trochu 
jinak. Ty jsou nejkrásnější s lyžemi na nohou a s holemi v rukou. Navíc 
letošní zima se zdá být více než štědrá. Již na konci listopadu vyrazily 
stovky lyžařů a běžkařů na skvěle upravené sjezdovky a běžecké stopy. 
Je třeba podotknout, že právě pro běžky jsou Beskydy nejideálnějším 
místem v celé České republice. Málokde lze najít desítky variant pro 
hřebenové trasy všech obtížností. A věřte, že po lyžích budete chtít 
z našeho nejvýchodnějšího pohoří ochutnat ještě více. Již nějaký ten 
pátek skýtají beskydské hory desítky míst pro relaxaci i další sportovní 
vyžití. Co říkáte na večer strávený na squashi nebo v bazénu. Nebo 
raději lenošíte ve vířivce či na masérském stole? To vše na vás čeká 
v centrálních Beskydech.

Beskydské informační centrum
Náměstí Svobody 6 
Tel.: +420 558 646 888 
Zámecké náměstí 
Tel.: +420 558 438 391 
E-mail: info@beskydy-info.cz 
www.beskydy-info.cz

Je to jako bílá fantazie. Mohutné hře-
beny beskydských hor, zahalené do 
třpytivého sněhového hávu. Malebná 
údolí, protkaná stříbřitými pěnivými 
potůčky a říčkami. Jsou zastrčené 
a mnohdy opomíjené, přesto však 
nádherné a návštěvníky milované – to jsou centrální Beskydy. 



KAM na výlet

29

Informační centrum Nový Jičín
Úzká 27, 741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 556 711 888

E-mail: icentrum@novy-jicin.cz
www.novy-jicin.cz  

www.novyjicin.mic.cz

Malebné město Nový Jičín leží na jižním okraji 
Moravské brány na úpatí Beskyd. Jeho chloubou 
je především kouzelné náměstí, které bývá prá-
vem považováno za jedno z nejkrásnějších v České 
republice. Spolu s Žerotínským zámkem, který je 
sídlem Muzea Novojičínska, tvoří městskou památ-
kovou rezervaci, jež byla vyhlášena již v roce 1967.

Čtyři roční doby v Novém Jičíně

V muzeu si můžete prohlédnout stálou expozici klobouků, které se 
v Novém Jičíně vyrábějí již od roku 1799. 
Město je i dějištěm mnoha kulturních, sportovních a společenských 
akcí. Každoročně se 30. dubna koná tradiční „Pálení čarodějnic“, 
v průběhu června až srpna Novojičínské léto a na počátku září tra-
diční Městská slavnost s historicky laděným programem. Pořádají se 
zde také divadelní slavnosti v lesním divadle, podnikatelský veletrh, 
autosalón, módní přehlídky a mnoho dalších akcí. 
Nový Jičín je ideálním výchozím bodem pro výlety do okolí. Celou 
oblast protkávají značené turistické trasy, cyklotrasy i naučné stezky. 
Nedaleko středu města se můžete vykoupat v areálu s krytým i ven-
kovním bazénem a toboganem. Vedle mnoha možností sportovního 
vyžití ve městě najdete sauny, solária i relax centra s bohatou nabídkou 
masáží. Odpočinek v přírodě vám poskytnou Smetanovy a Janáčkovy 
sady či okolí vodní nádrže Čerťák, kde se můžete vykoupat i spor-
tovně si zarybařit. 
Pro milovníky zimních sportů je v areálu Svinec, vzdáleném asi 3 km 
od centra města, připravena téměř půlkilometrová, uměle zasněžovaná 
sjezdovka s osvětlením a téměř 15 km tras pro běžkaře.

 V Novém Jičíně se tedy určitě nudit nebudete!

Balíčky zážitků Udělejte si radost a vyzkoušejte
ADRENALIN ČTYŘKOLKY

DOBRODRUŽSTVÍ GASTRONOMIE JEZDECTVÍ KOLOBĚŽKY

KOŠTY DESTILÁTŮ MASÁŽE MOTOKÁRY TANEC PARAGLIDING

POTÁPĚNÍ ŠKOLA SMYKU TRADICE VYHLÍDKOVÉ LETY WELLNESS ZÁBAVA…

Balíčky zážitků a další informace získáte:
v Cestovní agentuře Valašského království
v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R.
tel./fax: +420 571 655 196
e-mail: balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz www.balickyzazitku.cz
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Havlíčkův Brod je přitažlivé starobylé město, jehož 
historie sahá až k počátku 13. století. Své místo 
zaujímá již 750 let na řece Sázavě, v oblasti obda-
řené mnohými přírodními krásami Českomoravské 
vrchoviny.

Z bohaté historie zůstalo dochová-
no kolem stovky památek a střed 
Havlíčkova Brodu je od 80. let 
památkovou zónou. Městské hrad-
by s baštami, historické centrum 
s barokním náměstím, středověká 
Štáflova chalupa, zdobné kostely, 
kašna s Tritonem, pověstmi opře-
dený symbol zrady na radniční věži 
(kostra hlásného Hnáta) nebo jeden 
z nejstarších zvonů v českých zemích 
– Vilém – jsou jen náznakem his-
torického bohatství, které zve náv-
štěvníky města k prohlídce.

Městské informační centrum
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 497 357, 353
E-mail: icentrum@muhb.cz
www.muhb.cz

Přijeďte k nám – do Havlíčkova Brodu

Už jste navštívili třebíčské památky UNESCO - světově proslulou baziliku sv. Prokopa ze 13. století 
a unikátně zachovalou židovskou čtvrť s židovským hřbitovem, jedinou svého druhu v Evropě?

Informační a turistické centrum
Karlovo nám. 53, 674 01 Třebíč, Česká republika, tel.: +420 568 847 070
e-mail: info@kviztrebic.cz, www.trebic.cz

Město leží v překrásné přírodní scenérii Chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy a nabízí všem náv-
štěvníkům celou řadu kulturních památek a neza-
pomenutelných zážitků.

Mezi nejznámější památky patří bezesporu Poutní kostel svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Je vrcholným dílem české barokní gotiky. 
Byl vystavěn v letech 1719–1722 proslulým architektem Janem Santinim. 
Stavba půdorysu pěticípé hvězdy je obklopena deseticípým ambitem, 
odvozeným od 
základny kláš-
terní Studniční 
kaple. V roce 
1994 byla tato 
unikátní památ-
ka zařazena do 
Seznamu kul-
turního a pří-
rodního dědictví  
UNESCO.

Žďár nad Sázavou 

Informační a turistické centrum
Tel.: +420 566 628 539

E-mail: santini@santinitour.cz 
www.zdarns.cz 

Informační a turistické centrum  
ŽĎAS – Zámek
Tel.: +420 566 629 152

E-mail: itc@zamekzdar.cz
www.zamekzdar.cz



KAM do regionu

31

Nové Město na Moravě je centrem lyžování na 
Vysočině. Desítky upravených běžeckých stop, 
skokanské můstky, vypínající se nad městem, 
závodní běžecké tratě na světové úrovni, nový 
biatlonový areál, sjezdovka na Harusáku, „lyžař-
ské“ Horácké muzeum a lyže Sporten, to vše na 
vás čeká v Novém Městě na Moravě.

První lanovka na Vysočině

SKI SNOWPARK Harusův kopec 
Tel.: +420 776 777 999
www.skisnowpark.cz

Provozní doba:
po–pá 9.00–21.00
so–ne 8.00–21.00 

Turistické informační centrum
Vratislavovo náměstí 97
592 31 Nové Město na Moravě

Tel.: +420 566 650 254
www.nmnm.cz 

http://lyzovani.nmnm.cz

V prosinci byla na Harusově kopci (741 m n. m.) zprovozněna nová 
dvousedačková lanovka. Devadesát tři červených sedaček vyveze na 
vrchol kopce každou hodinu 1 400 lyžařů. Mírný svah sjezdovky, 
který je denně upravován, je vhodný zejména pro rodiny s dětmi 
a  mírně pokročilé lyžaře. Na sjezdovce je možné domluvit si výuku 
lyžování a snowboardingu. 

Informace pro lyžaře-sjezdaře najdete na webu www.skisnowpark.cz 
a pro lyžaře-běžkaře na http://lyzovani.nmnm.cz.

Na počátku byla jen malá osada uprostřed slovan-
ské sídelní oblasti na břehu řeky Jihlavy. Tzv. Nová 
Jihlava vznikla na rozmezí 12. a 13. století. Městu 
dává netušený rozvoj objev vzácného kovu – stříbra. Pravidelný půdo-
rys pravoúhlé sítě ulic s velkým náměstím uprostřed byl dán stavebním 
řádem krále Přemysla Otakara II. z roku 1270. 

Jihlava – královské horní město 

Kolem vznikajícího města bylo krátce po jeho založení budováno 
opevnění s branami. Do dnešní doby se zachovala jediná – Brána 
Matky Boží, která je typickým symbolem města. Je přístupná veřejnosti 
jako vyhlídková věž se stálou expozicí reprodukcí obrazů Gustava 
Kruma „Z historie Jihlavy“. 
V souvislosti se vznikem města také vzniká potřeba správy města. 
Historie první jihlavské radnice sahá zhruba do poloviny 13. sto-

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 2
586 28 Jihlava

Tel.: +420 567 167 158-9
E-mail: tic@jihlava-city.cz

www.tic.jihlava.cz

letí. Radnice vznikla 
spojením tří původně 
samostatných domů. 
Historické budovy 
radnice byly zpřístup-
něny veřejnosti po 
rekonstrukci v roce 
2006 a je možno 
zde vidět např. krás-
né malované stropy, 
vzácné fresky, stře-
dověký prevét nebo 
černou kuchyni. 
Dvě věže kostela sv. 
Jakuba Většího jsou 
zdaleka viditelnou dominantou města. Věž severní je dnes zpřístupněna 
veřejnosti jako věž vyhlídková. Významnou historickou památkou 
města je také jihlavské podzemí. Chodby jsou raženy ve skále v něko-
lika podlažích a nacházejí se téměř pod všemi objekty historického 
jádra města. V roce 1978 zde byla amatérskými speleology objevena 
tzv. „svítící chodba“. 
Město je také nerozlučně spjato s osobností hudebního skladatele 
a dirigenta Gustava Mahlera, který zde prožil své dětství a dospívání. 
Právě jemu je v Domě Gustava Mahlera věnována expozice Gustav 
Mahler a Jihlava (www.mahler.cz).
S dětmi lze strávit příjemné chvíle v zoologické zahradě, která se 
nachází v údolí řeky Jihlávky.
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KAM pro bystré hlavy

Křížovka s Basetem o ceny
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Obtížné

Své odpovědi nám posílejte do 18. 2. na adresu redakce nebo na e-mail. 
Pět šťastlivců od nás dostane hezké knížky, věnované vydavatelstvím Baset.
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Australie

Dřevina Zelené 
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Správné odpovědi a výherci soutěží:
Toulavá kamera popáté
Správná odpověď: Iveta Toušlová, Josef Maršál, Marek 
Podhorský a DVD obsahuje 28 reportáží
Soutěžilo: 60
Vyhráli: Petr Horálek – Teplice, PhMr. Oldřiška Tůmová 
– Aš, Lucie Kadaňová – Strakonice
Stopy Keltů
Správná odpověď: Oppidum Nevězice
Soutěžilo: 22
Vyhráli: Marcela Matysová – Liberec 3, Blanka Šteinerová 
– Havířov, Milada Koukalová – Litomyšl
Český ráj a jeho tajemství
Správná odpověď: Díra do pekla je na zřícenině hradu 
Trosky.
Soutěžilo: 35
Vyhráli: Marie Kopsová – Doudleby n. Orl., Hana Jaklová 
– Hořice, Marie Dunovská – Železná Ruda
Státní zámek Sychrov
Správná odpověď: Rod Rohanů, 125 let, z Bretaně
Soutěžilo: 35
Vyhráli: Ivan Čermáková – Třebíč, Jiří Fuksa – Mohelnice, 
Pavel Pretschner – Písek, Stanislav Dostál – Přerov, Vlasta 
Polášková – Rtyně v Podkrkonoší
Na běžkách Orlickem
Správná odpověď: Rozhledna stojí  na Křížové hoře
Soutěžilo: 34
Vyhráli: Jan Snášel – Šumperk, Pí. Divíšková – Plzeň, Luděk 
Chalupa – Nymburk
Šest bran vede k nám…
Správná odpověď: Jméno Rampušák poprvé zanělo v roz-
hl. pořadu o OH a je odvozeno od názvu vsi Rampuše.
Soutěžilo: 23
Vyhráli: Milan Vydra – Zvěřínek, Marie Linhartová – Znoj-
mo, Iva Kozáková – Kvasiny
Se Shocartem po Česku
Správná odpověď: Cíl a start dálkového běhu na lyžích je 
v Bedřichově.
Soutěžilo: 7
Vyhráli: Leopold Šrot – Novosedly, Dana Kubálová – Kolín, 
Jiřina Bursuková – Milovice
Křížovka
Tajenka byla: Koněpruské jeskyně
Soutěžilo: 139
Vyhráli: Věra Holakovská – Dačice, Jaroslav Tomášek 
– Jaroměř, Marta Jarošová – Frýdek-Místek, K. Zelenka 
– Praha 2, Bohumil Zoufalý – Znojmo, Ing. Vladimír Kremsa 
– Tábor, Jaroslava Julínková – Mukařov

Redakce magazínu Kam po Česku, Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3, E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz
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15. 2. Dětský karneval plný překvapení
Kulturní dům, pořádá Taneční centrum ZIP

16. 2. 63. baráčnický bál
Kulturní dům, pořádá Sdružení baráčníků „Vitoraz“

16. 2. Písecký Šturmovik 2008 
4. ročník otevřené soutěže plastikových modelářů
DDM, pořádá Dům dětí a mládeže Písek

Masopust v Písku
Průvod městem, pořádá Svobodná waldorfská škola 
Písek

20. 3. Večer v tanečním rytmu 
taneční škola Čtyřlístek a taneční kroužek při ZŠ J. K. Tyla 
Kulturní dům Písek, pořádá ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

Regionální přehlídka dětských pěveckých sborů 
Písek 2008
Divadlo Fráni Šrámka, pořádá Centrum kultury Písek

Výtvarná díla s píseckou tematikou ze sbírek 
muzea
Galerie Prácheňského muzea, pořádá Prácheňské 
muzeum

Ladislav KVĚT – obrazy
Malé výstavní síně PM, pořádá Prácheňské muzeum

Čechy v 6. století – výstava 
Chodba knihovny, pořádá Prácheňské muzeum

14.–18. 4. Dny maďarské kultury 2008 
3. ročník, RW CAFE, pořádá PRO REGION, o. s.

Infocentrum Písek
Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu
Heydukova 97, 397 01  Písek
Tel./fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz

Bližší informace naleznete na www.icpisek.cz 
nebo www.akcevpisku.cz, obrazové zpravodajství 
z proběhlých akcí na www.pisek-tv.cz.

23. 1. Maškarní báleček pro nejmenší
Pořádá Mateřské centrum Kvítek 

18. 1. III. discoples tanečního centra ZIP
Kulturní dům, pořádá Taneční centrum ZIP Písek 
pod patronací CASTA, a. s.

26. 1. Den deskových her a hlavolamů 
Volné hraní tradičních i netradičních her 
a řešení hlavolamů – DDM Písek
Pořádá Dům dětí a mládeže Písek

26. 1. Šachový turnaj o pohár starosty města Písku
Sladovna Písek, pořádá město Písek

2. 2. Reprezentační ples města Písku
Kulturní dům, pořádá Město Písek 
a Centrum kultury Písek

8. 2. Ať žijí duchové – dětský muzikál 
Divadlo Fráni Šrámka
Pořádá, hraje a tančí Taneční centrum ZIP

LEDEN

Kulturní kalendář 
Písek 2008

ÚNOR

KAM v Písku za kulturou

BŘEZEN

DUBEN



19. 4. Turnaj DDM v Dračím doupěti 
5. ročník turnaje v nejznámější hře na hrdiny
DDM, pořádá Dům dětí a mládeže Písek

26. 4.  V. mezinárodní setkání harmonikářů Písek 
2008
Divadlo Fráni Šrámka, pořádá Centrum kultury Písek

29. 4. Čarodějnický slet
Divadlo Pod čarou, pořádá Taneční centrum ZIP

Slavné vily Jihočeského kraje
Galerie Portyč, pořádá Centrum kultury Písek

Výstava ORBIS PICTUS
Sladovna Písek, pořádá Sladovna, o. p. s., Písek

Výtvarná díla s píseckou tematikou ze sbírek 
muzea
Galerie Prácheňského muzea, pořádá Prácheňské muzeum

Čechy v 6. století – výstava 
Chodba knihovny, pořádá Prácheňské muzeum

3. 5. Mažoretky doma 2
Palackého sady, pořádá OS Mažoretky Písek

13. 5. Akademie ke dni matek
Divadlo Fráni Šrámka, pořádá ZŠ J. K. Tyla 
a MŠ Písek

9.–12. 5. Písek Cup 
8. ročník mezinárodního fotbalového turnaje 
mládeže
Pořádá Město Písek, Euro-Sportring, SK Písek

20.–21. 5. Tourpropag a Euroregionpropag 
12. ročník národní soutěžní přehlídky 
propagačních materiálů TOURPROPAG 
a 5. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky 
propagačních materiálů krajů a turistických regionů 
EUROREGIONpropag. Pořádá Město Písek, 
za podpory agentury CzechTourism, 
pod záštitou hejtmana JČ kraje RNDr. Jana 
Zahradníka. 

21. 5. Prostor kolem nás – výstava
ZŠ J. K. Tyla, pořádá ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

23.–25. 5. Jihočeské vítání léta 
Zahájení letní turistické sezony v Písku aneb 

Cipískoviště 2008
Pořádá Město Písek, APPLE PIE, Centrum kultury 
Písek, Sladovna Písek

Pochod Pohádkovým lesem
Akce v rámci Jihočeského vítání léta, Les Amerika 
Pořádá Mateřské centrum Kvítek, DDM Písek, 
Tábornický klub Písek

23.–25. 5. Šrámkův Písek 
47. ročník národní přehlídky amatérského divadla
Divadlo Fráni Šrámka  
Centrum kultury Písek 
ARTAMA Praha a Divadlo Pod čarou Písek

20. 5.–30. 6. Výstava Tourpropag a Euroregion-
propag
Sladovna Písek, pořádá Město Písek

ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÁ
Josef Váchal – Galerie PM, pořádá Prácheňské 
muzeum

1. 6. Pohodové odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí
MC Kvítek, pořádá Mateřské centrum 
Kvítek Písek

7.–8. 6. Mistrovství republiky 
v mažoretkovém sportu 2008
Finále sólo formací s doprovodným
kulturním programem
Pořádá Centrum kultury Písek a Občanské sdružení 
„Mažoretky“ Hranice

7. 6. Turnaj v historické lukostřelbě
DDM Písek – Kobyla u Vráže, pořádá Dům dětí 
a mládeže Písek

11. 6. Setkání žáků a studentů se starostou
Koncertní síň Trojice, pořádá Město Písek

13.–15. 6. Dotkni se Písku
Městská slavnost, pořádá Město Písek

14.–15. 6. Piknik v Parkánech
Gotické parkány pod Putimskou branou
Pořádá APPLE PIE – mediální služby
ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÁ
Josef Váchal – Galerie PM, pořádá Prácheňské muzeum
Písecké kulturní léto
Palackého sady, pořádá Centrum kultury Písek

KAM v Písku za kulturou

KVĚTEN
ČERVEN



1. 7.–30. 9. Léto bez voru
RW CAFE, pořádá PRO REGION, o. s.

1. 7.–30. 9. Hudební a divadelní léto 
Na Ptáčkovně
Motel Na Ptáčkovně, pořádá CG1 Invest, s. r. o.

Mezinárodní letní hudební kurzy
Pořádá Česká hudební společnost Praha 

Jihočeský hudební festival
Pořádá Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka 

Jihočeské vody – Miloslav NOVOTNÝ
autorská foto-výstava 
Chodba knihovny, pořádá Prácheňské muzeum

Písecké kulturní léto
Palackého sady, pořádá Centrum kultury Písek

1. 7.–30. 9. Léto bez voru
RW CAFE, pořádá PRO REGION, o. s.

13.–17. 8. XIV. mezinárodní folklorní festival
Palackého sady, Městský ostrov, centrum města
Pořádá folklorní soubor Písečan za podpory Města Písku,  
Jihočeského kraje a Folklorního sdružení ČR

2. 8. Rýžování zlata na Otavě
Staré Kestřany, pořádá Obec Kestřany

Fotografie ke 40. výročí okupace ČSSR 
Malá výstavní síň PM, pořádá Prácheňské muzeum

1. 7.–30. 9. Léto bez voru
RW CAFE, pořádá PRO REGION, o. s.

5.–6. 9. Po stopách dobrého vojáka Švejka
Písek–Putim, pořádá Centrum kultury Písek, Obec Putim

12.–14. 9. Cartoon Meeting Point
Mezinárodní setkání karikaturistů spojené  
s tematickou výstavou

Sladovna Písek, pořádá Město Písek a Česká unie 
karikaturistů

13. 9. Den otevřených dveří památek
Pořádá Město Písek

15.–21. 9. Židovské dny 
8. ročník festivalu židovské kultury a historie
Pořádá Sdružení pro obnovu Řepice a okolí, o. s. 

Fotografie ke 40. výročí okupace ČSSR 
Malá výstavní síň PM, pořádá 
Prácheňské muzeum

1. 10. Oslava 9. narozenin Mateřského centra 
Kvítek
Zahrada MC Kvítek, pořádá Mateřské centrum Kvítek

2.–4. 10. Výstava ovoce, květin a zeleniny
Soutěž „O nejkrásnější jablko Písecka“
Dům zahrádkářů Písek, 
pořádá Český zahrádkářský svaz

3.–12. 10. JAZYKY JAZZU 2008
7. ročník mezinárodního festivalu jazzové a alterna-
tivní hudby, literatury a filmu 
RW CAFÉ, 
pořádá PRO REGION, o. s.

9.–11. 10. – 8. mezinárodní festival studentských 
filmů Písek 2008
Kino Portyč, pořádá Soukromá VŠO filmová 
v Písku a Filmová akademie Miroslava Ondříčka 
v Písku

10. 10. ... step by step ... 
4. ročník, přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež 
v píseckém regionu
Pořádá Taneční centrum ZIP Písek 

11. 10. Setkání nejstarších občanů města
Sladovna Písek, pořádá Město Písek

18. 10. Běh kolem Ameriky
Lesopark Amerika, pořádá TJ Sokol Písek

18. 10. Výlov Podkostelního rybníka
Putim, pořádá Obec Putim

Písecké dupání 2008
Kulturní dům, pořádá TCS LOUISIANA Písek

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN



11. 11. Lampiónový průvod k svátku sv. Martina
Pořádá Mateřské centrum Kvítek

15. 11. LET‘S DANCE 
4. ročník tanečního poháru pro taneční skupiny
Kulturní dům, pořádá Taneční centrum ZIP Písek

Jihočeské betlémy
Galerie Prácheňského muzea, pořádá Prácheňské 
muzeum

Historická fotografie ze sbírek muzea
Chodba knihovny, pořádá Prácheňské muzeum

Jihočeské betlémy
Galerie Prácheňského muzea, pořádá Prácheňské 
muzeum

3.–21. 12. Vánoční prodejní výstava 
Pomoc handicapovaným dětem, Galerie Portyč
Pořádá KOČÍ, a. s.

12.–13. 12. Adventní trhy 
Pořádá Centrum kultury Písek 

13. 12. Předvánoční burza minerálů
Prácheňské muzeum, pořádá Prácheňské muzeum

14. 12. ZIPácké vánoční mecheche
Kulturní dům, pořádá Taneční centrum ZIP Písek

19. 12. Zpívání pod hvězdami
Pořádá APPLE PIE, mediální služby 

24. 12. Vánoční koncert 
Pěvecký sbor Sborissimo při DDM Písek
Nejsvětější Trojice, pořádá Dům dětí a mládeže Písek

Jan NOVOTNÝ – řezby
Pořádá Prácheňské muzeum

LISTOPAD

PROSINEC

Kontakty na pořadatele / místa konání akcí
• Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu 

Velké náměstí 114, tel.: 382 330 111,
e-mail: kul@mupisek, www.icpisek.cz, www.pisek-tv.cz

• Centrum kultury 
Tylova 68, tel.: 382 734 711, předprodej vstupenek 
kino, divadlo + vybrané akce po–pá 8.00–16.00, 
tel.: 382 734 712; e-mail: ckpisek@ckpisek.cz,  
www.ckpisek.cz 

• Divadlo Fr. Šrámka 
Tylova 68, tel.: viz Centrum kultury;  
e-mail: info@divadlopisek.cz, 
www.divadlopisek.cz 

• Divadlo Pod čarou 
Tyršova 28, tel.: 382 213 588, předprodej vstupe-
nek po–pá 9.00–11.00 nebo v Centru kultury; 
e-mail: podcarou@podcarou.cz, 
www.podcarou.cz 

• Divadelní kavárna 
Tylova 69, tel.: 774 365 669, 
e-mail: divadelni.kavarna@seznam.cz 

• Dům dětí a mládeže 
Švantlova 2394, tel.: 382 201 311, září až červen; 
e-mail: info@ddmpisek.cz, 
www.ddmpisek.cz 

• Kulturní dům 
Nábř. 1. máje 1605, tel.: 773 080 011, předprodej vstupenek 
út–čt 14.00–17.00,  e-mail: kdpisek@seznam.cz 

• Městská knihovna 
Alšovo nám. 85, tel.: 382 201 811; 
www.knih-pi.cz

• Na Ptáčkovně 
silnice č. 29 směr Tábor, tel.: 382 224 421, 737 268 960, 
červen až září; e-mail: info@penzionptackovna.cz, 
www.ptackovna.com 

• R-W café 
tel.: 777 554 598; e-mail: info@rwcafe.cz, 
www.rwcafe.cz

• Sladovna Písek 
Velké náměstí 113, e-mail: hladky@sladovna.cz, 
www.europrojektpisek.cz

• Apple Pie 
tel.: 382 270 430, 602 250 131, e-mail: 
e.kadlcakova@applepie.cz, 
www.applepie.cz

• Prácheňské muzeum 
Velké náměstí 114, tel.: 382 214 731, 
e-mail: info@prachenskemuzeum.cz  
www.prachenskemuzeum.cz



Vchod – Karlova 1 nebo Mariánské náměstí 5, Praha 1
Tel.: +420 222 220 879, 733 129 257
Otevřeno denně 10.00–18.00
PROHLÍDKY/TOURS 
(190,- dospělí / 120,- studenti, důchodci) 
• Zrcadlová kaple / Mirror chapel 
• Meridiánový sál / Meridian hall 
• Barokní knihovna / Baroque library hall 
• Astronomická věž / Astronomical tower
KONCERTY /CONCERTS  
(500,- / 600,- / 700,-)

 www.klementinum.com

KLEMENTINUM

REZIDENCE AMBRA
Wellness hotel Rezidence Ambra v Luhačovicích  je 
moderní  zařízení  s kvalitním ubytováním, stravova-
cími službami a balneoprovozem.

Nabídka na rok 2008
•Relaxační programy z katalogové nabídky 
•Individuální wellness programy sestavené na přání 
hosta 
•Zdravotně-edukční programy se zaměřením  na 
diabetiky, chronické bolesti zad, onemocnění dýcha-
cích cest a zdravou stravu 
•Hotelové ubytování 
•Vzdělávání, prezentace a společenské akce firem 
spojené s wellness zážitky

Tel.: +420 577 154 111 
E-mail: recepce@rezidence-ambra.cz

www.rezidence-ambra.cz

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
MUZEUM PRAHA  

Stálé expozice:
„Vývoj výroby potravin v 19. a 20. století“ – staré řeme-
slné nářadí a dílenská zařízení 
„Jede traktor“ – sbírka zemědělské techniky 
NZM– unikátní historické traktory a stroje 

Malá muzejní farma:
1. živočišná část – ukázky chovu domácích zvířat 
– králíci, slepice a ovce-valašky;  
2. rostlinná část  (políčko) – různé zemědělské plodi-
ny a další rostliny udržované od jara do podzimu ve 
stavu vegetace

Výstava:
„Do neznáma“
Výstava se zabývá obdobím tzv. kolektivizace zeměděl-
ství v  50. letech minulého století a přibližuje nezákon-
nosti páchané na občanech vlastní země – akci „K“, 
vyhánění sedláků, vyvlastňování půdy, majetku apod. 

Akce: 
NZM Praha pořádá příležitostně tematické slavnosti 
a akce pro veřejnost, organizuje konference a semináře 
pro odborníky, nabízí cyklus tematických přednášek 
pro dospělé a lektorský  program se vzdělávacím zamě-
řením pro školy. Pro badatele je k dispozici fotoarchiv 
muzea, knihovna a archiv. 

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44

170 00 Praha 7
Tel.: +420 220 308 200 

E-mail: nzm.praha@nzm.cz
www.nzm.cz



SK Krakonoš, Polský svaz sportu psích spřežení a MC 
Metuje Vás zvou na etapový závod Vetamix Tour 2008. 
Jde o osmietapový závod s délkou tratí kolem 35 km.

Místo konání: Strážné – Krkonoše CZ, 
Jakuszyce – Krkonoše PL

5. 1.–13. 1. Vetamix Tour 
Sport psích spřežení, neboli mushing, v sobě ukrývá 
notnou dávku romantiky. Člověk, jeho zvířata a dale-
ké, zasněžené pláně… Nejde tu jen o taktiku či fyzické 
schopnosti, ale především o komunikaci se psy, lásku ke 
zvířatům, o sounáležitost a oboustranné porozumění. 
Sebepoznání a objevování nepoznaného… 
Všichni zájemci o tato nádherná zvířata mají možnost 
vyzkoušet si život na husky farmě a podílet se na celoden-
ním fungování farmy, jako je úklid po psech, venčení, 
příprava jídla, přátelský kontakt s čtyřnohými kamará-
dy a i jízdu se psím spřežením. Dobrá nálada, kontakt 
s přírodou a neopakovatelné zážitky – to vše zde můžete 
nalézt!                                                 www.huskies.cz

HUSKY ŠKOLA

Memoriál Dr. Václava Vojtěcha
19. ročník
Výjimečný závod, v němž družstvo tvoří musher se psím 
spřežením a lyžař.

Závod inspirovaný dlouhými traily arktickými pustina-
mi, při nichž si musher veze vše potřebné s sebou. Závod 
je pořádán na paměť tragicky zesnulého českého polár-
níka, účastníka expedice admirála Byrda, Dr. Václava 
Vojtěcha.

www.krakonos.mushing.cz
www.eurohusky.mushing.cz

14.–17. 2. Ledová jízda



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

Přílohu KAM za kulturou najdete také 
na našich webových stránkách






