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FIS MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ LIBEREC 2009

18. 2. - 1. 3. 2009

Ofi ciální mezinárodní sponzoři FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009

Ofi ciální partneři FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009

DATUM
BĚH NA LYŽÍCH SKOK NA LYŽÍCH SEVERSKÁ KOMBINACE CEREMONIE

HODINA ZÁVOD HODINA ZÁVOD HODINA ZÁVOD HODINA UDÁLOST

PO 16. 2.
10:00 Trénink 10:00 Trénink CC
17:00 Team Info Meeting 16:00 Ofi ciální trénink HS 100

ÚT 17. 2.
10:00 Trénink 12:00 Ofi ciální trénink Ženy HS100 10:00 Trénink CC

16:00 Ofi ciální trénink HS 100

ST 18. 2.

9:00 Ofi ciální trénink Ženy 9:00 Ofi ciální trénink Ženy HS100 11:30 Ofi ciální trénink HS 100 20:00 Tipsport Arena
10:00 Kvalifi kační závod ženy 5 km C 14:00 Ofi ciální trénink Muži HS100 14:00 Trénink CC Slavnostní zahájení
10:30 Ofi ciální trénink Muži
11:30 Kvalifi kační závod muži 10 km C
12:15 Ofi ciální trénink

ČT 19. 2.

9:30 Ofi ciální trénink Ženy 9:00 Ofi ciální trénink Muži HS100 13:00 Ofi ciální trénink CC 20:30 Medal Plaza
11:30 Interval Start Ženy 10KmC 12:00 Ofi ciální trénink Ženy HS100 14:15 Mass start 10 km CC Ženy 10 km C
15:15 Ofi ciální trénink  16:15 Zkušební kolo      NC Mass

17:15 Mass start HS 100

PÁ 20. 2.

11:30 Ofi ciální trénink Muži 9:30 Zkušební kolo 15:00 Trénink CC 20:00 Medal Plaza
13:00 Interval Start Muži 15 km C 10:30 Ženy Individual HS 100 SJ Ženy HS 100 ind.
15:00 Ofi ciální trénink 16:00 Zkušební kolo      CC Muži 15 km C

17:00 Kvalifi kace Muži  HS 100

SO 21. 2.
11:30 Ofi ciální trénink Ženy 15:00 Zkušební kolo      9:00 Ofi ciální trénink HS 100 20:00 Medal Plaza
13:00 Ženy  Pursuit (7,5KmC+ 7,5KmF) 16:00 Muži Individual HS 100 14:30 Trénink CC CC Ženy Pursuit
14:30 Ofi ciální trénink SJ Muži HS 100 ind.

NE 22. 2.
11:30 Ofi ciální trénink Muži 8:45 Zkušební kolo 20:00 Medal Plaza
13:00 Muži  Pursuit (15KmC+ 15KmF) 9:45 Individual HS 100 CC Muži Pursuit
16:00 Trénink 15:15 Individual 10 km NC Individual I.

PO 23. 2.
11:00 Ofi ciální trénink 16:00 Ofi ciální trénink Muži HS134 10:00 Ofi ciální trénink HS 134

15:00 Trénink CC

ÚT 24. 2.
9:30 Ofi ciální trénink Ženy a Muži 16:00 Ofi ciální trénink Muži HS134 10:00 Ofi ciální trénink HS 134 20:00 Medal Plaza
11:00 Ženy / Muži Sprint F (kvalifi kace) 15:00 Trénink CC CC Ženy Sprint
13:00 Ženy / Muži Sprint F (fi nále) CC Muži Sprint

ST 25. 2.

9:30 Ofi ciální trénink Ženy and Muži 16:00 Ofi ciální trénink Muži HS134 10:00 Ofi ciální trénink HS 134 20:00 Medal Plaza
11:00 Ženy / Muži Team Sprint C (kvalifi kace) 14:30 Ofi ciální trénink CC CC Ženy Team sprint
13:00 Ženy / Muži Team Sprint C(fi nále) CC Muži Team sprint
14:30 Ofi ciální trénink

ČT 26. 2.
11:00 Ofi ciální trénink Ženy 10:00 Zkušební kolo     20:00 Medal Plaza
13:00 Štafeta Ženy 4x5 km C/F 16:00 Zkušební kolo 11:00 Team HS 134 CC  Ženy Štafeta
16:15 Ofi ciální trénink 17:00 Kvalifi kace Muži HS 134 15:15 Team 4x5 km NC Team

PÁ 27. 2.
11:00 Ofi ciální trénink Muži 15:00 Zkušební kolo 10:00 Ofi ciální trénink HS 134 20:00 Medal Plaza
13:00 Štafeta Muži 4x1 km C/F 16:00 Muži Individual HS 134 15:30 Ofi ciální trénink CC Muži Štafeta
15:30 Ofi ciální trénink       SJ Muži HS 134 ind.

SO 28. 2.

10:00 Ofi ciální trénink Ženy 10:00 Zkušební kolo      20:00 Medal Plaza
13:00 Ženy 30 km F Hromadný start 15:00 Zkušební kolo      11:00 Individual HS 134 CC Ženy 30 km F
16:00 Ofi ciální trénink 16:00 Muži Družstva HS 134 15:00 Individual 10 km NC Individual II.

SJ Muži HS 134 Team

NE 01. 3.
11:30 Ofi ciální trénink Muži 15:45 VESEC
13:00 Muži 50 km F Hromadný start CC Muži 50km F

16:00 Slavnostní zakončení

PROGRAM



KAM po Česku – 1

Turistický magazín KAM po Česku 

listopad–prosinec 2008

Vydavatel: Miloš Uhlíř – BASET
Šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@baset.cz)

Zástupce šéfredaktora: 
Martina Štěpánková (martina@baset.cz)

Redakce: Petr Šrain (petr@baset.cz)
Grafi cká úprava a sazba: Jarmil Dufek

Foto na titulní straně: Luděk Sládek
Adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3 
Tel.: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
E-mail: kam@baset.cz; www.kampocesku.cz

Registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
Tisk: Tigis

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků. 

Obsah

KAM to vidí

Jak jste hlasovali?                 2

KAM až domů k Vám                 3

Navštivte www.kampocesku.cz                3

Jana, Kája a další hrdinové…                4

Když se řekne advent                               4

KAM do regionu

Zimní pozvánka do Ústeckého kraje         8–11

Jihomoravský kraj – kraj vína a staleté historie     22

KAM na výlet

Sychrov plný pohádek                 5

10 tipů katalogu Kudy z nudy                          6–7

Dva životy aneb maluj, co vidíš              12

Co se skrývá pod hladinou České řeky?             13

Předzimní Písek                                                          14

KAM dopravou

Buďte IN a cestujte vlakem za polovinu!             16

Vlaky Českých drah rychle a levně             17

Za adventem do Drážďan               18

Vlakem za sněhem 2009                                           19

KAM píše recenze

Vánoce s Edicí České televize                            20

www.kampocesku.cz

turistický magazín

S námi víte KAM

ročník 2, listopad–prosinec 2008

Milí čtenáři,
právě si prohlížíte nové stránky posledního 
letošního vydání magazínu KAM po Česku, 
který se oděl do trochu zimního, ale přede-
vším nového hávu. Rozdíly jistě odhalíte sami, 
a pokud budete chtít, můžete nám také na-
psat, jak se vám líbí. Budeme rádi za každý váš 
postřeh, nápad či připomínku, protože jen a jen 
vy jste jeho čtenáři.

Protože se jedná o vydání na přelomu podzimu 
a zimy, objevíte v něm několik zajímavých tipů 
kam se vydat na výlet, ale také kde a jak strávit 
Vánoce nebo Silvestra. Pozveme vás například 
do zámeckého divadla nebo na nepřeberné 
množství akcí, které se budou konat o advent-
ních svátcích ve všech regionech České repub-
liky. V příloze KAM za kulturou pak najdete oblí-
bené nostalgické jízdy s Českými drahami.

A ať děláme co děláme, místy na vás půjde 
zima, místy vykoukne sluníčko, jinde se smočíte 
v aquaparku a jinde zase budete v teplíčku. 
Řeknete si, bláznivé, a nebudete daleko od 
pravdy. Ale počasí v listopadu a prosinci už 
takové je, tak co naděláme. Nejlépe bude si 
tyto měsíce užít, jak jen to půjde, a zahnat tak 
zimní deprese. Ono to jednoho začne sužo-
vat, když celé dny, a někdy dokonce i týdny 
nezahlédne sluníčko. Ale nesmíte se nechat 
trápit takovými maličkostmi, dost na tom, že 
nás trápí veličiny.

Ono je někdy opravdu lepší zvednout se z oto-
manu, vypnout televizi, obléct se a vyrazit ven, 
i když není počasí úplně ideální. A pokud venku, 
třeba někde na výletě, potkáte lidi, pozdravte je. 
Možná vám odpoví, možná, že se s vámi dají do 
řeči. Kdo ví? Každopádně, a je to vyzkoušené, 
kdykoliv vyjdete z domovních vrátek či vrat, 
potkáte něco neznámého, mnohdy příjem-
ného, ale vždycky nového.

Luděk Sládek
 šéfredaktor
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Už teď si můžete objednat magazín KAM po Česku a přílohu KAM za kulturou. 
Od ledna 2009 Vám tak budou dodávány obě periodika na privátní adresu.
Cena předplatného je 252 Kč a zahrnuje všech 9 vydání v roce 2009. 

KAM až domů k Vám Turistický magazín

ZDARMA

ročník 1, prosinec 2007

Čas zimního slunovratu
Krušnohorskou bílou stopou

Šest bran vede k nám… 
Vánoce na jižní Moravě

Turistický magazín

ZDARMA

ročník 2, leden – únor 2008

Psí počasí nám nevadí

Nevěřte všemu, co se povídá...
Beskydská zimní pohádka

Krušnohorské svahy

Turistický magazín

ZDARMA

ročník 2, březen 2008

Příští stanice jaro!

Velikonoce aneb legálně na holou
Krajinou Českého středohoří

Šlapací kolo přežilo století

Turistický magazín

ZDARMA

ročník 2, září 2008

Halóóó, tady zoo

Persona non grata?
Šumavou trochu jinak
Vinobraní na Slovácku

www.kampocesku.cz Turistický magazín

ZDARMA

ročník 2, říjen 2008

Hanba stárnout

Výlovníci v Čechách
Za vínem na jižní Moravu

Lázeňské domy a kolonády

www.kampocesku.czTuristický magazín

ZDARMA

ročník 2, červenec–srpen 2008

Máme pro vás léto

Rychnovské „Dividílkování“
Slovácké slavnosti vína
Za sluncem na sever

www.kampocesku.czTuristický magazín

ZDARMA

ročník 2, červen 2008

Dívej se, člověče
Královna Českého středohoří
Po stopách Keltů
Výlet s kočkou

www.kampocesku.czTuristický magazín

ZDARMA

ročník 2, květen 2008

Pozor na májová vzplanutí!

Něco na tom golfu je!
Cipískoviště se blíží
Se školou do Afriky

www.kampocesku.czTuristický magazín

ZDARMA

ročník 2, duben 2008

Já už ho vidím!

Bahnění, čvachtání, masírování...
Brány památek se otevírají
Vysočinou v sedle

www.kampocesku.cz

www.kampocesku.cz

Objednávky předplatného 
zasílejte na adresu:
Redakce magazínu 
KAM po Česku
Kubelíkova 30 
130 00  Praha 3
E-mailem: kam@baset.cz
Objednávkový formulář také 
na: www.kampocesku.cz

Turistický magazín
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ZDARMA
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Pozor na májová vzplanutí!

Něco na tom golfu je!
Cipískoviště se blíží
Se školou do Afriky

www.kampocesku.cz

předplatné

252,- 

Tyto ankety byly nesystematickým prů-

zkumem názorů veřejnosti na našich 

webových stránkách www.kampoces-

ku.cz. Přináší pouze orientační náhled 

respondentů, kteří je navštívili. Pro ty, 

kdo tak neučinili nebo učinit nemoh-

li, přinášíme jejich průběžné výsledky 

k 21. 10. 2008.

-red-

Jak se Vám líbí nový magazín o cestování 

KAM po Česku? (vydáno 1. 12. 2007)
Je to hezké. (Počet hlasů: 254 / 46.18 %)
Zajímavá změna. Docela se mi zamlouvá! 
(Počet hlasů: 122 / 22.18 %)
Nic moc. (Počet hlasů: 97 / 17.64 %)
Je to špatné. (Počet hlasů: 77 / 14.00 %)
Celkem hlasovalo: 550

Myslíte si, že informační centra v ČR plní 

svou funkci? (vydáno 29. 12. 2007)
Ano, plní. (Počet hlasů: 166 / 23.51 %)

Jak jste hlasovali?
Částečně ano. (Počet hlasů: 238 / 33.71 %)
Málo. (Počet hlasů: 143 / 20.25 %)
Ne, neplní. (Počet hlasů: 159 / 22.52 %)
Celkem hlasovalo: 706

KAM určitě NEPOJEDU? 
(vydáno 10. 9. 2008)
Karlštejn (Počet hlasů: 59 / 6.37 %)
Konopiště (Počet hlasů: 50 / 5.40 %)
Křivoklát (Počet hlasů: 71 / 7.67 %)
Hluboká nad Vltavou (Počet hlasů: 52 / 5.62 %)
Bouzov (Počet hlasů: 54 / 5.83 %)
Loket (Počet hlasů: 55 / 5.94 %)
Český Krumlov (Počet hlasů: 56 / 6.05 %)
Sychrov (Počet hlasů: 59 / 6.37 %)
Dětenice (Počet hlasů: 90 / 9.72 %)
Pernštejn (Počet hlasů: 104 / 11.23 %)
Lednice (Počet hlasů: 94 / 10.15 %)
Kroměříž (Počet hlasů: 53 / 5.72 %)
Slezskoostravský hrad (Počet hlasů: 73 / 7.88 %)
Špilberk (Počet hlasů: 56 / 6.05 %)
Celkem hlasovalo: 926

(dopis frankovaný v Plzni, 24. 9. 2008)
Vážená redakce magazínu KAM po Česku,
dovolte, abych se představil. Jmenuji se René 
Neupauer a v současné době se nacházím 
ve věznici Plzeň-Bory, kde vedu zeměpisný 
kroužek. Chtěl bych Vás požádat o zaslání 
několika starších čísel Vašeho časopisu, který 
by se nám hodil pro náš kroužek. Předem 
děkuji.
Jestli Vám však připadám příliš drzý, tak se 
omlouvám, a i tak Vám přeji mnoho dalších 
pracovních úspěchů.
R. Neupauer 6. 4. 1977
(dopis frankovaný v Plzni, 20. 10. 2008)

Vážená paní Štěpánková,
my Vás zdravíme z Plzně a moc Vám děkuje-
me (celý náš zeměpisný kroužek) za zaslání 
všech Vašich čísel magazínu KAM po Česku, 
které se nám budou určitě hodit...
Chtěl bych využít Vaší nabídky, avšak zásad-
ně bych nechtěl, aby to vypadalo jako zne-
užití Vaší dobroty a ochoty – i přeci jen by-
chom něco potřebovali. Nevím, nakolik jste 
spříznění s nakl. BASET, ale právě toto nakl. 
nejspíše vydalo knihy, které by se nám hodily. 
Zajímáme se především o naše CHKO – Lab-
ské pískovce (Českosaské Švýcarsko) i Brou-
movsko (Adršpach) i Kokořínsko i Moravský 
kras. Dále o hrady a zříceniny, o slovenské 
hory všeobec. i Dolomity a Pyreneje.
Chtěl bych Vás tedy, když to půjde, požádat 
o zaslání několika publikací (nebo i průvod-
ců) na tato témata. Může jít i o knihy poško-
zené nebo chybně tištěné.
I Vy se mějte moc krásně a pozdravujte celou 
Vaší redakci.
S pozdravem a přáním všeho dobrého 
Neupauer

Pane Neupauere, 
cesty KAMpáně jsou nevyzpytatelné a to, 
že se zatoulal až na Bory, je toho důkazem. 
Osobně mě těší, že je magazín KAM po Česku 
k užitku i v takovém zařízení. Co ale popřát 
člověku ve Vašem postavení? Snad jen, aby 
Váš pobyt na Borech a s ním spojená činnost 
v zeměpisném kroužku vedly Vaše příští 
kroky po správných značkách.

Luděk Sládek, šéfredaktor

www.kampocesku.cz

turistický magazín
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KAM po Česku a Travel EYE pro vás připravu-
jeme devětkrát do roka. Seznam turistických 
informačních center, do nichž oba magazíny 
dodáváme, aktuální, ale i archivní příspěvky 
a spoustu dalších informací naleznete na 
našich webových stránkách 
www.kampocesku.cz.

-red-

Už uplynul rok od prvního vydání maga-
zínů KAM po Česku a Travel EYE.  Spousta 
z vás si za tu dobu zvykla pravidelně cho-
dit do informačních center pro oba naše 
magazíny. Moc náš těší váš zájem a děku-
jeme za kladné i záporné reakce.  

Během roku jsme na většinu informačních 

center rozeslali modré nebo bílé samolepky ve 

tvaru turistické šipky, které jsou vylepe-

né na vstupních dveřích a upozorňují 

na to, že právě zde dostanete KAM po 

Česku nebo Travel EYE. Od nového 

roku budete mít na vybraných 

informačních centrech maga-

zíny k dispozici v kovových 

stojanech. Snažíme se o to, 

aby pro vás čtenáře nebylo 

příliš obtížné si nás najít.  Každý 

měsíc nám voláte a zajímáte se, 

kde jsou magazíny k dostání a 

jak často vycházejí.

Kde hledat KAM

Z reakcí čtenářů registrujeme rostoucí 
zájem o naše magazíny, což nás velmi 
těší. Z mnoha informačních center často 
slýcháme, že časopisy jsou rozebrány 
během několika dnů, a bohužel, náklad 
není nevyčerpatelný. Proto vám touto 
formou připomínáme naši internetovou 
alternativu, www.kampocesku.cz. 

Až příště ve vašem informačním centru uslyšíte 

tu tolik nepopulární větu: „je nám líto, ale už 

nemáme,“ máte dvě možnosti. Buďto využijete 

nově zavedené možnosti předplatného, nebo 

navštívíte naše webové stránky. Z žádného 

vydání nebudete ochuzeni o jediné slovo, ba 

naopak. Zatímco stránky v časopise nejsou 

nafukovací a v určitých záležitostech nás limi-

tují, u těch internetových je tomu jinak.

Nejenom že zde máte k dispozici všechny 

archivní texty v jednoduchém regionálním 

členění, ale aktuální články tu v mnoha pří-

padech publikujeme v rozšířených verzích. 

Kulturní programy jsou zde kompletní a také 

ilustračních fotografi í je více. Nechybí ani člán-

ky, které se nám do daných vydání nevešly, 

popřípadě jsme je už nestihli zařadit. A to se 

týká i tolik oblíbených soutěží.

Zimní dvojčíslo KAM po Česku, které právě 

držíte v rukou, jsme oblékli do nového kabátu 

a podobnou grafi ckou změnu chystáme i pro 

www.kampocesku.cz. Rostoucí návštěvnost 

stránek nás ujistila v tom, že má smysl je nadále 

rozvíjet a na jejich budoucí podobě se můžete 

podílet také vy. 

? Vaše připomínky a návrhy nám zasílejte na 

adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Nej-

podnětnější příspěvky po zásluze odměníme.

Jáchym Hruška 

Navštivte
www.kampocesku.cz

Milí čtenáři,

předně mi dovolte poděkovat Vám za pří-

zeň, které se nám v letošním roce od Vás 

dostávalo. Do příštího roku 2009 Vám přeji 

jménem svým i jménem celé redakce KAM 

po Česku jenom samé dobré zprávy.

 

Luděk Sládek, šéfredaktor 

Kresba: Marta Krátká

PF 2009

S námi víte KAM
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nich zpívají koledy, dokonce na náměstích. 

Zapomenout nesmíme ani na Mikulášské 

nadílky, Betlémy, koncerty, výstavy nebo dílny, 

kde si můžete vyrobit adventní věnce, svíčky, 

ozdoby i tradiční cukroví. To konečně poznáte 

sami, pokud se letos vydáte nasát trochu té 

atmosféry adventního času.

Alois Rula 

Jana, Kája a další hrdinové…
Letos v březnu dosáhla Jana Henycho-

vá jedinečného úspěchu. Se svým psím 

spřežením sibiřských husky úspěšně 

absolvovala v Norsku jako první Češka 

v historii extrémní závod na 500 km. Cesta 

jí trvala 3 dny, 20 hodin a 6 minut. A jak 

sama říká, cílem bylo „přežít“. 

Jana závodí se svými psy od roku 1999. Dnes jich 

má 24 a za devět let se stala několikanásobnou 

mistryní ČR na dlouhou trať a dvojnásobnou 

mistryní Evropy. Letos se přihlásila do norské-

ho závodu Finnmarkslopet, na trať dlouhou 

1 000 km. A proč? „Je to výzva,“ říká Jana. „Když 

jsem před deseti lety stála na 

startu svého prvního závodu 

na 100 km, neuměla jsem si 

představit, jak tu délku zvládnu. Stejný pocit 

jsem zažila letos v březnu na startu 500km trati. 

Vzdálenost 1 000 km je zatím v mých předsta-

vách strašlivá.“ Pro lepší čtenářovu představu 

dodávám, že 1 000 km je stejně daleko jako 

z Prahy do Benátek nebo Bruselu. KAM drží 

Janě palce a přeje jí mnoho úspěchů, hladký 

průběh závodu a šťastný návrat domů. 

Možná si vzpomínáte, že Janin pes Kája byl 

jako štěně na titulní straně KAMu v led-

nu a únoru. Dnes už je to ale pořádný 

chlap a takové Jana na své cestě bude 

potřebovat. 

-lgs-

www.huskies.cz

Když se řekne advent
Stejně jako vše kolem nás, tak i advent 

nebo Vánoce prochází svým vývojem a ne 

ledajakým. No jenom si představte. Co si 

asi tak přál dostat od Ježíška malý kluk za 

Masaryka, za Gottwalda, co za Husáka a co 

si asi přeje dnešní kluk za Klause. 

Jo, nároky rostou...

Rostou, ale úměrně s nabídkou všeho toho 

harampádí, vyprodukovaného vědeckotechnic-

kou revolucí, které nás dělá stále více závislými 

na konzumním způsobu života. Přesto nebo 

možná právě proto si myslím, že je advent 

o něčem trochu jiném. Těžko se nám už asi 

Prague Cats
Irish Pub & Restaurant

Není kočka jako kočka! Přijměte pozvání 

k těm našim Pražským.

Polední hotová i netradiční jídla od 65 Kč. 
Steaky na grilu, české speciality, těstovi- 
ny, saláty, ryby i jehněčí maso. 

Možnost pronájmu hospody pro fi remní  
akce, after party, různé oslavy atd. 

Projekce sportovních přenosů na velko- 
plošné obrazovce. 

Letohradská 775/50

170 00  Praha 7

Tel.: +420 233 311 925

+420 603 274 420

E-mail:

 info@prague-cats.cz 

www.prague-cats.czp g

podaří zvrátit převahu materiálna nad duchov-

nem, ale můžeme jeho dopad alespoň zmírnit. 

Přitom nemusíme být nutně hluboce věřící, 

bychom pochopili, že mít se rádi jen o Váno-

cích nestačí!

Proto i nevěřící Tomáš, který jednou v roce 

na Vánoce zajde na Půlnoční, musí připustit, 

že něco na tom je. Už samotná procházka do 

kostela má něco do sebe, a co teprve potom 

vlastní mše. Onen Tomáš možná neví přesně, 

co to je, co se s ním při půlnoční děje, ale vnímá 

to, protože ono to v něm zanechává i nějaký 

pocit. A právě pocity, nejlépe ty dobré, jsou tím, 

co dnešní člověk potřebuje nejvíc.

Přitom advent nejsou jenom Vánoce. Jsou to 

také rozsvícené stromečky a lidé, kteří kolem 

Kresba: Marta Krátká
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tam se na scéně objevil i čert. Tentokrát se můžou 

děti těšit na namyšlenou princeznu, která svým 

nápadníkům dává ty nejsložitější hádanky, jen 

aby se nemusela vdávat. Když se ale mezi zájemci 

o princeznu objeví prostý chasník a hádanky roz-

luští, princezna nakonec kouzlu lásky přece jen 

podlehne.

? Pokud víte, ve kterém roce započaly na Sychrově 

novogotické úpravy, jejichž výsledkem je dneš-

ní podoba zámku, napište nám do 30. 11. na adresu 

redakce nebo na kam@baset.cz. Tři ze správných 

odpovědí získají ceny věnované správou zámku. 

www.zamek-sychrov.cz

Aby se sychrovský zámek zalíbil i těm 
nejmenším návštěvníkům, pořádá něko-
likrát do roka kulturní akce určené pro 
rodiny s dětmi. Mezi ty nejoblíbenější 
patří pohádkové prohlídky, při kterých se 
interiéry zámku změní v divadelní jeviště 
a v každém pokoji prohlídkové trasy se 
odehraje část pohádkového příběhu. Děti 

Sychrov plný pohádek
nejsou pouze pasivními diváky, ale mnohdy 
jsou pohádkovými bytostmi vtaženy přímo 
do děje, a podílejí se tak na vítězství dobra 
nad zlem.
V minulých letech se děti měly možnost setkat např. 

s Popelkou, pyšnou princeznou nebo s princeznou 

Maruškou z pohádky Sůl nad zlato, v málokteré 

pohádce chyběl pan král či zlomyslný rádce a sem 



Šumavy. Příležitost si dobře zalyžovat zde na-
jdou všechny skupiny lyžařů od začátečníků 
přes rodiny s dětmi až po lyžařské experty. 
Najdete tu i Penguinland – dětské lyžařské 
hřiště s baby vlekem, stoupajícím kobercem, 
fi gurkami zvířátek a dalšími pomůckami pro 
výuku lyžování. Své dítě můžete přihlásit do 
kurzu lyžování v naší dětské lyžařské školce. 
Snowpark nabízí raily i skoky pro začínající 
i pokročilé ridery. Snowpark je denně upra-
vovaný profesionálním shaperem.

www.spicak.cz

4 – Sportovní areál HEIpark

HEIpark nabízí svým hostům odpočinek, 
relaxaci, zábavu i adrenalin. Díky celoročnímu 
provozu a různorodosti aktivit si zde přijdou 
na své rodiny s dětmi, jednotlivci i skupiny. 
Ve sportovním areálu HEIpark naleznete 
celostátní raritu, a to tři uměle vytvořené sjez-
dovky s vlastními kotvovými vleky – H1, H2, 
H3, snowpark s umělými skoky a překážkami, 
dvě dětské sjezdovky s vlastním lanovým vle-
kem a snowtubing, což je jízda na speciálních 
pneumatikách zasněženým korytem.

www.heipark.cz

10 tipů katalogu Kudy z nudy pro zimní výlety a radovánky
Česká republika se pyšní špičkově vyba-

venými horskými středisky nabízejícími 

kvalitní sjezdovky, běžecké tratě, bobo-

vé dráhy i kvalitní technické zázemí. Na 

své si přijdou všichni milovníci zimních 

sportů od začátečníků po pokročilé, od 

lyžařů přes snowboardisty a běžkaře až 

po vyznavače méně tradičních disciplín, 

jako jsou například snowtubing, snowki-

ting, skijöring, jízda se psím spřežením 

nebo chůze na sněžnicích.

Z katalogu www.kudyznudy.cz jsme pro 

vás vybrali 10 tipů na výlet.

1 – Lyžařský areál SKI RELAX Monínec

V prosinci 2008 zahájil provoz nový lyžař-
ský areál, plnohodnotné lyžařské středisko 
ve středních Čechách. Areál je umístěn na 
severní straně Javorové skály (724 m n. m.), 
díky čemuž je možné lyžovat průměrně 
100 dní v roce, v mírných zimách, jaké pano-
valy v předešlých dvou sezonách, 75 dní. 
Sportovně-rekreační komplex s celoročním 
využitím disponuje sjezdovkami 1 200 m 
a 170 m, čtyřsedačkovou lanovkou, nabízí 
večerní lyžování, lyžařskou školu a uprave-
né běžecké trasy. Samozřejmou součástí 
nových prostor je ubytování, restaurace, 
půjčovna, servis a prodejna sportovních 

doplňků. V létě areál nabízí travní lyžování 
a horské koloběžky.

www.moninec.cz

2 – Lyžařský areál ZADOV

Středisko Zadov-Churáňov ležící v jihočeské 
části Šumavy nabízí sedm sjezdovek s celko-
vou délkou 4,5 km (nejdelší trať 1 100 m), 
k dispozici je i půjčovna sportovního vy-
bavení. Téměř celý areál Kobyla (sjezdovky 
1, 2 a 5) je osvětlen a sjezdovky jsou pro 
večerní lyžování vždy čerstvě upraveny. 
V okolí střediska je k dispozici 50 km 
udržovaných tras pro běžecké lyžování. 
Nenáročným lyžařům a rodinám s dětmi 
slouží středisko Nové Hutě, sjezdovka 
1 050 m, dětský vlek. A také 4 další vleky 
jiných provozovatelů v délkách do 600 m. 
Lyžování je zde spíše vhodné pro začínající 
lyžaře, rodiny s dětmi nebo lyžařské kurzy.

www.lazadov.cz

3 – SPORT AREÁL Špičák

Sport areál Špičák na Šumavě je ideálním 
místem pro turistiku, cykloturistiku a další 
outdoorové letní i zimní aktivity. Lyžařské 
středisko poblíž Železné Rudy nabízí 10 sjez-
dovek s celkovou délkou 8 km (nejdelší trať 
1 805 m), večerní lyžování, čtyřsedačkovou 
lanovku, dětské lyžařské hřiště, ubytování, 
restaurace, půjčovnu a servis. Špičák nabízí 
nejlepší možnosti lyžování na české straně 

NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!
Více informací na: www.kudyznudy.cz
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určena především vyznavačům běžecké sto-
py. Upravované běžecké tratě vás provedou 
Českou Kanadou.

www.oaza-mariz.cz

10 – Bečva Villa Resort

Bečva Villa Resort, to je dovolená uprostřed 
nádherné beskydské přírody v chráněném 
resortu se saunou, skromnou posilovnou, 
bazénem, univerzálním sportovním hřištěm, 
půjčovnou kol a nekonečnou paletou na-
bízených aktivit v blízkém okolí, které pro 
vás zařídíme (lyžování, golf, jezdectví, lov 
zvěře, paragliding, parašutismus, paintball 
a další). 8 luxusních vil (max. 10 osob) a 12 
stejně kvalitních bungalovů (max. 6 osob) 
připravených pro jednotlivce, páry, rodiny 
s dětmi či skupiny přátel.

www.becva-villaresort.cz

5 – Nordic walking nebo sněžnice

Nordic walking je zdravý a jednoduchý po-
hyb pro všechny bez rozdílu věku a fyzické 
zdatnosti. K provozování nordic walking 
vám stačí dvě věci – správné nordic walk-
ing hole a chuť. Naše centra najdete na pěti 
místech čtyř krajů – Boží Dar, Karlovy Vary, 
Plzeň, Jablonec n/N. a Praha. V předvánočním 
shonu máme pro vás speciální nabídku – 
přijeďte k nám na Boží Dar. Budeme pozná-
vat místa, na která se dostanete pouze na 
sněžnicích. Pohyb na sněžnicích je naprosto 
přirozený a zábavný pro každého.

www.cz-nordicwalking.com

6 – Nejen lyžování pro celou rodinu 

v Rokytnici nad Jizerou

Skiareál Horní Domky nabízí 2 lanovky, 
6 vleků a 14,5 km sjezdovek všech náročností. 
Úplně každý lyžař si zde nalezne tu svou sjez-
dovku, je jich tu 15. Pro děti jsou určeny dva 
dětské vleky a dětský park. Zvýšení adren-
alinu v krvi rozhodně zažijete při free stylu ve 
snowparku. Snowpark je vybaven tyčovým 
vlekem, několika skoky a překážkami. Velký 
skok je upraven pro akrobatické lyžování.
Areál Studenov je určen především pro rod-
iny s dětmi a středně zdatné lyžaře. Oblíben 
je též u snowboardistů díky širokým mírným 
svahům v celkové délce 3,5 km. Naleznete 
zde dva kotvové vleky a dva tyčové, z nichž 
jeden je dětský.

www.skiareal-rokytnice.cz

7 – AQUA Park Špindlerův Mlýn

Areál AQUA Parku Špindlerův Mlýn vám na-
bídne po náročném dni stráveném na lyžařské 
sjezdovce příjemnou relaxaci v rekreačním 

a dětském bazénu se třemi tobogány včetně 
člunového. K dispozici je vám i malá a velká 
vířivka, divoká řeka, vlnobití a další atrakce. 
V areálu AQUA Parku dále můžete využít 
saunu, páru, masáže či solárium.
Pro vaše pohodlí je zde připraveno 200 
moderně zařízených pokojů. Hotel je ideál-
ním výchozím místem pro pěší turistiku 
a cyklotrasy, nachází se hned naproti lanovce 
Medvědín.

www.aquaparkspindl.cz

8 – Hornické muzeum OKD 

a Landek park Ostrava

Celodenní výlet strávený v areálu největšího 
hornického muzea v ČR, Hornického muzea 
OKD a Landek parku, to je nejen prohlídka 
sbírek staré důlní a záchranářské techniky, 
důlních lamp, jedinečných nadzemních 
a podzemních expozic a fárání do bývalého 
dolu Anselm. Společně s širokou škálou 
sportovně-rekreačních možností (včetně tro-
chy adrenalinu v lanovém centru) a nabídkou 
hornických specialit v Harendě u Barborky je 
to zážitek, na který se nezapomíná.

www.muzeumokd.cz

9 – Turistické centrum Oáza Maříž

Oáza Maříž nabízí mnoho možností k re-
laxaci. Jednotlivci i skupiny si zde můžou 
sami omalovat keramický výrobek, navštívit 
prodejnu s originální Mařížskou keramik-
ou, poobědvat nebo oslavit společenskou 
událost ve stylové restauraci, ubytovat zde 
sebe i svého koně. Děti si můžou pohrát 
na nově zbudovaném dětském hřišti. Oáza 
Maříž se nachází v překrásném kraji lesů, 
rybníků, malebných vesniček, kulturních 
památek a historických skvostů. Zima je tu 

NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!
Více informací na: www.kudyznudy.cz
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Ústecký kraj je ideální pro aktivní 
odpočinek v každém ročním období, a tak 
je určitě zajímavý i pro vyznavače zimních 
sportů. Ti směřují především do Krušných 
hor, kde se nacházejí oblíbená lyžařská 
centra. V nich naleznete množství sjezdo-
vek různých náročností a také upravova-
né areály běžeckých stop, které společně 
s německými trasami vytvářejí jedinečný 
komplex, a to jak pro rekreační turisty, tak 
i trénované sportovce.

Hurá na lyže!
Nejznámější a také největší je určitě lyžařský are-

ál Klínovec v Krušných horách, který se nachází 

pouze 120 km západně od Prahy. Lyžařské tratě 

všech druhů obtížnosti jsou denně upravovány 

a středisko nabízí sněhovou garanci systémem 

technického, plně automatizovaného zasněžování, 

který pokrývá 75 % tratí. Ve středisku se nachází 

mimo jiné snowpark s U-rampou a lyžařský mini-

areál vhodný především pro lyžařské začátečníky 

a rodiny s malými dětmi. Areál nabízí pravidelné 

večerní lyžování.

Dalším oblíbeným lyžařským střediskem je Telnice 

nedaleko Ústí nad Labem, kde je díky umělému 

zasněžování možné lyžovat poměrně dlouho do 

jara.

V areálu najdete 7 lyžařských vleků o celkové kapa-

citě 3 500 os./hod., celková délka sjezdových tratí 

je 4 250 m.

Do třetice můžete vyzkoušet třeba Centrum sjezdo-

vého lyžování Bouřňák poblíž Teplic. Areál se nachá-

zí v prostoru obcí Mikulov a Moldava v Krušných 

horách a díky dálnici D8 je vzdálen pouze hodinu 

jízdy z Prahy. Z vrcholu Bouřňáku vedou směrem 

do Mikulova 4 sjezdové tratě, jedna trať směrem 

do osady Hrob. V Mikulově se nachází dětský svah 

Udolíčko, kde působí 2 lyžařské školy.

Milovníci běžeckého lyžování jistě ocení aktivi-

tu Krušnohorského klubu. Díky spolupráci jed-

notlivých skiareálů se podařilo propojit celkem 

350 km upravených tratí, které vedou od střediska 

Lesná na pomezí Mostecka a Chomutovska přes 

Klíny, Dlouhou Louku, Bouřňák, Fojtovice a Telnici 

na Ústecku. Tím vznikla Krušnohorská bílá stopa, 

jedna z největších soustav ucelených běžeckých 

tras v celé ČR. Na běžky navíc můžete vyrazit i do 

sousedních Lužických hor.

Zimní pozvánka do Ústeckého kraje



Adventní kalendář, který skrývá dárečky. Další 

„Vánoce na půdě“ na vás čekají v Mostě.

Našich pár tipů zakončíme v Kadani. Adventní 

trhy s vánoční tematikou zakončuje slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu, který hraje kaž-

dou celou hodinu jednu melodii. Od slavnost-

ního rozsvícení stromu až po Tři krále si můžete 

poslechnout až 300 melodií. Vánoční strom 

ozdobí 36 řetězů složených z 11 700 světel. 

Před vánočním stromem bude umístěno 13 

malých stromečků, které ozdobí děti z mateř-

ských i základních škol v Kadani. Živý betlém 

v areálu Františkánského kláštera je fi nální částí 

všech městských a kulturních slavností.

A to je i závěr naší pozvánky, která bude možná 

zajímavou inspirací při přemýšlení, kam vyrazit 

na výlet nebo poslední letošní dovolenou.

Advent a Vánoce
Pokud se rozhodnete navštívit severozápadní 

Čechy v čase předvánočním, města v podhů-

ří hor vám nabídnou možnost vychutnat si 

atmosféru svátků. A protože k ní neodmysli-

telně patří i vánoční betlémy, zde jsou alespoň 

některé tipy.

Oblastní muzeum města v Děčíně pořádá 

tradiční vánoční výstavu betlémů „Vánoce 

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02  Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

v muzeu“, pod širým nebem je pak k vidění bet-

lém u vánočního stromu u kostela sv. Františka 

z Assisi. V Litvínově na vás čekají  „Vánoce na 

půdě“, výstava vánočních stromků, z nichž každý 

je jinak ozdoben. Celá akce je spojena s výsta-

vou obrázků Ivy Hüttnerové. Zámek Červený 

hrádek u Jirkova hostí živý betlém, město 

Chomutov připravuje také „Vánoce v muzeu“, 

betlémy domácí i cizokrajné a na náměstí i velký 



27. listopadu 11.00
Vernisáž výstavy T. G. Masaryk
Kostel sv. Vojtěcha
30. listopadu 15.00–16.00
Advent s Ústeckými trubači (probíhá všechny 
adventní neděle)
Centrum města Ústí nad Labem
30. listopadu 17.00
Adventní koncert pěveckého sboru 
CONCERTO
Kostel sv. Vojtěcha
1. prosince 15.00–17.30
Zahájení vánočních trhů – Staročeské zabijač-
kové hody, dětská zoo, vystoupení – Maxim Tur-
bulenc, Ústecký dětský pěvecký sbor, žehnání 
vánočnímu stromu, ohňostroj, rozsvícení vánoční 
výzdoby, předání Ježíškovi vánočního klíče od 
města, vystoupení – Spirituál kvintet
Mírové náměstí Ústí nad Labem
5. prosince 16.00–19.00
Mikulášská show – soutěže a písničky s mode-
rátory rádia Fajn North Music
Mírové náměstí Ústí nad Labem
6.–7. prosince 15.00–17.00
Tradice českých Vánoc – pohádkové postavy 
provázejí tradicemi českých Vánoc, soutěže pro 
děti, hudební vystoupení, dětská zoo a mnohé 
další (akce probíhá také následující dva víkendy), 
Mírové náměstí Ústí nad Labem
7. prosince 17.00
II. Benefi ční adventní koncert – „Vánoční mše 
Edmunda Pascha“, Kostel sv. Vojtěcha
Adventní koncert Severočeského smyčcového 
kvinteta, Kostel Šimona a Judy v Mojžíři

9. prosince 20.00
Valašské Vánoce – Jarmila Šuláková s Fleretem
Národní dům v Ústí nad Labem
12. prosince 20.00
Jazzový vánoční Dixieland
Národní dům v Ústí nad Labem
13. prosince 16.30
Adventní koncert Severočeského smyčcové-
ho kvinteta, Kostel Nanebevzetí Panny Marie
13.–14. prosince 9.30–16.00
Vánoce ve skanzenu – ukázky tradičních řeme-
sel a činností
Muzeum lidové architektury Zubrnice
14. prosince 17.00
III. Benefi ční adventní koncert – Vánoce s C&K 
Vocalem, Kostel sv. Vojtěcha
18. prosince 19.45
Ave Maria – Vánoce 2008 – charitativní koncert
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
20. prosince 17.00
J. J. Ryba – Česká mše vánoční (probíhá také 
23. 12. od 19.00)
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad 
Labem
22.–23. prosince 15.00–17.00
Čekání na Ježíška – Komponovaný program 
s divadelním představením pro malé i velké
Mírové náměstí Ústí nad Labem
24. prosince 22.00
Štědrovečerní zpívání
Lidické náměstí Ústí nad Labem, Mírové náměstí 
Ústí nad Labem

Bližší informace a kompletní přehled 
akcí získáte na 

www. usti-nad-labem.cz 

Ústecké Vánoce 2008

26. prosince 13.00
Vánoční zpívání – vánočně laděný program, 
divadelní představení, zpívání koled
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem, pavilon 
šelem
28. prosince 14.00
Vánoční pohádka
Činoherní studio Ústí nad Labem

Období adventu probíhá v mnoha 
městech, celá řada akcí, výstav 

a koncertů navozuje tu pravou vánoční atmo-
sféru. Děčín není v tomto žádnou výjimkou, 
a tak se k jeho návštěvě v posledních dnech 
letošního roku nechte inspirovat následující 
pozvánkou.

29. listopadu (13.00–17.00)
Adventní odpoledne – Pěvecké sbory, stánky, 
svařené víno v originálních hrnečcích. Jako 
hlavní host Jitka Zelenková.
Masarykovo náměstí

30. listopadu (13.00)
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku
–stánky, svařené víno, v 17.00 proběhne slav-
nostní rozsvěcení vánočního stromku, vystoupí 
Janek Ledecký
Masarykovo náměstí

4. prosince (18.00)
Vánoční koncert Děčínské barokní kvarteto 
sólistka Jarmila Baxová
Muzeum Děčín

6. prosince (14.00)
Čertovský rej v zoo – čertovské soutěže, 
možná přijde i Mikuláš, loutkové divadlo, 
zdobení vánočního stromku, představení 
nových zvířat v zoo, historický šerm (skupina 
Exitus in Dubio)
Zoo Děčín – Pastýřská stěna

Děčín v rytmu vánočních akcí

11. prosince (14.00)
Předvánoční rozjímání – jarmark spojený 
s výrobou vánočních věnců, svícnů, ozdob 
a zdobení perníčků, rozsvícení vánočního 
stromečku provázené zpíváním koled. 
Vstupné dobrovolné.
MC Rákosníček

12. prosince (18.00)
Ave Maria, Vánoce 2008 – slavnostní předvá-
noční koncert s charitativním zaměřením, který 
je připraven v ojedinělé dramaturgii založené 
na zvuku křídla a varhan
Kostel Povýšení sv. Kříže

Od 20. do 31. prosince (mimo 24. prosince)
Přijďte popřát zvířátkům do Zoo Děčín a do 
Rajských ostrovů, děti které přinesou přání 
nebo dárek pro naše zvířátka, obdrží slevu 
50 % na vstupence.
Zoo Děčín – Pastýřská stěna 

25. prosince (14.30)
Vánoční koncert – OS Březiňáček
Kostel sv. Františka

Akce na zámku v Děčíně
29. 11.: Petr z Drslavic, loutková pohádka; 
30. 11.: Verbascum – koncert; 6. 12.: Pohádka; 
7. 12.: SoliDeo – koncert; 13. 12.: Sněhurka; 
14. 12.: Vánoční trh; 20.12.: Pohádka, 21.12.:  Guitar 
Art Trio – koncert.

ii  Informační centrum Děčín
REGIOcentrum, o.p.s.

Zbrojnická 14, Děčín-Podmokly
Tel./Fax: +420 412 540 014
E-mail: decin@ceskosaskesvycarsko.info
www.ceskosaskesvycarsko.info

Statutární město Děčín 
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
www.mmdecin.cz
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Severočeský Chomutov můžete 
v průběhu roku navštívit z mnoha důvodů. 
Ať už vás přiláká jeho historické centrum, 
Podkrušnohorský zoopark, Kamencové 
jezero nebo třeba Bezručovo údolí, vždy si 
tu najdete to svoje. S atmosférou tradičních 
českých Vánoc a adventu se tu však setkáte 
jenom jednou v roce.

Královské město Chomutov
Vánoční tradice Krušnohoří
30. 11., 7., 14. a 21. 12.: Adventní koncerty 

(19.00, kostel sv. Ignáce)

30. 11.: Otevření betléma ve skanzenu Stará 

Ves (14.00–16.00, Podkrušnohorský zoopark)

5. 12.: Rozsvícení vánočního stromu, ohňostroj 

(17.00, náměstí 1. máje)

7. 12.: Chomutovské taneční gala a Velká cena 

města Chomutova (14.00, Městské divadlo)

7.,14. a 21. 12.: Adventní neděle ve skanze-

nu Stará Ves (14.00–16.00, Podkrušnohorský 

zoopark)

10. 12.: Zahájení vánočních trhů, zdobení 

stromků MŠ, otevření ledové plochy (9.00, 

náměstí 1. máje, trhy probíhají až do 23. 12.)

11. 12.: Mateřinky na jevišti, vystoupení mateř-

ských škol (15.00, náměstí 1. máje)

12. 12.: Vánoce s Dádou Patrasovou (16.00, 

náměstí 1. máje)

15., 16., 17. 12.: Vánoce se školou (16.00, 

náměstí 1. máje)

16., 20. 12.: Vánoční pohled z městské věže 
(16.00–18.00, městská věž)

18. 12.: Vánoční kamion Coca-Cola (15.00, 

náměstí 1. máje)

19. 12.: Vánoční Krušnohor, vystoupení soubo-

ru (17.00, náměstí 1. máje)

20. 12.: Ukradené váno-
ce, zábavné odpoledne 

pro děti plné dárků, kon-

cert N. Urbánkové (16.00, 

náměstí 1. máje)

24. 12.: Živý betlém ve skan-

zenu Stará Ves (10.00–16.00, 

Podkrušnohorský zoopark)

24. 12.: Česká mše vánoční 
(24.00, kostel sv. Ignáce)

ii  Městské informační centrum
Chelčického 99

430 28  Chomutov
Tel.: +420 474 637 460
E-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz 
www.chomutov-mesto.cz

Klášterec nad Ohří 
se připravuje na 

zimní turistickou sezonu a pro 
návštěvníky města a Krušných 
hor připravil speciální nabídku 
zimní návštěvnické 3K karty, 
s kterou bude vaše cesta na 
severozápad Čech výhodnější, 
a tudíž i příjemnější.
Vánoční čas v Klášterci nad Ohří 

nastane 1. adventní neděli 30. lis-

topadu, kdy se na náměstí konají 

od dopoledních hodin vánoční 

trhy s bohatým kulturním progra-

mem. Kromě poslechu vánočních 

písní, soutěží pro děti s vánoční 

tematikou a popíjení svařeného 

vína můžete od 14 hodin navštívit 

vernisáž výstavy Klášterecký bet-

lém v galerii na náměstí. Program 

bude završen v 18 hodin tradič-

ním ohňostrojem. 

Advent v Klášterci nad Ohří

ii  Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 86

431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 376 431
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz

Také v severočeském Žatci, měs-
tě, kde je pivo doma, se v nadcházejícím 
období setkáte s oblíbenými akcemi spo-
jenými s obdobím adventu a Vánoc.

1. prosince (19.30)
Divadlo Járy Cimrmana, Posel z Liptákova 
– představení pro širokou veřejnost
Žatecké divadlo 

12. prosince
Jaroslav Uhlíř dětem, pásmo písniček známých 
z televizních pohádek
Žatecké divadlo

4. prosince
Rozsvícení vánočního stromku, tradiční akce, 
betlémy a výzdoby, kulturní program
Náměstí Svobody 

5. prosince
Mikulášská nadílka, mikulášské vábení, pekel-
ný rej, soutěže, vystoupení mažoretek, koledy, 
rozdávání dárků 

5. a 6. prosince
Vánoční trhy, středověké tržiště a hudba, 
vánoční zvyky, výroba adventních věnců a svíc-
nů, pouštění ořechových skořápek, zdobení 
vánočních perníčků, kejklířské a žonglérské 
vystoupení

Žatec

ii  Turistické infocentrum
nám. Svobody 1

438 24  Žatec
Tel./fax: +420 415 736 156
E-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz
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Helga, dcera Ireny a Otty Weissových, 
se narodila v Praze 10. listopadu 1929. 
Tatínek (1898–1944) pocházel z Pardubic 
a maminka, rozená Fuchsová (1906–1990), 
z Prahy. Malá Helga prožila šťastné dětství, 
a jak dnes vzpomíná, nejkrásnější vzpo-
mínky má na společné výlety s rodiči na 
Sázavu, do okolí Zbořeného Kostelce.

Ironií osudu je, že se narodila přesně den po 

Křišťálové noci (9. 11. 1938 protižidovský pogrom 

v Německu), jen o pár let dříve. Už v deseti letech ji 

zastihla okupace Československa a příchod fašizmu 

s jeho „novými pořádky“. Díky svému neárijské-

mu původu musela automaticky ukončit školní 

docházku, a protože v jediné židovské škole nebylo 

místo, navštěvovala jeden z mnoha soukromých 

kroužků, které byly pro židovské děti organizovány. 

Po prázdninách roku 1941, bylo jí 12 let, přichází 

rozkaz k transportu celé rodiny do Terezína (7. 12.). 

Tím končí první část života Helgy.

V Terezíně je umístěna do dívčího domova 

na ubikaci č. 24. Protože 

odmalinka ráda malova-

la, není divu, že si vzala 

s sebou i nějaké pastelky, 

vodovky, čtvrtky a malo-

vala dál. Jednou, bylo to 

před Vánoci, poslala svému 

tatínkovi obrázek sněhu-

láka. Za nějaký čas od něj 

dostala odpověď „Maluj, co 

vidíš“. Zajímavou shodou 

okolností se její kresby, bylo 

jich více jak 100, dočkaly 

v Terezíně konce války. Její strýc Josef Polák pra-

coval jako vězeň v evidenci ghetta. Podařilo se 

mu ukrýt řadu dokumentů a také kresby Helgy, 

které zazdil a které po válce Helze přivezl.

Helga strávila 3 roky v Terezíně a v říjnu 1944 

byla převezena do Osvětimi. Tady jí přálo nesku-

tečné štěstí. Byla jednou ze stovky dětí, které 

prošly selekcemi na práci v Německu, přestože 

věkem ještě nepatřila do této skupiny. Pracovala 

v továrně na letadla, kde čekala na konec vál-

ky. Protože tábor v Osvětimi byl osvobozen 

a „smrtihlav“ chtěl zahladit stopy, jak jen to šlo, 

nastoupila v dubnu 1945 šestnáctidenní trans-

port smrti z Freibergu do tábora Mauthausen. 

Tady se spolu s maminkou dočkala osvobození 

Američany.

Návrat do Prahy byl krátký a plný nadějí. V uších 

jim stále zněla věta „kdo se vrátí, ohlásí se 

u Pěchočů“, bývalých sousedů. Helze s mamin-

kou se tu dostalo vřelého uvítání, jídla, noclehu 

i informací o ostatních. Obě doufaly, že se vrátí 

i tatínek Helgy. Čekaly dlouho, ale nevrátil se.

Helga Hosek – Weiss dnes

Dva životy aneb maluj, co vidíš

Irena a Otto Weiss

Chtěly se vrátit do svého bytu, kde za okupace 

bydlel jakýsi Němec, ale úřední šiml mocně 

řehtal, a tak než se vše vyřídilo, přespávaly v noc-

lehárnách. Helga byla navíc hospitalizována 

v nemocnici na Bulovce s podezřením na tyfus. 

Nakonec je ale magistrátní úředník potěšil, když 

konstatoval, že „...předávám byt židovce, nea-

rijce I. W.“.  Psal se červenec 1945.Tak se Helga 

konečně vrátila i s maminkou domů. Končí tak 

hrůzyplné období a začíná život druhý.

Po válce vystudovala gymnazium a zároveň 

i grafi ckou školu. Přihlásila se na UMPRUM a byla 

nějaký čas žákyní profesora Emila Filly. Provdala 

se za kontrabasistu  Symfonického orchestru Čs. 

rozhlasu Jiřího Hoška, měli spolu dceru Kateřinu 

a syna Jiřího, který jde ve šlépějích svého otce. 

Je violoncellistou a docentem AMU. Dcera 

Jiřího, Dominika, je, jak jinak, 

nadějnou cellistkou a dnes 

studuje v Izraeli.

Helga nikdy nepřestala 

malovat. Jenom její obra-

zy jsou jaksi k vážnějšímu 

zamyšlení. V 60. letech na-

malovala cyklus Kalvárie, 

kterým se vyrovnávala 

s holocaustem, pak byla 

na stipendiu v Izraeli, kde 

vznikl její cyklus Putování 

po Svaté zemi. Po návratu 

vzala „záskok“ v lidové škole umění na jeden 

měsíc a zůstala tam plných 14 let. Jak sama říká, 

posledních 10 let svého uměleckého života se 

stále více vrací zpět do minulosti. S jejími obrazy 

se můžete seznámit na mnoha příležitostných 

výstavách po celé naší vlasti i v zahraničí.

Luděk Sládek

V létě na Sázavě

Helga tři dny před nástupem do Terezína

Obraz Memento 
Helga s manželem Jiřím

Pamětní deska podle návrhu Helgy 

Terezínská korespondence

Památník Terezín 
www.pamatnik-terezin.cz



Plzeň je jediným městem v České repub-
lice, které leží na soutoku čtyř řek. Tato 
unikátní poloha jí přináší značné výhody 
– dostatek zeleně v centru města a pro-
stor pro dlouhé romantické procházky 
či cykloprojížďky po březích zarostlých 
bujnou vegetací. Také říční nivy a údolí 
skýtají rekreační potenciál. V údolí řeky 
Mže našla svůj domov naše druhá nej-
starší zoologická zahrada, která zároveň 
patří k 10 nejnavštěvovanějším turistic-
kým cílům v České republice. 

A právě její návštěvu byste si v podzimním čase 

neměli nechat ujít. Byla tu totiž nákladem více 

než 10 milionů korun vybudována jedinečná 

expozice nazvaná Česká řeka, která formou 

naučné stezky přibližuje život v jednotlivých 

pásmech od pramene až k ústí řeky. Kromě 

ryb se tu setkáte také s perlorodkami, vydra-

mi, raky a dalšími živočichy žijícími ve vodě 

a u ní. Soustava vodních nádrží je částečně 

průchozí, a tak se vám možná podaří pohléd-

Co se skrývá pod hladinou České řeky?

nout z očí do očí monumentálnímu sumci, 

kapitální štice či blahobytnému kaprovi. Co 

do nároků na dekorace je Česká řeka vůbec 

nejnáročnějším projektem v historii plzeňské 

zoo. Vzorem pro její vybudování byla plzeňská 

řeka Úhlava. Základní expozice, které sestávají 

ze soustavy vodních nádrží, doplnily desítky 

oblých i ostrých skal a kamenů, pařezů, větví, 

kořenů i živých rostlin. 

Sen každého rybáře
Pouze v řece Úhlavě a v České řece v plzeňské 
zoo se endemicky vyskytuje unikátní vodní 
tvor – sladkovodní panna. Spatřit ji není vůbec 
lehké – máte zhruba takovou šanci, jako uvi-
dět živého vodníka. Sladkovodní panna patří 
mezi nejvzácnější rarity plzeňské zoo, je velmi 
plachá a tak je možné, že se vám ji nepodaří 
spatřit hned napoprvé. Doporučujeme pro-ppp , taa áá oo áá ppododaa popo édé spsppatat tt eded apapopop é.é. oppoo uču ujujjee ee pp oo

to opakovanou návštěvu plzeňské zoo, která 
vás jistě zaujme i dalšími atraktivními druhy 
živočichů. 

www.zooplzen.cz

www.plzen.eu



V Infocentru můžete zakoupit kulturní kalendář 

města Písku na rok 2009 s 13 obrazy Tomáše 

Štětky, autora romantických akvarelů zachy-

cujících kolorit města na konci 19. a počátku 

20. století. Mimosezonní otevírací doba Info-

centra: v pracovní dny 9–17 hod.

Do 31. prosince také můžete navštívit Prácheň-

ské muzeum i Památník Adolfa Heyduka. Kromě 

stálých expozic je zde od 25. 11. k vidění výsta-

va tvorby současných jihočeských betlemářů. 

V sobotu 13. 12. dopoledne pořádá muzeum 

burzu minerálů a ukázky tradičních lidových 

technik. www.prachenskemuzeum.cz

Advent v Písku

V pátek 5. 12. v podvečer proběhne Mikuláš-

ská nadílka pro malé, ale i velké návštěvníky, 

a to tradičně na Velkém náměstí. Od 3. do 

21. 12. můžete podpořit handicapované děti 

a získat zajímavý dárek na prodejní výstavě 

v kině Portyč. Adventní trhy v centru města 

se konají 18. - 20. 12. Sborissimo zpívá „pod 

hvězdami“ 19. 12. v gotickém parkánu a 24. 12. 

uvede vánoční koncert v síni sv. Trojice. Opět 

na Velkém náměstí bude uspořádán Adventní 

koncert, a to v neděli 21. 12., kdy zde bude 

k vidění také Živý betlém.

Předzimní Písek
Jihočeský Písek vás přivítá i v pozdním 
podzimu a v adventním čase řadou 
zajímavých aktivit. Navštívit můžete 
nedávno otevřenou zrekonstruovanou 
Sladovnu i místní muzea. Z množství při-
pravených akcí některé vybíráme, další 
naleznete na www.akcevpisku.cz nebo 
v měsíčním kulturním přehledu, jehož 
kompletní text naleznete v aktualitách 
na www.icpisek.cz.

Sladovna - nový kulturní prostor v centru města 

nejenže na zimu nezavírá, ale naopak zůstává 

plná zajímavých výstav a akcí. Výstava Pop Art 

do 27. 11. a Kočkohrátky (hračky nehračky) 

do 31. 12. Závěr roku bude ve znamení čertů 

Karla Franty - vernisáž proběhne 30. 11. spolu 

s vánočními dílnami a odpoledním dětským 

zvonkovým průvodem. Sladovna připravuje 

také otevření stálých expozic dětské ilustrace 

a animovaného fi lmu. 

Více na www.sladovna.cz.

ii  Infocentrum Písek 
Heydukova 97, 397 01  Písek

Tel./Fax: +420 382 213 592
E-mail: icpisek@mupisek.cz
www.icpisek.cz, www.pisek-tv.cz
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Připravované akce roku 2009
Cipískoviště 15. - 17. 5.  
Tourpropag 19. - 20. 5.  
Šrámkův Písek 29. - 31. 5.  
Městská slavnost 12. - 13. 6.  
Festival nad řekou - 1. ročník letního  
filmového festivalu 31. 7. - 9. 8.
Mezinárodní folklorní festival 19. - 23. 8.  
Bienále kresleného humoru 1. - 27. 9.  
X BOX 360 Slopestyle - září  
Mezinárodní festival studentských filmů  
8. - 10. 10.

Zprostředkování ubytování na Písecku, organizo-
vané výlety a další programy dle vašich požadav-
ků: Kancelář destinačního managementu 
„Písecko – brána do jižních Čech“, Nádražní 
2294, CZ-39701 Písek; tel.: +420 382 215 796, 
+420 725 774 251; e-mail: slavik@cksaturn.cz. 
Vyžádat si můžete aktuální katalog turistické 
nabídky Písecka, který bude k dispozici také na 
výstavním stánku Písku / jižních Čech na vele-
trzích Regiontour Brno, Holiday World Praha 
a Dovolená Ostrava.
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www.vimperk.cz

Advent, Mikuláš, Vánoce nebo třeba osla-
vy Nového roku. To vše u nás můžete pro-
žít. Rázovité šumavské město s  neopako-
vatelnou atmosférou vás tímto zve.

Chystané akce:

6.11. 
V souvislosti s oslavami 100 let budovy 
vimperské radnice proběhne křest nového 
vimperského piva Král Šumavy, které bude 
následně v prodeji v Turistickém informačním 
středisku.

29. 11. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
náměstí 

30. 11. 
A každou další neděli pořádá Městské kulturní 
středisko adventní koncerty

6. 12. 
Tradiční vánoční trhy v centru města

31. 12. 
Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků pro malé 
i velké na trase Vimperk – Kubova Huť a zpět 
– téma „Večerníčky“

31. 12.
Ohňostroj k uvítání Nového roku 2009

www.info.vimperk.cz

Konec roku
ve Vimperku

„Advent u nás“

29. 11. 16.30 

Rozsvícení vánočního stromu nám. Pře-

mysla Otakara II. 

1. 12. 14.30 

Dobrá hodinka Setkání seniorů v KD Slavie

2. 12. 15.30 

Vánoční zvonkový průvod 

Děti i dospělí prochází centrem města. 

17.00 Vránkovy koledy Melodie pod rozsvíce-

ným stromem, nám. Přemysla Otakara II.

5. 12. 2008 – 6. 1. 2009 

Veřejné bruslení na nám. Přemysla Otakara II.

5. 12. 17.45 

Přílet anděla Anděl přiletí z Černé věže na 

nám. Přemysla Otakara II. 

České Budějovice – každý den

16.–20. 12. 9.00–18.00 

Radniční vánoční trhy a tvůrčí dílny

20. 12. 16.30

Betlémské světlo 

Před chrámem svatého Mikuláše

21. 12. 10.00–17.00 

Vánoce na starém městě Tradiční lidové 

umění na Piaristickém náměstí a v Panské ulici

22. 12. 17.00 Živý betlém Na náměstí Pře-

mysla Otakara II.

15.–21. 12. 

Vánoční trhy Na náměstí Přemysla Otakara II.

www.c-budejovice.cz

Listopad
Neděle 9. 11. (19.00) PODZIMNÍ KONCERT 
(KD Střelnice); pořádá Jindřichohradecký sym-
fonický orchestr; Vstupné: 70 Kč; předprodej 
vstupenek v pokladně KD Střelnice

Neděle 16. 11. (16.00) KRÁLÍCI Z KLOBOUKU 
(KD Střelnice); Kulturní dům Střelnice uvádí 
divadelní pohádku v cyklu „Děti s rodiči do 
divadla“.  Vstupné: 45, 40, 35 Kč; Předpokládaný 
konec v 17.00

Neděle 30. 11. (10.00–16.00) ADVENT NA MLÝ-
NĚ – 1. část (Zámecký mlýn); pořádá Centrum 
Pohoda – návštěvníci si budou moct sami 
vytvořit adventní věnce, svíčky, svícny, vánoční 
ozdoby. Vstup volný  

Prosinec
30. 11.–24. 12. ADVENTNÍ KONCERTY 
Např. v kapli sv. Maří Magdaleny nebo 
v kostele sv. Jana Křtitele
13.–14. 12. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 

Jindřichův 
Hradec 

ii Informační středisko města
ul. Panská 136/I, 377 01  JH

Tel.: +420 384 363 546
E-mail: info@jh.cz
www.jh.cz

 foto: Jan Plánek
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Oblíbené pořady nebo pohádky nemusíte o vánočních svátcích sledovat jen 
v televizi. Můžete si je v klidu přečíst třeba pod stromečkem. Česká televize 
v průběhu roku vydává spoustu zajímavých knížek, které by o Vánocích jistě 
potěšily vás i vaše nejbližší.

Dětství před kamerou – Slavné české hvězdičky

Na stránkách knihy si připomenete dvacet oblíbených dětských hereckých hrdinů ze seriálů 

a fi lmů, jako jsou např. My všichni školou povinní, Páni kluci, Tajemství proutěného košíku, 

Zkoušky z dospělosti, Létající Čestmír, Lucie, postrach ulice, Chobotnice z druhého patra, 

a začtete se do upřímných vyznání a příběhů, jejichž scénář psal sám život.

Kluci v akci 4

Knížka potěší milovníky vaření. Je plná barev, vůní a chutí, receptur na jídla klasická i experi-

mentující, sytá i lehká, zeleninová, bylinková a ovocná. Nechybí zde pokrmy z plodů moře 

ani gurmánské speciality okořeněné exotikou dálav. Vše je samozřejmě doplněno fotkami 

z natáčení a nechybí ani defi lé hostů a známých osobností.

O malíři Lukášovi

Hrdinové tří původních televizních pohádek Michaely Černé nejsou žádní princové bez bázně 

a hany, ale přesto mají dostatek kuráže a vytrvalosti a umějí si se vším poradit.

Krajánek Vítek v pohádce Hejkalka má pro strach uděláno. Také kuchař Honzík – Cvalík z pohádky 

O Cvalíkovi a hubené princezně – ochotně hladoví v hladomorně. A i malířský tovaryš Lukáš 

je připraven obětovat život, aby zabránil nespravedlnosti.

Omyl děda Vševěda

Literární verze humorných TV pohádek O mrňavém obrovi, Čerte, tady straší! a Omyl děda 

Vševěda. V první pohádce ohrožuje království obr Juliáš. Je mrňavý, ale nikdo neví, jak vyroste 

a co bude vyvádět. V druhé pohádce se hádá vodník s čertem, kdo z nich je mocnější. Ve 

službě zámeckému panu Nesvítovi pak dokazují své umění, ale nestačí se divit, jaké čerto-

viny a „kouzla“ si dokážou vymyslet lidi! V závěrečné pohádce předpoví sudička Žofi e princi 

Šimonovi, že bude moudřejší než děd Vševěd. Šimon na velkého mudrce nevypadá, ale díky 

Vševědovu nešťastnému úrazu se neuvěřitelná sudba vyplní!

Ediční řada 13. komnata

I slavní mohou být zranitelní

Druhé pokračování osudů slavných

Třetí pokračování osudů slavných

(termín vydání 21. 11.)

Třikrát třináct příběhů z cyklu České televize 13. komnata zaznamenává otevřená a upřímná 

vyznání známých osobností, kterým do života zasáhla zákeřná nemoc, ztráta blízkých, závislost 

na návykových látkách či jiné hendikepy. Přináší citlivé záznamy osudových situací, v nichž se 

nemusí ocitnout jen ti slavní a sledovaní, ale kdokoli z nás. A právě v tom spatřují hlavní smysl 

autoři TV pořadu i této knihy – v neokázalém poselství všem, kteří čelí podobným životním 

útrapám.

? Kdy bylo založeno nakladatelství České televize – Edice ČT? Své odpovědi nám 
posílejte do 30. 11. na adresu redakce nebo na kam@baset.cz. 10 správným odpo-

vědím nadělíme pod stromeček jednu z těchto pěkných publikací.

Vánoce s Edicí České televize
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Muzea a galerie, které lze navštívit se společ-

nou vstupenkou:

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
www.muzeumhb.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava
 http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
 http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
 www.muzeumpe.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč
 http://zamek-trebic.cz

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 www.galeriehb.cz

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
http://hg.nmnm.cz

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
www.ogv.cz

Podrobné informace o těchto muzeích a galeri-
ích naleznete na www.region-vysocina.cz nebo 
v brožuře Dědictví minulosti, kterou si můžete 
vyžádat na adrese Vysočina Tourism, příspěvková 
organizace, Žižkova 16, P.O.Box 85, 586 01 Jihlava, 
tel. 564 602 555, e-mail: info@vysocinatourism.cz.

www.region-vysocina.cz 

Bílé pláně, kilometry upravených tras, dech 

beroucí stoupání a divoké sjezdy

Milovníci běžeckého lyžováni si při zmínce 

o Vysočině okamžitě vybaví stovky kilometrů 

běžeckých tras a světově proslulý závod Zlatá lyže. 

V severní části Vysočiny, v oblasti Žďárských vrchů, je 

upravováno více než 200 km běžeckých stop. Rolby 

a sněžné skútry zaznamenávají projeté trasy pomo-

cí GPS a tyto údaje jsou pak okamžitě zveřejněny 

na internetových stránkách Novoměstska (http://

lyzovani.nmnm.cz) a Žďárska (www.ab-sport.cz). 

Každý si tak může naplá-

novat trasu podle čerstvě 

najetých stop a prostřed-

nictvím informačních kios-

ků můžou tyto informace 

získat i lyžaři, kteří jsou již 

v terénu.

Díky krajinnému reliéfu 

Vysočiny jsou vynikající 

podmínky k běžeckému 

lyžování i v dalších částech 

kraje. Běžkaři jsou vyhledá-

vány Jihlavské vrchy, nej-

delší tradici zde mají trasy 

v okolí vrcholů Javořice 

a Čeřínku v celkové dél-

ce 50 km. Uznávanou 

běžeckou oblastí je oko-

lí lyžařského střediska 

Běžkařský ráj
sv. Anna v Chotěboři nebo okolí Fajtova kopce ve 

Velkém Meziříčí, obě s 20 km upravovaných tras, 

a vyjmenovat bychom mohli ještě mnoho dalších 

míst. O půvabu zasněžené krajiny Vysočiny, která 

připomíná pavučinu utkanou ze stop lyží, se můžete 

přesvědčit sami.

Naučte své děti lyžovat bez davů lidí na 

sjezdovkách

Kromě běžeckého lyžování jsou na Vysočině vhod-

né podmínky pro sjezdové lyžování rodin s dětmi, 

lyžařské kurzy a pro mírně pokročilé lyžaře. Celkem 

jsou na Vysočině tři desítky sjezdovek v délce od 

300 do 600 m. Většina areálů nabízí díky umělé-

mu zasněžování a strojově upravovaným svahům 

dokonalé podmínky v průběhu celé lyžařské sezony 

a odpovídajícím zázemím poskytují návštěvníkům 

maximální pohodlí.

Přehled sjezdovek a několik doporučených tipů 

pro výlety na běžkách jsou uvedeny v katalogu 

VYSOČINA V ZIMĚ. Ke stažení je na www.region-

vysocina.cz v sekci Edice, vyžádat si ho můžete na 

adrese Vysočina Tourism, Žižkova 16, 586 01 Jihlava, 

tel. 564 602 555, e-mail: info@vysocinatourism.cz.

Od letošního září můžou na Vysočině návštěvníci ke 

vstupu do muzeí a galerií, které jsou zřízeny krajem 

Vysočina, využít cenově zvýhodněnou společnou 

vstupenku. Vstupenka je platná pro vstup do celkem 

12 kulturních zařízení (4 muzea a 3 galerie včetně 

jejich 5 poboček). V těchto institucích ji lze zakoupit 

ve třech variantách – plné vstupné (120 Kč), snížené 

vstupné (60 Kč) a vstupné pro školy (300 Kč za školní 

třídu). Společná vstupenka s plným a sníženým 

vstupným platí až do 31. 12. 2009 a vstupenka pro 

školy do 30.  6. 2009. Vstupenka není na jméno, 

a může ji tak využít více osob.

Muzea a galerie 
v zimě nespí
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Jihomoravský kraj – kraj vína a staleté historie
Důvěrně blízká jako domov, ale také 

vzdálená jako dávná vzpomínka – tako-

vá je jižní Morava. Své návštěvníky vítá 

s otevřenou náručí a nabízí jim nepře-

bernou škálu zážitků, chutí a barev. 

Tudy kráčelo do Evropy křesťanství, 

podél zdejších řek během staletí 

vyrostlo množství městeček a měst, na 

svazích se dodnes rozprostírají vinice 

a ovocné sady.

Jižní Morava oplývá bohatými a rozma-
nitými památkami, sahajícími od výtvorů 
prvních obyvatel po díla veskrze moderní, 
od uměleckých skvostů měst přes nádhe-
ru hradů a zámků až po výjimečné přírodní 
krásy. V kraji vína, historie a radosti ze živo-
ta na vás čekají rovněž folklorní slavnosti, 
divadelní a hudební festivaly, veletrhy, 
výstavy a další kulturní, společenské i spor-
tovní události.
Až proto budete na mapě hledat ideální 
cíl svých příštích cest a spočinete pohle-
dem na jižní Moravě, neváhejte ani minu-
tu. Čeká na vás zvláštní a malebný kraj 
v samém centru Evropy, který si zamiluje-
te stejně jako mnozí před vámi; okamžitě, 
bezvýhradně a navždy.

Tipy na výlet:
Svatomartinská vína (11. 11.)

Svátek svatého Martina je, kromě mno-
ha jiných tradic, spojován s ochutnávkou 
nového vína. Víno, které už čtvrtým rokem 
u nás v Jihomoravském kraji na Martina 
vítáme, si získává rok od roku stále větší 

oblibu. Na své si přijdou gurmáni, neboť 
nejčastěji se nové víno podává s husou. 
Akce se konají na mnohých místech JMK 
– více na: www.wineofczechrepublic.cz 

Vzpomínkové akce k 203. výročí bitvy 

u Slavkova (27.–29. 11.)

Slavkov u Brna, zámek, Historické muzeum 
Slavkov u Brna, slavkovské bojiště. Tradič-
ní vzpomínkové akce k připomínce bitvy 
u Slavkova z 2. 12. 1805, program s vojá-

ky v dobových uniformách, rekonstrukce 
bitvy, pochod, ohňostroj, řemeslný jar-
mark. www.zamek-slavkov.cz

Výstava betlémů (23. 11.–6. 12. )

8. ročník výstavy s doprovodným pro-
gramem a možností nákupu vánočních 
dekorací. Slavnostní vernisáž výstavy se 
uskuteční v neděli 23. 11. v 15.00 hod. v KD 
Horní Valy, Hodonín. www.hodonin.cz

Radujme se, veselme se (6.–10. 12.)

Předvánoční pořad ukazující život a čin-
nost na moravské vesnici od první nedě-
le adventní do svátku Tří králů. Strážnice 
– Skanzen, pořadatel NÚLK. www.nulk.cz

Slovácká zabijačka (6. 12.)

Tradiční slovácká zabijačka, speciality po 
celý den v Mlynářské restauraci; večerní 
posezení s harmonikou a vepřovými hody. 
Areál Bukovanský mlýn, Bukovany.
www.bukovansky-mlyn.cz

Vánoční trhy (12.–21. 12.)

Vánoční trhy, příležitost k nákupu dárků, 
odpočinku a zábavě pro celou rodinu. 
Výstaviště 1, Veletrhy Brno. www.bvv.cz

www.jizni-morava.cz
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Křížovka s Basetem o ceny
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Sudoku o ceny

Obě tajenky nám posílejte do 30. 11. na 
adresu redakce nebo na e-mail. 

Deset šťastlivců od nás dostane hezké knížky, 
věnované vydavatelstvím Baset.

Správné odpovědi 
a výherci soutěží:
Soutěže říjen 2008

(Celkem došlo 1 230 odpovědí)

Zámek Loučeň
Otázka: Víte, jakou originální atrakcí se od roku 2007 chlubí 
zámecký park na Ločeni?
Správná odpověď: Soubor deseti labyrintů a bludišť
Celkem soutěžilo: 189; Správně odpověděli:187; 
Špatně odpověděli: 2 
Výherci: Ivona Darebníková, Strážnice; Erika Hrabalová, 
Týn nad Vltavou; Jaroslav Jeřábek, Česká Lípa

Městské slavnosti v Pardubicích
Otázka: Víte, jak se jmenovala nejvýznamnější postava 14. století?
Správná odpověď: Arnošt z Pardubic
Celkem soutěžilo: 157; Správně odpověděli:149; Špatně odpo-
věděli: 7 
Výherci: Jan Dvořák, Pardubice; Michal Marek, Dačice; 
Sylva Votíková, Spomyšl

Hrad Grabštejn
Otázka: Víte, kdo se stal novodobým mecenášem hradu 
Grabštejn?
Správná odpověď: Luděk Vele
Celkem soutěžilo: 133; Správně odpověděli:130; 
Špatně odpověděli: 3
Výherci: Radmila Vlčíková, Přerov; Daniela Petrtýlová, Praha 8; 
Daniela Fantová, Popice

Shocart
Otázka: Kolik titulů má ediční řada turistických map 1:50 000 
pokrývající území České republiky.
Správná odpověď: 72
Celkem soutěžilo: 121; Správně odpověděli:120; 
Špatně odpověděli: 1
Výherci: Jaroslav Borůvka, Zbraslav u Brna; Jana Sluková, Liberec; 
Jarmila Hrodková, Králův Dvůr

České Budějovice každý den – podzimní
Otázka: Víte, jak je vysoká Černá věž?
Správná odpověď: 71, 9 m
Celkem soutěžilo: 145; Správně odpověděli: 88; Špatně odpově-
děli: 57
Výherci: Lucie Kučerová, Český Krumlov; Jana Kaliánková, Lišov; 
Petr Savara, Týnec

Křížovka
Tajenka: Slavia Lažanských
Celkem soutěžilo: 274; Správně odpověděli:268; 
Špatně odpověděli: 6
Výherci: Mgr. Jana Palmová, Rychnov u Jablonce nad Nisou; 
Bohdanka Marková, Plzeň; Jana Krátká, Bystřec; Jan Merta, 
Ruda nad Moravou; František Vlk, Hartvíkovice

Sudoku
Omlouváme se za chybnou sudoku. Ze všech došlých odpovědí 
jsme vybrali pět šťastlivců.
Celkem odpovědí: 211
Jana Kotásková, Vratimov;Jana Matrasová, Praha 6; 
Oldřich Neužil, Aš; Patrik Svoboda, Kopřivnice; 
Dáša Korčíková, Otice
 

Všem výhercům blahopřejeme.

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



rakouská Vídeň, Leeds z Velké Británie, litevský 

Kaunas, ukrajinský Charkov, Lipsko a Stuttgart 

z Německa, polská Poznaň, holandský Utrecht 

a Rennes z Francie.

Návštěvníci na stánku budou moct získat infor-

mační materiály, mapy a katalogy cestovních 

nabídek daného města či oblasti a osobně 

diskutovat se zástupci města Brna i partner-

ských měst.

Město Brno vás všechny srdečně zve na veletrh 
Regiontour. Přijďte nás navštívit jak na stánek 
Brno – partnerská města, tak na expozici města 
Brna v rámci stánku jižní Moravy.

 
www.brno.cz

www.bvv.cz

Od 15. do 18. ledna 2009 se na brněnském 
výstavišti uskuteční mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu a turistických možností 
v regionech GO a REGIONTOUR 2009. 

Veletrhů se každoročně účastní všechny 

významné tuzemské cestovní kanceláře i agen-

tury, téměř všechny regiony ČR, města ČR, 

regiony ze zahraničí, zahraniční touroperátoři. 

Všechny tyto skutečnosti vytváří z veletrhů 

GO a REGIONTOUR obchodní a informační 

centrum cestovního ruchu. Kromě prezentace 

cestovních příležitostí a turistických možností 

v jednotlivých regionech ČR bude pozornost 

věnována několika aktuálním tématům – kon-

gresové a incentivní turistice, kulturní turistice 

a golfu.

BRNO a REGIONTOUR 2009

Turistické regiony 

z tuzemska i zahraničí

Aktuální jsou již přípravy všech krajů a turis-

tických regionů na veletrh REGIONTOUR. Ke 

zvýrazněným tématům veletrhu patří kulturní 

turistika. Přehlídka kulturního dědictví našich 

regionů (hrady, zámky, galerie, muzea) si klade za 

cíl podpořit incoming a domácí cestovní ruch.

V rámci veletrhu Regiontour se bude pre-

zentovat i město Brno na společném stánku 

s většinou jeho partnerských měst. Představí se 

GO a REGIONTOUR 2009
aktuální informace o cestování i cestovním ruchu



VYBERTE SI TU SPRÁVNOU DOVOLENOU 

19. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

18. mezinárodní 
veletrh turistických 
možností v regionech

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: 541 152 984, 823
Fax: 541 153 062
go@bvv.cz
regiontour@bvv.cz

15.–18. 1. 2009
 Brno – Výstaviště  

www.bvv.cz/go
www.bvv.cz/regiontour




