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moderátorka:  

Šumavský hrad Kašperk se o jarních prázdninách mimořádně otevře. Strážní hrad založený Karlem 
IV. nabídne prohlídky od pětadvacátého února do čtrnáctého března vždy dva dny v týdnu ve 
středu a v sobotu.  
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Chudenický masopustní průvod začne v sobotu ve 13 hod. Doprovázet jej bude hudba. Sraz masek 

je u školy ve 12.30 hod. Večer pokračuje veselí od 20 hod. v tělocvičně školy masopustním bálem. 
V neděli přijměte pozvání od 9 hod. na žehnání nových zvonů pro kostel Chudenice a mši sv. 

Hlavní celebrant mons. František Radkovský.  
Masopustní průvod se bude konat také v Dešenicích. Začátek je v sobotu od 13 hod. u kašny. 
Maškary bude doprovázet hudba Hubertka.  
Po průvodu následuje tradiční zábava v kulturním domě.  
Sobotní koncert se uskuteční od 19 hod. v železnorudském kostele. Varhany – tradičně i 
netradičně se zobcovými flétnami – zazní v podání rodiny Tvrdkových.  
Hrad Kašperk se otevře každou středu a sobotu od 10 do 16.30 hod. Prohlídky jsou v těchto 

časech: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 hod. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídkový okruh Život na 
hradě. V Janovicích nad Úhlavou v tělocvičně se v sobotu od 14 hod.  
koná odpoledne plné her. Budete si moci zahrát známé a pod vedením skautů i méně známé 
deskové hry. Hry budou připraveny pro dospělé a děti. Budete mít možnost zakoupení nových her 
a hlavolamů. Divadlo Klatovy zve dnes od 19.30 hod. na představení Kurtizána, které je plné 
romantiky a vtipu o tom, jak důstojné, krásné a přitom bolestivé a strašné může být stárnutí ženy. 
Hrají: Chantal Poullain, Igor Orozovič a Regina Rázlová.  

V kulturním domě v Horažďovicích se bude konat dnes a zítra od 19.30 hod. divadelní představení 
Bouřka na obzoru, které uvádí Tyjátr Horažďovice v režii Andrey Hlaváčové.  
 

SAL2: Plzeňský deník jih; Chebský deník; Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; 
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I V DOBĚ, kdy má většina památek zavřeno, lze výjimečně navštívit hrad Kašperk. "Rozhodli jsme 

se, že otevřeme v období jarních prázdnin, jeden týden v únoru a dva týdny v březnu. V této době 
je tady nejvíce turistů a vzhledem k tomu, že není tolik sněhu, mají omezené možnosti. Tak jsme 
jim nabídli program na hradě," vysvětlil kastelán Kašperku Zdeněk Svoboda. Kašperk měl zatím 
otevřeno minulý týden ve středu a v sobotu (na snímku). "S velkou návštěvností 
nepočítáme,máme tu jen dva zaměstnance. Ale třeba hned ve středu bylo 118 platících turistů, což 
dva zaměstnance bohatě zaplatí, takže můžeme být spokojeni," dodal Svoboda. Kašperk bude 
možné navštívit ještě ve středu 4. a 11.  

března a v sobotu 7. a 14. března vždy od 10 do 16.30 hodin.  
 

Foto: Deník/David Kojan  
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Plzeň  
 

Večerníčková stezka dětem rozveselí konec prázdnin  
 

Maxipes Fík, loupežnický synek Cipísek, víla Amálka, králíci z klobouku Bob a Bobek a jiné 

večerníčkové postavy přivítají zítra rodiče s dětmi, kteří se rozhodnou projít zážitkovou trasu kolem 
Boleveckých rybníků. Pohádkové postavičky pohlídají nejrůznější zastavení, u nichž pro děti budou 
připraveny aktivity a za jejich splnění dostanou razítko. Ty, které úspěšně projdou celou stezku a 
nasbírají nejvíce razítek, čeká na konci odměna v podobě taštičky s dárkem. Startuje se od ranče 
Šídlovák, u konečné tramvaje č. 4 ve směru Košutka, zítra mezi 9. a 13. hodinou za poplatek ve 
výši 50,- Kč.  
 

Výstava připomíná hrdiny pohádky Zahrada  
 

Výstava s názvem Trnkova Zahrada 2 přiblíží nejen dětem, jaké by to bylo potkat se s hrdiny 

pohádky Zahrada od Jiřího Trnky. Instalace v šesti místnostech Západočeského muzea představí 
všechny výrazné postavy i dějové linie knihy s důrazem na interaktivitu a akci s množstvím 
animací a audiovizuálních efektů. Můžete zde vidět zejména zlého kocoura, velrybu recitující básně 
pozpátku, slony s cirkusovými výstupy nebo trpaslíka s dutou hlavou. Otevřeno je kromě pondělí 
denně, a to od 10 do 18 hodin. Vstupenku dospělí pořídí za 100 Kč, děti od 3 do 15 let, studenti a 
senioři zaplatí 50 Kč.  

http://klatovsky.denik.cz/
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp


 

V Muzeu strašidel zazní dvě pohádky  

 

V rámci Pohádkových víkendů v Muzeu strašidel, nám. Republiky 33, se v sobotu a neděli mohou 

rodiče s dětmi vydat od 15 hodin na pohádky Karkulák v podání Pohádkového divadla a O pejskovi 
a kočičce, kterou představí soubor Histrio. Cena se pohybuje jako v rámci běžného vstupného, a to 
50 Kč pro děti a důchodce, 80 Kč pro dospělého a 220 Kč pro celou rodinu.  
 

Jak zvířátka k Petrovským přišla?  
 

V Měšťanské besedě rozehraje Divadlo eMILLIon pohádku Jak zvířátka k Petrovským přišla. 
Činoherně-loutkový příběh vznikl na motivy známé pohádky Zvířátka a Petrovští. Vypráví o 

zvířátkách, která se vydala do světa, aby si uchránila své životy před zlými majiteli. Cestou se 
potkají, spřátelí a zažijí spousty dobrodružství. Představení mohou diváci od tří let zhlédnout v 
neděli jak ve 14.30, tak v 16.00. Vstupenku je možné zakoupit za 60 Kč.  
 

Dymytry koncertují v Šeříkovce  
 

Rocková kapela Dymytry chystá na jaro své první samostatné turné a plzeňskou zastávku plánuje 
v Kulturním domě Šeříková. Pro své fanoušky si Dymytry přichystali velkolepou pódiovou show 
doplněnou špičkovým zvukem, světelným parkem řízeným počítačem a LED stěnou s tematickými 

animacemi pro každou píseň. Jako hosté vystoupí skupiny Modesty & Pride a Booters. Muzika se 
rozezní od zítřejší osmé hodiny večerní a vstupenka na místě stojí 250 Kč.  
 

Hrad Kašperk  
 

Hrad Kašperk se otevře i v sobotu  
 

Mimořádné prohlídky hradu Kašperk v rámci jarních prázdnin jsou veřejnosti k dispozici ještě zítra. 

Návštěvníci se mohou těšit na prohlídkový okruh Život na hradě. Tento nejnovější okruh nabízí 
výhledy z nejvyššího patra jedné z hradních věží či audiovizuální podívanou, která ukáže celý jeden 
den na středověkém Kašperku. Prohlídky se uskuteční čtyřikrát denně od 10.30, 12.00, 13.30 a 
15.00 a lze si je rezervovat buď na e-mailu info@kasperk.cz, nebo na telefonu 376 582 324. 
Vstupenka pro dospělé stojí 90 Kč, pro děti, studenty a seniory 70 Kč či pro celou rodinu 270 Kč.  
 

Konstantinovy Lázně  
 

Hotel Prusík zve na taneční večer  
 

Nově zrekonstruovaný sál lázeňského hotelu Prusík se otevře všem milovníkům tance a hudby, 
neboť se tu zítra představí jazzová kapela Swing Melody Ostrov. Malý jazzový orchestr se skládá z 

dvanácti mladých hudebníků, kteří hrají převážně český swing 30. a 40. let minulého století. 
Taneční večer začne v 19.30 hodin a jeho součástí je výuka vybraného tance pod vedením zkušené 
lektorky Lenky Sekaninové. Vstupenky v hodnotě 90,- Kč seženete v předprodeji na recepci 

lázeňského hotelu Prusík, na telefonním čísle 374 615 100 nebo přes portál Plzeňské vstupenky.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  
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V 15. století tu stával hostinec U Hroznu. Nabízel útočiště pocestným na Zlaté stezce, která vedla 

kolem strážního hradu Kašperk. Dnes můžete navštívit v tomto místě čtyřhvězdičkový hotel s 
bazénem.  
 

Pokojů je v hotelu Kašperk 24, některé mají jména připomínající šumavskou přírodu, na niž je 

vidět třeba z okna restaurace. Přespat můžete v Roklanovi, Zlaté stezce, Vydře či v Kamenném 
stole. Budova hotelu v secesní podobě z počátku 20. století byla před časem kompletně 
zrekonstruována. Doplnila ji nová dřevostavba s wellness a největším hotelovým bazénem v ČR. 
"Uchránili jsme většinu originálních prvků, například barokní klenby. O barvě fasády, jež se 

objevuje i uvnitř, rozhodla sonda," říká architektka Marta Lukešová z ateliéru ML Designers.cz. 
Spolu s kolegou Lubošem Chudobou vybrali do interiéru přírodní materiály - kámen, sisal, nábytek 

je z dubu, čalounění kožené. Upravené je i okolí - terasy slouží jako hřiště i k posezení v trávě. V 
současné době se plánuje rozšíření ubytovací kapacity, wellness, klienti se dočkají výrobny a 
prodejny masa z českých chovů. Více na www. hotelkasperk.cz.  
 

foto archiv firem, Vladimír Krátký  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  

« zpět na obsah   
   

 
   

6. Kašperk ovládnou Velikonoce      

Title:  Kašperk ovládnou Velikonoce  
Source:  Strakonický deník  

Date of Issue:  01.04.2015  
Page:  8  
Issue:  77  

Column:  Strakonicko - u nás doma  
Link web:  http://strakonicky.denik.cz/   
Section:  Regionální deníky - Jihočeský kraj  

 

Kašperské Hory – Váháte, kam se letos vydat za oslavou tradičních svátků jara, Velikonoc? 

Zaručeným tipem je strážní hrad Kašperk, který je nejvýše položeným královským hradem v 
Čechách. Během prodlouženého velikonočního víkendu se tam bude dít mnoho zajímavého.  
Hrad Kašperk ovládnou Velikonoce od pátku 3. do pondělí 6. dubna. Po všechny čtyři dny jste 
zváni na nejnovější prohlídkový okruh Život na hradě, zakončený jedinečnou audiovizuální 

podívanou, která návštěvníkům zprostředkuje výlet do středověku. Zajímá vás, jak vypadal všední 
den na královském hradě? Pak si tuhle prohlídku rozhodně nenechte ujít. V sobotu 4. avneděli 
5.dubna je navíc připraven speciální program. Na děti ve věku 6 až 11 let čekají interaktivní 
prohlídky nazvané Staň se rytířem, staň se princeznou! Kluci a holky si vyzkouší předměty, které 
se běžně používaly při životě na hradech v době středověku a také se naučí vybranému dvorskému 

chování. Začátky prohlídek jsou v sobotu a v neděli v 11 a 13 hodin.  
Úplnou novinkou je divadelní představení Mastičkář, které se odehraje v sobotu 4. a v neděli 5. 

dubna od 12.00, 14.00 a od 15.30 na hradním nádvoří, které se pro tuto příležitost promění ve 
středověké tržiště. Mastičkář je nejstarším českým dramatem z 1. pol. 14. století, i když spíše než 
o dramatickou zápletku jde o satirickou frašku,která měla za cíl prostého diváka pobavit. Účinkuje 
místní divadelní spolek Pachmajr.  
K Velikonocům neodmyslitelně patří také zvířátka a mláďátka, proto budou mít návštěvníci přímo 
na nádvoří možnost přivítat nové přírůstky do hradního zvěřince, jehňátka Andělku a Emila. A 
chybět samozřejmě nebude ani dobré jídlo a pití. Ať bude počasí ještě chladné či krásné jarní, k 

dispozici bude bohatá nabídka občerstvení, jako je např. medovina, svařák, výborná káva z místní 
pražírny nebo hradní placka či topinka. Cestou na hrad Kašperk, nebo i z něho se samozřejmě 

http://www.mafra.cz/cs/
http://strakonicky.denik.cz/


můžete zastavit i v podhradí, které představuje překrásné historické městečko Kašperské Hory. 

Právě tam je také připraven bohatý velikonoční program, který bude zahrnovat komentovanou 
prohlídku města (sobota a neděle od 10.30), tvořivé dílny pro děti v Horském klubu (sobota 13 – 

15.30) a další zajímavé a zábavné kratochvíle, u kterých se nebudete nudit.  
Bohatý program vyvrcholí v neděli, kdy se od 10 hodin otevřou Farmářské a řemeslné trhy a 
všechno s nimi spojené. No a to nejlepší na závěr, konkrétně od 15 do 16 hodin vystoupí dnes již 
legendární folková kapela Nezmaři.  
 

Zdeněk Svoboda kastelán hradu Kašperk  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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O jarních svátcích se budou konat akce především na památkách, ale i na náměstí  
 

Klatovsko – Velikonoční svátky se blíží a na několika místech na Klatovsku pořádají akce pro jejich 

zpestření.  
 

Hrady a zámky  

Můžete se vydat třeba na hrad do Švihova, kde pořádají cestu za velikonočním pokladem. "Jde o 

letošní první prohlídky hradu, a to 4. až 6. dubna od 10 do 16 hodin. Dětské prohlídky s pokladem 

vychází v 11, 13 a 15 hodin. Součástí bude také zdobení vajíček a perníčků v krčmě od 11 do 15 
hodin. Milovníci piva mohou ochutnat zelený pivní speciál z pivovaru Rohovec. Za příznivého počasí 
pozveme i na projížďky na koni," sdělil kastelán hradu Lukáš Bojčuk.  

O jarních svátcích od 3. do 6. dubna ožije také hrad Kašperk. Po všechny čtyři dny si můžete projít 

prohlídkový okruh Život na hradě, zakončený audiovizuální podívanou. V sobotu a v neděli je navíc 
připraven speciální program. Na děti ve věku od 6 do 11 let čekají interaktivní prohlídky "Staň se 
rytířem, staň se princeznou". Chlapci a děvčata si vyzkouší předměty, které se běžně používaly na 
hradech v době středověku a také se naučí vybranému dvorskému chování. Začátky prohlídek jsou 
po oba dny v 11 a ve 13 hodin. "Úplnou novinkou je divadelní představení Mastičkář, které 
odehraje místní divadelní spolek Pachmajr v sobotu a v neděli od 12, 14 a od 15.30 hodin na 
hradním nádvoří," sdělil kastelán hradu Zdeněk Svoboda.  

Návštěvníci budou mít přímo na nádvoří možnost přivítat nové přírůstky do hradního zvěřince, 
jehňátka Andělku a Emila.  
 

Trhy  
 

Při cestě na Kašperk nebo z něj se můžete zastavit také na náměstí v Kašperských Horách, kde 

bude rovněž připraven bohatý program během kterého si prohlídnete město s průvodcem, projdete 
se po řemeslném trhu a poslechnete hudbu i zhlédnete divadlo. Vrcholem programu bude 
vystoupení skupiny Nezmaři.  
Své brány otevřou také hrad Velhartice a zámek v Červeném Poříčí.  

 

Galavečer piva  

http://klatovsky.denik.cz/


 

Velikonoce ale nemusí být jen o návštěvách kulturních památek. Na své si přijdou i milovníci piva. 

V hostinci ve Svrčovci u Klatov se 4. dubna od 16 hodin uskuteční galavečer regionálního piva. "V 
první řadě půjde o mé povídání o historii piva a pivovarnictví v regionu. Samozřejmě připomenu i 
současné malé pivovary, které se začaly v posledních letech do regionu vracet," uvedl za 
organizátory Jan Jirák.  

Ze současných malých regionálních pivovárků tam budete moci ochutnat pivo z Železné Rudy, 

Letin, Bezděkova a dalších. Kromě povídání tam bude představena a pokřtěna nová kniha, v ediční 
pivovarské řadě již druhá, s názvem Dřewňovská pivovarská chasa aneb Pivovary a pivovárky 

okresu Tachov, kterou napsal Jan Jirák. Sládek čižického pivovaru pro tuto příležitost připravil 
speciální pivo "Bizonův řezák", které se bude točit i ve Svrčovci.  

 

---  

 

Akce  

 

Hrad Švihov4. – 6. dubna, 10 – 16 hodin – prohlídky s programem Hrad Kašperk 3. – 6. dubna – 

prohlídky a doprovodný program Zámek Červené Poříčí 4. – 6. 4., 10 – 16 hodin – prohlídky 
zámku každou hodinu Hrad Velhartice – v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin, prohlídkový okruh 
hrad, zámek a i volné prohlídky Kašperské Hory 4. – 5. 4., 10.30 hodin – velikonoční prohlídky 
města s průvodcem 4. 4., 13 – 15.30 hodin – velikonoční hrátky pro děti i dospělé v Horském 
klubu 5. 4., 10 – 16 hodin – farmářské řemeslné trhy na náměstí s bohatým programem, pletení 
pomlázek, soutěž o nejlepší mazanec (příjem vzorků u pořadatelů do 12.30 hod.), pohádky, 

vystoupení, v 15 hodin Nezmaři Svrčovec – 4. 4., 16 hodin – hostinec – galavečer regionálního 
piva, křest knihy Hrádek u Sušice – do 12. 4., 11 – 17 hodin, velikonoční výstava Chlumská – 
výstava na návsi  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Neseďte o svátcích doma. Po celém Česku se koná spousta zajímavých akcí. Někde si vymalujete 

vajíčko, jinde upletete pomlázku či zhlédnete tradiční mrskačku v podání folklorního souboru.  
 

1 Kašperské Hory a hrad Kašperk V neděli 5. dubna se na náměstí před kostelem sv. Markéty 

otevřou farmářské a řemeslné trhy. Chybět nebude soutěž o nejlepší velikonoční mazanec a klání a 
pohádky pro děti. Na hradě Kašperk pro ně navíc budou připraveny interaktivní prohlídky nazvané 
Staň se rytířem, staň se princeznou!  
www.kasperk.cz  
 

2 Hlinsko V sobotu si ve zdejším turistickém centru můžete pod dohledem mistra lidových umění 

zkusit vymalovat tradiční dřevěnou panenku, ptáčka nebo dřevěné kraslice. V neděli vám tu zase 
pomohou uplést pomlázku nebo košík. www.hlinsko.cz  
 



3 Jižní Morava Starobylé zvyky a tradice se uchovaly na mnoha místech jižní Moravy. Ve Velkých 

Opatovicích a v Blansku se můžete zúčastnit velikonočního klapání a hrkání, v Mikulově vás čeká 
velkolepý jarmark. www.jizni-morava.cz  
 

4 Mikulášovice Na hranice s Německem zavítejte v neděli na tradiční velikonoční jízdu. Jde o 

prastarý zvyk, původem z pohanských časů, který se dochoval zde, v českém Lukavci a v německé 
Lužici. Po mši v kostele svatého Mikuláše prochází průvod obcí, zastavuje se, hraje se a zpívá. 
Smysl této tradice je rozhlásit světu, že Kristus vstal z mrtvých. www.mikulasovice.cz  
 

5 Dolní Morava Sníh i tráva - v resortu Dolní Morava si užijete obojího. Zatímco v pátek 3. dubna 

se tu koná turnaj ve cvrnkání kuliček, v sobotu se budete moci na sjezdovce Kamila zúčastnit 
rodinného závodu na lyžích. V neděli vás čeká hon za zajíčkem a v pondělí otvírání skal s 
mamutíkem. www.dolnimorava.cz  
 

6 Kralice na Hané Na Velikonoční pondělí tu chodí Hanáci v krojích na mrskut. Někdy se e také 

posadí do vozu taženého koňmi. Kromě vajíček a mašlí dostávají koledníci i netradiční výslužku: 
dívky y jim na pomlázku neboli tatar uvážou u kromě mašlí třeba i podprsenku. Tra - dice ožívají i 
díky místnímu souboru Klas. www.kralicenahane.cz  
 

7 Praha-Stodůlky V neděli a pondělí 5. a 6. dubna zavítejte s dětmi do Creative World v 

Praze-Stodůlkách. Budou zde pro ně připraveny klasické sváteční dobroty, naučná stezka a celý 
den se budou m moci věnovat velikonočním z zvykům. Pletení pomlázek a košíčků z proutí a 
malování v vajíček jsou samozřejmostí! A každý, kdo si tu zdárně d dokončí pomlázku, dostane 
koláč zdarma.  
www.creativeworld.cz  
 

8 Přerov nad Labem Až do 19. dubna potrvá tradiční výstava Jaro na vsi v Polabském 

národopisném muzeu. O velikonočním víkendu se však můžete těšit na řadu doprovodných 
programů. Uvidíte práci na kolovrátku, tkalcovském stavu, výrobu košťat a pomlázek, malování 

kraslic, vytlačování a zdobení perníčků či plstění. www.polabskemuzeum.cz  
 

9 Rožnov pod Radhoštěm Prohlídku zdejšího Valašského muzea v přírodě bude po všechny 

velikonoční dny zpříjemňovat cimbálová muzika a vystoupení folklorních souborů. Těšte se na 
jarmark s ukázkami řemesel a jarních zvyků, malování kraslic, vaření jarní polévky a samozřejmě 

pletení "tatarů". Z města se do skanzenu můžete dostat i parní lokomotivou. www.vmp.cz  
 

10 Jarní velikonoční paštika z Nebespánu  
 

"Tahle paštika je nejen krásná na pohled, ale také strašně dobrá. Můžete ji servírovat v menší 

porci jako předkrm nebo v trochu větší jako hlavní chod, doplněný například variací zelených 
salátů. Chutná skvěle teplá i studená a můžete si ji vzít s sebou dokonce i na jarní výlet," 
doporučuje Sabina Kmecová z Nebespán café & apartments v Kašperských Horách, která radí, jak 
tuto delikatesu připravit.  
 

délka přípravy 2 hodiny * suroviny na 6 porcí  

- 400 g listového těsta (doporučujeme čerstvý špenát  
- 400 g libového vepřového doplněný spařenými mladými  

masa (např. plec) kopřivami, pažitkou, plochou  
- 250 g mletého libového listovou petrželí atp. podle  
hovězího zadního masa, které vašich možností a chuti)  
okořeňte podle své chuti (nebo * 3 větší cibule  
můžete nahradit již připravenou * 2 stroužky česneku  
náplní do klobásek - koupíte * 50 g másla  
v lepších řeznictvích) * 7 vajec + 1 žloutek (na potření)  

- 150 g kvalitní šunky * sůl, pepř + forma na biskupský  
- 250 g zelených bylinek chlebíček  
 



POSTUP:  

1. Dejte vařit 6 vajec natvrdo. Mezitím omyjte bylinky (kopřivy spařte horkou vodou), osušte, 
nakrájejte nahrubo. Na pánvi nechte rozpustit lžičku másla a poduste bylinky doměkka (cca 10 

minut), v případě potřeby podlijte v průběhu troškou vody. Dejte stranou.  
2. Do stejné pánve dejte opět lžičku másla a nechte zezlátnout jemně nakrájenou cibuli a česnek.  
3. V kuchyňském robotu namelte či nasekejte maso, spíš nahrubo. Přendejte do mísy, promíchejte 
s připravenou cibulí, česnekem a bylinkami, přidejte 1 celé vejce, sůl a pepř podle chuti a opět 

promíchejte.  
4. Předehřejte troubu na cca 200 stupňů. Oloupejte vejce natvrdo a skrojte z obou stran špičky, 
abyste je mohli ve formě naskládat do řady těsně za sebou.  
5. Vyválejte 2/3 listového těsta tak, abyste jím mohli vyplnit formu na biskupský chlebíček a ještě 
vám zbylo cca 2cm na přesah na všechny strany. Těsto nechte trochu silnější, přibližně 0,5cm. 
Vymažte formu máslem a vyplňte těstem.  
6. Naplňte polovinou připravené směsi a uhlaďte. Na to položte po délce vejce těsně za sebou a 

každé mírně přitlačte.  
Vyplňte zbytkem směsi, uhlaďte a upěchujte.  
7. Ze zbylého těsta vyválejte obdélník o velikosti horní části formy, položte na směs a překryjte 
shora přesahy první části těsta a přitlačte, aby se při pečení neoddělily. Pomocí nože nakreslete na 
těsto obrazce a pomažte rozkvedlaným žloutkem. Dejte péct asi na hodinu. Pokud by těsto zlátlo 
moc rychle, zakryjte ho pečicím papírem.  

8. Vyndejte z trouby, nechte asi 10 minut vychladnout a opatrně vyklopte. Nakrájejte opatrně na 

širší plátky, nejlépe vroubkatým nožem na chléb.  
 

Foto: LIBOR TEICHMAN, MAFRA, ARCHIV  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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pro Klatovsko  
 

Kašperk – Velikonoční program připravil na sváteční víkend hrad Kašperk. Až do Velikonočního 
pondělí bude hrad otevřen každý den od 10 do 17 hodin. V nabídce bude prohlídkový okruh "Život 

na hradě" a v sobotu a v neděli vždy od 11 a od 13 hodin i speciální interaktivní prohlídky pro děti. 
Zpestřením bude i "velmi ochotnické ztvárnění nejstarší české divadelní hry ze 14. století" 
Mastičkář. Představení jsou na programu v sobotu a v neděli od 12, 14 a 15.30 hodin.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperk  
 

I hrad Kašperk pohltí ode dneška do pondělí Velikonoce. Příchozí si projdou nejnovější prohlídkový 
okruh Život na hradě. V sobotu a neděli děti ve věku 6 až 11 let potěší interaktivní prohlídky 

nazvané "Staň se rytířem, staň se princeznou", v níž si vyzkouší předměty, které se běžně 
používaly při životě na hradech v době středověku a naučí se vybranému dvorskému chování. 
Prohlídky začínají v 11 a 13 hodin. Zároveň se o víkendu od 12, 14 a 15.30 hodin na hradním 
nádvoří rozehraje divadelní představení Mastičkář.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Na velikonočním Kašperku si děti mohly vyzkoušet život svých středověkých vrstevníků  
 

Kašperk – Teploty kolem nuly provázely velikonoční víkend na Kašperku. Na zahájení sezony hrad 

nabídl například speciální dětské interaktivní prohlídky nebo nejstarší dochovanou česky psanou 
hru Mastičkář.  
"Jde o nejstarší česky psané drama z první poloviny 14. století. Hra se bohužel, nebo možná spíše 
bohudík, nedochovala celá. Dochovaly se pouze dvě části, tu druhou jsme hned zavrhli, že ji hrát 
nelze. Na první část totiž nenavazuje, navíc je velmi vulgární. Takže jsme nastudovali první část s 

tím, že jsme se snažili přiblížit divákům, i jakou měl středověký člověk úroveň vyjadřování, jaký 
měl smysl pro humor, co mu připadalo vtipné," vysvětlil kastelán Kašperku Zdeněk Svoboda, který 
si coby režisér i zahrál.  
Hra byla pravděpodobně původně uváděna, stejně jako většina divadelních her ve středověku, v 
kostelech. "Kvůli své obscénnosti však byla velmi rychle vykázána z kostelů ven a hrála se 
zpravidla na tržištích. Byla určena pro nenáročné publikum,jdeo takové středověké Babovřesky," 
dodal kastelán a režisér v jedné osobě.  
 

Lidé byli stejní  
 

Mastičkář je velikonoční hra. Kostrou je příběh tří Marií, které shánějí masti, aby mohly 

nabalzamovat Kristovo mrtvé tělo. "Ústředními postavami jsou sluha Rubín a mastičkář Severín, 
kteří se snaží prodat "předražené nefunkční zboží na základě falešné či hodně zavádějící reklamy". 
Takže vlastně jako nyní, lidé ve středověku nebyli o nic lepší nebo horší, než my. Bylo by možná 
zajímavé, porovnat hru se slavným dokumentem Šmejdi, jestli by se nějak dramaturgicky lišily," 
smál se Svoboda.  

"Diváci to snad přijali. Netušili jsme, jak budou reagovat,navíc nás překvapilo,žetu bylo hodně dětí, 
přitom rozhodně nejde o hru pro děti. Ale reakce nebyly nějak negativní, tak snad se diváci aspoň 
něco dozvěděli o našich předcích," nebyl si jistý Svoboda. Ale strachoval se zbytečně, divákům se 
představení líbilo. "Bylo to nádherné, pro děti jako stvořené. Rozuměly tomu, bylo to takové 
"něžné". Bylo to prostě krásné," chválil Vojtěch Pelíšek, který na Kašperk přijel s rodinou z 
nedalekých Čestic na Strakonicku.  

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
http://klatovsky.denik.cz/


Děti si mohly vyzkoušet i život svých středověkých vrstevníků. "Dostaly gotické oblečení, mohly si 

zatančit na středověkou hudbu, učily se práci s kopím. Vyzkoušely si, jaké to bylo, když se jejich 
vrstevníci před šesti sty lety chtěli stát rytířem nebo dvorní dámou," přiblížil dětské prohlídky 

Svoboda.  
 

Foto: NA NÁDVOŘÍ Kašperku si děti vyzkoušely i střelbu z děla. Další snímky najdete na 

klatovsky.denik.cz.  
Foto: Deník/David Kojan  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Foto: VELIKONOČNÍ hrátky připravilo pro malé obyvatele i návštěvníky Kašperských Hor na 

sobotní odpoledne tamní městské kulturní a informační středisko. Šlo o tvořivé dílny s velikonoční 
tematikou. "Máme pět dílniček. Děti malují kraslice, zdobí perníčky, dělají velikonoční zápichy do 

květin, vyrábějí včeličky k zavěšení na větev a také "travní hlavouny". Po absolvování všech pěti 
stanovišť dostanou děti malý dárek," popsala akci vedoucí kašperskohorského informačního 
střediska Veronika Rosecká. Hned v prvních minutách po zahájení se Horský klub, kde se akce 
konala, zaplnil dětmi i rodiči. "Účastí jsem nadšená, tolik dětí jsme ani nečekali. Máme připraveno 
asi sto dvacet lístků, na které děti dostávají v dílničkách razítka, takže možná budeme muset 
nějaké přidělat," těšila hojná návštěva Roseckou.  
Foto: Deník/David Kojan  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Zlato, kytky, romantika  

 

Věděli jste, který magický hrad sloužil jako velká kulisa při natáčení  

ě ě ý ý ž á ř áč í vánoční pohádky Anděl páně? Já tedy ne, až teď mi to došlo. Byl to hrad Kašperk, 
který si nechal postavit sám Otec vlasti, Karel IV.  
 

Pravda ale je, že král tady nepobyl. Hrad potřeboval spíš na ochranu zemské hranice než na 
rekreaci. Taky potřeboval chránit bohaté doly a rýžoviště zlata v okolí a Zlatou stezku 

kašperskohorskou. Hrad ovšem nese jeho jméno, i když to dneska není moc poznat – původně to 
byla Karlova hora, tedy Karlsberg, po zkomolení Kašperk. Říká se, že ho stavěl bratr proslulého 

http://klatovsky.denik.cz/
http://www.sanoma.cz/casopisy/vlasta.html


Petra Parléře, méně proslulý Michal. Jisté ovšem je, že hrad byl hotový při tehdejších technologiích 

za pouhých pět let! Když si vzpomenu, jak dlouho už se staví pitomý tunel Blanka, můžu se jenom 
smutně smát. Nebylo to tím, že ve středověku padaly opravdu přísné tresty? No ale nebudeme se 

rozčilovat, spíš si užijeme hradu. Za zmínku určitě stojí, že je nejvýše položeným královským 
hradem v Česku, ve výšce 886 metrů nad mořem. Karel ho pronajímal, a hned prvním nájemcem, 
zvaným tehdy "zástavní pán", byl jeho kamarád, kardinál Jan Očko z Vlašimi. Protože ale hrady 
vyšly z módy, nakonec ho koupilo, to už od císaře Matyáše, město Kašperské Hory. Je od hradu 

jenom tři kilometry, takže tam můžete při svém výletě přímo zakotvit.  
 

Zlatá horečka  
 

Zakotvěte třeba na dortíku a kávě v proslulé kavárně Nebespán a přitom odlapte její majitelku 

Sabinu Kmecovou, která tady pořádá pobyty se zážitkovými výlety. Vytáhnete z ní všechny 
historické i současné rozumy. "Největší slávu zažily Kašperské Hory právě ve 14. století. Král Karel 
tady totiž zbudoval obchodní cestu z německého Pasova do Prahy. Kašperky byly tehdy pro 
obchodníky doslova zlatým dolem. Z Bavorska vozili zbraně, víno, látky nebo sůl, a z Čech si 

odváželi obilí, dobytek nebo pivo, které se vařilo přímo ve městě. To bylo v té době jedním z 
nejvýznamnějších zlatokopeckých rájů v Evropě," říká Sabina. Pokud máte rádi literaturu, 
doporučuje číst Klostermanna: "Kašperské Hory najdete v mnoha jeho povídkách a hlavně v 

románu Skláři." A jestli vás zaujalo zlato, zajděte si do Muzea Šumavy. Kromě drahých kovů tady 
najdete třeba taky jedinečnou sbírku ozdobných lahviček na šňupavý tabák. V dalším muzeu je zas 
expozice České hračky a největší stálá výstava historických motocyklů u nás. A ještě vám přidám 
něco z historie, abyste neprošvihli žádnou pamětihodnost. Prohlédněte si určitě radnici, 

renesanční, jednu z nejhezčích u nás. Při prohlídce budete procházet pod původními gotickými 
klenbami i celami bývalého vězení. Na náměstí taky nemůžete přehlédnout přes šest set let starý 
kostel svaté Markéty. Okoukněte vzácný oltář a varhany a taky šedý kámen nad oltářem.  
Pod ním je prý tajný vchod do podzemní chodby, která vede až na hrad Kašperk. Přiznám se, že 
jsem to nezkoušela. To mě víc zaujalo, že ze stejné doby zlaté slávy zůstala na náměstí taky 
restaurace. Respektive, že na místě, kde už v té éře stával hostinec U hroznu, je dneska pořád co 

jíst – jen restaurace patří k hotelu a jmenuje se Kašperk. Až se najíte, podívejte se ještě před 
nákupní centrum: uvidíte kameny k mletí zlatonosné rudy, které připomínají slavnou 
zlatokopeckou minulost. *  
 

POZOR NA STRAŠIDLA Hrad i město jsou plné strašidelných legend. Přímo v ulicích tady za 

setmění prý procházela stařena v šeré plachetce, celá zahalená, věkem hluboko skloněná. Se 

žalostným pláčem se belhala od místa k místu, které mělo v příštích hodinách propadnout ohnivé 
zkáze. Jindy tu těsně předtím, než začaly šlehat ohnivé plameny, pobíhal obrovský muž s rudým 
tělem, žhnoucím jak kotel. Divoce se hnal městem a řval jako rozzuřený býk, a v jeho patách 
planuly domy jak pochodně. Další strašidelné historky najdete na www.kasperske-hory.cz.  
 

Kam se vypravit na výlet  
 

- Z Kašperských Hor se nabízí šest turistických okruhů. Nejvyhledávanější jsou pětikilometrový 

okruh Cestou zlatokopů nebo o jeden kilometr kratší trasa nazvaná Na Kašperk jinak. - Cesta 
zlatokopů vás zavede do Amálina údolí a ke Zlatému potoku, kde se poprvé začalo rýžovat zlato. 
Těžit v dolech je začali horníci až mnohem později. Dodnes se zachovalo množství štol, do 
některých můžete i vstoupit. - Žlutě značené cesty nabízejí  
 

krásné výhledy směrem k Šumavě i na sever do přírodního parku Kašperská vrchovina. - Je možné 

se také vypravit do nedalekého krásného údolí řek Otavy a Vydry. Lákavý je i výlet k Čeňkově pile, 
kde je k vidění technická památka – unikátní sto let stará vodní elektrárna. Dál vás čeká trasa 
údolím řeky Vydry, kolem Turnerovy chaty s romantickým posezením až k Antýglu, kdysi 
královskému dvorci, dnes autokempu.  
 

TIP NAVÍC  
 

BÝLÍ A KLID B Do Kašperských Hor D a jejich okolí se jezdí za ledačíms. j V zimě za lyžováním, ale 

teď na jaře zrovna nejspíš za opojnou čistou rozkvetlou přírodou. Třeba tady v lesích a lukách 
potkáte zasněnou autorku Květinové kuchařky Janu Vlkovou. Ta je známá tím, že všechno kvetoucí 



strčí na talíř. "Jezdím na jedlé kvítí a býlí ráda právě na Šumavu. Její velkou  
 

část zabírá národní park, kde se nic trhat nesmí, ale za jeho hranicemi najdete hodně míst, kde se 

už trhat smí, ale zároveň rostliny jaksi chrání »stín« zákona," vysvětluje, co hledá kolem Kašperek. 
"Srdce kytkožrouta tady plesá. Jsou tu temná vlhká údolí potoků, severní stráně, okraje lesů, 

meze, úvozy, louky… Stačí kráčet krajinou a pod nohama se vám rozprostírají rajská naleziště. A 
taky se mi  
 

tady líbí ticho. Žádný kravál z dálnice nebo jiného nepřirozeného zdroje. V Kašperských Horách je 

ticho i na náměstí, o okolních kopcích nemluvě. Díky tomu tady vždycky nabírám sílu, a k tomu si 
přidejte čistý vzduch obohacený o pryskyřičné vůně z lesů." Pokud byste si chtěli s Janou nasbírat 
něco kytek do polívky, můžete zajet právě sem, protože ona tady pořádá kurzy (termíny najdete 
na www.kytkykjidlu.cz).  
 

Foto: Srdce kytkožrouta tady plesá, vemte si košík a jděte na to  

Foto: Květinová kuchařka Jana tady vede kytkové kurzy  
Foto: Klid t u najdete i v centru města  
Foto: Kdysi středověká krčma, dneska hotel Kašperk  

Foto: Kavárna K Nebespán nabízí domácí dobrůtky, ale taky Nn mt ubytování u  
Foto: Ze sklepení pod kostelem prý vede tajná chodba až na hrad Kašperk  
Foto: Městská radnice je zaručeně jedna z nejhezčích u nás  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Modrava – 4. 5. 19.00 hod. Šumavou před 70 lety. Prohlídka techniky a tábora.  

Čachrov – 4. 5. 17.30 hod. Oslavy: Z Normandie až na Čachrov. Program: Příjezd kolony, v 18 
hod. odhalení pamětní desky armádě USA na poštovním úřadě. Výstava vojenské techniky, v 19 
hod. rekonstrukce zrušení protektorátní hranice, diskuse se seržantem armády USA Janem 
Kuliskem a skupinou francouzských přátel.  
Janovice nad Úhlavou – 5. 5. 10.00 hod. Oslavy osvobození. Klub 3. armády Plzeň a Old Car 

Rangers Praha se zastaví na cvičišti u koupaliště. Projevy budou od 17. 45 hod., poté položení 
věnce u pamětní desky na staré radnici. Od 18.00 hod. zahraje Petr Beneš a Jeepers Creepers ve 
zrekonstruovaných prostorách staré radnice.  
Nýrsko – 5. 5. Výročí osvobození Nýrska americkou armádou. Vzpomínka na oběti 2. sv. války, 
10.30 – 11.30 hod. ukázka vozidel, 11.00 hod. oslava osvobození u pamětní desky na budově 
MěÚ, 11.30 hod. položení věnce u památníku obětí fašismu na hřbitově, 12.00 hod. položení kytice 
u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice.  

Klatovy – 5. 5. Oslavy 70. výročí osvobození. 10.00 hod. Zhůří – pietní akt. 12.00 hod. příjezd 

kolony vozidel, zvonění zvonu Vondra, 12.50 hod. nástup vojáků z klatovského 142. praporu oprav 
na náměstí, hymna USA, přinesení historického praporu Dragounského pluku č. 4, hlášení velitele 
pluku, položení věnců u radnice, 14.30 hod. koncert bigbandu Czech big Company na náměstí 
Míru, 19.00 hod. koncert na radnici Graffovo kvarteto.  
Kolinec – 5. 5. 17.00 hod. Vzpomínkový večer v kulturním domě, uctění památky obětí války 

(Boříkovy, Malonice, Lukoviště). V 18 hod. položení věnce, v 19 hod. vyhodnocení soutěže Válka 
očima dětí v ZŠ, 19.30 hod. vzpomínkový večer – Jan Vích.  
Velký Bor – 5. 5. 17.30 – 18.30 hod. Přátelé 4. obrněné divize Prácheňsko. K vidění bude dobová 
technika americké armády, např. džípy, malá dodávková auta, obrněná vozidla, nákladní vozidla, 
motocykly, kulomety a samopaly a další. Celá akce bude na návsi, kde bude zajištěno občerstvení.  
Kašperské Hory – 6. 5. 11.30 – 12.30 hod. Oslavy osvobození – pietní akt na náměstí. V 11.30 

http://klatovsky.denik.cz/


hod. příjezd kolony historických vozidel, poté ve 12.00 hod. pietní akt.  

Sušice – 6. 5. 12.45 hod. Oslavy osvobození na náměstí. Kolona veteránů, hymny, kladení věnců, 
zahraje Karavana Swingers Band.  

Horažďovice – 6. 5. Oslavy osvobození – dobový vojenský tábor s ukázkami techniky v parkánu. V 
15.00 hod. konvoj u pomníku osvobození, návštěva amerického veterána Vernona Schmidta z 
Kalifornie, veterána 90. pěší divize, který osvobozoval Horažďovicko, křest knihy Druhá světová 
válka na Horažďovicku. Od 19 hod. dobová zábava v kulturním domě, hraje Experiment, dobové 

oblečení vítáno.  
Běšiny – 8. 5. Pietní akt ve 14 hod. na hřbitově, položení věnce k pomníku 42 obětí transportu 
smrti. Výstava válečných fotografií a tvorby dětí ZŠ a MŠ v pivnici Zenit, od 17 hod. přednáška v 
Eurocampu Jana Jiráka archiváře klatovského muzea.  
Bolešiny – 8. 5. 19.00 hod. Vzpomínkový večer k výročí osvobození v KD. Večera se zúčastní syn 
Bohumila Kupky, který osvobozoval Bolešiny a vedl sklad PHM. A Miloš Kašpar, který promítne film 
o vylodění spojeneckých vojsk v Normadii.  

Železná Ruda – 9. 5. 12.00 hod. Oslava osvobození, vzpomínkové odpoledne s hudbou a 
občerstvením se koná u železnorudského Zámečku.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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JARNÍ TIP VÝLET NA KAŠPERK Restaurace Kašperk, Kašperské Hory, www.hotelkasperk.cz výlet 

šumavskou krajinou na strážní hrad kašperk můžete završit ve stejnojmenné restauraci na náměstí 
v kašperských Horách. Šéfkuchař marcel onder působil 15 let v zahraničí ve vyhlášených podnicích 
a nyní z lokálních surovin kouzlí zajímavá jídla světových standardů.  
 

KNIŽNÍ TIP NEJLEPŠÍ PRAŽSKÉ RESTAURACE Vydal TopLife Czech, a. s., 240 stran, orientační cena 

360 Kč Baví vás toulat se místy se špičkovou gastronomií, byť jen na papíře? Hledáte inspiraci k 
labužnickým zážitkům? kniha libora Budinského s podtitulem průvodce dokonalou chutí vám 
zasvěceným způsobem představí hity z menu hvězdných pražských podniků, jejich filozofii a 

atmosféru.  
 

9. KVĚTNA VELKOPAVLOVICKÝ GULÁŠFEST 2015 Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice, 11–18 
hodin vynikající guláše, pivo i víno – druhý ročník téhle akce nabízí spoustu dobrot a zábavy, k níž 

jistě přispěje i odborná porota složená z producenta filmů Bobule a seriálu vinaři tomáše vicana, 
herce a moderátora tomáše matonohy a šéfkuchaře a gulášového velmistra matěje kovácse.  
 

foto: Zdeněk Bašus  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Obdivujete-li rádi porcelán v naleštěných vitrínách či parohy dvanácteráků na stěnách, musíte 

jinam. Hledáte-li něco, co vás oněmí, není lepšího místa než KAŠPERK.  
 

Takový výhled musel mít plavčík, když z koše na předním stěžni hleděl na moře. Pod ním lesklá 

paluba a kolem vzdouvající se vlny táhnoucí se za obzor.  
Co jiného takový obraz může způsobit než vyrazit dech?  
A pak, až se dech vrátí, poslouží stejný obraz ke zjištění, že ty nejlepší věci jsou buď k 
nezaplacení, nebo za 90 korun.  
Tolik stojí běžné vstupné na Kašperk.  
 

Nekonečné teď  
 

Na ochozu hradu Kašperk, neboť on je lodí "uvázlou" na hřebeni jedné z vln ve zkamenělém moři 

Šumavy – přičemž tato vlna se vyšplhala do výše 886 metrů, taková je nadmořská výška nejvýše 
položeného královského hradu v Čechách – poslouchám kastelána Zdeňka Svobodu, kterak říká: 
"Atmosféra místa je naší největší devízou."  
Neříká nic nového, pouze potvrzuje zjevné.  
"Nemůžeme se rovnat Hluboké nebo Křivoklátu, vůbec ne. Nemáme tu starožitnosti ani drahý 
nábytek," pokračuje kastelán na ochozu, blízko letících ptáků. "Ale zase můžeme nabídnout něco 

jiného," kývne hlavou směrem do kraje.  
Všude kolem je znehybnělé moře, celý svět znehybněl. Na Kašperku není žádné "předtím", není 
žádné "potom".  
Jen nekonečné "teď".  
 

Fantastická realita  
 

Pochopitelně, vždy záleží na konkrétním vkusu. Pro mě osobně je Kašperk nejpůsobivějším hradem 
v republice. Hrady zpravidla bývají dominantou krajiny, ale dominanta Kašperku je něčím 

speciálním. Jdete k němu přes kilometr pěšky lesem a zčistajasna – tedy bez varování, takže 

prvotní dojem udeří nečekanou silou – se před vámi vsazen do skály vynoří. Jako nějaká stavba za 
sna, z hlubin fantazie.  
Může být něco lepšího než nádherná fantazie? Jedno přece: není-li nádhera fantazií, nýbrž 
skutečností.  
Fantastický Kašperk navíc k dalším fantaziím vybízí. Ano, vždy záleží na konkrétním vkusu, já ale 

souhlasím s tamějším kastelánem, že hrady jsou zajímavější než zámky. "Kolegům ze zámků se to 
nebude líbit, ale hrady vybízejí k představivosti, sami na nich můžete ledacos objevovat."  
Sídlo založené Karlem IV. k ochraně Zlaté stezky v šumavských hvozdech (proto není počáteční 
metafora se strážným v lodním koši od věci) naplňuje kastelánova slova vrchovatou měrou. 
Průvodce řekne před prohlídkou návštěvníkům, že na Kašperku je nutno zapojit tři "P" – poučit se, 
podívat se, představit si – poslední "P" je ovšem rozhodně nejdůležitější.  
Kašperk je napůl hrad a napůl zřícenina; zřetelně se vám vyjeví jeho středověká podoba, ale 

komnaty i střechu hradního paláce si musíte postavit ve své hlavě.  
Jistě, záleží na konkrétním vkusu, ale pro mě je něco takového mnohem zábavnější než hledět na 
empírovou almaru.  
 

Mouřenín na Šumavě  
 

Stačí špetka fantazie a z Kašperku je snadno Elsinor, kde se zjevoval duch Hamletova otce. 

Snadno je z něj šlechtický dům s balkonem, pod nímž Cyrano tajně vyznával lásku Roxaně. 
Snadno je z Kašperku i další budova s balkonem, tentokrát ve Veroně, kde Julie vyhlížela Romea. 

Shakespearovo slavné drama o milencích zahraje na šumavském hradě letos od 6. do 9. srpna 
soubor Kašpar. Předtím, od 2. do 5. srpna, budou na Kašperku v podání stejného pražského 
ansámblu – který tam vystupuje každoročně a všechny zmiňované (a další nezmiňované) hry už v 
podmanivých kulisách uvedl – tragicky hynout mouřenín Othello a Desdemona.  
"Hrad se stává přirozenou součástí divadelního děje včetně toho, že do monologu zabečí naše 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp


ovce, co pod hradbami spásají trávu, nebo že po jevišti proběhne naše kočka," usmívá se kastelán.  

Špetka fantazie stačí i při prohlídce, fantazii je totiž pomoženo: život či stavbu hradu, čemuž se 
věnují prohlídkové okruhy (v nabídce je ještě dětská exkurze a občas noční), přiblíží platícím 

hostům efektní vizuální projekce.  
Takže: být, či nebýt? Je dobré být na tomto místě. Je dobré nebýt jinde.  
Je rovněž dobré být na Pustém hrádku, někdejší strážní výspě Kašperku, z níž nezbylo víc než 
torzo obvodových zdí. Nejen odtud, ale také odtud, z protilehlé vyhlídky vzdálené 400 metrů, je 

panorama Kašperku impozantní.  
Je dobré nalít si tam z lahve rulandské bílé a zvolna pít. Ve stejném tempu čili zvolna se Kašperk 
noří do moře tmy, jež střídá moře kopců. Temný příliv nakonec loď jménem Kašperk pohltí. 
Zůstanete sami, s vínem, myšlenkami.  
Mě pod vlivem samoty a vína troufale napadlo toto: Zda věřit v Boha, v tom vám neporadím. 
Ptáte-li se ale na místo, kde je božský klid, vím si rady.  
 

---  
 

Na Kašperku je nutno zapojit tři "P" – poučit se, podívat se, představit si.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Herečka Alena Doláková v rozhovoru pro Deník říká:  
 

Praha – Herečku Alenu Dolákovou znají televizní diváci z pohádky Tři bratři, kde ztvárnila roli 

Holeny v příběhu O dvanácti měsíčkách. Pražské divadelní publikum ji vídá také v Divadle v 
Celetné, kde od roku 2012 působí ve spolku Kašpar. Už brzy odjede ambiciózní rusovláska na 
divadelní zkušenou do Spojených států, hrát divadlo a natáčet plánuje i zde.  
Rodačka z moravského Vyškova hovoří čtyřmi cizími jazyky, zahrála si v divadle v Anglii i v 
anglických inscenacích v Čechách a několik let se profesionálně věnovala také baletu. Jak přiznala 

na úvod rozhovoru pro Deník, nezná pojem nuda a nicnedělání. Od dětství si jde za svými cíli a 
vyplácí se jí to – ve svých pětadvaceti letech má zkušenosti, které by jí leckterý vrstevník mohl jen 
závidět.  
 

- Jak se stane, že herečka působící v pražském divadle umí čtyři světové jazyky?  
 

Byly mi čtyři roky, když jsem svojí mámě oznámila, že je čas, abych se začala učit anglicky. Asi 

jsem byla dost ambiciózní dítě. Někdy v šestnácti letech jsem si potom udělala Cambridge 
Cerificate of Advanced English (CAE). Ostatní jazyky – francouzština, latina a starořečtina byly na 

škole povinné… Je pravda, že jsem si dříve myslela, že bych mohla pracovat v diplomacii.  
 

- Proč k tomu nedošlo?  

http://www.prazsky.denik.cz/


 

Vlastně jsem si řekla, že by bylo nejlepší využít angličtinu v tom, co mě baví nejvíc. A to je 

herectví. Studium jazyků je moje velká vášeň a vždycky jsem toužila dělat nějaké prospěšné 
povolání, tak proto diplomacie. Na druhou stranu možná že dělat radost divákům příběhy je taky 
prospěšné.  
 

- Svoje záliby propojíte zanedlouho v rámci cesty do USA. Budete tam pracovat jako herečka?  
 

Je to tak, rozhodla jsem se, že do Los Angeles pojedu sama na vlastní pěst a prozkoumám, jak to 

tam funguje. Jinak než herečka tam ani pracovat nemůžu, protože mi udělí pracovní povolení 
výhradně na uměleckou činnost. Jsem domluvena s mým učitelem herectví, že k němu budu chodit 
studovat, výhledově budu mít i agenta a manažera. Mám velké štěstí, že jsem se na kurzu 
seznámila s jedním režisérem a producentem a taky s herečkou, co má zároveň taneční agenturu, 
takže s nimi plánuji spolupráci.  
 

- Jak dlouho v Americe pobudete a nebojíte se tam odjet sama?  
 

Vízum dostanu na tři roky, takže doufám, že tam zůstanu alespoň rok. Jsem zvyklá jezdit sama s 

kufrem nebo s krosnou po hostelech všude možně, baví mě to.  
 

- Jak se k vaší cestě postavil spolek Kašpar a principál Jakub Špalek?  
 

Byli úplně úžasní. Jakub mi řekl, ať klidně odjedu, že mě v Kašparu mají pořád rádi a až budu chtít 

zpátky, možná na mě i počkají (směje se). Nyní plánuji odehrát v Celetné několik posledních 
představení, moc zvu například na Termina 20. května a na Othella 2. a 3. června, a vrátím se 

sem také na letní festival na hradě Kašperk. Potom za mě na sezonu seženou v Kašparu alternaci.  
 

- Drží vás tady vedle spolku Kašpar ještě nějaké jiné závazky?  
 

Měla bych ještě do odjezdu natáčet nový film, o kterém zatím radši nebudu mluvit, ať to 

nezakřiknu. A také mi zbývá jeden natáčecí den seriálu Já Mattoni. Jinak už jsem snad volná 
(směje se). I když tedy ve všech agenturách prohlašuji, že sem pro dobrou roli přiletím. 
Samozřejmě tady mám taky rodinu, všichni jsme ale takoví světoběžníci. Myslím si, že v době 
Skypu a levných letenek není vzdálenost žádný problém. Naopak, když za mnou máma přijede do 

Států jednou za půl roku na týden a užijeme si společný čas, bude to možná mnohem lepší než 
nějaké zdvořilostní nucené návštěvy každý týden, s kterými se někdy kolem sebe setkávám.  
 

- Předpokládáte, že byste v Americe mohla zůstat i nastálo?  
 

Netuším. Nestresuji se plány ani cíli. Ať už v LA vytvoříme nějaká sranda videa na YouTube, 

natočíme webový seriál, nějaký nezávislý film nebo budu hrát ve vysokorozpočtovém seriálu HBO 
či Showtime, bude to zkušenost. Režisér Petr Zelenka mi nedávno při návštěvě v divadle říkal, že i 
když tam pojedu a neuspěju, bude to vlastně výhra. Nejvíc se mi líbí představa kroku do neznáma 

a možnost vyzkoušet si něco nového. Miluji nové výzvy.  
 

- Jak jste se po absolvování JAMU v Brně dostala do pražského spolku Kašpar?  
 

Ve studentském divadle Marta, který funguje při brněnské JAMU, jsem v takovém ujetém 

avantgardním představení Balkon hrála prostitutku, která byla zároveň kůň a která zároveň 
neexistovala. Jakub Špalek tehdy hledal do Kašparu představitelku Julie, přišel se podívat na podle 
něj jedno z nejhorších představení vůbec, nicméně ta zrzavá holka prý vypadala, jako že ví, o čem 
mluví.  
 



- Julie tedy byla vaše?  
 

Nakonec mě obsadil do role Desdemony v inscenaci Othello. Julie připadla Tereze Rumlové, která 

se pro roli hodí daleko lépe než já. Vtipné bylo, že si vedle mě vzal Jakub Špalek do Kašparu také 
spolužáka Aleše Petráše. V ročníku jsme spolu hráli sourozence v představení Mrzák Inishmaanský, 

nyní hrajeme bráchu se ségrou v inscenaci Za času tlustých krav.  
 

- Hned po škole jste odešla na hostování v divadle v Anglii, anglicky hrajete i představení v České 
republice. Mýlím se, nebo jste mezi vašimi vrstevníky rarita?  
 

Snažím se hrát v angličtině co nejvíc, všechno je to o tom, že vás to musí bavit. Zajímavé je, že 

pro studenty hereckých škol zhruba pět let pode mnou už je tohle automatické, směřovat i do 
zahraničí. Moji vrstevníci se ještě drželi vize angažmá na oblasti hned po škole, dávali přednost 
jistotě namísto nějaké vlastní iniciativy a s ní spojeným riskováním. Dneska se to myslím obrací.  
 

- Už jste si zahrála také v několika televizních seriálech, filmu a pohádce. Obcházíte ráda castingy?  
 

A víte, že ano? Moc mě baví mít tu roli aspoň na hodinu nebo na den, zvlášť když je to zajímavý 

scénář. Nejtěžší ale vždycky bylo se k tomu castingu vůbec dostat. Před dvěma lety se mi povedl 
husarský kousek, když jsem šla na svůj první filmový casting. K Janu Svěrákovi na roli Holeny v 
pohádce Tři bratři. A hned to klaplo... Byla to vysněná práce s vysněným režisérem a štábem. Můj 
poslední casting pak byl na menší roli ve filmu Ztraceni v Mnichově, který půjde do kin v říjnu. 
Stejně jako u Jana Svěráka to bylo setkání s idolem.  
 

- Až do osmnácti let jste se profesionálně věnovala také baletu, proč jste toho nechala?  
 

První důvod, který mě napadá, je, že mě baví jíst. I když herečky by také měly být hubené… 

Myslím, že asi ve čtrnácti letech jsem si uvědomila, že mě více baví být u tréninku smutná, než 
přímo trénovat (směje se). Občas se ještě účastním nějakých baletních workshopů, semtam hraji 
v tanečních představeních, jinak ale už šel balet stranou. Chodím místo toho tři roky na jógu.  
 

- Máte herectví nebo nějaké umělecké předky v rodině?  
 

Dědeček psal básničky, tím to končí (směje se). Já jsem se ale odmala ráda předváděla, od dětství 

jsem chodila do dramaťáku. Doma mě naštěstí od herectví nikdy neodrazovali, naopak mě vždycky 
podporovali. Když jsem se hlásila na JAMU, dal mi táta bichli ekonomie s tím, kdybych se dostala 
na tu hopsavou školu.  
 

- Jaké máte další herecké cíle, vyjma toho, že vás teď čekají velké zkušenosti ve Spojených 

státech?  
 

Tak jo, přemrštěný cíl na druhou je zahrát si ve filmu Woodyho Allena. A kdybych se měla úplně 
zbláznit, přála bych si spolupracovat s Meryl Streep a s Jennifer Lawrence. Klidně je ale možné, že 

se z Ameriky za rok vrátím a zjistím, že mě tamní herecký byznys vlastně nebaví, a budu zas něco 
tvořit tady. Třeba se svými českými idoly. To by taky bylo krásné.  
 

"Ať už v Los Angeles vytvoříme nějaká sranda videa na YouTube, natočíme webový seriál, nějaký 

nezávislý film nebo budu hrát v seriálu HBO či Showtime, bude to zkušenost."  
 

Divadelní TIP Májový speciál Kašparu v bambusovém stanu pro děti i dospělé. Divadelní spolek 
Kašpar uvede ve čtyřech květnových dnech a nocích (14. – 17. 5.) inscenaci Draci noci a spol. s 
výběrem nejstarších veršů světa a dětskou pohádku O políbeném drakovi. Draci noci a spol. jsou 

výběrem z nejstarších veršů světa – básní starého Egypta, Číny, Japonska a Aztéků. Večerem 
plným poezie provází principál spolu Kašpar Jakub Špalek spolu s Janem Potměšilem a Jitkou 



Nerudou. V rámci Draků noci a spol. se mohou diváci těšit na to nejlepší z milostné poezie – 

Shakespearovy sonety, francouzskou galantní poezii i současné české autory. V programu vystoupí 
i další herci spolku Kašpar. Pro děti je v rámci festivalu připravena autorská pohádka O Políbeném 

drakovi ušitá na míru prostoru májového stanu. Zajímavostí je prostředí, ve kterém se vše 
odehraje – bambusový stan.  
 

Alena Doláková – Narodila se v roce 1989 ve Vyškově, dětství strávila v Brně – Vystudovala 

činoherní herectví na JAMU, už za studií hostovala v Národním divadle v Brně – Profesionálně se 
věnuje také tanci, vystudovala Baletní školu Národního divadla v Brně – Krátce po škole 
vystupovala čtyři měsíce v profesionálním divadle v Anglii, poté působila u nás v americkém 
představení také u nás – Od roku 2012 je členkou souboru Kašpar, který působí v pražském 
Divadle v Celetné – Zahrála si v seriálech Crossing Lines, Případy 1. Oddělení, Četnické trampoty, 

v pohádce Tři bratři či v připravovaném filmu Ztraceni v Mnichově  
 

Foto: HEREČKA Alena Doláková.  
Foto: archiv A. D.  
 

SAL2: Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský deník; Mělnický deník; Kutnohorský 

deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský deník; Příbramský deník  
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JAN POTMĚŠIL A JAKUB ŠPALEK: ZÁZRAK, VE KTERÝ UVĚŘIL JEDINÝ ČLOVĚK  
 

Spolek Kašpar lze definovat různě. Jednou z možností je říct, že je to pětadvacetileté pracovní 
přátelství JAKUBA ŠPALKA (47) A JANA POTMĚŠILA (49). Dvou herců, z nichž jeden si sedl na 
vozík a druhý ho ROZTLAČIL ZPÁTKY DO ŽIVOTA, aby společně upsali duši ďáblu. Vytvořili 

fantastickou symbiózu. V této prchavé době jde o vzácný exponát i proto, že přežil v extrémních 
klimatických podmínkách českého divadelnictví.  
 

- Spolek Kašpar i Reflex oslavily 25. narozeniny prakticky ve stejnou dobu. Je pravda, že vás 

tenhle časopis v začátcích podpořil "prachama na dřevo"?  
 

Špalek: Je to pravda. Byla to snad jedna z prvních sponzorských smluv v Československu. Dal nám 

sedm tisíc na Cyrana, což byla desetina rozpočtu celé inscenace. Ty peníze pro nás byly existenčně 
důležité, já dělal divadlo výhradně na dluh. Tehdy ale bylo všechno možné. Třeba Reflex neměl na 

zadní straně reklamu… a přitom už zuřil kapitalismus.  
 

- Věděl jste dopředu, kde seženete na Cyrana sedmdesát tisíc korun?  
 

Špalek: Nebylo kde žádat o peníze. Ministerstvo ani magistrát tenkrát ještě v oblasti financování 

nezávislých divadel nefungovaly. Na ministerstvu kultury mi řekli, že je v Šumperku místo šéfa 
divadla, ať jdu tam. Před premiérou Cyrana jsem si pronajal od Městských divadel pražských 
Divadlo Komedie a věděl, že ho nebudu mít z čeho zaplatit. Během zkoušek jsem pálil v kamnech 

http://www.reflex.cz/


prkna z nedalekého lešení. Věděl jsem dopředu, že udělám premiéru dvě tři reprízy, vyhlásím 

bankrot a někam zmizím. S tím se počítalo, ale dluh jsem hodlal řešit, až nastane.  
 

- Jak to dopadlo?  
 

Špalek: Zachránilo nás, že nám ředitel Městských divadel Jan Vedral hodil lano, a když nám 

nakonec – asi po roce – dal k dispozici Rokoko, tak jsem si tu inscenaci Cyrana koupil sám od 
sebe.  
 

- Kolik lidí byl tehdy Kašpar?  
 

Špalek: Asi pět.  
 

- Kde jsi, Honzo, poznal Jakuba?  
 

Potměšil: Na DAMU jsme ob ročník studovali herectví a po zkušenostech z hostování ve velkých 

kamenných divadlech snili o vlastním, generačním souboru. Špalek: S vrstevníky jsme tehdy 
bezpečně věděli, že dobrý divadla jsou v Česku jenom dvě – pražské Divadlo na okraji v Rubínu a 
brněnské Divadlo na provázku. A to se vědělo a nebyl to vyloženě ultraradikální pohled, prostě to 
byl fakt navzdory tomu, že – zpětně viděno – například Vinohrady, kde Honza dostal na podzim 
1989 stálé angažmá, měly tehdy solidní inscenace. Já to měl jednoduchý; první vlastní představení 

se souborem, který jsem posbíral mezi spolužáky, jsem dal dohromady už v prváku na DAMU, 
tehdy mi to ještě zakázali, ale pak už jsem se nikoho neptal a každý rok jsem udělal další režii. V 
únoru 1989 jsme se s Lukášem Hlavicou, Ivanem Trojanem, Honzou a pár dalšími rozhodli, že 
budeme mít vlastní divadlo. Jenže jsme nevěděli, jak se to dělá.  
 

- Třeba rockové kapely dělaly přehrávky…  
 

Špalek: Ano, ale divadla by se musela někým zřídit a všechna divadla už přece – aspoň to tak 

vypadalo – zřízena byla. Divadlo bylo dům. A tehdy jsme narazili na jakéhosi pana Zajíčka, jenž 

tvrdil, že díky němu přežívá Jazzová sekce a že to dokáže. Měl na to člověka, který prý znal 
všechny kluky na ústředním výboru strany. Ten Zajíček chodil se síťovkou, měl na hlavě 
přehazovačku a tvrdil, že ten jeho kámoš sice nemá žádnou funkci, ale jestli se mu to zalíbí, tak ty 
kluky z ÚV obejde, vnukne jim, že je to jejich nápad, a oni pak zřídí divadlo shora. Asi by to 
opravdu dokázal, my už hledali nefunkční prostor, ale ÚV se mezitím sesypal.  
 

- Když jsem se připravoval na rozhovor, běžela v televizi 13. komnata režisérky Andrey 

Sedláčkové, jež spočívala v tom, že emigrovala těsně před sametovou revolucí a prošvihla ji. Došlo 
mi, že  
 

- 13. komnaty bývají různě velké. Vzpomněl jsem si na Honzu… Kdy ses, Jakube, dozvěděl, co se 

Honzovi stalo?  
 

Špalek: To jsme věděli všichni okamžitě, Honza byl na DAMU nejslavnější, hrál ve spoustě filmů. 

Byl to blesk z čistého nebe, dlouho bojoval o život, ve škole jsme to sledovali prakticky v přímém 

přenosu. Po kostelích se pořádaly modlitby za Honzu, byl to strašný šok, trefi lo nás to do vlastních 
řad. (Jan Potměšil měl v prosinci roku 1989 vážnou autonehodu, když jezdil po republice spolu s 
dalšími umělci přesvědčovat lidi, aby zakládali Občanská fóra. Lékaři mu dávali minimální šanci na 
přežití; pozn. red.)  
 

- Všichni jste vyráželi hlásat evangelium Občanského fóra.  
 

Potměšil: Je zajímavé, že ačkoli se mi ten úraz stal vinou únavy řidiče auta, já si žádnou vlastní 

únavu nepamatuju. Motor byl silnější – prostě jsme válcovali realitu. Pamatuju si, jak jsme přijeli 



třeba do Domažlic, lezavý podzim, šero, a publikum nás opravdu nevítalo s otevřenou náručí. Volali 

na nás, ať táhneme do Prahy. Kdyby nás někdo vzal trubkou do hlavy, byli jsme jenom tři, ani pes 
by po nás neštěkl. Tehdy jsme to ale vůbec neřešili. Špalek: Když na to vzpomínám, uvědomuju si, 

že s tou zkušeností z Národní třídy jsme jeli na úplně jiné energetické úrovni než ostatní, jež jsme 
chtěli přesvědčovat. Je neuvěřitelné, že se to celé nakonec dalo do pohybu.  
 

- Honza se vzbudil až na jaře, už za jiného prezidenta. Ty jsi za ním prý do nemocnice nechodil, a 

když jsi přišel, nabídl jsi mu práci. Kdy tě to napadlo?  
 

Špalek: Já hlavně tu myšlenku nikdy nezapudil. My měli dohodu s Honzou, kterou jsme kdysi 

upekli v mém žižkovském holobytě, že já seženu barák a on do něj přijde. Čili když jsem sehnal 
Rokoko, popadl jsem scénář a šel za ním. Nabídl jsem mu angažmá. Potměšil: Já už v té době na 
divadlo nemyslel. Jak jsem ležel v nemocnici, půlrok a půlhodina se mi nějak slily dohromady. 
Akorát jsem registroval, že ještě na jaře jsem měl v diáři předepsané termíny představení, které 
řídly, až je nahradily bílé stránky. Měl jsem nějaké nabídky na dabing, na práci v rozhlase, ale já v 
té době pořád ještě řešil hlavně to, jak se doplazím z postele na chodbu. A vtom se objevil Jakub, 

omluvil se, že za mnou do té doby nebyl, že prý nemocnice blbě snáší, a jedním dechem dodal, že 
budeme dělat divadlo. Říkal jsem mu, co blbne, ale on říkal, že má pro mě roli biskupa v Hodině 
mezi psem a vlkem a že budu sedět v hledišti, kam mě doveze. Ta postava hraje jenom hlasem.  
 

- Byl problém vrátit se do formy?  
 

Potměšil: Bylo to vyčerpávající. Po měsících, kdy mluvíte tak, abyste nerušil vedle ležícího 

pacienta, jsem měl ovládnout celý prostor divadla. Nešlo to a velmi obdivuji všechny, kteří to se 
mnou tehdy vydrželi. Ještě týden před premiérou to vážně nevypadalo, že bych to mohl dát. 

Špalek: Jsem zvyklý vidět věci kolem sebe takové, jaké chci, aby byly. Jan Kačer i Viktor Preiss, 
kteří taky Honzovi chtěli pomoct, nejdřív přijali fakt, že je na vozíčku, a pak vymýšleli, co s tím. 
Dostal třeba nabídku z Vinohrad dělat dramaturga. Já fakt, že je teď na vozíku, vůbec neřešil, já 
trejdoval výborného herce. Kamarád nekamarád, kdyby byl průměrný, ze soucitu bych mu tu 
nabídku nikdy nedal. Když to někomu pálí, tak když přijde o zrak, tak mu to pořád pálí. To mě 
zajímá. Co nastane, jsem chtěl řešit, až to nastane. Taky po premiéře mi všichni děkovali, jak jsem 
Honzu hezky povzbudil, ale já pořád říkal, že sem jde prostě do angažmá. Mysleli, že jsem blázen. 

Potměšil: Jakub rád dělá věci, jež zdánlivě nedávají smysl. Najděte mi míň vhodné místo na hraní, 
než je hrad Kašperk, do toho kopce se nedá ani vyjít. A my tam každé léto taháme kulisy a každý 

léto hrajeme víc a víc představení. To je Jakub.  
 

- Může být pro režiséra domnělé omezení, jako je hercův vozík, v něčem naopak inspirativní?  
 

Špalek: Je to stejné omezení jako třeba, když hrajete divadlo v bytě. Po premiéře Richarda III. za 
mnou přišli herci Věra Galatíková s Ladislavem Frejem a říkali: To už nikdy líp nevymyslíš. Honza 
neměl žádný hrb ani chromou ruku. On prostě vjede na jeviště. Nemusí vůbec nic předstírat. Já 

mám ovšem jiný problém – ztrácím oko běžného diváka a stalo se nám, že jsem totálně neodhadl 
situaci. Ve Fantomimě jsem nemohl přijít na to, jak dostat Honzu na scénu, a pak jsem si řekl: Tak 
já ho tam normálně přinesu. Jenže když nás viděly ženský, jak ho nesu v náručí na nevěstu, 
rozplakaly se a bylo po představení. Dojetí úplně zlikvidovalo atmosféru, kterou jsme chtěli 
navodit. Potměšil: Ono to šlo pomalu a postupně – poprvé jsem seděl v hledišti a na jevišti jsem se 
objevil až při děkovačce, pak v Katynce z Heilbronnu jsem seděl v roli starého otce v koutě a řekl 

jeden monolog. Až Lukáš Hlavica v Ondině mě dostal do akce v roli komořího. A já se konečně 
uvolnil, byl jsem rovnoprávný herec. Ale taky jsem hned hodil záda. Petra Špalková, která hrála 

Ondinu, mě se slovy: Pane komoří, co jste nám to tady udělal, zdvihala i s vozíkem, ale tak 
nešťastně, že jsem se po zadních kolech a pořád skoro na zádech rozjel do první řady. Lidi mysleli, 
že je to součást inscenace. Špalek: Řekli jsme si, že nikdy nebudeme nic skrývat, že se o tom 
nebudeme bavit. Snad i proto se za ta léta proměnil i divák. Když Honza kdysi udělal v Ondině 
vtip, lidi se nesmáli, protože přece vozíčkářům se nesmějeme. Na začátku prostě nešlo, aby hrál 

komickou figuru. Potměšil: Dneska už je to jiné. Jednou jsem se po představení v šatně odlíčil a 
vyjel na chodbu, kde na mě čekal mladý kluk, divák, a skoro vykřikl: Vy jste ten vozík neodložil? 
Já myslel, že je to rekvizita.  
 

- Stalo se někdy, že jsi zaslechl, že Honzu zneužíváš?  
 



Špalek: Velmi často, část divadelní obce má jasno v tom, proč jsem ho angažoval. Růže pro 

Algernon měla 750 repríz, víte, jak jsem se na tom musel napakovat?  
 

- Růži máte v repertoáru přes dvaadvacet let. To je rekordní doba, během níž stárnete s 
představením. Proč zrovna tahle hra? Špalek: Pamatuju si, že až když jsme tu hru začali zkoušet, 

zjistili jsme, jak moc je tou nadějí, že lze handicap překonat, postava mentálně retardovaného 
Gordona zkřížená s Honzovým osudem. A je jedno, že Honza zestárnul od premiéry o dvacet let. 
Pořád má v sobě ukrytý kód, který se v něm objevil po úraze. Nedokážeš ho oddělit od postavy, 
vytvářejí jedinečný celek. Růže je naše neopakovatelná dramatizace. Rozhoduje děkovačka a tam 
je to jasný. Stále ještě dochází k zážehu, takže víš, že to ještě nepustíš z pracek.  
 

-  
 

Honza mi říkal, že na přelomu století byl vyčerpaný a často se vracel do nemocnice. Byl to pro tvé 

divadlo provozní problém?  
 

Špalek: Velký. Z provozního hlediska to byla velká nesnáz. Jsem jeho kamarád, ale taky majitel 

divadla, jenž má zaměstnance, a režisér, který ho potřebuje do obsazení. Přepadlo ho to před 

premiérou Richarda a pak opakovaně, táhlo se to tři roky. Lehal si do nemocnice a doktoři nebyli 
schopni říct, na jak dlouho. Takže já nevěděl, jak dlouho dopředu budu představení rušit. Nešlo o 
moje peníze, ale ostatní herci přicházeli o práci a bylo období, kdy to vypadalo, že už nebudeme 
schopni spolupracovat, že bude moci točit filmy, ale nebude schopen dělat něco, co musí fungovat 
v dopředu nastaveném programu… Honza se blbě alternuje. Byl tam tlak, abych se s ním rozloučil, 
a byl oprávněný.  
 

- Takže když jsi mi ve starém rozhovoru pro Refl ex svěřil, že nejlepší je unavený herec, který 

nemá sílu předstírat, tak to má taky svou odvrácenou tvář.  
 

Potměšil: V druhé polovině 90. let ve mně pořád doznívala ta extatická radost, že představení se 

mnou fungují. Málo jsem odpočíval, a proto jsem se musel pořád vracet do nemocnice, což mě 
frustrovalo, protože trpělo divadlo. Takže po návratu jsem chtěl všechno strhnout a zase jsem 
zkolaboval. Byl to začarovaný kruh, který jsem rozsekl nejen díky doktorům, ale taky tomu, že 

jsem se prostě naučil donutit se odpočívat.  
 

- Byla někdy za těch pětadvacet let chvíle, kdy ses musel na oplátku opřít ty o Honzu?  
 

Špalek: Já jsem si už v Rokoku zadělal na závažný zdravotní problém, únavový syndrom a alkohol, 

jenž mě dohnal až za hranu, za kterou jsem nechtěl být. Dva roky za mě musel Honza šéfovat. 
Neuměl jsem si představit, že by to vzal někdo jiný. Bylo to složité, tehdy kulminovaly finanční 
problémy divadla, a to herci vždy dávají za vinu šéfovi. Musel si užít.  
 

- Z původní party Spolku Kašpar jste zbyli jenom tři (tím třetím je herec Pavel Lagner; pozn. red.). 

S ostatními ses, Jakube, rozešel většinou ve zlém...  
 

Špalek: Ano. První dva roky v Rokoku, byl první boom, který skončil tak, jak skončil. Kauza první 

party rozpadlé na prach. Já myslím, že je to přirozený, je to model puberty a zapuzení rodičů. 

Každý se na začátku vyspal s každým, bylo to intenzívní, byli jsme rodina, ale pak přišla chvíle, 
kdy to celé musíš hodit za hlavu jako první holku nebo gympl.  
 

- Zpětně se ukazuje, že ze souboru odešli lidi, kteří se pak neztratili – Bob Klepl, Lenka Vlasáková, 

Michal Dočekal, Karel Dobrý, Zuzana Stivínová. To je generace Kašpar. Ale nikdo z nich se k němu 
dnes nehlásí.  
 

Špalek: Osvobodili se. Ty konfl ikty musely nastat, protože jsme dělali něco, co je neobvyklé, co 

překračuje normální rozměry. A děláme to pořád. Pamatuju si na jednu noc na hradě Kašperk. 



Byla jedna ráno, pršelo, na teploměru minus jedna a já řekl, že se bude zkoušet. Všichni do 

jednoho mě chtěli zabít. Anebo při zkouškách Rozmarného léta byly na scéně tři a půl tuny vody, 
jež tam nemohly zůstat věčně. Měli jsme na to deset jevištních zkoušek, každá trvala dvanáct 

hodin. Na té první mě chtěli utopit. Já vůbec nedával pauzy, už mi bylo všechno jedno, věděl jsem, 
že se to musí stihnout. Anebo čtyřhodinové Dostojevského Běsi – to všechno jsou extrémní sporty. 
Potměšil: Nikdy nezapomenu na noc, kdy měla být na Kašperku derniéra Hamleta. Plno lidí před 
branami hradu a začalo pršet. Většinou to rozfoukal vítr, ale tentokrát ne. Lidi se sebrali a odešli. 

Ta nemožnost se rozloučit s představením, to byla pro nás všechny nepředstavitelná frustrace. 
Tehdy mi došlo, jak silná emoce směrem k divadlu v nás vězí.  
 

- Obsáhlý sběrný dokument Heleny Třeštíkové sbírající tvůj život od revoluce se v poslední třetině 
zasekne na faktu, že jsi odmítl dát své ženě ledvinu na transplantaci. Spousta lidí to nepochopila. 

Já tomu teď rozumím tak, že máš zodpovědnost za motor, který jsi kdysi zažehl, a jeho chod 
nesmí nic ohrozit – ani operace, jež by tvé vlastní ženě zásadně zkvalitnila život.  
 

Špalek: To je, jako když se zeptáš někoho, kdo má vinohrad, jestli někdy nechtěl jet k moři. Já 

mám vinohrad, můžu lyžovat, ale nikdy nemůžu jet k moři. Spielberg řekl, že když dotočí, že se 
nechá na tři měsíce zavřít do psychiatrické léčebny, kde se uklidní. Cítím to stejně s tím rozdílem, 
že já nikdy nedotočím.  
 

- Kdysi jsi, Jakube, prohlásil, že ďábel si nikdy nekupuje půlku duše. Asi jsi to nemohl vyjádřit 

přesněji.  
 

Špalek: Posledních šest dní před Vánocemi hráváme deset představení Kašparovy slávy vánoční. 
Každý si může vybrat, jestli je to pro něj dar, nebo vopruz. Nedávno jsme vyhlašovali Pracanta 

loňského roku a zase vyhrál Honza – odehrál sto padesát tři představení jenom tady, v divadle. To 
je můj člověk. Když se s Radkou, což je Honzova dobrá žena, která mi s rozhovorem pomáhala, 
před Kašparem v Celetné ulici loučíme, ještě mi pošeptá: "Když toho Pracanta vyhrál, přišel domů 
a víš co? Já ho snad nikdy neviděla šťastnějšího."  
 

Foto: Růže pro Algernon se zkoušela neobvykle dlouho, asi čtyři měsíce na přelomu let 1992 a 

1993  
FOTO ARC H Í V J A N A P OTMĚŠILA  

FOTO NGUYEN PHUONG THAO  
 

Foto: Premiéra Růže pro Algernon byla 10. února 1993. Od té doby se nepřetržitě hraje, v 

současné době se blíží 800. repríza.  
FOTO ARC H Í V J A N A P OTMĚŠILA  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kamenná loď ve vlnách. Vážený pane redaktore, líbil se mi Váš článek o Kašperku. Je to opravdu 
nádhera. Byl jsem tam loni v červenci za krásného počasí a posílám pár fotek. I takto vypadá. Ta 

nevěsta je cizí - bohužel. Prosím, vyřiďte v redakci, že nová úprava sobotní přílohy je pěkná a 
zajímavá. Vydržte! Pavel Pečený  
Krásné ráno přeji z Kašperských Hor, děkuji za úžasný článek o našem krásném, zádumčivém 
hradě Kašperk. Vyrůstala jsem v Praze, teď žiji již 27 let u Kašperku. A vždy, když jdu kolem 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp


našeho hradu, mám husí kůži. Představuji si, jak se zde proháněly družiny Karla IV. Genius loci. 

Něco, jako když jdete po Vyšehradě. Jsem Vám vděčná. Náš hrad stojí za to. Lenka Kůsová  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Když kastelán Zdeněk Svoboda vystoupá na kamennou věž Kašperku, rád se dívá, jak pod ním 

létají nad korunami stromů poštolky. Hrad je u nás nejvýše postaveným a vyhlídka na jedné z věží 
je v 914 metrech nad mořem. Kastelán už tu působí patnáct let a poslední roky na hradě uprostřed 
lesů bydlí i s celou rodinou.  
 

"Je pravda, že když se vracíme domů autem a starší (čtyřletá) dcera vidí uprostřed lesů Kašperk, 

tak hlásí: támhle je náš hrad... Na princezny si ale hraje jen jako každá holčička v jejím věku," 
usmívá se náš hostitel, který v Praze bydlel a vystudoval na Univerzitě Karlově historii. Že je 
kastelánem na hradě, který nechal vystavět sám Karel IV., je jen shoda okolností. V každém 
případě se tu Zdeněk Svoboda cítí lépe než někde ve vědecké knihovně.  
Dokonce je dnes, po prvním volebním období, i radním v podhradí, v neméně historickém a 

romantickém městečku Kašperské Hory, které hrad od roku 1994 vlastní a provozuje.  
 

BYT Z OSMDESÁTÝCH LET  
 

Přestože si Svobodovi nyní zařizují byt i v metropoli, v kamenném hradu – zřícenině – tráví 

osmdesát procent z roku. "Žena je na mateřské a pochází z Prahy. Ale seznámili jsme se v Irsku.  
Služební byt pro kastelána byl dostavěn na konci osmdesátých let – prostorově poměrně 
velkoryse. Záchod a koupelna odpovídají době svého vzniku a zřejmě nás čeká rekonstrukce 
vodovodních trubek. Jinak je tady kotel na dřevo, které se zplynuje, a ústřední topení vytápí nejen 

tento byt, ale i kancelář a zavlažuje i expoziční prostory v této budově, takže tam může být i 
nějaký nábytek. Tudíž udržet teplo v bytě, v části bývalého purkrabství, není až takový problém. 
Navíc za patnáct let, kdy tu působím, pozoruji, jak jsou zimy mírnější a mírnější i tady a na 
Šumavě vůbec. Někdy je tak málo sněhu, že není ani na běžky."  
Na zařizování vlastního interiéru se manželé shodli snadno. "Nemáme nějak vyhraněný vkus. 
Rozhodně jsme se tu ale nesnažili mít třeba louče nebo rytířské brnění… Hlavně nám šlo o to, 

instalovat myčku nádobí. Náš byt je vlastně starý kamenný barák. Historicky je to přestavěná 
budova purkrabství, které bylo přistavěno k hradnímu paláci – nejstarší části hradu."  
 

NA KAMENI KÁMEN  
 

Zdeněk Svoboda získal první zkušenosti kastelána při ročním působení na Švihově. "Práce 

kastelána není o tom, že dobře umíte historická data. Je to hlavně o organizování věcí – údržbě, 
opravách, návštěvnickém provozu... Člověk, který dělá kastelána, by měl mít hlavně vizi a 
představu o tom, co s objektem bude. Tady jsme koncepci obnovy už v podstatě naplnili a teď si 

zase musíme říci, co dál. Víme, jak a pro koho chceme fungovat. Náš návštěvník by měl být 
poučen, měl by se umět podívat a umět si vše představit. Jak říkám – tři pé. To mě napadlo, když 
jsem psal průvodcovský text.  
Nechci, aby hrad byl jen nějaký skanzen, po kterém provádí člověk a suše návštěvníkům říká, kde 

http://pravo.novinky.cz/


co bylo. I proto se u nás v sezoně průvodci střídají po čtrnácti dnech, aby ani oni nepodlehli 

stereotypu. Mimochodem, i ti tady v sezoně bydlí – v dolní části hradu. V nízké věži s ochozem, na 
kterém se dá za teplých nocí přespávat. Myslím si, že pro někoho může být návštěva na první 

pohled strohého hradu zajímavější než prohlídka nějakého zařízeného zámku. Když se tedy umíte 
podívat. A jste-li vnímavý, můžete mít i pocit, že jste něco objevil. Pravda, někdo si může říci: 
,Hromada kamení a ještě za to mám platit?‘ Nebo obráceně – může tady objevit pozůstatek života 
i stavebního vývoje. Když jsme u toho, tak nejlépe drží pohromadě to zdivo, které se postavilo za 

Karla IV., a nejvíce chátrají ty nejnovější části, třeba i ty už renovované."  
 

OCHOTA K PŘEDSTAVIVOSTI  
 

Podle kastelána není návštěva Kašperku to samé, jako stát před obrazem, o kterém ještě někdo 

řekne, co na něm je. I proto tu nově návštěvníkům nabízejí animovanou videoprojekci o životě na 
hradě až na závěr prohlídky. Jen jako doplněk vlastních vjemů.  
Hrad má prostě svoji atmosféru sám o sobě. V létě se tu navíc hraje divadlo a probíhají různé 
doprovodné programy. "Vše je to otázka přístupu a toho, co jste ochotni vidět. Já si myslím, že na 

všem je něco zajímavého. Třeba tak, jak psal o zdánlivě obyčejných věcech Bohumil Hrabal."  
Asi tedy nepřekvapí, že Zdeněk Svoboda svoji práci považuje za pestrou a kreativní. "Vidíte 
výsledky a mám pocit, že má smysl. A taky tu mám kolem sebe mladé lidi. Ale před lety jsem si 

opravdu nikdy nemyslel, že bych chtěl být kastelánem. Mít vystudovanou historii je výhoda v tom, 
že mohu kontrolovat průvodce a občas se jich zeptat, odkud mají tu informaci, kterou říkají lidem.  
Jsme místem, které je turistickým cílem, ke kterému se musí z parkoviště dojít. Když už sem 
někdo zamíří, tak se i zdrží a využije třeba i našeho občerstvení."  

Pro dětské návštěvníky bývají atrakcí i ovce, které se pod hradbami starají o sekání trávy v 
nepřístupném terénu. Vítejte s představivostí ve středověku!  
 

---  
 

"NEJLÉPE DRŽÍ POHROMADĚ TO ZDIVO, KTERÉ SE POSTAVILO ZA KARLA IV. A NEJVÍCE CHÁTRAJÍ 

TY NEJNOVĚJŠÍ ČÁSTI, TŘEBA I TY UŽ RENOVOVANÉ."  
 

Foto: Za okny purkrabství bydlí kastelánova rodina.  

Foto: Odměna za cestu od parkoviště stojí za to. K hradu se vážou drsné pověsti o jeho 

strašidelnosti sahající až do německé kultury.  
Foto: Když je dobrá viditelnost, dohlédnete až do Bavorska.  
Foto: I obývací pokoj je na hradě místem pro hry s dětmi.  

Foto: Stěny ložnic dětí i rodičů jsou obloženy dřevem.  
Foto: Hradní kuchyně s jídelnou opravdu není černá.  
Foto: Kuchyňské police jsou nápadem současného kastelána – korespondují s klenbou.  
FOTO PRÁVO – JAN HANDREJCH  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kašperk – Víkend plný buchet připravili na sobotu 30. května a neděli 31. května na Kašperku. 

Účastníci soutěže ve výrobě hliněných cihel, tzv. buchet, budou soutěžit o buchty tvarohové, 
povidlové i makové. Hlavně dětem budou určeny speciální interaktivní prohlídky, které se konají v 
sobotu i v neděli od 13 hodin. Vsobotu v 15 hodin odstartuje navíc speciální prohlídka pro rodiny 

http://klatovsky.denik.cz/


Staň se stavitelem hradu!, při které týmy účastníků soutěží o nejlepší návrh středověkého hradu. 

Na vítěze čeká v sobotu mimořádná cena. "Vítězný tým bude moci na Kašperku přenocovat," 
pozval kastelán Zdeněk Svoboda.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Plzeň  
 

Klaun festival letos podruhé rozzáří Chvojkovy lomy  
 

Už druhý ročník úspěšného klaunského festivalu se uskuteční dnes ve Chvojkových lomech v Plzni 

na Slovanech. Akce, která začíná ve 14 hodin, opět nabídne divákům veselá vystoupení a pohádky 
v podání profesionálních klaunů a klaunek z České republiky. Součástí doprovodného programu, 
určeného především pro rodiny s dětmi, jsou workshopy, soutěže, malování na obličej, ale i 
modelování s balonky. Zajištěno je občerstvení. (red)  
 

Festival v Měšťanské besedě podpoří sborový zpěv  
 

Již šestý ročník festivalu Plzeňské notování se dnes odehraje v Plzni v Měšťanské besedě. Festival, 

který má za cíl "bortit klišé spojené s představou sborového zpěvu", nabízí přehlídku celkem sedmi 
sborů z České republiky v průběhu dne, vyvrcholí pak večerním galakoncertem, na němž se 
představí v krátkých ukázkách všechny sbory včetně pořádajícího Canticora. Na závěr bude 
publikum moci pocítit sílu pohlazení zvuku více než dvěstěhlavého tělesa, kdy se sbory předvedou 
se společně nacvičenými skladbami. Přehlídka začíná v 9.30, potrvá do 14.45 hodin, vstupné je 
dobrovolné. V 19 hodin začíná galakoncert, vstupenky jsou k dostání za 150 korun. (ban)  
 

Na Dni dětí se předvedou v akci hasiči, policisté a záchranáři  
 

Dětský den v zoo slibuje den plný zábavy, adrenalinu a napětí. Akce začne dnes v 10 a skončí v 17 

hodin. Odehraje se v těsné blízkosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Vstupné se 
neplatí a zároveň mají všechny děti vstup zdarma do celého areálu zoologické zahrady. Odpoledne 
přinese řadu soutěží, malování na obličej a nejrůznější zábavné atrakce. Příchozí mohou zhlédnout 
profesionální zásahy hasičů a Městské policie Plzeň, modely letadel i vrtulníků či akrobatický 

cheerleading.  
 

U Selského dvora odstartuje jízda historických vozidel  
 

Selský dvůr u Matoušů v Plzni-Bolevci se otevře letos poprvé, a to dnes od 8 do 18 hodin. Na 

programu je 26. ročník jízdy historických vozidel okolím Plzně, přičemž Bolevecká náves poskytne 
jak při startu, tak i v cíli jízdy zázemí rozličným modelům historických vozidel. Během dne k 
poslechu zahraje skupina Pilsner Jazz Band.  
 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp


Hrad Kašperk  
 

Milovníci makových, povidlových či tvarohových buchet si užijí pochoutku do sytosti  
 

Hrad Kašperk zve všechny malé i velké na "Víkend plný buchet", který nabídne speciální 

občerstvení v podobě buchet různých druhů z vyhlášeného sušického pekařství Rendl a při té 
příležitosti si návštěvnici mohou po oba víkendové dny vyrobit na hradním nádvoří vlastní cihlu. V 
sobotu i neděli jsou na programu vždy od 13 hodin speciální prohlídky pro děti ve věku 6 až 11 let, 
tzv. "Staň se rytířem nebo princeznou!". Dnes se mimoto mohou rodinné týmy zúčastnit od 15 

hodin prohlídky "Staň se stavitelem hradu", kde se pokusí vytvořit návrh ideálního středověkého 
hradu.  
 

Štěnovice  
 

Zámek a zahrada otevírá své brány  
 

Letošní poslední den v květnu patří akci s názvem Chuti léta na zámku Štěnovice.  

Malebná zahrada zámku Štěnovice se poprvé otevře všem návštěvníkům a zpestří jim zítřejší 
odpoledne. V tento den se mohou příchozí seznámit s historií štěnovického zámečku nebo ochutnat 
kvalitní vína, kávu, čaje, čokolády, med a další delikatesy, jež půjde na místě i zakoupit. Zábava 
uspokojí celou rodinu, od 13 do 18 hodin si úplně ti nejmenší mohou poslechnout čtené pohádky, 
dámy si zas pořídit originální šperky, nevšední šaty nebo se nechat zdarma profesionálně nalíčit.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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klid, příroda a meditace  
 

SLEDUJETE SERIÁL POLICIE MODRAVA? Pak vězte, že jen pár kroků od populární televizní policejní 

služebny může začít váš skvělý prodloužený víkend nebo dovolená. Překrásné výhledy, příroda, 
která pohladí duši, památky a architektura, jež nabudí vaši zvědavost. A do toho vysoká 
gastronomie za skvělou cenu. To vše najdete v Kašperských Horách.  
 

Přijeli jsme s rodinou do Kašperek v pátek po poledni, sedli si na náměstí na zahrádku, dali si oběd 

a kochali se. Nic výjimečného se nedělo. Jen najednou sedíte na náměstí, kde se prostě nic neděje, 
vylidněno, ticho… Čas jako by se zastavil. Neskutečný klid přerušila až hudba, která se rozehrála u 
vstupu do kostela a doprovázela pohřební průvod. Omlouvám se nebožtíkovi, ale nikdy jsem si 
nemyslela, jak příjemnou meditací může být tento poslední obřad…Meditací nad tím, kam pořád 

spěcháme, nad smyslem života… zastavení jako by následovaly i naše děti, které neobvykle zmlkly 
a potichu sledovaly prostranství před kostelem sv. Markéty. Ten meditační klid pak provázel celý 
náš víkend na jihu Čech.  
 

Turistika  

http://zena.blesk.cz/


 

Dříve než se vydáte za "zeleným" dobrodružstvím, tedy do přírody, protože tady je zelená opravdu 

všude, zastavte se v budově radnice. Tam si v informačním centru můžete zdarma vyzvednout 
průvodce městem, kulturní program i jednoduchou mapku s naučnými stezkami a vycházkovými 
okruhy. My jsme se vydali hned první trasou - "Kolem pranýře za výhledy" a absolvovali 5,5 km 

dlouhý okruh přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s krásnými panoramatickými rozhledy na Šumavu a 
došli jsme až na krásný plácek uprostřed lesa s kapličkou Panny Marie Pomocné. Sluníčko, které se 
jen těžce dostávalo přes koruny stromů, krásně osvětlovalo a zahřívalo kapli a já si říkala, že to je 
snad další znamení ke zpomalení, zastavení se… Krásná cesta zpátky kolem kostela sv. Mikuláše a 
hřbitova zpátky do Kašperských Hor mi tuto náladu jen umocnila… Další víkendové dny jsme si 
užili takzvanou Cestu zlatokopů (7,5km), naučnou stezku do Amálina údolí, která vás provede 
jádrem nejvýznamnějšího zlatonosného revíru předhusitských Čech, ale i poměrně náročnou cestu 

do kopce na nejvýše položený královský hrad v Čechách - Kašperk (3km). To všechno s mrňaty ve 
vozíku, a i když byl zvláště poslední výšlap náročný, stál za to. Hrad je dominantou šumavských 
kopců a nabízí opravdu nejkrásnější výhledy. Odměnou vám může být nejen tahle romantika, ale 
také stánek s občerstvením, pivo, párek nebo zmrzlina, a hlavně moc fajn lidé, kteří hradem 
provádějí.  
 

Zábava  

 

Prší, fučí, nechce se vám ven? Pokud bydlíte poblíž náměstí, nemusíte chodit daleko. Přímo na 

náměstí v Kašperkách potěšíte malé děti návštěvou expozice českých hraček a ty větší budou 
určitě nadšené z Muzea historických motocyklů v atypickém prostoru staré půdy. My jsme se u 
motorek zasekli. Sběratel a majitel muzea Zdeněk Bálek je totiž nejen vášnivým sběratelem 
historických jízdních kol a motocyklů, (začal se svojí sbírkou už v patnácti), ale také znalcem 
historie Česka a samozřejmě Pošumaví a skvělým vypravěčem. Pan Bálek má ve své sbírce několik 
světových unikátů a další muzeum na zámečku v Železné Rudě.  
 

Mňam  
 

Ubytování najdete v Kašperských Horách v různých cenových kategoriích, od pokojů v soukromí po 

penziony nebo hotely. My jsme vyzkoušeli nedávno zrekonstruovaný hotel Kašperk přímo na 
náměstí, který nám vyhovoval nejen polohou, ale také velikostí pokojů (rodinné pokoje) a 

bazénem, protože koupání naše děti zbožňují. Hotel Kašperk nás překvapil nejen kvalitou služeb, 
ale hlavně gastronomií. Neskutečné lahůdky, které připravuje nový šéfkuchař Marcel Onder, jsou 
opravdovým zážitkem za velmi slušné ceny. Onder žil a vařil šestnáct let v zahraničí, nejdéle v 

Irsku, a jeho zkušenosti jsou na místní kuchyni znát. Sám se zajde do restaurace podívat, jak 
hostům chutná, tak jak je zvykem v "lepších" podnicích, snaží se odebírat suroviny od okolních 
farmářů a obměňovat menu podle sezony. Já jsem se zamilovala do zapečeného kozího sýra s fíky, 
grilovanou paprikou a piniovými oříšky, vynikající je vegeteriánský burger nebo teplý salát s 
kachním masem a chilli omáčkou. Pokud jste milovnicí klasiky, i tu na jídelním lístku najdete, jen 
trochu v lehčím podání. A protože jsme během pobytu zašli i jinam, s čistým srdcem můžu říct, že 
tuto restauraci opravdu stojí za to navštívit.  
 

Foto: Na cestu vás zve Monika Sokolová.  

Foto: ROMANTICKÁ CESTA PODÉL ZLATÉHO POTOKA  
Foto: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLED NA ŠUMAVU NABÍZÍ HRAD KAŠPERK  

Foto: KAPLIČKA PANNY MARIE POMOCNÉ NAD REJŠTEJNSKOU CESTOU  
Foto: SKVOSTNÝ VEGETARIÁNSKÝ BURGER V HOTELU KAŠPERK  
Foto: V MOTO MUZEU NAJDETE SPOUSTU SBĚRATELSKÝCH SKVOSTŮ  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   

 
   

24. Užívejte si divadla i v létě      

Title:  Užívejte si divadla i v létě  
Source:  Metro  
Date of Issue:  17.06.2015  



Page:  21  

Version:  Metro - Praha  
Issue:  115  

Column:  Kultura  
Creator:  IVETA BENÁKOVÁ  
Link web:  http://www.metro.cz   
Section:  Celostátní deníky  

 

Prázdninová představení nabídne Ungelt, Studio Dva i spolek Kašpar.  
 

Už dávno neplatí, že po dva měsíce letních prázdnin trvají i divadelní prázdniny. Podvanácté se 

budou moci diváci vypravit na METROpolitní léto hereckých osobností na Letní scéně Vyšehrad. 24. 
června jej zahájí hra Vše o mužích, hrát se bude až do 31. srpna. Program obohatí premiéra 
komediální one man show Boba Klepla Vysavač.  

Divadlo Ungelt má už desátým rokem svou Letní scénu ve starobylé malebné části Hradčan pod 
Loretou na Novém světě. Zde měla již včera premiéru hra Království boží na zemi, hrát se bude až 
do 31. srpna. Uvádět se bude i úspěšný původní muzikál Touha jménem Einodis s Martou 
Kubišovou a Anetou Langerovou v hlavních rolích. Nezávislý divadelní spolek Kašpar bude zase v 
létě hrát speciály Rozmarné léto a Mikulášovy prázdniny v Divadle v Celetné a už popatnácté 

vyrazí na hrad Kašperk.  
 

Foto: Bob Klepl ve hře Vysavač  

STUDIO D VA  
 

Mutace - Metro - Praha  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Jakub Špalek o 25 letech s Kašparem:  
 

Jakub Špalek (1968) byl před čtvrtstoletím u založení spolku Kašpar a stal se jeho principálem. Od 

roku 1994 je také ředitelem Divadla v Celetné, kde soubor hraje. Životní příběh divadelníka a 
herce zachytila Helena Třeštíková v časosběrném dokumentu Život s Kašparem (2013).  
 

- )S( Ten ale začíná v době, kdy ještě žádný Kašpar neexistoval. O divadlech vznikají dokumenty, 

až když se stanou slavnými. Kaš par je výjimečný v tom, že má ve filmu zachycený už svůj vznik. 
Jeden sociolog mě Heleně doporučil s tím, že je možné, že založím divadlo - znal mou práci i 
ambice. Natáčení začalo pět dní před revolucí, tedy 12. listopadu 1989. Původně jsme v březnu 
1990 ustavili Nezávislý spolek studentů a přátel DAMU - Kašpar, který zahrnoval mnoho aktivit a 
porevolučních snů. Já ale už v tu dobu chtěl především vést vlastní divadelní soubor a právě naše 

skupina pak zůstala ve spolku jediná aktivní.  
 

- )S( Když jste s Kašparem začínal, dokázal jste si představit, že to vydržíte dvacet pět let?  
 

http://www.metro.cz/
http://pravo.novinky.cz/


To asi ne. Byli jsme generační soubor a ty mají obvykle podstatně kratší životnost. Ale popravdě 

jsme často bojovali o holé přežití a na úvahy o tom, jak dlouho ještě vydržíme, nebyl ani čas, ani 
klid. A mě vždy zajímala spíše budoucnost. Dneska bych si přál, aby tady Kašpar byl i za patnáct 

nebo dvacet let. Ale počítám, že než ukončím svou vlastní divadelní činnost, skončí i Kašpar a já 
snad stihnu někomu předat Divadlo v Celetné, pokud možno bez dluhů a s úklonou.  
 

- )S( Takže Kašpar bez vás nebude?  
 

Myslím, že to tak musí dopadnout. Ve mně je pořád ten rok 1989, ten obrovský nádech, 

fanfarónství toho okamžiku. Na jeho základě Kašpar vzniknul, na základě snu, který dneska už 
mladá generace nesdílí. Je produktem doby, proto musí logicky zaniknout stejně, jako zanikne jeho 
doba. Možná se z něj odštěpí nějaké dva tři soubory, ale to už nebude má starost.  
 

- )S( Zmínil jste boj s existenčními krizemi. Která byla nejhorší?  
 

Začátkem devadesátých let Kašpar zažíval obrovský boom a slávu během dvou sezón v divadle 

Rokoko. A pak nás komplet poslali na dlažbu - celý soubor! To bylo hrozné. V podstatě nás to 

zničilo. Do roka po nuceném odchodu jsme v Kašparu zbyli čtyři. Později nastala velmi obtížná 

situace, když se radní Milan Richter "zamyslel" nad grantovou politikou - málem to odneslo několik 
divadel včetně nás.  
 

- )S( Máte spočítáno, kolik her jste za tu dobu nastudovali?  
 

Celkem jich bylo 106. Momentálně jich máme na repertoáru asi třicet. U zrodu nemalého procenta 

inscenací stála náhoda. Kašpar je jako lehká bitevní loď, kterou lze i rychle otočit, rychle s ní 
reagovat. Třeba Sláva vánoční vznikla jako večírek pro známé, nazkoušeli jsme ji za tři noci, bez 
kostýmů, bez scény, to všechno se přidalo až později.  
 

- )S( Mimo standardní představení vás lze vidět na různých open air festivalech nebo třeba na 

hradě Kašperk. Azaujalo mě, že provozujete i bytové divadlo. Jak vlastně vzniklo?  
 

Nemáme předplatitelské skupiny ani obchodní oddělení, hrajeme na volnou kasu, což nás nutí 

zkoumat, co a kdy lidi baví a přitahuje. Při -tom ale nechceme slevit na kvalitě repertoáru. Je to 
metoda pokusomyl. Vznik bytového divadla byla taky náhoda. Máme na Václavském náměstí 
zkušebnu, říkáme jí byt. Blížila se Noc divadel a naše dramaturgyně mě požádala, ať vymyslíme 
něco neobvyklého. A já navrhnul, že v té zkušebně zahrajeme Audienci. Hrají ji jen dva herci, 

odehrává se to celé v kanceláři pivovaru, jedna z postav - sládek -tam chodí několikrát na záchod. 
Tak jsme to zrealizovali a já pak mohl během představení chodit na opravdový záchod v tom 
našem bytě. Ale snadné to nebylo. Museli jsme postavit elevaci pro diváky, vymyslet šatnu, bar i 
jednoduchý systém osvětlení. No a dnes je z toho Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka, které má na 
repertoáru pět inscenací, hraje deset představení do měsíce a je vyprodané.  
 

- )S( Jsou věci, do kterých byste nešel, i kdybyste věděl, že by to znamenalo plné divadlo?  
 

Těch jsou spousty. Zkoušíme to, co nám přijde podstatné, nebo co nás prostě baví. Ona se ta 

budoucí návštěvnost stejně špatně odhaduje - je to taková alchymie, ve které aby se čert vyznal. 

Vkus diváků se pořád mění, jak jejich programové chutě, tak i představy o tom, kdy se hodí zajít 
do divadla. Velmi dynamicky se proměňují způsoby a podoby toho, jak tráví lidi svůj volný čas, a 
toho je kultura nedílnou součástí. Vposlední době mi třeba připadá, že se do kursu dostávají 
časově krátké inscenace, a to je trochu problém - zkrátit Shakespeara na hodinu můžeme, ale není 
to ono (smích).  
 

- )S( Jaká je vaše nejúspěšnější inscenace?  
 

Růže pro Algernon v hlavní roli s Honzou Potměšilem. Hrajeme ji už od února 1993.  



 

- )S( Nebál jste se Honzovi nabídnout tak velkou roli v oka -mžiku, kdy byl čerstvě doma po těžké 

autohavárii? Kašpar měl tehdy minimální zázemí, v divadle byla spousta schodů a do toho 
vozíčkář...  
 

Já některé věci raději nedomýšlím. Protože kdybych je domýšlel, tak bych je nikdy neudělal. Ato 

neplatí jen pro případ Honzy. Stejné je to třeba i s tím hraním na hradu Kašperk. Hrát divadlo 
venku je obecně problém kvůli počasí. Ale hrát na Kašperku, to je naprostá šílenost. Je to na 
Šumavě, kde nejvíc prší, jde o nejvýše položený hrad v Čechách, kde je největší zima. Navíc to je 

od nejbližšího parkoviště tři kilometry. Tam prakticky není šance uspět. A my tam hrajeme a je to 
krása! V případě Honzy to bylo o tom, že já se nerad bavím o nemocech. Když po tom strašném 
úrazu ležel v nemocnici, zašel jsem za ním jenom jednou, pak už ne. Můj šálek čaje je divadlo, ne 
nemoci. V okamžiku, kdy vyjel na vozíčku ze špitálu, nabídnul jsem mu roli, protože jsem nechtěl 
vnímat jinou realitu, než že jsme se dohodli na společné práci. Nějaký vozík pro mě nebyl 
dostatečný důvod naši původní dohodu měnit.  
 

- )S( Jako filmový herec jste měl raketový start - Šakalí léta, Jízda. Ale pak byl najednou ko -nec. 

Co se stalo?  
 

Divoká devadesátá léta pomalu končila. Mohl jsem krátce po Jízdě točit dva krásné scénáře, ale 

nesehnaly se na ně peníze. Pak se toho dlouho moc dobrého nerodilo, jen špatné seriály. Taky 
jsem v jednom účinkoval - Na lavici obžalovaných justice - a pamatuju si, jak jsem byl nešťastný. 
Styděl jsem se, že nejsem v divadle. Kaš -par je prostě moje děcko a já mám černé svědomí, když 
dělám něco jiného.  
 

Kašpar je produktem doby, proto musí logicky zaniknout stejně, jako zanikne jeho doba  
 

Foto Jan Handrejch  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Pražský divadelní spolek Kašpar si ani v létě nedopřává prázdniny, ale pokračuje v hraní jak ve 

svém domovském Divadle v Celetné ulici, tak i mimo Prahu.  
Jeviště Divadla v Celetné se už od 16. června proměnilo v říční lázně Antonína Důry z Vančurova 

románu Rozmarné léto a to se vším všudy – vodní hladinou, kabinkami i vozem kouzelníka 
Arnoštka. V režii Jakuba Špalka a v provedení Jana Potměšila, Miroslava Hanuše, Františka 

Kreuzmanna, Jana Zadražila, Miloslava Tichého, Elišky Mesfin Bouškové a dalších je Rozmarné léto 
v Celetné poetickou letní podívanou. Speciálním dárkem pro diváky je představení Rozmarné léto – 
bonus, které obsahuje to, co původní příběh vynechal, zatajil či opomenul. Repertoárovou 
novinkou je Rozmarné léto – koncert, které se uskuteční 23. června a nabídne přes dvacet písní z 
obou výše zmíněných večerů.  
Letos poprvé se Rozmarné léto vydá v zájezdové podobě i mimo Prahu, konkrétně do Brumova, 

Lomu a Plzně.  
Spolek Kašpar myslí i na děti, a tak se na domácí scéně do konce června a poté opět před 
nástupem do školy 30. a 31. srpna budou hrát Mikulášovy prázdniny.  
V srpnu již popatnácté mohou diváci s divadlem prožít večery na hradu Kašperk. Pod širým nebem 

http://pravo.novinky.cz/


s kulisami starobylých hradních zdí se bude hrát Othello (2.– 5. srpna) a Romeo a Julie (6.–9. 

srpna). Začátkem září se Kašpar přesune na tvrz Vlksice nedaleko Milevska, kde zahraje několik 
titulů ze svého repertoáru včetně pohádky O políbeném drakovi a písňového večera Chanson? 
Šanson!  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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JEDETE LETOS NA DOVOLENOU PO ČESKÝCH ZEMÍCH? MÁME PRO VÁS TIPY, KDE SE STAVIT NA 
DOBRÉ JÍDLO. AŤ UŽ PROJÍŽDÍTE OLOMOUCÍ, JIZERSKÝMI HORAMI NEBO JSTE VYRAZILI NA 

ŠUMAVU, DOBRÉ JÍDLO SI MŮŽETE DÁT VŠUDE.  
 

1. Olomoucký kraj  
 

Atmosféra Francie na Hané  
 

Olomouc se může pochlubit krásným historickým centrem, jehož půvabnou atmosféru doplňuje 

bezpočet kaváren – univerzitní město velký počet mladých obyvatel nezapře.  
Jednou z nejkrásnějších kaváren je Café la fée, ve které najdete skutečně francouzskou pohodu. 
Výborná káva, lahodné koláče domácí výroby a limonády z čerstvého ovoce jsou jen zlomkem 
zážitků, které vás tam čekají. Více info získáte na jejich facebookových stránkách.  
 

Do Olomouce za špičkovou kuchyní  
 

Během našeho účinkování na olomouckém Garden Food Festivalu jsme se seznámili s šéfkuchaři 

restaurace Atmosphere Markem Váňou a Romanem Loubalem. Atmosphere je designová 
restaurace zaměřující se na zážitkovou gastronomii. Možná trochu netradiční pokrmy sledující 
světové trendy i degustace se špičkovými kuchaři, to je jejich vizitka. Až se budete chtít stavit v 
jednom z nejlepších podniků na Hané, raději si dopředu rezervujte místo u stolu. Bývá plno!  
 

Borůvkový koláč  
 

forma o O 26 cm příprava: 35 minut + tuhnutí 260 g máslových sušenek, 100 g másla + na 
vymazání, trocha mléka, 500 g polotučného tvarohu, 250 g cream cheese, 150 ml smetany ke 

šlehání, 100 g moučkového cukru, 500 g borůvek Troubu zapněte na 170 °C.  
Sušenky rozdrťte v mixéru, smíchejte s rozpuštěným máslem a vypracujte těsto.  
Podle potřeby přidejte pár lžic mléka. Hladké těsto rozprostřete do vymazané a pečicím papírem 
vyložené formy. Okraj by měl být asi 2 cm vysoký. Pečte 10 až 15 minut dozlatova. Prošlehejte 
tvaroh, cream cheese a moučkový cukr. Smetanu vyšlehejte dotuha a opatrně zapracujte do 
tvarohové směsi. Vmíchejte asi 100 g borůvek a nalijte na vychladlý korpus. Ozdobte a nechte 
ideálně přes noc ztuhnout v ledničce.  
 

Mořský vlk s omáčkou  
 

http://www.mf.cz/


4 porce příprava: 30 minut + odležení 300 g hladké mouky, 4 žloutky + 1 vejce na potření, olivový 

olej, 150 g špenátu, 100 g ricotty, sůl a pepř, 4 filety z mořského vlka po 150 g, 300 g chřestu, 50 
g másla HOLANDSKÁ OMÁČKA 3 žloutky, 3 cl bílého vína, 100 g přepuštěného másla, šťáva z 1 

citronu, sůl a pepř Hladkou mouku zadělejte se 3 žloutky a lžící oleje.  
Nechte odležet v ledničce.  
Vyválejte dva tenké pláty.  
Špenát spařte a smíchejte s ricottou, solí a pepřem.  

Na plát klaďte ricottu v 5cm rozestupech. Potřete vejcem, překryjte druhým plátem, umačkejte a 
vykrájejte ravioli. Vařte 3 minuty. Filety na kůži nařízněte. Osolte, opepřete a 3 minuty opékejte 
kůží dolů. Otočte a minutu dopečte.  
Nad párou vyšlehejte žloutky s vínem do pěny. Zašlehejte přepuštěné máslo a dochuťte. Chřest 
vařte 3 minuty do poloměkka a orestujte.  
 

2. Pošumaví  
 

Prvotřídní hovězí v Kašperkách  
 

Přímo v srdci kašperského údolí, ve městě Kašperské Hory, můžete strávit skvělé prázdniny nebo 

se tam prostě jen stavit na oběd v podobě poctivé šumavské kuchyně v moderním kabátě. 
Šéfkuchař Marcel Ondera sbíral zkušenosti 15 let v zahraničí a má za sebou i kurz jihoamerické 
kuchyně, takže o přípravě steaků ví snad všechno.  
 

Zelená farma v Pošumaví  
 

Na dobrý steak potřebujete dobré maso. V Hotelu Kašperk ho berou z farmy Jiřího Zeleného. Jeho 

stádo dnes čítá kolem 100 kusů masného skotu a stejné množství mléčného. Z masných plemen 
chová plemena Hereford a Simmental. Jejich maso lze zakoupit mimo jiné v prodejně na statku či 
objednat si přes e-shop.  
Na farmě se můžete ubytovat v krásném penzionu a nasát tak správnou atmosféru.  
 

Hovězí pupek s hranolky  
 

4 porce příprava: 45 minut 800 g hovězího pupku fl ank-fl ap, olivový olej, 3 snítky rozmarýnu, 4 

stroužky česneku, bobkový list, 1 lžíce balzamikového octa, 100 ml červeného vína, 4 žampiony 
portobello, holandská omáčka (viz recept na str. 117), 1 lžička estragonu, sůl Maldon, 1 lžíce octa, 
5 brambor typu B, 50 g másla, 2 rajčata, rostlinný olej na smažení, 4 saláty little gem, Caesar 
dresink, parmazán Hovězí fl ank naložte do olivového oleje, rozmarýnu, bobkového listu a česneku. 
Přidejte lžíci balzamikového octa a červené víno. Stejně marinujte žampiony. Holandskou omáčku 

smíchejte s estragonem. Vodu v hrnci přiveďte k varu, přidejte sůl, ocet a brambory nakrájené na 
hranolky. Vařte 7 až 10 minut podle velikosti hranolků. Poté prudce zchlaďte a osušte. Na olivovém 
oleji zprudka opečte pupek ze všech stran. Osolte, opepřete, vyjměte z pánve a do ní vložte trochu 
másla, žampiony a rajčata. Zprudka je orestujte a i s masem vložte na 5 minut do trouby 
předehřáté na 180 °C. Mezitím usmažte hranolky. Salát little gem smíchejte s dresinkem Caesar a 
parmazánem. Maso vyjměte z trouby a nechte 1 až 2 minuty odležet. Podávejte společně s 
hranolky, Caesar salátem a omáčkou.  
 

Na pivo do pivovaru U Švelchů  
 

V Kašperských Horách a okolí nenajdete pouze skvělé maso. Čtvrt hodiny cesty autem od 

Kašperských Hor zahájil výrobu piva pivovar U Švelchů. Sušice má tak vlastní pivo po 65 letech. 
Původní pivovar pravovárečného měšťanstva vyhořel v roce 1707 a následně byl postaven nový, 
který fungoval do roku 1949. Po mnoha letech tak můžete ochutnat například 10° Sušičák, světlé 
výčepní lehké pivo se střední hořkostí. Dále je v nabídce světlé 12° a polotmavé 12°. Pivovar se 
nachází v restauraci Bouchalka, budově z 19. století. V zimě i v létě pivovar vaří ještě doplňkové 

speciály 11° a 13°. Pivo si můžete na místě koupit ve skleněných láhvích. Kromě chlazeného moku 
si přijdou na své i gurmeti. Jídelní lístek v restauraci pomáhal připravovat Marcel Onder, šéfkuchař 
z Hotelu Kašperk. Najdete na něm především sezonní nabídku připravenou z lokálních surovin, 
například carpaccio z čerstvé marinované řepy, hovězí burger nebo hranolky z kapra. K pivu si 



určitě dejte klasiku, jako jsou vepřová žebra dušená na pivě nebo vepřové koleno na pivě. Během 

týdne se v restauraci podává polední menu, ke kterému si můžete objednat vybrané pivo za 
symbolickou cenu.  
 

3. Orlické hory  
 

Zapomenuté chutě babiček  
 

Pokud se vydáte s rodinou na hrad Potštejn, stavte se na oběd (nebo klidně večeři, mají tu i 

penzion) v Hostinci U Hubálků.  
Kuchyni velí sám pan Hubálek, který si zakládá na čerstvých regionálních surovinách, včetně ryb, 
které mají v akváriu přímo v restauraci, aby byly vždy opravdu 100% čerstvé. Receptury pocházejí 
z prababičkovských kuchařek, ostatně babička pana Hubálka byla tak dobrá kuchařka, že si kvůli ní 
vybral svoje povolání.  

Ochutnat a případně zakoupit s sebou můžete i jejich domácí marmelády, v létě si dát jejich 
domácí zmrzlinu (rebarborová je vyhlášená široko daleko) a zchladit se některým z regionálních 
piv, kterých je na čepu vždy hned několik. Loni se zdejší kuchyně dostala mezi 10 nejlepších 
restaurací Královéhradeckého kraje a vy zdejší menu musíte také ochutnat. Ostatně, na jídlo se 

sem prý sjíždějí nároční strávníci z celého kraje.  
 

Káva od hraběte  
 

Zajímavým turistickým i kulturním cílem tohoto regionu je bezesporu zámek Kinských v Kostelci 

nad Orlicí. Tam rozhodně neprojděte bez povšimnutí kolem Toniovy kavárny, kterou provozuje 
Kristián Kinský, pokračovatel slavného hraběcího rodu. Kromě výborné kávy nezapomeňte 
ochutnat některý ze zdejších skvělých moučníků, z nichž většina se peče podle starých rodinných 
receptur. Pokud si navíc zakoupíte vstupenku na zámek, získáte slevu na konzumaci v kavárně. Ta 
nabízí posezení i na letní zahrádce, dětský koutek a venkovní hřiště pro nejmenší návštěvníky, 
navíc vás sem pustí i s pejskem. Toniovu kavárnu si kromě toho můžete pronajmout i pro pořádání 

oslav nebo třeba svatby.  
 

4. Jizerské hory  

 

Středomoří pod horami  
 

Pokud se vám už přejedly krajové speciality, vyrazte za francouzský a středomořský výlet do Villy 

Bílý Mlýn v Liberci. Penzion s restaurací najdete nedaleko Liberecké přehrady a mají tu i vlastní 
udírnu, takže o zábavu i kulinářské zážitky budete mít postaráno.  
Ostatně zdejší zoo, botanická zahrada a Jizerské hory za humny skýtají vyžití pro sportovce i 
rodiny s dětmi. Zdejší kuchyni vládne pevnou rukou Marek Jelínek, který má dlouholetou praxi v 
síti restaurací Ambiente. Jeho zástupce Jan Baťka zase rád cestuje a sbírá inspiraci. Zdejší příprava 
ryb je vyhlášená po celém okolí!  
 

5. Jižní Čechy  
 

Krčínovy ryby v Krumlově  

 

Pokud navštívíte Český Krumlov, můžete svůj pobyt strávit v hotelu Krčínův dům. Ten se nachází 
přímo v historickém centru a všechny zdejší krásy tak budete mít přímo na dlani, včetně 

autentické atmosféry. Dům, ve kterém se hotel nachází, skutečně v 16. století patřil slavnému 
rybníkáři Jakubu Krčínovi z Jelčan a Sedlčan. Z téže doby pocházejí i původní fresky, které jsou k 
vidění v interiéru restaurace. Tam si pochutnáte na specialitách české i světové kuchyně, zajít sem 
můžete i na degustační večery. Co na stole ale rozhodně nikdy nechybí, jsou jihočeské ryby!  
 

6. Jeseníky  



 

Letní i zimní hrátky v Dolní Moravě  

 

Možná trochu zapomenutým koutem Čech je okolí Králického Sněžníku.  

Tamější hory lákají turisty v zimě i v létě, kdy je tam bohatá nabídka cykloturistických tras včetně 
zajímavých single trailů (v protisměru ani v prudkém kopci nikoho nepotkáte), skvělý zážitek 
nabízí i Stezka v oblacích – trasa vybudovaná ze dřeva ve výšce 55 m.  
Zejména děti pak ocení sešup toboganem zpátky na zem. Skvělé ubytování i kuchyni najdete 
například ve Wellness hotelu Vista, který je součástí celého sportovního a rekreačního resortu Dolní 

Morava. Děti jsou vítány, je tam pro ně nachystaná řada zážitků. A dá se předpokládat, že spousta 
z nich bude bavit i dospělé.  
 

Jak najít dobrou restauraci v okolí? NEBOJTE SE VYUŽÍVAT INTERNET A NAJDĚTE SI RESTAURACI 
PODLE SVÉHO GUSTA. TADY JSOU NAŠE TIPY, KDE HLEDAT A NESPLÉST SE!  
 

*RESTU. CZ Restu.cz je největší průvodce restauracemi u nás. Funguje jako rezervační portál pro 

více než 2300 restaurací. Téměř 70 tisíc ověřených recenzí zaručuje spolehlivost. K dispozici je i 

jako mobilní aplikace a můžete sbírat věrnostní body. *ZOMATO. CZ Zomato je restaurační 

průvodce, který působí globálně – momentálně ve 26 zemích světa. U nás se v současnosti 
soustředí na Prahu a Brno, kde v databázi najdete nejen všechny restaurace, ale i bary, kluby, 
kavárny, jídelny a bistra.  
Ke spolehlivému vyhledávání ho ale využijete po celé republice. Časem přibude třeba objednávání 
jídla, rezervace i placení přes mobilní telefon.  
*SCUK. CZ Scuk založil známý bloger pan Cuketka a recenze do něj píšou sami uživatelé. Tamější 
hodnotitelé, rekrutující se z Cuketkových čtenářů, jsou na jídlo nároční a jimi doporučený podnik 

bude opravdu stát za to. Nevýhodou je poměrně malý záběr, výhodou hodnocení a diskuse na 
konkrétní gastronomické téma.  
 

Foto: Café la fée Ostružnická 13 Olomouc  

FOTO: ARCHIV RESTAURACÍ A FRANTIŠEK GEBR  
 

Foto: Restaurace Atmosphere Galerie Šantovka, Polská 1, Olomouc www.atmosphere-restaurant.cz  

Foto: Marek s Romanem mají za sebou mimo jiné stáž u Romana Pauluse  
Foto: Marcela Onderu a Jiřího Zeleného spojuje láska ke kvalitní gastronomii a zejména masu  

Foto: Farma Zelený Drouhaveč 3, pošta Kolinec www.farmazeleny.cz  
Foto: Hotel Kašperk Náměstí 3, Kašperské Hory www.hotelkasperk.cz  
Foto: V otevřeném pivovaru si pochutnáte nejen na sušickém pivu, ale také na sezonní kuchyni  
Foto: Pivovar U Švelchů Nuželická 25, Sušice, www.pivovarusvelchu.cz  
Foto: Hostinec U Hubálků Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí www.uhubalku.cz  
Foto: Ovoce z nedalekých sadů v Synkově, ryby z Kolowratských rybníků, pečivo z rodinného 
pekařství U Křížků – na regionální suroviny U Hubálků narazíte na každém kroku  

Foto: Hostinec U Hubálků je svojí poctivou kuchyní vyhlášený široko daleko. I proto, že jsou zde 
vítány jak rodiny s dětmi, tak cyklisté  
Foto: Toniova kavárna Komenského 266, Kostelec nad Orlicí www.zamekkostelecno.cz  
Foto: Toniovu kavárnu najdete v zahradě kosteleckého Nového zámku  
Foto: Villa Bílý Mlýn Svobody 295/30, Liberec www.bilymlyn.cz  
Foto: Villa Bílý Mlýn je ideálním výchozím bodem pro výlety do přírody. A když se vám nikam 

nechce, děti se vyřádí na zahradě.  
Foto: Hotel Krčínův dům Kájovská 54 Český Krumlov www.krcinuvdum.hotely-krumlov.cz  

Foto: V restauraci pojmenované po slavném rybníkáři si užijete nejen regionální kuchyni, například 
zdejší králík a vepřová panenka patří mezi majstrštyky  
Foto: Wellness hotel Vista Velká Morava 46, Dolní Morava, www.dolnimorava.cz  
Foto: Jeseníky lákají krásnou scenerií, kvalitními hotely i skvělým vyžitím pro sportovce i rodiny s 
dětmi  

Foto: Šéfkuchař Petr Svoreň využívá především čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů a 
dodavatelů  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Pražská scéna Jakuba Špalka nabídne o divadelních prázdninách nejen svá "hradní" představení  
 

Praha – Jak je to krásné býti kadeřavým... Říční lázně Antonína Důry se vracejí. Přesněji – 

legendární představení Rozmarné léto, s nímž Kašpar Divadlo v Celetné oslavilo už dvě stě repríz, 
se znovu přesouvá na hradby Kašperku.  

"Na začátku byl zájem pana kastelána mít Vančurovo ‚léto‘ u sebe. A letos už budeme na Kašperku 

popatnácté," říká pyšně principál této pražské scény Jakub Špalek. "Zájem o inscenaci ve 
středověkých kulisách neubývá." Slavná adaptace Vančurovy novely sklízí úspěch od premiéry 
svou originální scénou, jež zahrnuje reálnou vodní plochu, kabinky, lehátka a molo. Na Kašperku ji 
potkáte zítra, poté koncem července a také v sedmi srpnových termínech. "Jsme poctěni, že 
můžeme rok co rok vítat tohle vynikající představení u nás," potvrzuje kastelán Zdeněk Svoboda. 
"Tvůrci v něm projevili cit pro spojení divadla a památek. A každým rokem je vyprodáno."  

Kašpaři tu rozehrávají známý příběh jen v kostýmech, bez kulis, ty dělá na místě jen hrad. 
Adostatečně. "Přijíždějí sem okolní obyvatelé, Pražáci, ale i zahraniční diváci," upozorňuje kastelán, 
který na svém hradě (mimochodem nejvýše položeném v Čechách) nabízí kapacitu pro 288 lidí. 
"Bývají to úžasné zážitky – nikdy nevíte, jestli bude zrovna vítr, přijde déšť nebo vypadne 
elektrika," dodává Jan Potměšil, jenž hraje v představení Antonína Důru. "Když je čistá noc, ticho 
tu ruší jen ovce. Býváme svědky nevídaných kulis, jednou třeba zvolna přicházela bouře z 
německé strany a hra hned dostala temnější náboj." Soubor se prý na hrad těší celý rok, přes den 

podniká výlety, večer se hraje. A občas zažívají kuriózní momenty, například musí v brnění obíhat 
vesnici, aby se dostali na druhou stranu jeviště. To se týká hlavně druhé inscenace, kterou tu 
Kašpaři hrají – Othella. Zatímco ve "Vančurovi" potkáte kromě Potměšila také Miroslava Hanuše, 
Evu Elsnerovou, Jana Zadražila či Tomáše Stolaříka, v Shakespearově žárlivci uvidíte Jana 

Potměšila, Adriana Jastrabana a Alenu Dolákovou.  
Od Shakespeara tu uvidíme také Romea a Julii a pro dětské publikum jsou tu Mikulášovy 

prázdniny. "Zjistili jsme, že si lidé často berou kvůli tomu i dovolenou," usmívá se Špalek. A žádné 
představení není nedostupné. "I když bývá vyprodáno, vždycky se místo pro zájemce na poslední 
chvíli najde," upozorňuje Jan Potměšil. Jako bonus má divadlo pro své diváky připraveno Rozmarné 
léto v zájezdové verzi pod širým nebem v Brumově a také tzv. Rozmarný večer na návsi jihočeské 
vesničky Lom. Kdo by nestihl nic z toho, může se začátkem září vypravit také do vodní tvrze ve 
Vlksicích nedaleko Milevska, kde jsou na programu kromě Romea také další "kašparovská" 
představení Audience, Draci noci a Chanson? Šanson!  
 

Foto: ROZMARNÉ LÉTO. Eva Elsnerová (Kateřina Důrová) a Míla Tichý (Kouzelník Arnoštek).  
Foto: Michal Hladík  
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« zpět na obsah   

   

 
   

29. Trocha letního rozmaru s Kašpary      

Title:  Trocha letního rozmaru s Kašpary  

Source:  Pražský deník  
Date of Issue:  25.06.2015  
Page:  14  
Issue:  147  
Column:  Publicistika  
Creator:  JANA PODSKALSKÁ  
Link web:  http://www.prazsky.denik.cz/   

http://www.zdarsky.denik.cz/
http://www.prazsky.denik.cz/


Section:  Regionální deníky - Praha  

Publish in:  Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský deník; Mělnický deník; 
Kutnohorský deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; 

Kladenský deník; Příbramský deník; Hradecký deník; Chrudimský deník; 
Jičínský deník; Náchodský deník; Orlický deník; Pardubický deník; 
Rychnovský deník; Svitavský deník; Krkonošský deník; Plzeňský deník; 
Plzeňský deník jih; Chebský deník; Domažlický deník; Klatovský deník; 

Rokycanský deník; Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník; 
Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; Liberecký deník; 
Jablonecký deník; Litoměřický deník; Mostecký deník; Teplický deník; 
Ústecký deník; Žatecký a lounský deník; Bruntálský a Krnovský deník; 
Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Havířovský deník; Karvinský deník; 
Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský deník; Moravskoslezský deník  

 

Pražská scéna Jakuba Špalka nabídne o divadelních prázdninách nejen svá "hradní" představení  
 

Praha – Jak je to krásné býti kadeřavým... Říční lázně Antonína Důry se vracejí. Přesněji – 

legendární představení Rozmarné léto, s nímž Kašpar Divadlo v Celetné oslavilo už dvě stě repríz, 
se znovu přesouvá na hradby Kašperku.  

"Na začátku byl zájem pana kastelána mít Vančurovo ‚léto‘ u sebe. A letos už budeme na Kašperku 
popatnácté," říká pyšně principál této pražské scény Jakub Špalek. "Zájem o inscenaci ve 

středověkých kulisách neubývá." Slavná adaptace Vančurovy novely sklízí úspěch od premiéry 
svou originální scénou, jež zahrnuje reálnou vodní plochu, kabinky, lehátka a molo. Na Kašperku ji 
potkáte zítra, poté koncem července a také v sedmi srpnových termínech. "Jsme poctěni, že 
můžeme rok co rok vítat tohle vynikající představení u nás," potvrzuje kastelán Zdeněk Svoboda. 
"Tvůrci v něm projevili cit pro spojení divadla a památek. A každým rokem je vyprodáno."  
Kašpaři tu rozehrávají známý příběh jen v kostýmech, bez kulis, ty dělá na místě jen hrad. 

Adostatečně. "Přijíždějí sem okolní obyvatelé, Pražáci, ale i zahraniční diváci," upozorňuje kastelán, 
který na svém hradě (mimochodem nejvýše položeném v Čechách) nabízí kapacitu pro 288 lidí. 
"Bývají to úžasné zážitky – nikdy nevíte, jestli bude zrovna vítr, přijde déšť nebo vypadne 
elektrika," dodává Jan Potměšil, jenž hraje v představení Antonína Důru. "Když je čistá noc, ticho 
tu ruší jen ovce. Býváme svědky nevídaných kulis, jednou třeba zvolna přicházela bouře z 
německé strany a hra hned dostala temnější náboj." Soubor seprýnahrad těší celý rok, přes den 
podniká výlety, večer se hraje. A občas zažívají kuriózní momenty, například musí v brnění obíhat 

vesnici, aby se dostali na druhou stranu jeviště. To se týká hlavně druhé inscenace, kterou tu 
Kašpaři hrají – Othella. Zatímco ve "Vančurovi" potkáte kromě Potměšila také Miroslava Hanuše, 

Evu Elsnerovou, Jana Zadražila či Tomáše Stolaříka, v Shakespearově žárlivci uvidíte Jana 
Potměšila, Adriana Jastrabana a Alenu Dolákovou.  
Od Shakespeara tu uvidíme také Romea a Julii a pro dětské publikum jsou tu Mikulášovy 
prázdniny. "Zjistili jsme, že si lidé často berou kvůli tomu i dovolenou," usmívá se Špalek. A žádné 
představení není nedostupné. "I když bývá vyprodáno, vždycky se místo pro zájemce na poslední 

chvíli najde," upozorňuje Jan Potměšil. Jako bonus má divadlo pro své diváky připraveno Rozmarné 
léto v zájezdové verzi pod širým nebem v Brumově a také tzv. Rozmarný večer na návsi jihočeské 
vesničky Lom. Kdo by nestihl nic z toho, může se začátkem září vypravit takédo vodní tvrze ve 
Vlksicích nedaleko Milevska, kde jsou na programu kromě Romea také další "kašparovská" 
představení Audience, Draci noci a Chanson? Šanson!  
 

Foto: ROZMARNÉ LÉTO. Eva Elsnerová (Kateřina Důrová) a Míla Tichý (Kouzelník Arnoštek).  

Foto: Michal Hladík  
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Hradecký deník; Chrudimský deník; Jičínský deník; Náchodský deník; Orlický deník; Pardubický 
deník; Rychnovský deník; Svitavský deník; Krkonošský deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník jih; 
Chebský deník; Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Sokolovský deník; 
Tachovský deník; Karlovarský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; 

Liberecký deník; Jablonecký deník; Litoměřický deník; Mostecký deník; Teplický deník; Ústecký 
deník; Žatecký a lounský deník; Bruntálský a Krnovský deník; Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; 
Havířovský deník; Karvinský deník; Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský deník; 
Moravskoslezský deník  
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Letní scény vybral Tomáš Šťástka  
 

Pražské Divadlo v Celetné zůstává jako jedna z mála scén otevřené přes celé léto a nabízí 
zájemcům bohatý program. Vedle inscenace Vančurova Rozmarného léta (na fotce), které je na 

programu divadla už od roku 2007, se diváci mohou těšit na Mikulášovy prázdniny a grotesku 

Bluff, vše v podání domovského souboru Kašpar. Celetná dále od 13. do 18. července hostí taneční 
festival Nultý bod. První týden v srpnu se opět rozjede divadelní produkce na hradě Kašperk, kde 
Kašpar zahraje shakespearovské kusy Othella i Romea a Julii. V tu dobu bude v Celetné stejně 
jako loni hostovat brněnský Buranteatr, který přiveze hry Létající dítě, Pán s kaméliemi či 
Fernando Krapp mi napsal dopis.  
 

Letní scéna Divadlo Ungelt  
 

Již tradiční letní produkci pražského Divadla Ungelt na hradčanském Novém světě letos zahájila 

premiéra Williamsova dramatu Království boží na zemi s Jitkou Čvančarovou v hlavní roli. Vedle 
novinky se diváci mohou těšit na osvědčené kusy z produkce divadla. Mezi ně patří úspěšná hra 
Pan Halpern a pan Johnson s Petrem Kostkou a Františkem Němcem, Kurtizána se Chantal Poullain 
a Igorem Orozovičem či muzikál Touha jménem Einodis s Martou Kubišovou a Anetou Langerovou. 
Speciálním hostem Letní scény bude opět kus příbramského Divadla Antonína Dvořáka nazvaný 
Drobečky z perníku, v němž exceluje Thálií oceněná Simona Stašová.  

 

Léto hereckých osobností Studio DVA  
 

Tradiční přehlídku na pražské Letní scéně Vyšehrad, kterou produkuje Studio DVA, letos oživí 

premiéra komediální one man show Boba Klepla Vysavač. Dvanáctý ročník takzvaného 
Metropolitního léta hereckých osobností uvítá reprízy her Vše o mužích, Vše o ženách, Ženy přežijí 
a Kutloch aneb I muži mají své dny. Chybět nebude ani Hvězda s Evou Holubovou a loňský 
premiérový titul Hovory o štěstí mezi čtyřma očima. Již pátým rokem budou v rámci Letní scény 
uvedeny koncerty, na Vyšehrad zavítá Szidi Tobias, Dan Bárta, Lenka Filipová, Věra Špinarová či 

Laura a její tygři s Ilonou Csákovou. Hrát se bude i v kamenné scéně Studia DVA na Václavském 
náměstí, kde v rámci Léta slovenských hvězd vystoupí bratislavské soubory Ateliér Maroša 
Kramára, Štúdio L+S, Divadlo Aréna či GUnaGU. Hned ve dvou hrách se zde představí Emília 
Vášáryová.  
 

Otáčivé hlediště Jihočeské divadlo  

 

Tradiční českokrumlovská letní scéna, kterou provozuje Jihočeské divadlo, zahájila letošní provoz 
premiérou Zelenkovy inscenace Pes baskervillský s Karlem Rodenem v roli Sherlocka Holmese. 

Vedle hlavního taháku nabízí otočná rarita v zámeckých zahradách další zajímavé kusy. Z činohry 
láká na Tři mušketýry či Goldoniho Sluhu dvou pánů v režii Jiřího Menzela. Z českobudějovického 
Malého divadla do krumlovského plenéru dorazil Baron Prášil s Romanem Nevěčným v hlavní roli. Z 
další produkce můžou diváky zaujmout opery Carmen a Rusalka či balet Labutí jezero.  
 

Foto:  

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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Tohle malebné město na úpatí Šumavy uspokojí každého. Milovníci přírody ocení horské výlety 

zdejší krajinou. Sportovci si určitě vyberou některou z cyklistických tras. Na své si tu přijdou i 
příznivci kultury – to kvůli spoustě muzeí a divadelním programům na zdejším hradě. Vítejte v 
Kašperských Horách.  
 

1 Hrad Kašperk je nejvýše položený královský hrad v Čechách (886 m n. m.). Postavit jej nechal 

Karel IV. Není však jisté, zda sem osobně vůbec kdy zavítal. Byl postaven na ochranu hranic a také 
obchodní stezky z Pasova. Zdejší kastelán Zdeněk Svoboda se snaží pro návštěvníky připravovat 
netradiční expozice.  

Momentálně tu nabízejí dva druhy prohlídek: Život na hradě, ta přibližuje, jak to na hradě kdysi 
vypadalo, což rozhodně zaujme děti, a pak Stavba hradu, při které se turisté poučí o tom, jak 
náročné bylo hrad v horách postavit. Průvodci při prohlídkách využívají i audiovizuální prostředky, 
díky kterým se návštěvník ocitne třeba uprostřed požáru, kterému hrad podlehl v 15. století, aby 
byl pak znovu vystaven. "Expozice připravujeme na bázi tří P: podívat se, poučit se a představit 
si," přibližuje kastelán Zdeněk Svoboda, jak program se svým týmem vymýšlí.  
 

2 Hradní mazlíčci  
 

Tím nejoblíbenějším je hradní kočka Alžběta – na snímku. Žijí tu ale i ovce,které spásají trávu na 

okolních kopcích.  
Jsou tu místo travních sekaček.  
 

3 Nejcennější stavba  
 

Je jí raně gotický kostel svatého Mikuláše. Najdete ho spolu s hřbitovní kaplí svaté Anny asi jeden 

a půl kilometru od centra města na zdejším hřbitově. Vážit cestu sem se vyplatí. Uvidíte tu původní 
fresky z počátku jeho výstavby i malovaný trámový strop z roku 1700. Mohutná bazilika okouzlí 

jedinečnou akustikou. Jen pozor, aby se tu nelekly děti – momentálně tu totiž mají vystavenu i 
starou, notně zaprášenou černočernou rakev, na níž leží skutečná lidská lebka.  
 

4 Výlety Značené trasy na dlouhé i kratší vycházky začínají u turistického rozcestníku na hlavním 

náměstí v Kašperských Horách. Zhruba tříkilometrová trasa vede po zelené značce na hrad, 
zvládnete ji i s dětským kočárkem. Náročnější je čtyřkilometrová trasa na Kašperk po modré přes 

zříceninu Pustý hrádek.  
 

5 Cyklistika Kolem města vede hned několik číslovaných cyklostezek, krásné okruhy malebnou 

šumavskou krajinou se dají naplánovat i mimo značené trasy.  
 

6 Rafting  
 

Ten můžete trénovat na řece Otavě. Lodě tu i půjčují.  



 

7 Ubytování s bazénem  

 

Pokud se turista rozhodne v Kašperských Horách přespat, vyplatí se – zvláště v létě – nocovat 

přímo v hotelu Kašperk na náměstí. A není to jen kvůli vyhlášené kuchyni. Mají tu totiž jeden 
unikát – jeden z největších hotelových bazénů v Česku. "Na délku měří 17,5 metru a na šířku 6 
metrů. Navíc je tu skvělá voda," říká ředitel hotelu Adam Hetmánek.  
Zvenčí do něj ale nikoho nepustí, je určen výhradně pro hotelové hosty.  
 

8 Úpravna zlaté  
 

rudy Těžba zlata bývala hlavní obživou zdejšího obyvatelstva. Kašperský zlatonosný revír byl 

největším zdrojem zlata dokonce pro celé království. Město bylo díky tomu bohaté. V roce 1988 se 
podařilo odkrýt část výrobních objektů zdejších starých havířů. Úpravna sloužila k pražení zlaté 
rudy, kterou odtud dále dopravovali ke speciálním drtírnám a mlýnům na zlato.  
 

9 Muzeum motocyklů  
 

Budova v rohu náměstí v Kašperských Horách jen kousek od zdejší policejní stanice, kde se točil 
seriál Policie Modrava, skrývá Muzeum historických motocyklů. Mají tu 70 motocyklů, 35 kol a 
dětské kočárky. Je to největší soukromá sbírka v České republice. "Je v tom čtyřicet let práce.  

Do roku 1990 jsem ještě s některými kusy závodil, teď už to kvůli třem muzeím, která máme tady 
v okolí, nestíhám. Kočárky zase sbírá moje žena," přibližuje svou netradiční zálibu, z níž se stala 
profese, majitel sbírky Zdeněk Bálek. Když sem zavítáte, provede vás osobně a povypráví spoustu 
zajímavostí o svých motorkách. Třeba, že motocykl značky JAC je jediným dochovaným 
exemplářem. Pochází z roku 1930. Nebo že většina vystavených motorek je pořád schopná 
provozu.  
 

10 Kuchař s kurzem v CIA  
 

Marcel Onder, který velí týmu kuchařů v restauraci hotelu Kašperk, se může chlubit kurzem v CIA, 

který absolvoval ve Spojených státech. Je to prestižní kuchařská škola Culinary Institute of 
America. "S tajnou službou to má společné jen tu zkratku," směje se Marcel Onder.  
 

- Prozraďte tři důvody, proč přijet do Kašperských Hor?  
 

V první řadě je tu Kašperk, krásný hrad, pak kouzelná příroda a také tu dobře vaříme. Podáváme 
kvalitní jídlo, které vaříme z produktů farem v okolí, a zatím to naše hosty oslovuje.  
 

- Před pár měsíci jste se sem vrátil z Irska. Jak jste se tam dostal?  
 

Jsem vyučený řezník-uzenář a také kuchař, mám i průmyslovku na zpracování masa. V roce 2001 

přišla šance vyjet ven, řekl jsem si, že pojedu na rok a naučím se anglicky. Irsko bylo tehdy 
ekonomický tygr, potřebovali a brali lidi z Východu, takže nebyl problém dostat tam pracovní 

povolení. Odjel jsem a z jednoho roku bylo patnáct.  
 

- Měl jste rozjetou kariéru v Irsku, přesto jste se vrátil  
 

do Kašperských Hor. Co vás sem táhlo? Najednou přišla nabídka z hotelu Kašperk, já tady párkrát 

s klukama vařil o dovolené, asi to majiteli chutnalo. Říkal jsem si, že jsem se stejně chtěl za dva 
roky vrátit kvůli rodičům, kteří stárnou. Kuchařina je navíc docela běs, pracujete od rána do noci, 
když chcete udělat nějakou kariéru, jste v práci denně od devíti do půlnoci, šest dní v týdnu. To se 
pak chce člověk dostat trochu do klidu. Jako ukázkový recept jste pro nás zvolil pstruha. Proč? 



Máme je tu výborné. Asi 15 kilometrů odtud je líheň, kde chovají pstruhy potočáky v perfektní 

kvalitě. Filetujeme a zpracováváme si je tu sami, v zimě z toho děláme i rybí polévku. Hosté dnes 
žádají filety, aby tam neměli kosti. Filetování ryb není žádná legrace: Jak dlouho trvá vám? Tak 

devět sekund – udělám nožem jeden tah a pak druhý. V Irsku jsme pořád filetovali mořské ryby, 
tak to mám za ta léta docela v ruce.  
 

---  
 

Pstruh na grilu s omáčkou beurre blanc  
 

PRO 4 OSOBY  

- 2 větší pstruzi  
- 1 lilek  
- 1 cuketa  

- 3 různobarevné papriky  
- 1 červená cibule  
- 3 stroužky česneku  
- 3 lžíce olivového oleje  

- sůl maldon nebo obyčejná  
 

Omáčka BEURRE BLANC:  

- 1 menší cibule  
- 100 ml bílého vinného octa  
- 1 bobkový list  
- 1 citron  

- 300 ml smetany  
ke šlehání  
- 200g másla  
 

POSTUP: Lilek, cuketu a papriky nakrájíme na velká kolečka, která opečeme na rozpálené pánvi s 

olivovým olejem, česnekem a cibulí. Pstruhy vyfiletujeme, položíme na rozpálený gril a zprudka 
opečeme, osolíme, opepříme a přidáme trochu másla. Omáčka: Máslo necháme změknout. Vinný 
ocet s cibulí, citronovou šťávou a kůrou a bobkovým listem svaříme na polovinu. Šlehačku 

přivedeme k varu a ihned odstavíme. Přes sítko do ní vlijeme redukci z vinného octa, přidáme 
změklé máslo a vymícháme krémovou omáčku. Na talíř položíme grilovanou zeleninu, přes ni 
filátko a kolem zalijeme omáčkou. Ozdobíme zelenými listy salátu nebo špenátu.  
 

Foto: JANA BLAŽKOVÁ, MAFRA, PROFIMEDIA.CZ  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   

 
   

32. Hrad Kašperk láká ode dneška na tajemné noční prohlídky      

Title:  Hrad Kašperk láká ode dneška na tajemné noční prohlídky  
Source:  Rádio Blaník - západ  

Date of Issue:  16.07.2015  
Broadcast:  Zprávy 07:56 (Blaník ZČ)  

Order:  2  
Guests:  Filip PETLIČKA  
Section:  Regionální rozhlas  
Duration:  00:00:25  
Time:  07:56:20  

 

moderátorka:  

Hrad Kašperk láká ode dneška na tajemné noční prohlídky. Na co se mohou návštěvníci těšit 
prozrazuje průvodce Filip Petlička.  
 



Filip PETLIČKA, průvodce:  

Na velmi netradiční prohlídky, bude to určitě trošičku zábavné, bude to trošičku tajemné a už hrad 
samotný v noci nabídne návštěvníkům neopakovatelný zážitek.  
 

moderátorka:  
Noční dobrodružné prohlídky začnou na Kašperku dnes a potrvají do soboty osmnáctého července.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  

« zpět na obsah   
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Jakub Špalek (47) si pořídil třetí dítě a utekl z města. Vedle sadu si koupil ještě vinohrad a letos 

poprvé se chystá vyrobit vlastní víno.  
 

Od dob Jízdy Jana Svěráka a muzikálu Šakalí léta Jana Hřebejka se Jakubova filmografie příliš 

nerozrostla. "Naposledy jsem měl točit seriál Já, Mattoni, a pak mi z produkce napsali, že to 
bohužel nedáme dohromady s divadlem. A to šlo o dva natáčecí dny! Naštěstí to nepotřebuju a 
divadlo mě stejně víc baví," vysvětluje ředitel spolku Kašpar.  
 

- Poznamenává nějak váš rodinný život , že žijete s herečkou a trávíte spolu čtyřiadvacet hodin 

denně?  
 

Je to trochu nešťastný model, ale na druhou stranu pro mě ta práce tolik znamená a divadlem tolik 

žiju, že to má asi nesporné výhody, když o něm spolu můžeme mluvit. Má to i určitá nebezpečí. 
Není to zdravé pro kolektiv, ale my se s tím pereme, aby ta pozitiva spíš převážila.  
 

- Neuvažujete o svatbě?  
 

Ale já jsem ženatý! Já to mám se vztahy takové složitější. Poprvé jsem byl ženatý hrozně brzy. 

Bylo to z lásky a velmi brzo jsme se rozvedli. Pak jsem poznal jinou ženu, matku mých dvou dcer 
(dnes je jim osmnáct a šestnáct let), kterou jsem si nikdy nevzal. A nakonec jsem se oženil s Evou 

Elsnerovou poté, co jsme čekali miminko.  
 

- Po prvním manželství jste měl tedy období, kdy jste se ženit nechtěl?  
 

Ano a já měl navíc svatbu v kostele.  
 

- S Evou jste se poznali v divadle. Byla to láska na první pohled?  
 

To spíš na tisící pohled — Eva u nás v Kašparu hraje dlouho, žijeme spolu pár let.  
 

- Jaký máte vztah s dospělými dcerami?  
 

http://www.luxusnistory.cz/


Na to, jak slýchávám, jak dramatické mají vztahy rodiče s pubertálními dětmi, tak si myslím, že 

spolu vycházíme dobře, i když se vidíme málo, ale to je v jejich věku asi normální.  
 

- Jak byste trávil léto, kdyby nebyly v oblibě letní scény?  
 

To už si neumím představit. Teď se mě někdo ptal, kam pojedu v létě, a já mu říkám: "Nikam! 

Budu hrát dvanáct dní na hradě Kašperk, čtyři dny ve Vlksicích, tři dny v Brumově, to už vydá na 
jednu pořádnou dovolenou." Na druhou stranu, tohle je velmi příjemný způsob trávení času, 
protože přes den moc nepracuju.  
 

- Takže kdybyste měl chalupu, rostly by vám tam metrové kopřivy?  
 

Já chalupu mám! Nejsem Pražák, bydlíme v malé vesnici Kochánky u Benátek nad Jizerou. Máme 

tam na zahradě přes třicet stromů. Abych se nezbláznil z divadla a odpočinul si od něj, pořídil jsem 
si vinohrad. Zrovna dnes jsem vyvařoval lahve.  
 

- Jak je ten váš vinohrad velký?  
 

Má padesát hlav. Víno jsem z něj ještě nedělal, protože vinohrad byl mladý, ale letos už se něco 
možná urodí.  
 

- Jste vesničan, využívající výhod městského života?  
 

Ano, ale město potřebuju stále méně. Máme tam v pronájmu krásný dům, v něm malého syna, 

dva psy a pět koček. A v sadu máme jabloně, moruši, švestku, hrušeň, třešeň…  
 

- Naučil jste se o stromy pečovat?  
 

Učím se to za pochodu. Pečovat o stromy mě baví víc než jíst ovoce. Jarní řez stromů je jedna z 

nejkrásnějších zahradních prací. Musíte se na každý strom podívat a vymyslet, co s ním provedete.  
 

- Nemáte náhodou nadprodukci ovoce?  
 

Řešíme to roku od roku. Asi budeme časem nějaké stromy ubírat. Loni jsme třeba jablka prodávali 

za přátelský peníz v divadle a z třešní a višní děláme kořalku. Zrovna jsem naložil patnáct 
pětilitrových sklenic na příští rok na Rozmarné léto.  
 

- Sám sebe téměř nikdy neobsazujete. Proč jste se obsadil do zmíněné inscenace?  
 

Já se až na naprosté výjimky neobsazuju vůbec, protože nemůžu hrát a zároveň se režírovat. 

Čekám spíš, až mě obsadí někdo jiný. Do Rozmarného léta jsem si napsal roli vypravěče, protože 
jsem tam zkrátka chtěl být v každém představení. Počítal jsem s tím, že to bude pár replik, a 

nakonec se mi ta role rozrostla.  
 

- To představení má nádhernou scénu — prvorepublikovou plovárnu i s bazénem. Dá se v něm 

koupat?  
 

Ano, ta voda musí být čistá. Náš technik ji čistí, okysličuje ji a jednou za deset čtrnáct dní vodu 

vymění.  
 

- A využíváte toho? Chodí se tam svlažit celé divadlo?  



 

To ne, protože si tam moc nezaplavete. Stačí to jen na divadelní koupání – Mirek Hanuš tam v roli 

Antonína Důry plave kraula i znak.  
 

- Na rozdíl od režiséra filmové předlohy Jiřího Menzela po laně nechodíte. Posíláte za sebe 

náhradníka. Jste opatrný?  
 

Myslím si, že nejsem opatrný. Jen bych se do té role nikdy neobsadil, protože nesnáším výšky. 

Lano je opravdu tři metry nad zemí, a ještě to opticky působí, že je výš, a ten kluk tam chodí 
opravdu bez jakékoli jištění. Vždycky trnu, když se tam vyhoupne.  
 

- Vy asi nejste moc sportovní typ.  
 

Já myslím, že ano, nebo jsem alespoň byl. Jen už se teď moc nehoním za mičudou.  
 

- Chtěl byste mít za ředitele Jakuba Špalka? Rozmazlujete své herce?  
 

Doufám, že ano. Máme to v Kašparu dobře nastavené — herci u nás nejsou v angažmá, takže jim 

nic nesmíme přikazovat. Snažíme se, aby nás hraní bavilo, hledáme zajímavé tituly, role, 
vymýšlíme stále něco nového, aby nás to prostě furt bavilo.  
 

- Nebyl jste svého času nejmladší divadelní ředitel?  
 

Ve čtyřiadvaceti letech jsem byl určitě nejmladší umělecký a provozní šéf divadla, tehdy Rokoka. 

Nikdy jsem si to moc nebral, mládí mi nevadilo. A jak se ze mě stal šéf? No asi mi nic jiného 
nezbylo.  
 

- Proč dáváte tolik prostoru mladým hercům?  

 

Kvůli nízkým honorářům to určitě není. Na Romea, ale i na Cyrana potřebujete mladé kluky. A 

jestli je u nás nižší věkový průměr, tak je to tím, že tu není ještě tolik starších herců.  
 

- Jak vznikla spolupráce Kašparu s hradem Kašperk? Zaujala vás ta shoda jmen?  
 

Jasně, že mě to napadlo, když jsem poprvé v životě vystupoval na parkovišti v Kašperských 

horách, kde stojí i hotel Kašperk. Hned jsem si řekl: "Ten chci mít, koupím ho a budeme sem jezdit 
na výlety." Ale pak jsem uviděl hrad, a to rozhodlo. Je to fantastické místo na špici skály a je tam 
absolutní ticho. Žádné automobily, houkající sanitky, nic. V okolí tří kilometrů tam není ani žádné 

parkoviště, diváci musí na hrad pěšky.  
 

- Už vás tam potkala nějaká letní bouřka?  
 

Jasně, já si dokonce pamatuju, když jsem psal v srpnu z noční zkoušky hercům a osvětlovačům, 

kteří měli přijet den nato, ať si proboha vezmou rukavice a čepice, protože je tam jeden stupeň 
nad nulou. V horách umí počasí překvapit.  
 

---  
 

Hazardér JAKUB ŠPALEK jde do všeho po hlavě. I proto se nadchl pro hraní na hradě Kašperk. "Je 

to naprostá šílenost: Na Šumavě nejvíc prší, jde o nejvýše položený hrad v Čechách, kde je 
největší zima, a ještě je to tři kilometry od nejbližšího parkoviště."  



 

Foto: VE SMÍŠENÉ DVOUHŘE hraje se svou ženou Evou Elsnerovou  

Foto: JANA POTMĚŠILA přivedl po autohavárii zpátky k divadlu a dnes spolu září v Audienci  
Foto: V ROZMARNÉM létě je součástí scény prvorepubliková plovárna i s bazénem  
FOTO: PROFIMEDIA. CZ (1), ČTK (1), DIVADLO V CELETNÉ (2)  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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TIP  
 

1. Kouzelný hrad Kašperk  
 

Každý den tady pořádají zajímavé prohlídky hned několika okruhů.  

www.hradkasperk.cz  
 

2. Zlaté Kašperské Hory  
 

Město má zlatokopeckou minulost včetně permoníků a strašidel. Víc se dozvíte při prohlídce s 
průvodcem.  

www.sumava.net/ickhory/  
 

3. Výlety za zvířátky  
 

U osady Červená najdete výběh s bizony. V Borových Ladech zase uvidíte zblízka skupinu sov 

žijících na Šumavě. A dětem se určitě bude líbit i projížďka na konících v Pohorsku. Více 
www.zaluzi.cz  
 

4. Kde se vykoupat  
 

Vydejte se k řece Otavě s hezkou kamenitou plážičkou, na nové letní koupaliště v Sušici nebo do 

tamního aquaparku. Za návštěvu stojí také přírodní koupaliště Rohanov.  
 

5. Kam za delikatesami  
 

V Kašperarských Horách je specialitami francouzské, ale také šumavské kuchyně známý Nebespán, 

kde tamní cukrářka vyrábí věhlasné sladké pochoutky. Za produkty z farem se vydejte do 
Šumavské mlékárny v Dlouhé Vsi nebo do Farmářského obchodu v Sušici. Za rybami pak na sádky 
Annín.  
press, zdroj informací www.nebespan.cz  
 

Foto:  

http://pravo.novinky.cz/


Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Jak se vaří v odlehlých koutech naší vlasti? NĚKDE SKVĚLE!  
 

Když jsem na téhle stránce nedávno konstatovala, že to největší gastronomické dobrodružství se 

dnes odehrává na venkově, vzbudilo to ohlas.  
Pozitivní. Jenže ve výčtu dobrých zkušeností jsem se motala hlavně kolem Prahy, dnes se tedy 
podíváme mnohem dál.  
NA ŠUMAVU A DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA.  
 

DARINA KŘIVÁNKOVÁ  
 

O PRÁZDNINÁCH by se člověku takové věci měly stávat: jedete někam, kde očekáváte klid, 

přírodu, romantiku, a navíc dostanete ještě skvělé jídlo. Těžko říct, jestli si na to začít zvykat, spíš 
držet palce, aby "zapadlým vlastencům" vydržel entuziasmus a zastávka na příštím výletě byla zas 
tak příjemná.  
 

ZASTAVENÍ PRVNÍ: HOTEL KAŠPERK  
 

Na Šumavu jezdím léta, náměstí v Kašperkách bývalo vždycky malebné, ale bylo hezké sledovat, 

jak je rok od roku malebnější. Místní hotel byl odjakživa dominantou, byť výrazně opotřebovanou. 
Když tu Jiří Strach před patnácti lety natáčel televizní film Vůně vanilky, našel ideální prostředí pro 

iluzi konce války. Od té doby se změnilo hodně, hotel Kašperk se pyšní čtyřmi hvězdami a zdejší 
restaurace sympatickým jídelním lístkem. V době největší slávy Kašperek, když se v nedalekém 
okolí těžilo zlato, stával v těchto místech hostinec U zvonu, dnes tu na vás dýchne prvorepubliková 
atmosféra, a nejen díky reprodukované hudbě – zrekonstruovaný interiér ctí duch budovy z 
počátku minulého století.  
Na stole přistává uzený losos s celerovou remuládou, vynikající hovězí carpaccio s křenovou 
majonézou a skvělá focaccia s kozím sýrem. Není to věru typický šumavský repertoár, ale je z 

velké míry připravený z lokálních surovin: sýr je ze šumavské mlékárny v Dlouhé Vsi, maso z 
biofarmy Drouhaveč a sladkovodní ryby pocházejí ze sádek z nedalekého Vacova. Personál je milý 
a úslužný, byť mu přes rty příliš nejdou italské názvy pokrmů. Zastavuje se u nás šéfk uchař 
Marcel Onder, chvíli si povídáme, jak vařil dlouhá léta v irském Corku, jeho působiště v 
Kašperských Horách je vlastně návratem domů, pochází totiž ze Sušice. Jde nám dokončit konfi 
tovanou kachnu, tresku a vepřová líčka, cestou se zmíní, jak mu vyhovuje, že si tu může s jídlem 
hrát. Na talířích je to znát: delikátní pokrmy jsou o něco rafinovanější, než byste ve zdejším kraji 

čekali, ale pořád je to poctivá venkovská kuchyně, jež zasytí hladového výletníka. Tedy ideální 
kombinace.  
 

ZASTAVENÍ DRUHÉ: HOTEL OSTROV  
 

Podobnou zkušenost jsem udělala na opačné straně republiky. Ostrov u Tisé není ani díra (místní 

prominou), je to pár chalup, ovšem nedaleké Tiské stěny z nich dělají jedno z nejromantičtějších 
zákoutí naší vlasti. Je tu krásně a (pozor!) není tu signál. Tady si musíte odpočinout, i když se vám 

nechce. Před hotelem určitě narazíte na zaparkované bicykly a uvnitř uslyšíte němčinu, turisté se 

http://www.reflex.cz/


sem sjíždějí z obou stran hranice. Výhled z restaurace na soustavu tří rybníčků a protilehlá skaliska 

je působivý, ale efektní je i pohled do jídelního lístku. Testujeme belgický tataráček z telecího s 
wasabi zmrzlinou, carpaccio z marinovaného kančího hřbetu s piniemi a parmazánem a domácí 

paštiku z husích jatýrek. Pokračujeme špikovanou kančí kýtou, steakem z vepřové pečeně plemene 
Duroc a konfi tovaným hovězím špalkem.  
A chutná nám překvapivě hodně. Vybírat tu můžete i z kvalitních sýrů nebo exkluzívních čokolád. A 
nedávno tu otevřeli velmi sympatickou vinotéku se zajímavou nabídkou…  

Co z toho všeho plyne? Že kvalitní gastronomie už není jen výsadou velkých měst, že se vyplatí za 
ní cestovat a objevovat ji. A že to všechno něco stojí. Udržet kvalitu není laciná záležitost, proto 
nečekejte "venkovské" ceny.  
Na druhou stranu, v Praze byste za podobně kvalitní jídlo zaplatili rozhodně více a s největší 
pravděpodobností by nebylo tak dobré. A pokud je dobré jídlo součástí výletu s milými lidmi, máte 
rázem zážitek k nezaplacení.  
 

RECEPT: CMUNDA NA PLECH V horských oblastech se u nás vařívalo velmi podobně: skromně. 

Základem většiny jídel bývaly brambory následované zelím a cibulí. Cmunda na plech je jednodušší 
kamarádkou oblíbeného bramboráku. Nastrouhejte půl kila syrových brambor, vmíchejte do nich 
asi 200 g hrubé mouky a dvě cibule najemno pokrájené a osmahnuté na lžíci sádla. Dochuťte 

majoránkou, drceným česnekem, solí a pepřem. Nalijte do pekáče vymazaného sádlem a pečte do 

zlatova. Dobré je to jen tak, ale jestli si chcete dopřát, přihoďte trochu kysaného zelí a kousek 
uzeného masa.  
 

Foto: Cestovat se vyplatí! Nejen příroda a památky, ale i chuťové zážitky mohou být jedinečné.  
Foto: Autorka je šéfredaktorkou časopisu GURMET  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Chcete si užít klasiku Williama Shakespearea jinak než v divadle?  

Co třeba na strážním hradu Kašperk? Romea a Julii zde letos hrají manželé Tereza a Matěj 
Rumlovi, Othella Jan Potměšil s Alenou Dolákovou a dalšími.  
 

Jedinečnou atmosféru představení na Kašperku vytváří skvělá akustika, historické kamenné zdivo 

a bezprostřední  
kontakt s diváky. Představení jsou hrána na místě bývalého hradního paláce a věže, využívané 
prostory pocházejí z nejstarší části hradu a nikdy nebyly opravovány.  
V tragédii o chorobném žárlivci Othellovi se 2.–5. srpna představí Jan Potměšil, Alena Doláková a 

další. Následovat bude nejslavnější milostný příběh všech dob o zapovězené lásce Romea a Julie. 

Zprvu dvě rozdychtěné a lehce naivní zaláskované vrkající hrdličky s přibývajícím tragickým děním 
dospívají, přijímají tíhu života a ve finále – netřeba se bát prozradit – i smrti. Titulní role ztvárnili 
Matouš Ruml a Tereza Rumlová, v soukromém životě manželé, což představení hraném 6.–9. 
srpna přidává další rozměr.  
Rozhodnete-li se za divadelním spolkem Kašpar a panem Shakespearem na Kašperk zavítat, jsou 

pro vás kromě večerního divadla připraveny i denní aktivity. Na výběr je z několika prohlídkových 
okruhů zahrnujících i interaktivní prvky pro děti, které si mohou vyzkoušet, jaké to je být hradní 
paní, purkrabím nebo stavitelem.  
Kašperk nechal postavit v roce 1356 Karel IV. k ochraně Zlaté stezky vedoucí z Pasova do 
Kašperských Hor. Později ale hrad začal chátrat a upadal.  
Přesto jeho současná podoba se dvěma mohutnými věžemi dokáže vzbudit respekt. Místo zlata ve 

http://www.instinkt-online.cz/


fyzické podobě dnes i díky nadšeným divadelníkům chrání poklady lidského ducha.  
 

i Dvě rozdychtěné a lehce naivní zaláskované vrkající hrdličky s přibývajícím tragickým děním 

dospívají a přijímají tíhu života.  
 

Foto: REÁLNÉ KULISY. Prostředí hradu Kašperk dává představením neopakovatelnou atmosféru.  

Foto: CHOROBNÝ ŽÁRLIVEC. V titulní roli Shakespearova dramatu exceluje patřičně zarputilý Jan 
Potměšil.  
FOTO: MICHAL HLADÍK  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   

 
   

37. Výlety za strašidly      

Title:  Výlety za strašidly  
Source:  Aha!  

Date of Issue:  24.07.2015  
Page:  4  
Issue:  171  
Column:  Aktuálně  
Creator:  (neo)  

Link web:  http://www.ahaonline.cz/   
Section:  Celostátní deníky  

 

PRAHA – Myslíte, že vám během veder nemůže běhat mráz po zádech? Ale kdeže! Zkuste výpravu 

za tajemnem, do míst, kde se mordovalo, kde tuhne krev v žilách. Vybrali jsme pro vás výlety na 
nejstrašidelnější místa v Čechách a na Moravě.  
 

Hrad Houska  

 

Nad peklem Na prvním místě žebříčku strašidelnosti se drží hrad Houska nedaleko České Lípy. 

Podivné je umístění hradu v pusté krajině i jeho architektura. Celý obranný systém je zaměřený 
proti »vnitřnímu nepříteli«. Jako by hrad střežil »něco«, co se nesmělo dostat ven. Podle legendy 
stojí hrad nad průrvou do pekla a na Housce straší černý mnich. Kdy: úterý až neděle 10.00 – 
17.00 h Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 60 Kč, rodinné 250 Kč 
 

Kašperk Krvavý hrad  
 

Prokletý kněz, nezbední kostlivci a mrtvý tovaryš. Všechno tohle nabízí jihočeský hrad Kašperk u 

Kašperských Hor. Navíc tento strážní hrad sloužil jako popravní místo, kde skončila svou životní 
pouť řada zločinců. Až z toho jde strach. Kdy: úterý až neděle 9.30 – 17.00 h, pondělí 10.00 – 
18.00 h Vstupné: dospělí 90 – 140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč  
 

Petrovy kameny  
 

Holá skupina skal z břidlic a rul na vrcholu Vysoké hole v Hrubém Jeseníku bývala prý oblíbeným 
místem sabatů a nešťastníci mučení inkvizitorem Bobligem přiznávali, že se radovánek na skalách 
účastnili. Dnes jsou Petrovy kameny přírodní rezervací.  
 

Staronová synagoga v Praze  
 

Hledání golema Na půdě Staronové synagogy je prý dodnes ukryto tělo golema, kterého vyrobil 

slavný rabi Jehuda Löw. Po zbytcích golema se v minulosti pátralo, půda synagogy byla dokonce 

http://www.ahaonline.cz/


propátrávána i laserem, ale zatím bez úspěchu. Kdy: neděle až čtvrtek 9.00 – 18.00 h Vstupné: 

dospělí 200 Kč, dětí do 6 zdarma, snížené 140 Kč  
 

Zámek Velké Losiny  

 

Čarodějnické rejdy Na nechvalně známé čarodějnické procesy můžete zavzpomínat na zámku 
nedaleko Šumperka, kde koncem 17. století řádil šílený inkvizitor Jindřich Boblig. Umučeny byly 

desítky lidí. V Losinách najdete taky poslední papírnu v Evropě na ruční papír. Kdy: úterý až neděle 
od 10.00 do 18.00 h Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč  

 

Hrad Švihov  

 

Ohnivý pán Vodní hrad na Klatovsku je také považován za strašidelný, a to zejména vinou jeho 

pána, Půty Švihovského. Traduje se, že Půta nechal zazdít nešťastnou dívku, která u něj byla 

prosit o povolení k sňatku. Když chtěl zabít i svou ženu, odnesl ho ďábel a od té doby se na 
Švihově Půta zjevuje v ohnivých plamenech. Kdy: úterý až neděle 10.30 – 17.30 h Vstupné: 
dospělí 160 Kč, snížené 110 Kč,  

 

---  

Extrémní vedra končí... Víkend slibuje sice pořád letní teploty, ale bude spíš oblačno. V pátek ještě 

teploty vystoupají k 31 °C, v sobotu předpověď slibuje maximálně 30 °C a v neděli bude 
příjemných 22 – 26 °C. Čekejte také přeháňky a bouřky.  
 

Foto Aha! – Martin Pekárek, David Malík, Profimedia.cz  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  

« zpět na obsah   
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Oblíbený herec (49) a známá novinářka (47), přestože povahově rozdílní, tvoří už dvanáct let 

harmonický pár. Jak se daří skloubit Janův fyzický handicap s rodinným životem, výchovou dvou 
synů a nabitým pracovním diářem? A jakou roli zastává Radka?  
 

Setkali jsme se v prostorách agentury 2media, kde Radka zastupuje několik nakladatelství. Těsně 

předtím stihla posekat půjčenou sekačkou zahradu a během našeho povídání se namalovat. S 
sebou vzali i osmiletého Honzíka, protože pak jeli rovnou na chalupu u Tábora. "Mám ti pustit 
počítač?" zeptala se maminka. "Nemáš raději nějakou knížku?" poprosil okatý chlapeček. V dnešní 
době mimořádná reakce napověděla, že ani rozhovor s jeho rodiči nebude běžný.  
 

- Jaký je váš rytmus dne?  
 

http://pravo.novinky.cz/


Radka: Máme oba víc práce, než bychom chtěli – což je asi tím, že nás baví. A je hrozně těžké to 

ukočírovat. Já každé ráno vstanu v šest hodin a vyvinu nejvíc energie za celý den: dostanu 
chlapečky z postelí a vezu Honzíka do školy k Národnímu divadlu do Brány jazyků, Šimon (15) si 

dojede do gymnázia v Holešovicích. Naše cesta je takový hezký rituál. Pak se otáčím v zaměstnání, 
abych ve dvě zase stála u školy. Odpoledne jdeme na hřiště, nakupujeme nebo jsme jen tak na 
zahradě. Honza má svůj specifický program, který se někdy s naším sejde a jindy ne.  
Jan: Naše dny jsou skoro všechny nevšední. Ráno se musíme pořádně nadechnout. Já se občas 

vracím až po půlnoci ze zájezdů, a pokud nezkouším v divadle, mám volnější dopoledne. Potom 
taky zamířím do školy – několikrát v týdnu totiž učím na konzervatoři herectví a na FAMU práci s 
hercem. Mám z toho velkou radost, bavíme se o všem: o prioritách, přístupu, hledání… Snažím se, 
aby se režiséři nebáli herců a naopak aby si porozuměli, jen společně dojdou k cíli.  
 

- Takže tíha denních povinností leží víc na Radce?  
 

R: Většinou ano. Ale když má Honza čas, dokáže zařídit spoustu věcí kolem domácnosti, třeba 
opravu sekačky. Někdy čekáme dlouho, jako zrovna teď, ale tyhle chlapské záležitosti mu 

nechávám. Taky je schopný se s kluky učit. Já jsem spíš na humanitní předměty, on s přehledem 
zvládá matematiku a fyziku, které jdou zcela mimo mne. Pokud mu to vyjde, hodně do nich 
investuje a snaží se zapojovat, večer Honzíkovi čte…  

J: Občas si sedneme s diáři a sladíme dlouhodobé plány, které bychom měli ideálně po týdnu 
aktualizovat, což se ale obvykle nepodaří. Je to asi hlavně moje chyba, zkusím se polepšit. Každý 
večer máme jen rychlou konspirační schůzku, jak zvládneme následující den.  
 

- Nosíte si práci domů, nebo u dveří vypnete?  
 

R: O práci jako takové si povídáme docela hodně a rádi. Ale stejně nás baví děti, takže pokud se 

už k sobě dostaneme, semeleme všechno. Většinou k tomu dojde až kolem půlnoci.  
J: Tím víc si hájíme společný volný čas, třeba tenhle víkend na chalupě. Ty okamžiky si nenecháme 
ničím rozbít a vždycky hrozně rychle utečou. O to intenzívněji je prožíváme.  
 

- V jaké roli se vám, Radko, váš muž nejvíc líbí?  
 

R: Honza se mě trochu bojí, protože jsem začínala jako divadelní kritik a občas to ze mne vypadne, 
nedokážu svůj názor zadržet. I když si dávám velký pozor.  

J: Mě to buď totálně sejme, nebo rozesměje, její hodnocení bývá naprosto přesné a výstižné, 
klidně v jedné holé větě.  
R: Ale Honza se mi líbí vždycky, zvlášť v shakespearovských rolích. Jeho Richarda III. pro mne 
nikdo nepřekonal. Asi už na něj nejsem schopná koukat objektivně. Líbilo se mi i Tetování, kde měl 
zvláštní roli despotického otce, který zneužívá nezletilé dcery. Velmi drsná hra, ovšem skvěle 
napsaná, pro herce výzva. Trvalo dlouho, než jsem se odvážila na ni jít – a jen jsem doufala, že to 
v něm není doopravdy.  

J: O tom zrovna chci mluvit. Divadlo je fenomén. Když se člověk otevře energiím, vstoupí do role a 
hledá ji skrz sebe, aby byla pravdivá, částečně se mění i on sám. Když jsem viděl fotky z tohoto 
představení, vypadal jsem příšerně. Byla to cenná, až třaskavá zkušenost. Naopak pozitivní role 
herce rozsvítí, omladí.  
 

- A vy, Honzo, čtete knížky, které žena propaguje?  
 

J: Literatura mě zajímala vždycky. Ve chvíli, kdy jsme se sestěhovali, jsme měli tolik knih, že 

bychom se do bytu vůbec nevešli. Takže je vozíme na chalupu a přechováváme v krabicích, které 
aktivně otvíráme, a pořád něco hledáme. Ke každému projektu si rád studuju i věci kolem, třeba 
teď k výročí upálení Jana Husa. A vedle postele mě čeká sloupec knih, které si chci přečíst jen tak 
nebo na doporučení Radky.  
R: Honza je trochu chudák, protože když nakladatelství, pro která pracuju, hledají herce na 
veřejné čtení, je první na ráně. Pokud má čas, přečte ukázku – a kniha ho obvykle tak zaujme, že 
ji dolouská celou.  

J: Loni mne chytila kniha Aleny Ježkové Tichá srdce, která mapuje významná duchovní místa i lidi, 
kteří v nich žijí. Dočetl jsem ji jedním dechem a vzápětí jsem knížku navrhl pro audio nastudování. 
K tomu nedošlo, ale teď jsme natočili od stejné autorky Staré pověsti české a moravské, které 



velmi sugestivně převyprávěla… Podobně jsme se s Radkou prolnuli u knihy Michala Žantovského 

Václav Havel a v Lucerně proběhlo štafetové čtení, které jsem zahajoval.  
R: Musíme si domlouvat společnou práci, abychom se potkali.  
 

- Díky práci jste se vlastně i seznámili?  
 

R: Ano. Prvně jsem Honzu viděla ještě před revolucí v Hlasech ptáků ve Vinohradském divadle. 

Nikdy jsem nesledovala pohádku O princezně Jasněnce, ale ve filmu Proč? se mi strašně nelíbil. 
Bony a klid byly lepší, i když já koukala spíš po Lukáši Vaculíkovi…  

Počátkem 90. let jsem studovala divadelní vědu a psala do Večerní Prahy. Tehdy se formoval 
spolek Kašpar, do něhož přibyl po úrazu i Honza. Pro mne to bylo nejbližší divadlo, s lidmi stejně 
starými jako já. Tak jsem ho znala asi dvanáct let, ale bylo těžké se k němu prodrat, protože byl 
stále obsypaný ženami.  
J: To si nevybavuju. Ale pamatuju, že Radka chodila do divadla, na generálky… Připadala mi jako 
úžasná éterická bytost, nedostupná. Trochu jsem se před ní styděl. Těšilo mě, že o nás psala 
pozitivně a přes občasné výtky zvala lidi do divadla. Ale neodvažoval jsem se víc přiblížit.  

R: Mám historku: jednou se u mne na Haveláku zastavila neplánovaně část spolku Kašpar, udělali 
jsme si hezký večírek a ráno jsme pili s Honzou v kuchyni kafe. Vlastně poprvé jsme si víc povídali. 
Bylo to moc fajn, řekl, že zavolá – a nezavolal. Týden jsem čekala, pak jsem měla jiné starosti, 

narodil se mi Šimon… Trvalo dalších pět let, než to mezi námi scvaklo. Je důležité, nejen kdo s 
kým se potká, ale i v jaké chvíli.  
 

- Kdy to konečně zablikalo?  
 

J: Tohle vše byla overtura. Na konci roku 2002 Radka zavolala, že chce udělat můj větší portrét. 

Měl jsem jít zrovna na operaci a pak jsem byl nějaký čas doma a ona se nabídla, že přijde za 
mnou. V rámci zadání jsme si během několika setkání převyprávěli své osudy a Radka pořád 
nemohla článek dopsat. Nespěchali jsme. Zjistili jsme, že spousta věcí do sebe zapadá a máme 
podobné názory. Když byl konečně text hotový, toužil jsem se s ní dál potkávat. Dal jsem jí u dveří 
pusu… A něco zásadního se stalo. Potom jsem se zase chvíli odmlčel, čas hrál v našem příběhu 
podstatnou roli, ledacos se přeskupilo, vyčistilo. Najednou ale vše nabralo na obrátkách, poznal 
jsem Šimona, sestěhovali jsme se, v létě 2004 jsme se vzali a chtěli miminko. Honzík se narodil 

roku 2006 a jsme úžasná rodina! Manželé 21. století.  
R: Důležitou roli sehrál i tehdy tříletý Šimon. Já byla v pracovním zápřahu a neměla ani pomyšlení 

na úvahy o budoucnosti. Ani o případv ném partnerovi, nikoho jsem nehledala. Tím pádem jsem na 
Honzu netlačila, to by asi zdrhnul.  
J: To máš asi pravdu. Potřebovali jsme se srovnat sami se sebou a být uvolnění, bez tenze.  
 

- Nedávno uběhlo 25 let od změny režimu i od zmíněné autohavárie. Zdá se, že jste, Honzo, 

daleko lepší kondici než naše země! Jaké jsou vaše pocity?  
 

R: Často o tom spolu mluvíme – máme se úžasně, žijeme v krásné a bohaté zemi, nic nám 

nechybí, můžeme cestovat, studovat, dělat, co chceme. Nejhorší je, že všichni jen skuhrají. A tak 
jsme si programově řekli, že my nebudeme. Není proč. To bychom si měli každý den opakovat. 
Leckde to mají mnohem horší. Nemluvě o tom, co tu bylo kdysi, což ale dětem nevysvětlíte. Když 
se vracíme ze zahraničí, máme v Mikulově na hranici záchvat radosti, že celnice je prázdná, 
vybydlená. A kluci si ťukají na čelo, Šimon běžně jezdí se školou do Anglie, kamkoliv, Evropu 

nebere jako cizinu. Možná je pro něj exotičtější Brno než Londýn.  
J: Já si už jako malý kluk plně uvědomoval schizofrenii doby, kdy se něco jiného říkalo veřejně a 

doma. Takže jsem nesmírně vděčný, že jsem mohl být přímo u toho, kdy pukaly ledy. To, že se v 
té době při cestě z vystoupení v Ostravě změnil i můj osobní život, neberu jako nespravedlnost 
osudu. Náhody neexistují.  
 

- Leckdo by myslel, že to je konec, katastrofa…  
 

J: Dlouho nebylo vůbec jisté, zda se vrátím mezi lidi. Já se ale chytil aspoň té malé jiskřičky 

naděje, uvědomil jsem si, že vše je v pohybu – a nevzdal jsem to. Vždycky máte výhybku: vzít 
situaci jako tragédii, nebo jako příležitost, výzvu. Vozík je jen zdravotní pomůcka, jako hůlka, brýle 
nebo falešné zuby. Svůj další život vnímám jako nový začátek, neustálý sled zázraků.  



Bylo by ale nereálné myslet, že vše negativní ve společnosti lze změnit okamžitě. Důležité je, že 

ten proces probíhá, v tradičních demokraciích trval dvě stě let. Což neomlouvá vše, každý by si 
měl zamést před vlastním prahem, začít u sebe. V klidu mě nenechává tendence vrátit se pod vliv 

z východu, to je hodně nebezpečné.  
R: Pro mě je největší zklamání, jak málo lidí je schopno vzít se svobodou i odpovědnost za svůj 
život. Pořád čekají, že někdo (strana, prezident, mesiáš nebo výhra v loterii) za ně zařídí, aby byli 
spokojení a šťastní. Málokdo je ochotný přistoupit na to, že si to můžu zařídit jen já sám!  
 

- Co bylo pro vás, Radko, nejsložitější období v životě?  
 

J: Když jsi potkala mě!?  

R: Vůbec ne. Nechci se rouhat, ale já žádné nejtěžší období neměla. Možná proto, že jsem 
narozená ve znamení Blíženců, což je nejpovrchnější znamení. Jasně, bylo těžké, když jsem 
zůstala sama se Šimonem. Ale bylo to i hezké. Stejně tak později. Mám hezký život!  
J: Tak je to se vším. S narozením miminka, s přípravou inscenace, jedno bez druhého asi nejde. R: 
Ani jeden z nás moc neulpíváme v problémech. Když se člověk lituje nebo naštve, velmi to 

vysiluje. Je lepší to přetavit v myšlenku, že tu energii věnuje jinam. Třeba to bude lepší. Nebo taky 
ne… Teď mluvíme jako ezoterické duo, ale my prostě počítáme s tím, že život je náročný. A díky 
tomu nám hrozný nepřipadá. Došli jsme k tomu pragmaticky.  

J: My sami určujeme význam a váhu věcí. Buď je vidíme jako velké a neřešitelné, nebo banální a 
řešitelné. Snažíme se všechno zjednodušit. A víme, že to, co se stalo, už neovlivníme, tudíž je 
zbytečné se tím zabývat. Ale tím, co děláme v přítomnosti, si píšeme budoucnost.  
 

- Zdáte se úžasně sladění. Co jste se jeden od druhého naučili?  
 

R: Já nikdy nesnášela výzvy a s Honzou, který je miluje, nemám nic jiného. Už jsem se jich 

přestala děsit. Když vidím, jaké úsilí mu dá vstát z postele, obléknout kalhoty nebo zavázat 
tkaničky – to je jedna velká výzva a ty moje jsou proti tomu malichernosti. Takže vedle Honzy můj 
pozitivní pohled na svět ještě zpozitivněl. A dala jsem se díky němu do pohybu…  
J: Moji rodiče byli sportovci tělem i duší, takže i já jsem přirozeně odmala sportoval. Zatímco 
Radka je z rodiny knihomolů. Když jsem po úrazu zjistil, že můžu i plavat, jezdit na kole a lyžovat, 
těšil jsem se, že vyrazíme všichni, což nebylo pro Radku běžné. Ale šla do toho s obrovskou 

odvahou a láskou. Stejně tak si osvěžila řidičské umění a je z ní skvělá řidička.  
 

- Čím jste začali?  
 

J: Nejdřív jsme koupili kola a vozík pro miminko, už dva měsíce po jeho narození. Ale nedocenil 

jsem, že ho bude muset vozit Radka, takže rovnou měla zátěž. Vozík vážil deset kilo a dítě 
postupně čím dál víc, navíc do úložných prostor jsme všichni všechno nastrkali. A terén kolem 
chalupy je poměrně kopcovitý…  
R: Několik let jsem myslela, že zhebnu. Občas jsem táhla do krpálu i Honzu na laně, a když to 

viděl Šimon, chtěl taky. Takže se navázali všichni a pod vrcholem nebylo jisté, zda to vůbec 
přežiju, zda je nezabiju a kolo nezahodím. Shrnu to: kolo si užívám až teď, kdy se mi odpojili. Ale 
mám natrénováno, už mi žádný kopec nevadí.  
Zato s lyžováním jsem nezabodovala. Honzův otec měl za pedagogickou kariéru jen dva 
neúspěchy: když jednu studentku nenaučil v 50. letech plavat, protože měla panickou hrůzu z 
vody, a druhý jsem já. Techniku ovládám, ale nepřekonala jsem ve čtyřiceti strach z rychlosti, 

šněrovala jsem stráň zprava doleva a on marně volal: Musíš z kopce dolů!  
 

- Takže na hory nejezdíte?  
 

R: Postupně jsme našli pěkný model. Letos chlapci lyžovali jako diví, já s sebou vezla knihy a podle 

počasí jsem si četla v hotelu nebo venku v lehátku. A všichni jsme si to moc užili.  
J: Já se ještě chvíli snažil najít pro ni další motivaci, ale už ji nenutím. Líbí se mi, že nám dělá 
zázemí, počká na nás u lanovky v kavárně nebo se opaluje a večery trávíme společně.  
 

- A k čemu přivedla naopak Radka Honzu?  
 



R: Občas dělám takové scény, že neodpočívá. Nutím ho kvůli němu i kvůli sobě, protože nevydržím 

jeho tempo. Když je nejhůř, zadupu a řeknu: Ne, já si neodpočinu aktivním pohybem, potřebuju 
sedět a číst nebo bloumat! Aby člověk vůbec slyšel své myšlenky, nemůže se pořád jen zahlcovat. 

Na to je expert Honzova maminka, když jedeme na víkend, má plány na čtrnáct dnů pro deset 
Ukrajinců. Sama udělá nejvíc, my s jazykem na vestě desetinu. A mezitím je schopná jet padesát 
kilometrů na kole!  
J: Což je obdivuhodné. A je fajn, že najdeme komunikační rovinu, kdy si nic nevyčítáme. Já 

zařídím pro zahradu jiné věci, třeba rád štípu dříví.  
R: Souhlas. Jen chci říct, že bylo mentálně těžké s ní srovnat krok. Pět let jsem se moc snažila a 
pak jsem si řekla: Sakra, nemůžu za to, že nejradši ze všeho ležím a čtu. Já ty věci udělám, ale 
nemám z nich uspokojení. Když jsem tohle svěřila mamince nahlas, hrozně se mi ulevilo a teď s 
mnohem větší radostí na té zahradě pracuju. Zmizel tlak. A Honzu přivádím naopak k tomu, aby si 
občas lehnul.  
 

- Takže jaké jsou vaše prázdniny?  
 

R: Jako vždy na chalupě v Lomu u Tábora a v klidu. Neberou nás tam jako náplavu, vždyť Honzův 

tatínek se tam narodil a Honzík teď dokonce závodil za Lom jako člen hasičského družstva. Rozběhl 
se tam pěkně komunitní život, kluci mají kamarády… Honza bude taky hrát už osmý rok s 

Kašparem Rozmarné léto v Divadle v Celetné.  
Kromě toho jezdíme na hrad Kašperk, kde taky hrají, letos Othella a Romea a Julii. Vždycky si 
říkáme, že to bude rodinná dovolená – přes den výlety a pak představení. Realita je obvykle 
taková, že Honza kvůli chladnému počasí přijde o hlas, celé dny leží a mlčí, aby to večer uhrál, a já 

se syny křižujeme Šumavu.  
J: A pojedeme zase se stejnými lidmi do Chorvatska – na stejné místo uzpůsobené i pro 
handicapované. Jsou tam surfy, čluny, katamarány… Oba si odpočineme u moře, a pokud budu 
cítit, že potřebuju aktivitu, sednu na kolo a projedu se. Sám, nebudu nikoho nutit, aby jel se 
mnou.  
R: To bys ani neuspěl! Vážně se snažím v naší rodině zmírňovat hektičnost. I dětem je nejlíp 

volně, bez našlapaného programu a plánování, když můžou běhat a my si jich nevšímáme. Ale 
myslím, že Honza je zoufalý, pokud nemá program.  
J: Už tomu tolik nepodléhám. Nejsem hyperaktivní k nezastavení, rád si odpočinu a naberu sílu. 
Díky Radce jsem se naučil víc hospodařit se silami. Jsme na jedné lodi.  
 

Radka chodila k nám do divadla. Připadala mi jako úžasná éterická bytost, nedostupná. Trochu 

jsem se před ní styděl Já nikdy nesnášela výzvy a s Honzou, který je miluje, nemám nic jiného. 
Občas udělám takovou scénu, že i odpočívá Snažil jsem se pro Radku najít sportovní motivaci, ale 
už ji nenutím. Líbí se mi, že nám dělá zázemí a večery trávíme společně  
 

Foto Právo – Milan Malíček  
 

Foto: Rozmarné léto je asi nejúspěšnější představení spolku Kašpar. Honza jako hlavní postava 
Antonín Důra, mistr plovárenský.  

Foto archív Divadla v Celetné  
 

Foto: Drama Othello bude k vidění mimo jiné v srpnu na hradu Kašperk. Honza právě škrtí Terezu 
Dolákovou.  

Foto archív Divadla v Celetné  
 

Foto: Legendární film Víta Olmera ze zákulisí pražských veksláků Bony a klid (1987). Honza jako 
automechanik Martin Holec a Josef Nedorost v roli Richarda Šindlera.  
Foto Pressdata  
 

Foto: Dva Honzové, táta a syn, na Radčině letní momentce.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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pro Klatovsko  
 

Kašperk – Opět po roce zavítá na hrad Kašperk divadelní spolek Kašpar z pražského Divadla v 

Celetné. Od 2. do 5. srpna uvede ve zřícenině hradního paláce Othella v režii Jakuba Špalka. V 
hlavních rolích účinkují Jan Potměšil a Alena Doláková. Představení začínají ve 21 hodin. 

"Doporučujeme divákům přijít včas, protože po zahájení představení již nebude možné dostat se 

do hlediště," upozornil kastelán Kašperku Zdeněk Svoboda. Vstupenky je lepší pořídit v 
předprodeji, představení bývají často vyprodána.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Říká se o něm, že patří mezi nejstrašidelnější hrady v Česku – Kašperk. V roce 1356 ho nechal 
vybudovat Karel IV., aby střežil naleziště zlata a tehdy důležitou obchodní stezku. Přesto ho stihnul 

osud, který k hradům jeho významu není zrovna přívětivý. Později byl po staletí opuštěn. A právě 
tehdy ho začala obývat nejrůznější strašidla. Tedy alespoň se to traduje. Nyní máte jedinečnou 
možnost se tajemných bytostí dotknout, případně zjistit, že jsou to skutečně jen mýty. Hrad se od 
20. do 22. srpna otevře i v noci, a to od 21 do 23.30 hodin. Průvodcem bude záhadolog a 
dobrodruh Mstislav Mřenka.  
 

Foto: Kašperk  

MAFRA  
 

Mutace - Metro - Praha  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kašperské Hory  
 

Na hrad Kašperk zamíří již popatnácté divadelní spolek Kašpar. Diváci budou moct zhlédnout dva 

legendární příběhy: Othello a Romeo a Julie, navíc v jedinečném prostranství hradního paláce. 
Přirozenou scénou obou divadelních představení se stanou autentické prostory bývalého paláce a 
hradní věže, nejstarší části hradu ze 14.  

století, které nebyly nikdy přestavovány. Představí se Jan Potměšil, Alena Doláková, Matouš Ruml 
či Tereza Rumlová. Othello se bude hrát od 2. do 5. srpna, od 6. do 9. srpna pak Romeo a Julie. 
Informace o předprodejních místech vstupenek jsou k dispozici na stránkách hradu, jejich cena v 
předprodeji je 275 korun.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Šumava je plná dramatických obrazů  
 

Známé herecké tváře, málo krve v příbězích s kriminální zápletkou, a hlavně hodně pohledů na 

zelené louky, rozlehlé lesy a malebná údolí. Není divu, že televizní seriál Policie Modrava přitáhl 
nejen k obrazovkám, ale hlavně do míst, kde se odehrával, na Šumavu, davy turistů.  
 

Začít s objevováním krás tohoto koutu Česka u hranic s německým Bavorskem je možné hned 
tam, kde měla seriálová policie své sídlo – v Kašperských Horách. Ostatně na dům se žlutou 

fasádou a nápisem policie se tu mnoho lidí pořád ptá.  
Městečko Kašperské Hory leží v nadmořské výšce 730 metrů a jeho historii ovlivnila těžba zlata v 
okolí zdejších řek a potoků. Část výrobních objektů starých havířů se podařilo odkrýt v roce 1988. 
K vidění jsou v Krátké ulici. Před brány hradu Kašperk, zlověstně se tyčící nad vzrostlými lesy, se 
sice nedá dojet autem, ale vedou k němu po zelené značce cesty vhodné i pro kočárek.  
Karel IV. vybudoval hrad hlavně jako ostrahu obchodní Zlaté stezky a zlatorudných dolů. Střeží je 
od roku 1356. Zdejší dominanta se samozřejmě objevila i v seriálu Policie Modrava, dokonce 

dvakrát.  
 

Hned tři kostely  
 

Kašperské Hory jsou doslova protkány sítí kostelů, největší část náměstí zabírá arciděkanský kostel 

sv. Markéty, na jižním okraji města je poutní kostel Panny Marie Sněžné z poloviny 19. století.  
Každý rok 5. srpna sem na Mariánskou pouť, veselici, která nezanikla ani v komunistických 
dobách, mířily davy lidí. Atmosféru poutí v 19. století zachytil ve svém díle šumavský spisovatel 

Karel Klostermann, jehož otec v Kašperkách starostoval.  

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp


Asi kilometr od města je nejvýznamnější památka raného středověku v jihozápadních Čechách. 

Hřbitovní areál ukrývá baziliku sv. Mikuláše z počátku 14. století, která se dochovala v téměř 
původní architektonické podobě. Do kostela je ale možné se dostat jen s průvodcem.  

Nasyceni historií můžeme vyrazit na túry do kraje, kterému se také přezdívá zelená střecha 
Evropy. Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava tvoří spolu s přilehlým Bavorským lesem 
největší souvislý lesní komplex ve střední Evropě.  
 

Ráj cyklistů  
 

K pěším výletům v okolí města dostanete v infocentru Kašperských Hor dobře zpracovanou 

brožurku, naučných stezek a vycházkových okruhů je tu popsáno osm.  
Nejkratší – Kolem pranýře za výhledy – vede po červené značce, měří 5,5 kilometru a trvá dvě 
hodiny.  
Na nejdelší – na Kašperskohorské větvi zlaté stezky – se musí urazit 24 kilometrů, počítá se až s 
devíti hodinami putování a nedá se po ní jet na kole. Šumava je ale přesto opravdovým 
cyklistickým rájem.  

"Nebojte se, za chvíli vám pojede další autobus," sdělovala mi udýchaná provozovatelka stánku u 
parkoviště zastávky Čeňkova pila, když jsem studovala trasu cyklobusu. Jede od vlakového nádraží 
v Sušici přes Kašperské Hory na Modravu, některé spoje zajíždějí až na Kvildu.  

Na přívěs se vejde 25 kol a cyklisté tuto možnost hojně využívají. Sjezd z Modravy od 
Klostermannovy chaty patří k nejoblíbenějším. Cestou je řada technických památek. Hned u 
Modravy je to věrná replika unikátního dřevěného hradlového mostu.  
Tady se zachytávalo plavené dříví a dál směřovalo do uměle vytvořeného koryta 

Vchynickotetovského plavebního kanálu, které se hodilo i dalšímu romantickému místu na trase, 
Čeňkově pile.  
Pilu na vodní pohon založil pražský obchodník Čeněk Bubeníček. V roce 1867 sem zavítal i Bedřich 
Smetana a smrček, který tehdy vysadil, dnes dosahuje úctyhodných rozměrů. Smetanův smrk je 
opatřený příslušnou cedulkou, takže ho nepřehlédnete. Jen kousek dál stojí funkční vodní 
elektrárna zařazená mezi národní technické památky. Nezapomeňte se u ní zastavit na soutoku 

Vydry a Křemelné, které se tady mění v jedinou řeku, Otavu.  
A i když je třeba málo vody, o podívanou na přírodní živly nepřijdete: voda naráží na obrovské 
kameny, větve mohutných stromů na březích se kymácejí a hlasitě šumí.  
 

Koně i elektrokola  
 

Pro méně zdatné cyklisty jsou na Šumavě připravena elektrokola. "Projekt e-Šumava zahrnuje i 

další způsoby takzvaně čisté dopravy. V půjčovnách mají elektrokola, elektromobily a 
elektroskútry," říká Jan Dvořák, tiskový mluvčí Národního parku Šumava.  

Jako správné prázdninové vozítko se nakonec ukázal bezhlučný elektroskútr s tlačítkem na 
couvání. Díky této vychytávce nemusejí hlavně ženy se skútrem složitě manévrovat. Pronájem 
skútru na den vyjde na 590 Kč.  
Dobít si elektrovůz je možné třeba i v hotelu Kašperk v Kašperských Horách. Stavba hned vedle 
historické radnice skrývá mimo jiné krytý bazén a elegantně zařízené pokoje, v nichž jsme i v 
obrovských vedrech mohli nerušeně odpočívat. Psi a děti jsou v hotelu vítáni.  
Další možnost, jak nezamořovat čistý šumavský vzduch, nabízí Václav Růžek – na pravidelné 

projížďky vyráží v kočáře taženém koňmi. Povoz má stříšku, která výletníky chrání před ostrým 
sluncem i deštěm, pro každého je během cesty připraveno něco dobrého k pití a jezdí se po třech 
různě dlouhých trasách, kde hlavní atrakcí je vždy historie plavení dřeva. Začátek a konec 
putování je v Srní u kostela. "A v zimě se chystáme na jízdy se sáněmi," říká Václav.  
Samozřejmě ani Srní nemohli během svého pátrání detektivové z televizního seriálu vynechat.  
Epizoda nazvaná Mrtvý kovboj se odehrávala v hotelu Srní, dost nevzhledné budově poznamenané 

socialistickým realismem. Napravit si dojem z architektonické výstavby je ale možné v seriálové 

chalupě učitele Kintzla, kterého ztvárnil Ladislav Mrkvička. Pěšky je to od Srní jen pět minut.  
 

---  
 

Zmizelá Šumava Příběhy plné slz, dramatických rozchodů i ošklivých mordů se na Šumavě 

odehrávaly také v minulosti. Území osídlené hlavně německým obyvatelstvem s vesnicemi s 
německými názvy zažilo největší ránu po druhé světové válce, kdy lidé museli svoje domovy 
nuceně opustit. Historii v knize Zmizelá Šumava zachytil Emil Kintzl, žijící legenda Šumavy. 
Nechybí třeba to, jak se na Šumavě hospodařilo, jak vznikaly první hotely, historie lyžování, ale i 



tragédie, které tento kraj postihly. Srdce drásající je nešťastná smrt mladíka, jenž se utopil v 

Prášilském jezeře v roce 1927, dramaticky je vylíčen i pád letadla na Štědrý den roku 1937 na 
kopec nad Rejštejnem a samozřejmě závěrečné boje druhé světové války na území tehdejšího 

Československa. Dobové momentky je možné často srovnávat s dnešní realitou, autorem 
současných fotografií je Jan Fischer. Jablečný mošt i ručně vyřezávaná Madonka  
 

Pokud řešíte, jaký suvenýr si přivézt ze Šumavy, navštivte v Kašperských Horách řezbářskou dílnu 

a krámek Vladivoje Hracha. Žlutě omítnutý dům s číslem 11, jehož základy sahají až do gotické 
doby, nelze na náměstí přehlédnout i díky plastickému obrazu Panny Marie s Ježíškem. "Když jsme 
sem se ženou před osmnácti lety přišli, byla Madonka to jediné, co bylo na domě zrestaurované," 
říká dřevořezbář, rodák z Kralup nad Vltavou, jenž k umělecké práci se dřevem přičichl poprvé na 
lesnickém učilišti na Křivoklátě. Dnes při dřevořezání využívá mimo jiné šumavskou lípu, inspiruje 

se i místními motivy. "Vedle postavy svatých občas udělám i nějaké to zvířátko jako psa nebo 
prasátko. Najdete tu i akty," dodává muž, který jako jeden z mála řezbářů na svoje díla nanáší i 
barvy. Práci Vladivoje Hracha, jenž má svůj krámek otevřený po celý rok, mohou obdivovat také 
návštěvníci zdejší radnice, kde spolu s kamarádem vytvářejí velký Kašperskohorský betlém. 
"Děláme to zadarmo, jen na dřevo a občas na barvy nám přispívá město. Chceme, aby tu po nás 
něco zůstalo." Betlém má tři patra, a jak bývalo zvykem, jsou v něm zpodobněni i žijící lidé. 

"Sousedi už tam jsou všichni, samozřejmě nechybí ani člověk, který se do zdejších dějin významně 

zapsal, pan učitel Kintzl," uzavírá Vladivoj Hrach. Kdo dává přednost něčemu k zakousnutí a napití, 
nebude zklamán v Nebespánu. Kavárna a restaurace hned vedle policejní stanice v Kašperkách 
nabízí nejen skvělé jídlo, ale i domácí vaječný koňak, jablečný mošt či levandulový sirup. 
Levandule sice nejspíš na Šumavě nevyrostla, zato ji do tekuté podoby dostaly zdejší šikovné ruce.  
 

Foto: Hrad Kašperk se v televizním seriálu objevil hned dvakrát.  

Foto: Sídlo Policie Modrava v Kašperských Horách  
Foto hotelkasperk.cz  
 

Foto: Z Klostermannovy chaty na Modravě je úžasný výhled na Šumavu.  

Foto z knihy Zmizelá Šumava  
 

Foto: Ukazatel na náměstí v Kašperských Horách  

Foto: ( 7)  
Foto Roman Mašín  
 

Foto: Hradlový most, oblíbená turistická atrakce  

Foto: Kanál, kudy se plavilo dřevo k Čeňkově pile, hlídá dnes vodník.  
Foto Roman Mašín (8)  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   

 
   

43. Nenechte si ujít      

Title:  Nenechte si ujít  
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Page:  27  
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Column:  Horoskop na víkend  
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Víkend je tady – ideální čas s dětmi vyrazit na nějakou povedenou akci. Starší zaujme divadlo na 

hradě, mladší vodní hrátky v zábavním parku.  
 

1 ZA RÁKOSNÍČKEM! Celodenní zábavný program, soutěže, vystoupení Michala Nesvadby, 

divadlo... Vezměte děti na slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště 1. 8. do Prostějova či 2. 8. do 
Vítkova. Vždy od 10 do 18 hod. Více na www.lidl.cz  
 



2 PŘEDSTAVENÍ NA HRADĚ Divadelní spolek Kašpar bude od 2. srpna účinkovat na hradě Kašperk. 

Ve stylových kulisách středověkého hradního paláce a věže herci sehrají Shakespearova Romea a 
Julii i Othella.  
 

3 HRÁTKY VE VODĚ V zábavním Parku Mirakulum byla otevřena nová atrakce – Vodní svět. Tento 

venkovní komplex se skládá z vodopádů, potůčků i koryt. Najdete tu tekoucí, padající i stříkající 
vodu, ve které se mohou děti do sytosti ráchat.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   

 
   

44. čtení      

Title:  čtení  
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Kastelán hradu Kašperk Zdeněk Svoboda má historii takříkajíc v popisu práce, ale ve volném čase 

čte momentálně nejvíc pohádky. Svým malým dětem.  
 

- Jaké knihy teď máte na nočním stolku?  
 

Dvě knihy. Jednu si čtu sám, to jsou Povídky od Zdeňka Svěráka. Líbí se mi Svěrákovy texty v 

písničkách, v divadle i ve filmech, je mi blízký jeho styl humoru a je mi sympatický jako člověk. 
Máme dvě malé děti, i proto si celá naše rodina zpívá písničky, které napsal společně s Jaroslavem 

Uhlířem. Druhá kniha z mého nočního stolku se jmenuje Andělské pohádky na dobrou noc od K. 

Wallace, L. Kuenzlera a dalších. Jsou to milé krátké příběhy doplněné o poselství. Tyto pohádky 
čteme dětem na dobrou noc. Už podruhé.  
 

- Když už jsme u pohádek - měl jste je v dětství také rád?  
 

Miloval jsem pohádkové knihy, které jsem si mohl prohlížet a ze kterých mi dospělí četli. Sám jsem 

posléze ale moc vášnivým čtenářem nebyl. Vybavuji si Honzíkovu cestu od Bohuslava Říhy a Staré 
pověsti české od Aloise Jiráska.  
 

- Máte oblíbeného autora, k jehož knihám se vracíte?  
 

To je Umberto Eco. Jeho knihy donutí přemýšlet, kombinovat. Fascinující a velmi inspirativní je 

nejen znalost prostředí, o kterém píše, ale i jeho pochopení. K mým oblíbeným autorů patří také 

historik Robert Kvaček, u kterého jsem mimojiné měl tu čest studovat. Vše interpretuje zcela jasně 
a přitom velice kultivovaným jazykem, který je radost číst.  
 

- Která knížka vás naposledy překvapila a inspirovala?  
 

Archeolog Zdeněk Smetánka napsal Legendu o Ostojovi, v níž originálním a důvěryhodným 
způsobem rekonstruoval život člověka, jenž žil v knížecích Čechách. Smetánkovo spojení 

konkrétních informací z autentických pramenů a vlastních hypotéz je pro mne velmi inspirující. 
Vytvořil jedinečný příběh konkrétního člověka, podle něhož si můžeme udělat barvitější představu 



o životě v Čechách v 1. polovině 12. století. Rád bych vytvořil podobný autentický příběh jednoho 

obyvatele našeho hradu.  
 

- Kterou knihu byste si chtěl přečíst, stále není dost času, ale vy víte, že to prostě musíte stihnout?  
 

Chystám se na cestopisy Zikmunda a Hanzelky. Jedná se o fenomenální cestovatelské příběhy, jež 

mimo jiné ukazují, jak moc se náš svět za posledních málo let změnil.  
 

- S kterým spisovatelem byste chtěl podniknout cestu kolem světa?  
 

S Umbertem Ecem. Chtěl bych si s ním povídat nejen o jeho knihách a o sémantice, které se 
věnuje. Zajímalo by mě, jaký je v soukromí, co smýšlí o současném politickém dění, kultuře. 

Otázek bych měl spoustu, vydržel bych s ním pobývat poměrně dlouho. Otázka je, co on na to… *  
 

Foto:  
foto: archiv  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperské Hory – Na hradě Kašperk můžete od neděle 2. srpna do středy 5. srpna zhlédnout každý 

večer hru Othello, kde se v hlavních rolích představí Jan Potměšil a Alena Doláková. Představení 
začíná každý den ve 21 hodin a odehrává se ve zřícenině bývalého hradního paláce.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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VELKÝ TURISTICKÝ SPECIÁL PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLEZSKU  
 

Hrady, zámky, koupání, rozhledny, lanovky, kempy, restaurace, zábava a další tipy  

Žádné velké chození, jen zlehka a pohodlně… Ale vidět chceme všechno!  
Do kopce lanovkou, na vyhlídku výtahem a do jeskyně na lodičce  
 

http://klatovsky.denik.cz/
http://www.ahaonline.cz/


PRAHA – Uplynulých 14 dní jsme s Aha! poznávali krásy naší země, denně pilně esemeskovali, 

soutěžili o tisícovku a víc a teď je na čase peníze z výher utratit! Jak? Samozřejmě na cestách po 
Čechách, Moravě i Slezsku. A protože soutěž byla vcelku snadná a příjemně nenáročná, ve stejném 

duchu budeme i »rajzovat« po pamětihodnostech naší vlasti. Spíš autem, případně na kole, 
lanovkou apod. Jen žádné náročné výšlapy, když toho chceme hodně stihnout a vidět! Abychom se 
neunavili a měli dost sil vidět toho co nejvíc. Vybrali jsme pro vás 15 regionů, kam se nejvíce jezdí 
na dovolené, a tady vytipovali originální, nové výlety, které třeba neznáte. K tomu tři tradiční 

cesty, až to dělá suma sumárum 95 cest za poznáním.  
 

TĚŠÍ SE NA VÁS NÁMOŘNÍK  
 

Můžete do Teplic na Spartičku, jak by nejraději děda Homolka. Můžete také do Teplic do lázní, 

které jsou zde velmi proslavené, ovšem můžete také zavítat o pár kilometrů dál. Do Ústí nad 
Labem, které už dávno není městem chemiček a dalších fabrik, ale má svůj ráz a řadu atrakcí.  
 

TRADIČNÍ VÝLETY * Zoo Ústí nad Labem – více než 200 druhů zvířat, spousta z nich velmi 

vzácných. Mnoho druhů se podařilo odchovat, třeba levharty, irbise, nosorožce… V roce 1989 se 
zde natáčel film Dva lidi v zoo. * Katakomby Litoměřice – toto podzemí patří k nejrozsáhlejším v 

Čechách. Jen ve středověku čítalo několik desítek kilometrů. Využít můžete i radniční sklípek. * 
Pravčická brána v Hřensku.  
 

HŘENSKO – VÝLETY NA LODIČKÁCH Pro rodiny s dětmi se přímo vybízí zhruba sedmikilometrová 

trasa přes Divokou a Edmundovu soutěsku ve Hřensku (severně od Děčína). Čeká vás krásný 
pohled podél toku říčky Kamenice obklopené z obou stran hradbou vysokých skal. Přivítá vás 
námořník a převozník v jedné osobě, popovídá o vodnících, historii a skalních masivech. Ve vesnici 

Mezní Louka můžete využít zastávku MHD, případně zaparkovat na placeném parkovišti. Kontakt: 
www.hrensko.cz Restaurace: www.penzionnavyhlidce.eu  
 

TISKÉ STĚNY Jedná se o pískovcové skalní město poblíž obce Tisé na Děčínsku. Do 18. století bylo 

toto místo terčem mýtů, pověstí a legend. Tamní usedlíci věřili, že skalní útvary jsou výtvory 
ďábla. Proto se do této oblasti báli vkročit a raději se mu vyhýbali obloukem. Vše se změnilo až 
zájmem turistů, kteří začali Tiské stěny navštěvovat, jednalo se především o básníky, šlechtice, 
vědce či malíře. Poblíž se nacházejí další zajímavá místa, například: rozhledna na hoře Děčínský 

Sněžník. Rozhledna je pohodlně přístupná po asfaltové silnici. Kontakt: www.skalnimesta.cz 
Restaurace: http://zlata-koruna.com/  
 

VĚTRUŠE Vyhlídková věž, přírodní a zrcadlové bludiště, dětské a víceúčelové hřiště. To vše se 

nachází v blízkosti ústeckého zámečku Větruše. Nalézá se na kopci po levém břehu řeky Labe v 
nadmořské výšce 227 metrů. Můžete se tam dostat pěšky, autem nebo využít lanovku, která 
vyjíždí z obchodního domu Forum každých patnáct minut. V zámku se nachází hotel s restaurací a 
vyhlídkovou věží, v objektu nechybí zrcadlové bludiště s pokřivenými zrcadly a přírodní bludiště. 

Necelých půl kilometru odtud je středověké popraviště, na jehož místě byl vystavěn pomník. 
Kontakt: www.hotelvetruse.cz  
 

DALŠÍ RESTAURACE: http://zlata-koruna.com/  
 

KEMPY TIP: Autokemp Osek (www.autocamposek.cz) Autokemp Kamencové jezero (tip i na skvělé 

koupání) Autokempink Bílina Kyselka  
 

KOUPÁNÍ TIP: Nově otevřené jezero Milada západně od Ústí. Vodní plocha vznikla po vytěžení lomu 

a napuštění. (www.jezeromilada.cz) Termální koupaliště Brná v Ústí nad Labem. Přírodní 
koupaliště Velký Šenov, Mikulášovice Nechranická přehrada u Kadaně (www.nechranice.cz) OD 
KAMZÍKA AŽ DO KRÁSNA  
 

Nádherný kraj v západních Čechách, kam ovšem nemusíme jezdit pouze za lázeňskou péčí a 

odpočinkem. Karlovy Vary jsou zkraje července filmové, Loket zase v srpnu bigbítový. Kdo chce 
chodit po horách, vyrazí na Klínovec do Krušných hor, kam ovšem vede i pohodlná lanovka.  



 

TRADIČNÍ VÝLETY * Bečov nad Teplou. Krásný zámek s hradem 20 km jižně od Karlových Varů. * 

Cheb. Kavárna a restaurace Špalíček pro gurmány (http://restaurace-spalicek.cz) a místo, kde byl 
zavražděn Albrecht z Valdštejna v roce 1634. To vše byste měli navštívit. * Františkovy Lázně. 
Tam zejména dámy musejí za pohlazením Františkova pindíka.  
 

KRÁSNO Rozhledna Krásenský vrch připomíná Babylonskou věž a patří k nejkrásnějším v Česku. 

Pojedeme tam samozřejmě autem, když lze zaparkovat na plácku při silnici vedoucí z Bečova nad 
Teplou do Horního Slavkova. Parkoviště se nachází přibližně 1 kilometr nad Krásnem. Od 

parkoviště k rozhledně je to asi 1 km po neznačené cestě, což je příjemná procházka. V městečku 
Krásno je pak zajímavé hornické muzeum.  
 

PO OHŘI NA KANOI Češi jsou národem vodáků, a tak by neměl v nabídce chybět ani výlet po vodě. 
Ohře je oblíbená a i v parném létě dobře splavná řeka. Nám postačí jeden den, jen abychom se 

protáhli a užili romantiky přírody. Jak na to? Z Lokte přes Svatošské skály do Karlových Varů (15 
km, 4 hodiny) je oblíbený úsek řeky. V loketském kempu si loď zapůjčíte a při splutí jen 
odevzdáte. S půjčovnou lze dohodnout případně i návrat na místo. Kontakt na půjčovnu: 
http://ohre.putzer.cz Kontakt na restauraci: http://hotel-bilykun.cz  
 

ROZHLEDNA DIANA Kdo chce vidět Karlovy Vary jako na dlani, musí vyrazit na kopec. Pěšky? Není 

nutné, i když na vyhlídku Diana vede červená značka. My vyrazíme jako lázeňská honorace. Přímo 
z centra Karlových Varů od Grandhotelu Pupp vede lanovka. Tam a zpátky jen za 80 korun. Cestou 
lze vystoupit na Jelením skoku, kde je rovněž vyhlídka na město a proslulá socha Kamzíka i 
stejnojmenná kavárna. Na konečné se můžeme rozhlédnout ještě víc. Rozhledna Diana má navíc i 
výtah, což je potěšující zpráva pro největší lenochy! Kontakt: http://dianakv.cz Alternativa: Ve 

městě jsou ještě dvě vyhlídky. Goethova a Vyhlídka Karla IV.  
 

DALŠÍ RESTAURACE: Statek Bernard, Královské Poříčí u Sokolova Hradní restaurace, Loket 
Restaurace U Divočáka, Krásno  
 

KEMPY TIP: U Mlýna, Stará Voda u Mariánských Lázní Svatošky dětský ráj, Karlovy Vary 

(http://svatosskeskaly.cz)  
 

KOUPÁNÍ TIP: Jesenice. Přehrada na řece Odravě východně od Chebu nabízí čistou vodu, 

oblázkové a písčité pláže včetně nudistické. Rolava. V areálu na kraji Karlových Varů naleznete 
in-line dráhu, dětská hřiště, velkou vzduchovou trampolínu, hřiště pro plážový volejbal, písečné 
pláže a přírodní koupaliště včetně dvou ostrovů. Michal. Přírodní koupaliště kousek od Sokolova 
patří k vyhlášeným. Najdete tady nejdelší venkovní tobogan v zemi. Provozovatel letos doporučuje 

sledovat webové stránky ohledně kvality vody (www.michal-sokolov.cz) STŘÍBRNOU RAKETOU 
NAD MRAKY  
 

Řada unikátních hradů, skvělé možnosti ke koupání a ta panoramata. Jak se zpívá v písni Ivana 
Mládka: co bychom se báli, na Prachovské skály?! Ne nadarmo se tomuto místu říká Český ráj. A 

Liberecko? Pokud chcete lenošit, do Jizerských hor se nepouštějte, jsou tu přece jen trošičku 
kopečky…  
 

TRADIČNÍ VÝLETY * Hrad a zámek Frýdlant. Pro turisty byl zpřístupněn už v roce 1801, čímž se 

stal prvním hradním muzeem ve střední Evropě. Kromě sbírek zámeckého nábytku a vybavení je k 
vidění například i sbírka zbraní a dýmek či zámecká obrazárna. * Drábské světničky. Na sedmi 
pískovcových blocích byl před několika sty lety postaven skalní hrad, který do bitvy u Lipan obývali 
husité. Tato bývalá pevnost nabízí úchvatné výhledy do krásné krajiny. * Hrad Kost. Legenda 
praví, že jeho název vychází z toho, že nebyl dobyt více než jednou, protože byl stejně tvrdý jako 
kost. Nachází se 18 km od Jičína. * Zoo s bílými tygry v Liberci. Nejstarší tuzemská zoo je chová 
jako jediná v ČR, a to už od roku 1994. Další pýchou jsou lachtani.  

 

JEŠTĚD Výlet na vrchol Ještědského hřbetu (1012 m), kde se nachází slavný horský hotel s 



vysílačem Ještěd, rozhodně stojí za návštěvu. Že vám připomíná štíhlou stříbrnou raketu? Když 

máte štěstí a na údolí padnou mraky, jste vážně jak na cestě ke hvězdám… Jak se tam dostanete? 
Můžete zvolit tři způsoby. Pokud »po svých«, trasa začíná v Liberci v Horním Hanychově u konečné 

zastávky tramvaje a vede po modře značené turistické trase vzhůru, kolem sáňkařské dráhy. Pak 
přejdete silnici na Ještěd, kde vás cesta přivede na rozcestí nad Výpřeží. Po té stoupáte souběžně s 
červeně značenou trasou až k vrcholu. Využít můžete ale také pohodlnou lanovku, jíž kabina vás 
vyveze až na vrchol hory. Podobně pohodlná je i cesta autem nebo na motocyklu. Kontakt: 
http://jested.cz/  

 

SKALNÍ HRAD SLOUP Z vlastního hradu u Nového Boru na Českolipsku zůstaly zachovány pouze 

zbytky některých prostor a budov, kdysi vytesaných do skály. Hlavní část prohlídkového areálu 
představují bývalé poustevny, skalní kostel, ambit, kaple a terasy, které tam byly uměle vytvořeny 
v době baroka. V okolí jsou ideální trasy pro cyklisty. V blízkosti máte i skvělé koupací možnosti. 
Mezi obcemi Sloup v Čechách a Radvanec se nachází kemp Koupaliště Sloup na břehu 
Radvaneckého rybníka. Jsou zde upravené písčité pláže. Kontakt: www.hradsloup.cz Tip: 
www.ajetoglass.com  

 

PRACHOVSKÉ SKÁLY Krásná příroda, velké možnosti horolezectví, turistiky, prohlídkové okruhy. 

Jeden z nich vede úzkou skalní štěrbinou, takzvanou Myší dírou, která vede na vyhlídky, kde se 
otvírá nádherný pohled na celý Český ráj. Kontakt: www.prachovskeskaly.com  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Restaurace U Medvěda, Liberec www.restauraceumedveda.eu Restaurace 
Desparados, Liberec www.restauracedesperados.cz  

 

KEMPY TIP: Autokemp Liberec, Pavlovice Kemp Ostrov, Malá Skála.  

 

KOUPÁNÍ TIP: Liberecká přehrada Máchovo jezero Centrum Babylon Liberec Kontakt: 
www.centrumbabylon.cz ČERTOVSKÁ TURISTIKA  

 

Klasikou v tomto regionu je samozřejmě Bezděz a koupání v Máchově jezeře. Milovníci vína vyrazí 

o kousek dál, do Mělníka (tady je nutné vidět soutok Labe s Vltavou), Roudnice nad Labem 
(můžete vyšplhat na Říp) nebo až do Litoměřic (tady žil Karel Hynek Mácha).  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Hrad Houska. Podle legendy je tady brána do pekla a místo je opředeno 

dalšími legendami. Nacisté tu měli vzývat temné síly, aby vyhráli válku! * Letiště Hradčany. 
Vojenské letiště s unikátními hangáry. Sídlily tu za války síly Luftwaffe, za komunistů Sověti a 

přístup je po cestách od silnice z Mimoně do obce Hradčany. Doporučujeme restauraci Dřevěnka v 
Mimoni. * Kokořín. Romantický hrad 10 km SV od Mělníka. V okolí jsou pískovcové útvary Pokličky 
a rozhledna na Vrátenské hoře.  

 

ČERTOVY HLAVY Unikátní, mystické, zhruba 9 m vysoké skalní reliéfy dvou obřích (čertovských) 

hlav vytesaných do pískovcových bloků v borovém lese nad obcí Želízy nedaleko Mělníka. Jde o 
dílo sochaře Václava Levého, které vytvořil v letech 1841 – 1846. V okolí jsou další reliéfy včetně 
jeskyně Klácelky. Tip na restauraci: Beseda v Liběchově.  

 

PEKLO Národní přírodní památka Peklo, vyhlášená roku 1967, se rozkládá na území podél 
Robečského potoka mezi obcí Zahrádky a městem Česká Lípa. Údolí je velmi atraktivní, prochází 

jím naučná stezka Peklo. Jde o trasu dlouhou cca 4 km, což ujde každý. Najdete tu i zajímavé 
reliéfy, podobizny. Např. Friedrich Nietzsche, který se ale spíš podobá Stalinovi. Tip na restauraci: 
Na Kopečku v České Lípě  



 

PUSTÉ KOSTELY Jde o soustavu převážně umělých jeskyní v pískovcových skalách při říčce 

Svitávka mezi obcemi Velenice a Svitava na Českolipsku. Komplexu vévodí nejznámější a největší 
jeskyně Nautilus, která je sídlem motorkářského klubu pod názvem Pekelné doly. Natáčela se tady 
pohádka S čerty nejsou žerty a Němci tu měli za války továrnu na protitankové miny.  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Hostinec U Zlaté lípy, Noviny pod Ralskem www.hostineczlatalipa.cz 
Restaurace a pension V Ráji. Mšeno www.hanauer.cz U Zlatého lva, Mšeno – náměstí  

 

KEMPY TIP: Zákupy, koupaliště s kempem www.koupalistezakupy.cz Klůček, Máchovo jezero, 
Doksy www.autokemp-klucek.cz  

 

KOUPÁNÍ TIP: Lom Baraba. Komplex zatopených pískoven u Mělníka u obce Vliněves. Konětopy. 

Krásná zatopená pískovna s kvalitní vodou, travnatou i písčitou pláží. Jezero se nachází poblíž 

hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy. Plovárna Mšeno. Městské lázně z roku 1932 jsou 
ojedinělým architektonickým dílem ve stylu art déco. Plovárna má jedinečnou atmosféru a 
příjemně chladivou vodu přímo ze skalního pramene. KDE KAČENKA ODMÍTLA KRAKONOŠE  

 

V Orlických horách laskavě panuje milá a půvabná Kačenka. K lidem i zvěři je spravedlivá. Podle 
pověstí za ní pálil pán Krkonoš jménem Krakonoš. Odmítla ho však, byl starý mrzout a to vousáče 
rozzuřilo. I když ho časem vztek přešel, čas od času se zlobí a to pak vanou od Krkonoš silné 

větry. A když pláče, rozvodní se řeky. Podle jiné pověsti je Kačenka jeho dcerou a vzala si 
spoluvládce Orlicka Rampušáka. Tak se v tom vyznejte…  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Potštejn. To je hrad i zámek pár set metrů od sebe. Hradiště založil 

západočeský rod Drslaviců, vystoupá se k němu od Orlice podél křížové cesty. V některé z chodeb 
prý schoval loupeživý rytíř Mikuláš ve 14. století poklad. Pozor, nedaleko Vamberka stojí hrad 
Litice, který je však letos zavřený. * Městečko Letohrad. Má nač turisty nalákat. Muzeum řemesel, 

tvrz Orlice s dobrou restaurací (www.tvrzorlice.cz), k tomu muzeum a světnička Járy Cimrmana, 

jeho pomník a v zámecké zahradě klokan. A z města vede krásná cyklostezka do Ústí nad Orlicí. * 
Žamberský mikroregion nabízí vedle řady zajímavostí i dva pivovary – žamberského Kance 
(http://pivovarzamberk.cz/) a letohradského Jelena (http://www.pivovarzamberk.wz.cz), oba jsou 
v Žamberku. A mimochodem, ve městě je i rodný domek Prokopa Diviše.  

 

KUKS Malá víska Kuks v podhůří Krkonoš, jen šest kiláků od Jaroměře, nabízí nefalšovanou 

procházku barokem. Špitál na panství hraběte Šporka byl původně určen pro vojenské vysloužilce, 
nyní je přístupný návštěvníkům spolu s kostelem, barokní lékárnou, lapidáriem soch a zahradou. 
Sochařskou výzdobu realizoval Matyáš Bernard Braun. Ve vsi už, bohužel, nefunguje oblíbená 
hospůdka U Prďoly, nahradil ji restaurant Baroque.  

 

KOSTEL NERATOV Neratov (původně Bärnwald) byl významným poutním místem už v 17. století, 

poutníky lákala zázračná moc milostné sošky Panny Marie a pramene, který vyvěrá u barokního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Samotný stánek boží má pohnutou historii, nejprve jej trefil 
pancéřovkou sovětský voják a pozdější ohořelé ruiny chtěli srovnat se zemí komunisté. Naštěstí se 
tak nestalo a lidé si mohou vychutnávat mystickou atmosféru chrámu s prosklenou střechou.  

 

ZEMSKÁ BRÁNA Pašerácká lávka. Snadná cesta skrz přírodní rezervaci Zemská brána vede kolem 

bunkrů (řopíků) a také Ledříčkovy skály. Stěna skrývá malou sluj, v níž podle pověsti žil »orlický 
Jánošík« – loupežník Ledříček. Stezka vede kolem Divoké Orlice, přes kterou vede Pašerácká 

lávka. Po setmění přes ni nosili své luxusní německé zboží podloudníci do zaostalejšího 
Rakouska-Uherska. Kamenný most přes řeku je pomyslným vstupem do Čech – »zemskou 



bránou«. Zhruba 300 metrů od mostu je orlická chata a penzion U Rampušáka 
(http://www.orlickachata.cz/) s chutnou kuchyní.  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Výletní restaurace Monaco ve Slatiňanech 

(www.restauracemonaco.pardubicko.com/) Hostinec U mostu, Pastviny s půjčovnou šlapadel U 
Kolji v Litomyšli (http://www.ukolji.cz/)  

 

KEMPY TIP: Sportovní a rekreační areál Pod Černým lesem v Žamberku s aquaparkem, bowlingem 

a restaurací (http://www.autocamping.cz/cs/areal/kontakty.html) Šlechtův palouk u přehrady 
Pastviny http://www.atcslechtuvpalouk.cz/Autokemp Seč (http://www.autokempsec.cz/)  

 

KOUPÁNÍ TIP: Přehradní nádrž Pastviny Aquapark Ústí nad Orlicí, kde je i bazén se slanou vodou 
(http://bazenusti.cz/aquapark/) Lom Srní u Hlinska NA »SYREČKY« A ČARODĚJNICE  

 

Krásný kraj na dohled od Jeseníků i úrodné Hané. Kousek to máme do Olomouce i na Praděd, 
odkud můžeme směle drandit na koloběžkách do Karlovy Studánky, přičemž desetikilometrový 
sjezd je nezapomenutelný. Lázně Jeseník i Zlaté Hory jsou oázou klidu.  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Dělostřelecká tvrz Bouda. Součást československého opevnění se nachází 6 

km západně od Králíků, kde najdete i proslulé vojenské muzeum. * Bouzov. Problematický hrad 
(stát se soudil o vlastnictví s Řádem německých rytířů) si zahrál v mnoha pohádkách, oblíbil si ho 
prezident Masaryk i nacisté. Šéf SS Himmler tu chtěl zřídit ústředí černého řádu SS. * Velké 
Losiny. Krásný zámek, který proslul čarodějnickými procesy (film Kladivo na čarodějnice). Kdo má 
fyzičku, zajde si navíc na Petrovy kameny, kde se měly slétat čarodějnice. Kdo se nechce honit po 
horách, zamíří do sirných lázní ve městě. Kontakt: http://www.lazne-losiny.cz/doporučujeme 
objednat se dopředu.  

 

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ Krásnější podívaná než v leckteré galerii. Rozsáhlý krasový komplex je 

nejbohatší na krápníky v republice. Najdete tu Pohádkovou i Panenskou jeskyni, na trase 800 
metrů uvidíte přes 4 metry vysoké stalagmity, rozmanitou krápníkovou výzdobu od nejjemnějších 
brček až po několik metrů dlouhé stalaktity, stalagmity a mohutné sintrové kupy. Také excentrické 
krápníky rostoucí proti zákonům gravitace. Tip: Ve vesnici, odkud se vychází do jeskyní, jsou 
zachovány základy domů, které vypálili Němci v samém konci války. Byla to odveta za vraždu 
provedenou partyzány na německých civilistech. Ze strany partyzánů zbytečná akce. Tip na 
restauraci: Café Restaurant Záložna v Litovli (15 km od Javoříčka)  

 

REŠOVSKÉ VODOPÁDY Oáza klidu, ticha a samoty, neboť sem příliš turistů nechodí. Vodopády, 

tůňky, chodníčky a dřevěné schody i žebříky v kaňonu říčky Huntavy najdete nedaleko Rýmařova u 
obce Rešov. V Rešově se můžete i výborně najíst. Další tip pro gurmány. Minipivovar Excelent v 
Rýmařově (www.hotelexcelent.cz)  

 

TVARŮŽKY V LOŠTICÍCH To je výlet pro milovníky sýrů. Kdekdo si myslí, že tvarůžky neboli 

syrečky pocházejí z Olomouce. Není to tak, zrodily se v Lošticích, kde se i vyrábějí, a najdete tu 
kavárnu, restauraci i podnikovou prodejnu. Z Loštic to je kousek na Bouzov i do Mladečských 
jeskyní nedaleko Litovle. Ze Šumperka tady jste za slabou půlhodinku (31 km). Kontakt: 
www.tvaruzky.cz, www.ucoufalu.cz, www.tvaruzkovacukrarna.cz  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Kocanda v Písařově (www.penzionkocanda.cz) Penzion Na Čertovce 
(www.nacertovce.eu) Kramářova chata na Suchém vrchu (www.suchak.cz)  



 

KEMPY TIP: Autokemp Krásné v Šumperku (www.nakrasnem.cz) Mlýn ve Velkých Losinách 

(www.penzion-mlyn.eu)  

 

KOUPÁNÍ TIP: Koupaliště Šumperk (www.aquacentrum.net) Sport & Relax areál Bozeňov 
(www.bozenov.cz) VYHLÍDKA NA KRAMNÉHO  

 

Už dávno není černá, plno dolů je zavřených a Ostrava začíná nový život. Když pomyslíme, že na 
dohled jsou Beskydy a na druhou stranu na dojezd Jeseníky, je to vlastně docela dobrý region na 

dovolenou. Kdo má rád noční život, zajde na Stodolní, koho baví žánr noir, zajde si v září na další 
líčení k soudu s Kramným. V Ostravě to zkrátka žije…  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Věž radnice. Nahoru vás vyveze za 50 korun rychlovýtah a vy máte celé 

město z výšky 73 metrů jako na dlani. Vidíte slavné Bazaly, kde hrával Baník, centrum i budovu 

soudu a vazební věznici, kde zrovna přebývá z vraždy manželky a dcery obviněný Petr Kramný. * 
Hradec nad Moravicí. Necelých 8 km od Opavy najdete krásný zámek i s rozsáhlým parkem. 
Pozoruhodné je, že objekt skýtá Bílý i Červený zámek! * Důl Michal. Dole v dole poznáte, jak 
náročná je práce havíře. Kontakt: www.dul-michal.cz  

 

OCELOVÉ MĚSTO Tady si stoprocentně vzpomenete na Vernův román. Tuny a tuny železa, vysoké 
pece, potrubí, díry v zemi. Obrovský průmyslový komplex zůstává zachován pro další generace 

jako skvostný skanzen. Pro děti jsou tu interaktivní hravé okruhy, dokonalá je vyhlídka z 80 metrů 
na Ostravu včetně kavárny na těžní věži, kterou na jaře pokřtil sám Usain Bolt, nejrychlejší muž 
planety. Kontakt: www.dolnivitkovice.cz  

 

ZA LIŠKOU BYSTROUŠKOU Z Frýdku-Místku sem dojedete MHD, busem číslo 5 (z Ostravy sem 

jede také linka), takže si můžete dát i pivo. Dnes už i dítě školou povinné ví, že se v Hukvaldech 
narodil Leoš Janáček, ve světě nejznámější český hudební skladatel. Napsal Lišku Bystroušku, 

která tady má pomník. Samozřejmě je nutné navštívit hrad, nejrozsáhlejší moravskou zříceninu. 

Kromě lišky tady najdete daňky a muflony v oboře, kytičky ve skleníku a jedno orosené v místním 
malém pivovaru, který najdete v městské části Dolní Sklenov. Kontakt: www.pivovar-hukvaldy.cz  

 

DVOJROZHLEDNA Česko je zemí rozhleden, co do hustoty jsme jedničkou na světě! Ani 

dvojrozhlednu zřejmě jinde nemají. Tahle je unikátní, se dvěma vyhlídkovými plošinami na 
ocelových sloupech propojených 18 m dlouhou lávkou ve výšce 25 m vznikla z již nevyužívaných 
telekomunikačních stožárů na Hraničním vrchu (541 m n. m.) nad Městem Albrechtice (15 km od 
Krnova). Vidíte na Jeseníky, Beskydy i polské roviny. Tip na restauraci: www.slonkrnov.cz  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Mexiko, Klimkovice (cca 10 min. z centra Ostravy) Kovárna U Hodin 
(www.kovarna-u-hodin.cz)  

 

KEMPY TIP: Autokemp Příbor (se skvělým koupáním – www.koupaliste.cz) Autokemp Hlučín 
(www.sra-hlucin.cz)  

 

KOUPÁNÍ TIP: Poruba, koupaliště (www.sareza.cz) Vodní nádrž Baška i s kempem (5 km od 

Frýdku-Místku, směr Ostravice) Zatopený lom Výkleky, cestou z Ostravy do Olomouce stačí sjet z 
dálnice na Potštát. Opavské koupaliště, unikát z 30. let minulého století (www.koupalisteopava.cz) 
RADEGAST NENÍ JEN PIVO!  



 

Úžasné pohoří, tajemné, hluboké, drsné i příznivé. Beskydy jsou pro turisty i lyžaře, milovníky 

lidových tradic. Kdo chce chodit po horách a nepočítá se mezi kamzíky, vyrazí právě sem: Lysá 
hora (1323 m n. m.) nebo Smrk (1276 m n. m.), to je přece kult! Ale kdo se chce převážně kochat 
a příliš nezchvátit, najde si tu své…  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. To je folklor, lehce zprofanovaná 

výpověď o tom, jak se kdysi žilo na dědině. Lidová tvořivost se vám zažere až pod kůži. Natáčel se 
tu např. film Tajemný hrad v Karpatech. Nejvyšší vstupné 200 korun a rodinné 400 korun 
(podíváte se ale všude). Kontakt: www.vmp.cz * Štramberk. Pro jeho malebnost mu přezdívají 
Moravský Betlém. Je tu krásné centrum, věž zvaná Trúba (pozůstatek hradu), jeskyně Šipka, což 
je pravěké naleziště kosterních ostatků. Pak také městský pivovar (www.stramberk.cz). 
Pochopitelně si musíte koupit Štramberské uši, což je perníková dobrota po staletí pečená na 
počest uší uřezaných v bitvě s Tatary. * Muzeum Tatry v Kopřivnici. Nejucelenější sbírka jedné z 

nejslavnějších světových automobilek. Pro kluky všech generací i pro dámy (auta musíme 
obdivovat i pro jedinečný design). Kontakt: www.tatramuseum.cz  

 

PROJÍŽĎKA PO VELKÝCH KARLOVICÍCH Pokud už jste znaveni dovolenou, přecpali jste se 

valašským kyselem nebo obrovskými frgály, nechte se klidně vozit. Jasně, i po kopcích, abyste 
toho hodně z Beskyd a Valašska viděli… Resort Valachy ve Velkých Karlovicích připravil pro 
návštěvníky půjčovnu segwayů. Je to bomba, jezdit, nešlapat a dýchat čerstvý horský vzduch. 
Kontakt: www.horal-hotel.cz/sport-horal/pujcovna-segway.aspx  

 

PUSTEVNY I tohle je tradiční výlet, ovšem když pomyslíte, že nahoru vede nejstarší lanovka v 
Evropě, které letos bylo 75 let, musíte to absolvovat. Kontakt: www.lanovka-pustevny.cz Z 

Trojanovic nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm, kde se nachází dolní stanice (Ráztoka), se 
pohodlně vyvezete na Pustevny a dál můžete šlapat po svých až na vrchol Radhoště. Podívat se na 
sochu Radegasta, což je pohanský bůh hojnosti a plodnosti, abychom zjistili, že nejde jen o 
výborné pivo. Cestou jsou stánky a restaurace, což jistě potěší.  

 

NA KOLE OD PRAMENE BEČVY I tohle je příjemné lenošení. Nechat se vyvézt cyklobusem do 

kopců, až k prameni řeky Bečvy, a pak jen pohodlně sjíždět dolů do údolí. Můžete se vypravit z 
Rožnova pod Radhoštěm i dalších míst a je to skutečně neocenitelná pomoc pro rekreační cyklisty 
v horách. Detaily a možnosti prostudujte na webu: www.cyklostezkabecva.com  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Pivovar a pivní lázně v Rožnově www.roznovskepivnilazne.cz Grillbar v 

Rožnově je podle desítek výletníků jednička… www.grillbar.eu Valašská rychta ve Frenštátu 
www.valasskarychta.cz  

 

KOUPÁNÍ TIP: Autokemp Frenštát pod Radhoštěm www.autokemp-frenstat.cz Kemp Horní Bečva 
http://kemp-hb.cz Kemp ve Frýdlantu nad Ostravicí www.beskydy.cz/kempinkbeskydy  

 

KEMPY TIP: Aquapark Frenštát pod Radhoštěm Koupaliště Morávka www.moravka.com Nádrž 
Čerťák Nový Jičín ZA VÍNEM I NA KOLE  

 

Jižní cíp naší země nabízí návštěvníkům zážitky jako při zájezdu do zahraničí. Památky, pohodové i 
náročnější výlety, luxus v podobě lázní či sportovní vyžití.  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Mikulov a Pálava. Ve městě u hranic s Rakouskem navštivte zámek, při 



procházce v pálavské přírodě zase zapomenete na shon velkoměsta. * Lednice. Když vás toulky 

zavedou na jižní Moravu, na Lednici zapomenout nesmíte. Zámek a zahrady vás zavedou do 
pohádkového prostředí, v lázních si pak odpočinete. * Nové Mlýny. Obrovské nádrže poskytují 

mnoho druhů vyžití. Jestli chcete jen pozorovat ptáky nebo to rozjet na windsurfingu, tak tady jste 
správně.  

 

BAŤŮV KANÁL Pohodovější už to nebude. Při plavbě na Baťově kanálu na řece Moravě si užijete 

jako v Holandsku, odpočinete od řízení a prohlédnete krásné prostředí Slovácka. Cesta začíná v 
Kroměříži, kde vám nesmí ujít místní zámek a zahrady. V jednotlivých přístavech si můžete půjčit 

loďky nebo cestovat s kapitánem, přespat a navštívit centra jednotlivých měst (doporučujeme 
Uherské Hradiště, Strážnici). Končíme pak v Hodoníně, rodišti prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. A kdo trpí mořskou nemocí, může si celou trasu projet na 
kole nebo třeba na bruslích. http://www.batacanal.cz/  

 

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Díky převážně rovnému terénu je jižní Morava jako dělaná pro 

cyklistické výlety. V oblasti proto vytvořili hned několik tratí ve čtyřech turistických oblastech. V 
Mikulovské oblasti se můžete vydat na jednu ze tří, dělí se podle délky i náročnosti, děti tedy 

nemusíte nechávat doma. Budete se kochat nekonečnými vinicemi i roztomilými městečky. 

Ochutnávky si ale raději nechte, až sesednete z kola a ten den se vám už nechce šlapat. 
http://vinarske.stezky.cz/uvod.aspx  

 

ZNOJMO A PODYJÍ Nejen víno a okurky, Znojemsko nabízí i další lahůdky. Město je na turisty 

skvěle připravené, projděte si podzemí, hrad nebo skalní zahradu u impozantní Krammerovy vily. 
Pro návštěvníky bažící po klidu je tu jako na objednávku jen kilometr od železniční stanice Národní 
park Podyjí. Nedotčené údolí řeky Dyje zve na procházku bez davů, toulejte se sami nebo s 
průvodcem. A pozor, žádné odhazování odpadků, všechny si odneste s sebou, na koše totiž 
nenarazíte. http://www.znojemskabeseda.cz/  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Pážecí dům, Vranov nad Dyjí. Restaurace U Fábů, Lednice. Restaurace V 
Dobrých Časech, Hodonín.  

 

KEMPY TIP: Autokemp Merkur. Pasohlávky Camp Bítov, Vranovská přehrada.  

 

KOUPÁNÍ TIP: Vodní nádrž Mlýnky, Strážnice. Přírodní koupací biotop, Bantice. Lázně Lednice, 
Lednice. NA ČERNOU HORU A DO PROPASTI  

 

Moravská metropole, to není jen Špilberk, Zbrojovka Brno a Starobrno, zabaví se tu každý, protože 

je pořád co objevovat. Když už město omrzí, hned za jeho hranicemi je plno dalších zajímavostí. 
Jsou tady v hojné míře hrady, zámky, jeskyně, krápníky, propasti, procházky i odpočinek.  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Moravský kras. Tajemné jeskyně a propast Macocha, projet se můžete 

vláčkem nebo lanovkou. Nezapomeňte si rezervovat lístky, bývá narváno. 
http://www.moravskykras.net/Punkevní jeskyně je velký hit, projet se na lodičce jeskyněmi, to jen 
tak někde nenajdete. * Přehrada a hrad Veveří. Tzv. Prígl k Brnu neodmyslitelně patří, s koupáním 
můžete spojit i jízdu parníkem a návštěvu hradu Veveří. Kontakty: www.brnenskaprehrada.cz, 

www.veveri.cz/* Vila Tugendhat a další. Prohlídku brněnských památek a zajímavostí zvládnete za 
den, nezapomeňte ale na dobrou obuv. Pokud už vás nohy bolí, město letos nově nabízí minibus, 
který vás za komentáře průvodce po důležitých bodech proveze. 
http://ticbrno.cz/cs/of-program/vyhlidkova-jizda  

 



SLAVKOV Den plný historie můžete strávit ve Slavkově a jeho okolí. V roce 1805 na bojišti 

nedaleko města triumfoval Napoleon proti ruským a rakouským vojákům, vše stále připomíná 
Mohyla míru. Když si vezmete detektor kovu, třeba objevíte i nějaký ten pozůstatek bitvy. Ve 

Slavkově pak můžete navštívit barokní zámek, renesanční radnici či synagogu. A pokud ještě 
nebudete mít kulturní šok, v nedalekých Bučovicích čeká zámek ve stylu italské renesance.  

 

PERNŠTEJN Jen 40 km od Brna se tyčí majestátní hrad Pernštejn, gotická národní kulturní 

památka. Vydat se k němu můžete autobusem, vlakem i autem, podle toho, jak zdatní jste 
výletníci. Od vlakové a autobusové zastávky vás totiž čeká z části slušné stoupání (přece jenom je 

hrad na kopci). Po prohlídce bude potřeba doplnit energie a po půlhodinové jízdě tak můžete 
udělat při exkurzi do pivovaru v Černé Hoře (žádný strach, mají i limonády). 
www.hrad-pernstejn.eu, www.pivovarcernahora.cz  

 

ROZHLEDNA CHOCHOLÍK Jsou z ní prý vidět až Alpy, Chocholík ale poslouží skvěle i na pozorování 

českých panoramat. Vyrazíte z Drnovic u Vyškova, cestu dlouhou jen 1,6 km zvládnou hravě i děti. 
Pak už stačí jen zdolat 144 schodů a z jednoho místa si prohlédnete Beskydy i Pálavu. Při návratu 
v Drnovicích se pak můžete podívat na nechvalně známý fotbalový stadion. A pokud toho ještě 
nebudete mít dost, v nedalekém Vyškově navštivte Zoo Park. http://www.zoo-vyskov.cz/  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Restaurace Stará pošta, Kovalovice (u Slavkova) www.staraposta.cz/Koishi, 
Brno www.koishi.cz Restaurace Sladovna, Černá Hora www.hotel-sladovna.cz  

 

KOUPÁNÍ TIP: Riviéra v Brně-Pisárkách Hustopeče www.hustopece.cz/letni-koupaliste-hustopece 

Mariánské údolí v Brně KEMPY TIP: Autocamp Obora www.autocampobora.cz/ZA ORIGINÁLEM 
BÍLÉ PANÍ  

 

Půvabné město Český Krumlov patří svými středověkými uličkami, malebnými domy a 

impozantním zámkem nad Vltavou mezi turistické skvosty České republiky. Romantická zákoutí 

dokreslují středověké krčmy, magická atmosféra je zkrátka všudypřítomná. Stejně atraktivní je i 
okolí města, zapsaného mezi památky UNESCO.  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Zlatá Koruna. Tento rozsáhlý cisterciácký klášter založil v roce 1263 český král 

Přemysl Otakar II. Gotický klášterní areál vyrůstal téměř sto let. Nad ostatními objekty vyniká 
chrám Nanebevzetí Panny Marie, nedaleko stojí unikátní patrová kaple Andělů strážných. Nachází 

se 8 km od Českého Krumlova. V místě můžete navštívit hned několik restaurací včetně kempu U 
Kučerů a kempu Koruna (www.kempkoruna.cz). * Dívčí kámen. Zřícenina středověkého hradu stojí 
na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou a Křemežským potokem, 11 km od Českého Krumlova. 
Sídlo založili v roce 1349 se svolením císaře Karla IV. Rožmberkové. V roce 1394 tu byl dokonce 
vězněn český král Václav IV.  

 

ROŽMBERK NAD VLTAVOU Sídlo nad ohybem Vltavy bylo založeno Vítkem z Rožmberka ve 13. 

století a nachází se 23 km jižně od Českého Krumlova. Z raně gotického hradu se zachovala pouze 

věž Jakobínka. Dolní hrad byl přestavěn novogoticky na památník rodu Buquoyů. Právě tady 

najdete tu správnou a jedinou Bílou paní. Ostatní po Čechách jsou jen kopie! Tak si nenechte 
motat hlavy! Míst pro občerstvení je tu dost, například stylová pirátská restaurace Kocábka. 
www.hotelumartina.cz  

 

ČESKÝ KRUMLOV Město, z kterého dýchají dějiny a sláva. Historické místo skloubené s okolní 

krásnou přírodou nabízí nejen relaxaci a kouzelnou atmosféru, ale i mnoho estetických zážitků. 
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří mezi nejvýznamnější památky střední Evropy a 
každoročně ho navštíví stovky našich i zahraničních turistů. Ve městě je k vidění řada historických 



staveb, ani o restaurační zařízení není nouze.  

 

HORA KLEŤ Vyjímá se 9 km severně od Českého Krumlova, vysoká je 1084 m a nachází se tu i 

nejstarší kamenná rozhledna v Čechách (1825) a observatoř se zaměřením na výzkum planetek a 
komet. Nahoru se dostanete i sedačkovou lanovkou a občerstvit se můžete v místním penzionu s 
restaurací (www.klet.com) a dolů se můžete dostat na koloběžce zapůjčené na objednání nahoře v 
půjčovně.  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Hospoda Na Louži, Český Krumlov (www.nalouzi.cz) Restaurace Bílá paní, 
Český Krumlov (www.bilapani.cz)  

 

KEMPY TIP: Kemp Český Krumlov Vltavan Český Krumlov Kemp U Kukačků (www.kemp-lipno.cz) 

Vodácký kemp a autokemp Nové Spolí, Český Krumlov (www.kempkrumlov.cz) Kempink Panorama 
Lipno (www.campinglipno.cz)  

 

KOUPÁNÍ TIP: Aquaworld Lipno Pláž v Černé v Pošumaví Pláž v Horní Plané Koupaliště Větřní 
Plavecký stadion Český Krumlov PO STOPÁCH POLICIE MODRAVA  

 

Čistý vzduch, krásná krajina a pohádkové lesy. Tak lze stručně charakterizovat šumavskou 

Modravu a její okolí, které se i díky stejnojmennému kriminálnímu seriálu dostalo do popředí 
zájmu turistů. Můžete na vlastní oči vidět například prodejnu v Srní, kde »prodávala« herečka 
Tatiana Medvecká, policejní služebnu v Kašperských Horách a další seriálová místa. Procházka 
kolem říčky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou pilou nadchne snad všechny milovníky přírody.  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Tajemný hrad Kašperk. * Hrad vybudovaný otcem vlasti Karlem IV. a 

opředený mnoha pověstmi stojí rozhodně za návštěvu. Nachází se nedaleko Kašperských Hor a 
dostanete se k němu romantickou lesní cestou, cca 1,5 km od parkoviště. * Hraniční přechod 

Poledník – Hirchbachschwelle a výlet po Bavorském lese. * Náročná trasa, která nám přiblíží 
bavorská slatinná jezírka Hintere Sulz a řadu dalších krás včetně turistům přístupné biosférické 
rezervace pod ochranou UNESCO. * Velký Roklan (1453 m n. m.) a Roklanské jezero. * Druhá 
nejvyšší hora Bavorského lesa. U chaty Waldschmidthaus, která stojí nedaleko vrcholu, je odbočka 
k vyhlídce na Roklanské jezero, nad nímž se tyčí Roklanská kaple.  
 

ANTÝGL – ČEŇKOVA PILA (7,5 KM) Naučná stezka Povydří je jedno z nejkrásnějších a 

nejnavštěvovanějších míst Šumavy. Cesta klesá od Antýglu k Čeňkově pile (nebo obráceně) a vede 
nádherným kaňonem řeky Vydry, která je proslulá svým kamenitým korytem. Naučná stezka 
končí/začíná u elektrárny v Čeňkově pile. Cestou narazíme na již zmíněnou Turnerovu chatu s 
restaurací a letní terasou. (info@turnerovachata.cz) Nejlepší cesta autem je na parkoviště Antýgl či 

Čeňkova pila, pěšky z Modravy po červené na Antýgl – 5 km a z Rejštejna po červené na Čeňkovu 
pilu – 5,5 km. Ze Srní po žluté přes Hránky k bývalé Hálkově chatě – 4 km.  
 

MODRAVA – FILIPOVA HUŤ (2 KM) Naučná stezka pro pěší nabízí jedinečné zážitky – stoupání 

lesem při dravém toku Filipohuťského potoka a procházku šumavskými loukami, plnými vzácné 

květeny. Českou kuchyni můžete ochutnat v restauraci Hájenka (www.pension-hajenka.cz). Od 
autobusové zastávky na Modravě se vydáme do kopce po silnici na Filipovu Huť. Po zhruba 100 
metrech odbočíme na louku nad Modravou. Při cestě jsou umístěny tři informační tabule – o vodní 
fauně a lesní flóře, o horském lese a o flóře horských luk.  
 

KOSTEL SV. MOŘICE V MOUŘENCI U ANNÍNA Kostel se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u 

obce Annín. Vznik původní svatyně je spojován s rýžováním zlata, stezkou z Podunají a působením 
poustevníka Vintíře (†1045). Kostel sv. Mořice pochází z doby kolem roku 1230. V roce 1993 v 
kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století. Na severní straně 



hřbitova se nachází barokní kostnice z 18. století. Kontakt: www.pratelemourence.cz Nejlépe se na 

místo dostaneme z Čeňkovy pily po červené podél Otavy (9 km) a z Hartmanic po cyklostezce přes 
obec Pavlínov (5,5 km). Určitě si pochutnáte v nedalekém hotelu Annín, kde můžete okusit 

kulinářské speciality.  
 

DALŠÍ RESTAURACE: Restaurace Tosch, Kašperské Hory www.tosch-parkhotel.cz/tosch Hospůdka 

U Štěpána v Petrovicích u Sušice www.ustepana.eu Restaurace U Všech kukaček, Modrava 
www.uvsechkukacek.cz  
 

KEMPY TIP: Kemp Kolčava – Strašice v Pošumaví, skvělé koupání a klid! 

http://kemp-kolcava.svet-stranek.cz/Penzion a kemp Klášterský Mlýn u Rejštejna, ideální pro 
rodiny s dětmi. www.klasterskymlyn.com  
 

KOUPÁNÍ TIP: Kemp a koupaliště Annín na Otavě. Kontakt: www.kempannin.cz Koupaliště Luh, 

Sušice www.sportoviste-susice.cz/letni-koupaliste/TAM, KDE MÁ ČERT ZADNICI  
 

Něco za tím asi je, když příroda takhle čaruje. Posuďte sami. Kdo jenom ten kámen takhle 

nestydatě opracoval..?  
 

TRADIČNÍ VÝLETY * Červená Lhota. Klasika, zámek, který si zahrál v desítkách filmů. Můžete si 

půjčit lodičku, projet se na koni a zhlédnout čtyři prohlídkové okruhy. * Zámek a Krýzovy jesličky. 
Obojí je unikátní, Krýzovy mechanické jesličky uchvátí precizností a smyslem pro detail. Jiné 
takové nenajdete. * Úzkokolejka. Z Jindřichova Hradce vedou z nádraží dvě trasy úzkokolejky. Do 

Obrataně a Nové Bystřice. Na druhé trati můžete vystoupit v Kaprounu, kde byl naposledy viděn 
český génius Jára Cimrman. Jízdní řád: http://jhmd.cz  
 

STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU Zámek Emy Destinnové s unikátní věží ve tvaru kapky i mystickou 

komnatou duchů jako vzpomínka na temné období slavné operní pěvkyně, kdy nesměla zpívat 
mimo české země a tíhla k okultismu… Běžte pozdravit kostlivce Ivánka. Prohlídka vám odhalí 
mnohá tajemství této divy. www.zamekstraz.cz  
 

LANDŠTEJN Krásná vyhlídka do hlubokých lesů, dohlédnete hravě do Rakouska, kde stál protějšek 

Landštejna, posledního románského hradu v Čechách. Je zde i lanový park. www.coody.cz 
www.hrad-landstejn.eu  

 

ĎÁBLOVA PRDEL V ČESKÉ KANADĚ Tady si musíte pořídit selfie, nebo belfie (autoportrét zadní 

části těla), jak je libo, ale nevyfotit se u zadku samotného čerta by byl hřích. Kuriózní skalní útvar 
se nachází poblíž osady U panského lesa v trojúhelníku osad Terezín, Nový Svět a Valtínov. Jiné 
jméno mít ani nemůže, to jistě chápete. Je to kousek do Kunžaku a za návštěvu stojí pochopitelně 
celá oblast České Kanady.  

 

DALŠÍ RESTAURACE: U Šmiků v Jindřichově Hradci www.usmiku.cz  

 

KEMPY TIP: Rybník v Horní Pěně, Kačležský rybník, Aquapark v Jindřichově Hradci 
http://bazen.jh.cz/  

 

KOUPÁNÍ TIP: Cyklokemp Landštejn www.cyklocamp.cz PODZEMÍ PLNÉ BLUDIČEK  

 

Vysočina, to nejsou jen kopce, nevlídno, deštivo a hokejová bašta v Jihlavě, ale krásná krajina, 

architektonické skvosty. Navštivte tenhle kraj, výlety do okolí nabízejí netušené zážitky. Nebudete 
litovat.  



 

TRADIČNÍ VÝLETY * Hrad Lipnice. Jeden z nejmohutnějších hradních komplexů v Čechách. Dýchne 

tady na vás duch humoristy Jaroslava Haška i umučené Kateřiny, nevěrné svému choti, pánu na 
Lipnici. Z Jihlavy je to sem 40 km a najíte se v restauraci Pod Hradem nebo na náměstí U České 
koruny. www.hasektour.cz * Jihlavské podzemí. Hned po znojemském podzemí je to největší 

městský podzemní komplex. Vznikl propojením románských a gotických sklepů mnohdy tesaných 
ve skále. V nejhlubším místě vede trasa 18 metrů pod povrchem a unikátem je fosforeskující 
chodba. Za 60 korun skvělá podívaná. * Žďár nad Sázavou. Poutní místo Zelená Hora jako barokní 
skvost i mystické místo. Kostel je protkán symbolikou číslovky pět. Půdorys je ve tvaru pěticípé 
hvězdy, kostel má pět východů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního 
prostoru atd… Proč? To přece musíte zjistit… www.zelena-hora.cz  

 

TELČ Renesanční perla na pomezí Čech a Moravy. Nejkrásnější náměstí v zemi, pohádkový zámek, 
vyhlídka, plno restaurací, rybníky a procházky, prázdninová pohoda. +Tip: Komu by se město 
zdálo moc rušné, může vyrazit do nedalekých Slavonic, což je de facto zmenšenina Telče.  

 

TŘEBÍČSKÉ GHETTO Miniaturní dvory, nízké vchody, průchody, náměstíčko jako dlaň – židovská 

čtvrť je jako zmenšený svět. Třebíč je neprávem opomíjené město na moravském pomezí, kromě 
ghetta je tu unikátní židovský hřbitov. To vše 30 km od Jihlavy nebo pár kilometrů z dálnice D1. 
Najíst se můžete v restauraci Lihovar (www.centrum-lihovar.cz) nebo U Kopečků 
(www.restaurace-ukopecku.cz).  

 

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU Městečko se nachází 13 km od Třebíče a 50 km od Jihlavy. Zdejší 

zámek je barokní skvost, zahrady lákají k procházkám. V Jaroměřicích zkuste restauraci Corrida 
www.restauracecorrida. cz nebo Violu www.violajaromerice.cz  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Na Hradbách, Jihlava www.restauracenahradbach.cz U Malínků. Dačice 
www.umalinku.cz  

 

KEMPY TIP: Autokemp Pávov www.pavov.com  

 

KOUPÁNÍ TIP: Malý Pařezitý rybník, 8 km od Telče směrem na Pelhřimov. Koupaliště Luka nad 
Jihlavou a Vodní ráj Jihlava www.vodniraj.cz ÚDOLÍM KNĚŽNY TEREZIE  

 

Nejen rybníky a krásné lesy, Třeboňská pánev je zaslíbena i lázeňské péči a vynikajícím rybím 

specialitám. Tady máte zkrátka všechno. Nejvetší rybníky v republice, ráj cyklistů... Vše kromě 
hor!  

 

TRADIČNÍ VÝLETY * Schwarzenberská hrobka a cesta okolo Světa. Kilometr z centra města najdete 

novogotický skvost, hrobku rodu Schwarzenberků. Turistická trasa okolo rybníka Svět má 11 km, 
ale můžete plout i na malém parníku. http://www.lodnidoprava.info/* Pivovar Regent. Pivovarská 
restaurace včetně terasy, odkud můžete pozorovat muflony ve výběhu a cvrkot na hrázi Světa, 
tomu se říká pivní kultura. www.pivovar-regent.cz * Cyklotrasy. Třeboňská pánev, to je ideál pro 

cyklisty. Rovinky, dlouhé stezky lesem a mezi rybníky, jen se kocháte a ujedete 50 km, ani 
nemrknete.  

 

PO HRÁZI ROŽMBERKA Nevidět »české moře« by byla ostuda. Procházka nebo cykloprojížďka po 

hrázi osvěží ducha i tělo, Jakub Krčín nám to pěkně vymyslel. Hráz zpevňují až 400 let staré duby! 
+Tip: Kolem rybníka vede cyklistická stezka z Třeboně do Staré Hlíny.  



 

NOVÉ HRADY Navštívit v Nových Hradech hrad je povinností. Ale ještě důležitější je zajít do 

Tereziina údolí pod městem v údolí Stropnice. Najdete tu umělý vodopád, klasicistní lázně, 
zříceninu i příjemné restaurace. To vše jen 25 km od Třeboně.  

 

PÍSKOVNY VLKOV Nejlepší koupání na jihu Čech. Nedaleko Veselí nad Lužnicí, u obce Vlkov, 
najdete zatopené pískovny, rekreantů ráj.  

 

DALŠÍ RESTAURACE: Beseda na náměstí ve Veselí nad Lužnicí http://besedaveseli.cz/U Sumečka, 
Staňkov www.usumecka.cz  

 

KEMPY TIP: U Kosů, Staňkov www.autokempukosu.cz  

 

KOUPÁNÍ TIP: Staňkovský rybník, Hejtman, Pískovna Suchdol nad Lužnicí  

 

Foto: Zelená hora u Žďáru nad Sázavou.  

Foto ČTK, Profimedia, ara  
Foto www.iVelo.cz  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperské Hory – Sezona na hradě Kašperk je v plném proudu a v současné době je na svém 

vrcholu. V těchto dnech se tam konají divadelní představení spolku Kašpar v jedinečné atmosféře 
hradního paláce. Letos se divadla nesou ve znamení Williama Shakespeara a jeho slavných her. 

Hru Othello, můžete zhlédnout do 5. srpna. V hlavních rolích uvidíte Jana Potměšila a Alenu 
Dolákovou. Poté bude následovat hra Romeo a Julie od 6. do 9. srpna, v hlavních rolích hrají 
Tereza a Matouš Rumlovi.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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TAJEMSTVÍ PAMÁTEK  
 

Kašperské Hory – Už šestým dílem pokračuje prázdninový seriál Tajemství památek. Potřetí v řadě 
se vydáme na hrad, tentokrát zavítáme na Kašperk. Průvodcem je nám tamní kastelán Zdeněk 

Svoboda.  
 

U prevetu měli asi i "koupelnu"  
 

O hygieně ve středověku máme jen kusé informace a i proto možná přetrvává ve společnosti 

mínění, že se naši předkové ve středověku v podstatě vůbec nemyli. Zase tak černobílé to ale asi 
nebylo. Ve městech a kolem hradů zpravidla bývaly lázně, určené, řekněme, ke generální hygieně i 
ke světské zábavě.  
Na hradě Kašperk je pak ještě uschovaný další malý doklad o tzv. denní středověké hygieně.  

Ve 3. podlaží východní věži se nachází malá dutina, která byla pravděpodobně někdy v průběhu 

středověku vylámána do silného, téměř 3 metry silného obvodového zdiva. Jde o místnůstku, která 
bezprostředně navazuje na prevet neboli středověký suchý záchod na severní straně věže.  
Funkce takovéto místnůstky není přesně známa, podle přímé vazby na prostor záchodu se snad dá 
ale uvažovat o využití v souvislosti s hygienou, resp. s umýváním. Například hrad Radyně, který je 
Kašperku nejvíce podoben, byl od počátku vybaven prostorem určeným pro mytí, jenž byl vybaven 
lavabem neboli umyvadlem.  

Zajímavé je také situování této malé místnůstky z hlediska možností vytápění. V místě dutiny je 
zdivo věže směrem do hradního paláce zeslabeno na nejnižší minimum. A proč asi? Třeba proto, že 
právě v sousedním severovýchodním rohu paláce se nacházel masivní krbový komín, jehož teplý 
vzduch mohl alespoň zavlažovat teplotu v místnůstce určené k provádění aspoň té základní 
hygieny. Takže, pokud už se vytápěla komnata v rohu paláce, horký vzduch stoupající komínem při 
východní věži nahříval zdivo východní věže a aspoň trochu zpříjemňoval teplotu v místnůstce při 

provádění denní hygieny uvnitř jinak chladné věže. Pokud to tak skutečně bylo, nezbývá než opět 
konstatovat, že naši předkové rozhodně nebyli žádní hlupáci a z minima dokázali vytěžit 
maximum.  
 

Dejte nám tip Je ve vašem okolí zajímavá památka, která skrývá tajemství a stála by za návštěvu? 

Dejte nám vědět. Pište na mail: milan.kilian@denik.cz. Děkujeme.  
 

Příště: hrad Pajrek  
 

Foto: MÍSTNŮSTKA ve východní věži hradu Kašperk.  
Foto: Zdeněk Svoboda  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Hrad Velhartice zve v sobotu od 13 hodin na Pohádkový den na hradě. Pro malé i velké 

http://klatovsky.denik.cz/
http://plzensky.denik.cz/


návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky, hudba, pohádky, kejklířská vystoupení. Po 

celé odpoledne soutěže o drobné ceny, ochutnávky pivovaru, hudební vystoupení, lukostřelba, 
výtvarné a řemeslné dílny, dobré jídlo a pití. Dětští návštěvníci hradu se mohou těšit na Velkou 

cirkusovou pohádku v podání kejklíře Vojty Vrtka nebo Perníkovou chaloupku zahranou členy 
divadla TEArTR RAJDO. Během odpoledne se uskuteční tři kostýmované prohlídky hradu (ve 13, 15 
a 17 hodin), během nichž budou návštěvníci potkávat různé pohádkové bytosti a budou plnit 
drobné úkoly.  

Hrad Švihov dnes uvádí hudbu gotiky a renesance při prohlídkách základního okruhu hradu. 

Účinkuje soubor Villanella. 
Hrad Kašperk zve ve 21 hodin od pátku do neděle na divadelní představení Romeo a Julie, které se 
koná na nádvoří hradu. Účinkuje divadelní spolek Kašpar.  
Hrad Rabí zve děti v neděli od 15 hodin na pohádku O rybáři a rybce, kterou uvádí TEArTR RAJDO.  

Na parkovišti Kaskády mezi Špičákem a Železnou Rudou budou v sobotu od 9 hodin bojovat 

dobrovolní hasiči o vítězství v soutěži O pohár starosty města Železná Ruda a zároveň týmy z 
Plzeňského kraje o postup na mistrovství České republiky ve vyprošťování zraněných osob z 
vozidel.  

Na ukázku rýžování zlata jste zváni dnes od 14.30 do 17 hodin do Radešova. Uslyšíte historii od 

dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století na Šumavě a uvidíte ukázky rýžování a zasoutěžíte si. 
Přednáší Karel Ešner, koordinátor IS a SEV Kašperské Hory. 

SAL2: Plzeňský deník jih; Chebský deník; Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; 
Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Česko je země hradů a zámků a na nich se v létě děje spousta zajímavých akcí, které vás hravě 
přenesou do dob knížat a králů. Zajímavá je ale i historie zcela nedávná, zvlášť když ji prezentují 
staré technické památky.  

 

Rádi byste se vrátili o nějaké to století zpátky? Ve dnech 14. a 15. srpna se v Telči můžete podívat 

do období renesance a potkat se s "celebritami" tehdejší doby – Zachariášem z Hradce a Kateřinou 
z Valdštejna, donátory, kteří velkým dílem přispěli k budování místní renesanční architektury po 
italském vzoru. Z velikánů těch časů nebudou chybět ani Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. 
Velké renesanční osobnosti a zejména davy diváků na náměstí Zachariáše z Hradce pobaví doboví 
muzikanti, tanečníci, šermíři, kejklíři a další umělci, součástí akce je jarmark.  

Kde se potkáte s rytíři, zbrojnoši, kejklíři, jarmarečníky, tanečnicemi, čarodějnicemi, žebráky a 

dalšími středověkými postavičkami každou prázdninovou sobotu? Na hradě Staré Hrady. Těšit se 
můžete též na ukázku dobových řemesel a stylovou středověkou kuchyni.  

Do poněkud novodobější historie vás přenese přehlídka historických vozů. Veteráni mají sraz v 

sobotu 22. srpna na pláži v Mlékojedech u Neratovic. Pořadatelé této akce jsou velmi demokratičtí, 
přijet sem můžete s jakýmkoli vozem či motocyklem do roku výroby 1985, což ale neznamená, že 
se tu nenajdou vozy o desítky let starší.  

Na programu je přehlídka aut a soutěže pro posádky, ale také "concours d‘elegance", tedy 
vyhlášení veterána ze všech nejkrásnějšího.  

http://www.mf.cz/produkty/lide-a-zeme/


 

Za strašidly  

 

Pokud se chcete při poznávání historie nejen bavit, ale i trochu bát, doporučujeme některou z 

nočních prohlídek, které pro vás v létě české hrady a zámky připravily. Užít si s trochou husí kůže 
můžete Buchlovské noci s černou paní nebo noční prohlídku slavné zříceniny Trosky, dozvíte se, co 
se stane, když v noci na hrad Švihov zavítá Vladislav Jagellonský, a nějakého toho ducha možná 

zahlédnete na zámku Loučeň. Ještě víc strašidelných zážitků můžete zakusit 29. srpna, kdy budou 
otevřeny celou noc v rámci Hradozámecké noci 2015 i další hrady a zámky. Hlavní program noci je 
letos naplánován na státní zámek Kratochvíle. 

I ve dne vás možná zamrazí při návštěvě hradu Kašperk – ten je unikátní nejen tím, že se svou 
nadmořskou výškou 886 m n. m. je nejvýš položeným královským hradem v Česku, ale také tím, 

že tu údajně potkáte pěknou řádku strašidel. Legenda praví, že tajemné úkazy jsou dokonce 
důvodem, proč právě zde Karel IV. nechal hrad postavit. Jednou se vydal do místních lesů a na 
mýtině potkal starce, který se oháněl klackem a tvrdil, že se bije s čertem.  
V tu chvíli se zatáhlo, zvedla se vichřice a bouřka, a když ustala, ležel stařec na mýtině mrtvý. Král 
se tedy prý rozhodl, že na tom místě postaví hrad, aby okolí ochránil před temnými silami… 

Pravděpodobnější však je, že Karel IV. potřeboval zajistit ostrahu zemské hranice se sousedním 

Bavorskem a také chránit zlatonosnou oblast Kašperských hor. Dnes prý na hradě straší Swiza, při 
pohledu na niž můžete zkamenět, krvelačný Šplhavec, který má spadeno zvlášť na turisty, a Lesní 
matka, jež svým hlasem láká poutníky do temných lesních zákoutí. Ale na Kašperku vás pobaví i 
bez strašidel. Pro rodiče s dětmi je připravena speciální interaktivní prohlídka Staň se purkrabím 
nebo hradní paní, při níž si děti zkusí život svých vrstevníků ve středověku – mladého rytíře a 
mladé dámy. Oblíbený je též prohlídkový okruh Život na hradě, který vám pomocí speciální 
projekce poodhalí podobu každodenního života v době vrcholného středověku.  
 

Moderní historie  
 

Tak trochu jako města duchů mohou působit též opuštěné industriální památky Čech a Moravy. V 

poslední době se velké popularitě těší zejména výpravy do historie ostravských dolů. Asi pět 
kilometrů od centra Ostravy najdete areál hornického muzea Landek Park. Tady můžete na vlastní 
kůži zažít třeba sfárání důlní jámou v těžní kleci do bývalého dolu Anselm, projížďku důlním vlakem 

nebo si vyzkoušet záchranářský výcvik v dolech simulující podmínky, do nichž se členové týmů při 
zásazích skutečně mohou dostat: nedýchatelné prostředí, tmu, horko, hluk, stísněný prostor… Po 

všem tom dobrodružství si pochutnejte v přilehlé restauraci na některé z havířských specialit.  
Nedaleko odtud v Dolních Vítkovicích vás průvodce provede průmyslovým areálem dolu Hlubina, 
jehož historie sahá až do roku 1857.  
Ani tady nechybí trocha adrenalinu – vyšplháte až na vrchol těžební věže, tedy do výšky 70 metrů, 
odkud je krásný výhled na Ostravu a okolí, ale dostanete se i do nitra vysoké pece, kde se dozvíte 
všechno o výrobě surového železa. Při prohlídkové trase zvané Uhelný okruh zase načerpáte 
znalosti o těžbě uhlí, jeho přeměně v koks a jeho využití právě k provozu vysokých pecí.  

Do některých bývalých budov areálu se však dnes chodí nejen za vzděláním, ale i za zábavou – je 
tu hudební klub, promítací sály, ateliér i kavárna.  
U Příbrami si zase můžete vyzkoušet, jak se přepravovala z jednoho dolu do druhého stříbrná a 
olověná ruda. Hornické muzeum v Příbrami vybudovalo úzkokolejnou trať na místě té původní z 
roku 1884, avšak dnes na ní od Ševčinského k Vojtěšskému dolu vozí turisty. Znovu poněkud 
adrenalinovější zážitek si odnesete z dalšího dolu v oblasti. V dole Drkolnov si totiž děti i dospělí 

mohou sjet 51 m dlouhou úpadnicí jako po skluzavce. Proto si na návštěvu dolu vezměte klouzání 
odolné oblečení a také svetr, neboť i v parném létě je v podzemí 8 °C. Odměnou vám budiž pohled 

na unikátní technickou památku, která se v dole nachází – vodní kolo o průměru 12,4 metru. A 
pokud jste do industriálu opravdu fandové, další tipy na zajímavá místa najdete v našem přehledu.  
 

OČIMA AUTORKY  
 

Konec prázdnin mi v dětství vždycky rozsvítila jedna velká událost, a to když mě babička s tátou 
vzali na Zbraslav (kousek od naší chaty) na závod "dědečků automobilů".  

Nedávno jsem si závody, které se poprvé jely v roce 1908, připomněla při četbě knížky Praga 
Piccola sestavené ze vzpomínek Bertolda Neumana, syna hlavního inženýra automobilky Praga. 
Nostalgické vzpomínky na svoje dětství i dobu dávno minulou si proto letos 5. září zajdu 



připomenout právě při Jízdě pravidelnosti do vrchu Zbraslav–Jíloviště.  

Jsem zvědavá, který z veteránů si z nejstaršího závodu do vrchu na světě letos odnese pohár 
Elišky Junkové.  

Markéta Růžičková, novinářka  
 

Kam na historické slavnosti  

 

8.–9. 8. Historické dny na hradě Kost 14.–16. 8. Chodské slavnosti Domažlice 15.–16. 8. 

Renesanční slavnosti na hradě Houska 15.–16. 8. Napoleonské dny Slavkov u Brna 19.–23. 8. 
Slavnosti tří kápí Třebíč s historickou bitvou a středověkým tržištěm 5. 9. Festival historického 
šermu Dobřichovická alotria 5. 9. Slavnosti královny Elišky Hradec Králové  

 

10× INDUSTRIÁL  

 

Stará kanalizační čistírna v Praze-Bubenči  

Podzemní pevnost s expozicí jaderného zbrojení Atom Muzeum Brdy  

Expozice vápenictví – Berlova vápenka Třemošnice  

Třetí největší přečerpávací elektrárna na světě Dlouhé Stráně  

Fajne léto – technické památky Moravskoslezského regionu  

Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově  

Hornický skanzen Mayrau na Kladensku  

Vodní hamr Dobřív s ukázkami kovářského řemesla  

Muzeum papíru v Ruční papírně ve Velkých Losinách  

Přehrada Les Království na Labi nad Dvorem Králové  

 

Foto: profimedia.cz 2×  

 

Foto: Vlevo: V půli srpna se v Telči proslulé renesančními domy setkáte s mnoha historickými 
osobnostmi.  

Foto: Dole: Hrad Švihov pořádá noční prohlídky.  

Foto: profimedia.cz 2×  

Foto: Vlevo: Na Buchlově straší i černá paní.  

Foto: Vpravo: Kašperk je nejvýše položený český hrad.  
Foto: profimedia.cz  
 

Foto: Hornické muzeum v Příbrami  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kašperk – Noční prohlídky "Odhalme ztracená tajemství dávných předků" připravili na závěr 

příštího týdne na Kašperku. Prohlídky se konají od čtvrtka 20. srpna do soboty 22. srpna vždy od 
21, 21.30, 22, 22.30, 23 a 23.30 hodin. Pro velký zájem je přidána ještě prohlídka ve 20.30 hodin, 
která je především pro rodiny s dětmi. Na prohlídky je nutná předchozí rezervace vstupenek na 
telefonním čísle 376 582 324 nebo na emailové adrese info@kasperk.cz. Rezervované vstupenky 
je třeba si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem prohlídky. Parkoviště je vzdáleno cca 
1200 metrů od hradu, proto je zapotřebí dostatečná časová rezerva na pěší přesun.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Klatovsko – Předposlední prázdninový víkend můžete strávit na některém z hradů Klatovska. Část 
z nich si připravila zajímavý program.  

 

Švihov  

 

Sobotu 22. srpna zpestří dětem odpolední čas na hradě Švihov Divadlo Inkognito. "Čeká je 

představení Havraní sliby. Jde o příběh okradeného, zoufalého komedianta, kterému zpět na nohy 
pomohou jedině noví přátelé a těmi mohou být právě malí diváci. A ještě se při tom seznámí s tím, 
jak se dělá divadlo," zve Jitka Skořepová z Národního památkového ústavu, pod který většina 
hradů na Klatovsku spadá. Představení začíná v 16 hodin.  

Divadlo pro děti není jedinýmvíkendovýmlákadlemna Švihově, v nabídce jsou v sobotu i noční 

prohlídky s podtitulem Půtův návrat anebCose děje na hradě bez pána. Před zraky příchozích se 
odehraje příběh, při kterém se hradní pán nečekaně vrací na svůj hrad a čeká na něj otrava 
purkrabího. Do toho všeho řeší pletky svého syna s děvečkou a zmateného alchymistu. A co na to 

mnich? Jak může tahle šlamastyka dopadnout a jaký bude konec, to se dozvědí návštěvníci 
nočních prohlídek, které začínají každou půlhodinu od 19 do 22.30 hodin.  
 

Kašperk  
 

Nočníprohlídkysimůžeteužít i na Kašperku. Konají se tam v sobotu22.srpnaod21, 21.30, 22, 22.30, 

23 a 23.30 hodin. "Uchvacující atmosféra potemnělé hradní zříceniny rozehrává hru světla a stínů, 
hru plnou tajemství a netušených souvislostí. Hru, jejíž hlavní roli sehrává nejvýše položený 
královský hrad v Čechách a snad i tajemné bytosti z místních pověstí. Ale není třeba se bát víc, 

než je nutné. Tématem nočních prohlídek je místní mytologie, pověsti o zjevujícím se ďáblovi, 
zakleté zpěvačce či o mocné Lesní matce. Rozhodně nejde o klasickou noční prohlídku, protože 
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průvodcem na této dobrodružné výpravě bude neohrožený dobrodruh a záhadolog kvalit Indiana 

Jonese. Každý, kdo se vydá na tuto dobrodružnou výpravu, určitě zažije dobrodružství, možná 
objeví záhadu a třeba se i nakonec trochu zasměje," zve Filip Petlička ze správy hradu a dodává, 

že doporučuje telefonickou rezervaci vstupenek na čísle 376 582 324.  
 

Rabí  
 

Nedělní odpoledne 23. srpna bude na hradě Rabí patřit dětem. V rámci série dětských představení 
Rabský Floutek se tentokrát představí herecký soubor LokVar s pohádkou Malá mořská víla. 

"Hluboko na dně moře žijí bytosti podobné lidem. Jsou to mořské víly. Ajedna z nich se chce stát 
člověkem. Co vše kvůli lásce k princi obětuje? Návštěvníci se mohou těšit na pohádkový příběh o 
síle lásky a o lidské slabosti. Pohádka je vhodná prodětiod4 letazačínáv15 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se představení přesouvá z nádvoří do hradní konírny," uvedla Skořepová. 

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperské Hory – O stovky let do minulosti se v sobotu 12. září vrátí Kašperské Hory. Akce 
Šumavské Kašperské Hory v dobách Jana Lucemburského začne už večerním programem v pátek 

11. září. V sobotním hlavním programu na kašperskohorském náměstí návštěvníci uvidí Jana 
Lucemburského i se synem Karlem IV., chybět nebudou středověká hudba, středověké tance, 
kejklíři, středověká hostina ani královský průvod nebo historické tržiště i s dobovými řemeslníky. U 
kostela svatého Mikuláše pak bude historické ležení, kde se bude konat rytířský turnaj.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperk – Speciální prohlídky, při kterých návštěvníky provede kastelán Zdeněk Svoboda, připravil 

v rámci Dnů evropského dědictví 2015 na nadcházející víkend hrad Kašperk. Tématem prohlídek 
bude údržba, stavební obnova a provoz středověkého hradu. Prohlídky začínají v sobotu 5. září a 
neděli 6. září vždy v 11 hodin. Kapacita prohlídky je 35 míst, rezervace je možná na telefonním 
čísle 376 582 324.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperské Hory – Odhalení pamětní desky českému králi Janu Lucemburskému a zahájení výstavy 

"Královská privilegia a korunovační klenoty" se koná v sobotu 12. září od 10 hodin v Muzeu 
Šumavy na náměstí v Kašperských Horách. Obojí je součástí městské slavnosti "Šumavské 
Kašperské Hory v dobách Jana Lucemburského". Pátek a sobotu 11. a 12. září v Kašperských 
Horách vyplní historické průvody,turnaje a souboje i dobová hudební, taneční a divadelní 

vystoupení. Nebudou chybět středověký jarmark, ukázky řemesel, ohňová show ani originální 
občerstvení.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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KAŠPERSKÉ HORY Pamětní desku králi Janu Lucemburskému odhalí v šumavských Kašperských 

Horách na Klatovsku při městských slavnostech, které se odehrají o tomto víkendu. Kdysi slavné a 
významné středověké město zároveň připravilo výstavu, na které představí kopie českých 

korunovačních klenotů zapůjčených ze sbírek Pražského hradu a také unikátní vzácné dokumenty s 
královskými privilegii udělovanými městu od 14. do 18. století.  
"Exkluzivní výstava pergamenových originálů královských privilegií pro Kašperské Hory nabídne 
příležitost vidět vzácné a zcela unikátní listiny panovníků Jana, Karla a Zikmunda Lucemburského, 
Ladislava Pohrobka, Vladislava a Ludvíka Jagellonského, Ferdinanda Habsburského, Maxmiliána II., 
Rudolfa II., Matyáše nebo Marie Terezie," popsal historik Muzea Šumavy Vladimír Horpeniak. 
Nejcennějším exponátem bude podle něj pergamenový originál prvního městského privilegia, které 

Kašperské Hory obdržely od Jana Lucemburského 29. září 1345 a také listiny, které ve 14. století 
vydalo město. Za Jana Lucemburského v něm bylo údajně až 350 stoup a mlýnů na drcení 
zlatonosné rudy. V roce 1345 bylo město osvobozeno od cla a získalo hornické svobody.  

Letošní rok přinesl několik výročí, která se k městu vztahují. Před 690 lety se začaly razit první 
české zlaté mince - florény Jana Lucemburského. "V patrné historické souvislosti s tím si letos 
připomínáme také 690 let od prvních písemných zpráv o Kašperských Horách a jejich zlatých 

dolech a také 670 let od udělení prvního městského privilegia a dalších výsad včetně pečeti a 
znaku králem Janem Lucemburským," řekl Horpeniak.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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* Středověká Šumava  
 

Načerpejte atmosféru dávných dob skrz historická řemesla 14. století, dobového divadla, tanců a 

písní 11.-12. září v Kašperských Horách. Bude tu kovář, hrnčíř, písař, přadlena, tkadlec, provazník, 
tesař, košíkář, svíčkař, mastičkářka i lazebník. A na náměstí se bude rýžovat zlato!  
 

- Plovárny kdysi a dnes  
 

Na výstavě Od nohaviček k bikinám v litoměřickém muzeu si můžete prodloužit léto. Až do konce 

listopadu je tu k vidění historie plavek a koupání včetně snímků nejstarších plováren na Labi a 
Ohři.  
 

- Víno a Pálava jedno jsou  
 

Druhý zářijový víkend patří tradičně Pálavskému vinobraní. V centru Mikulova můžete sledovat 

pochodňovou show, průvod královské družiny, spoustu krojů a degustovat vína i burčák na každém 
rohu.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperské Hory–V sobotu12.  
 

září bude slavnostně odhalena pamětní deska Janu Lucemburskému na budově Galerie Muzea 
Šumavy v Kašperských Horách. "Odhalení pamětní desky králi Janu Lucemburskému doprovodí 

historické slavnosti vpátek11. a sobotu 12. září a také jedinečná výstava vzácných dokumentů, v 
níž nebudou chybět ani kopie českých královských korunovačních klenotů," informoval Deník 
Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy Kašperské Hory.  
Jan Lucemburský před 670 lety udělil Kašperským Horám první městské privilegium a další 
městské výsady včetně pečeti a znaku. V budoucnu by proto mělo hlavní kašperskohorské náměstí 
nést jeho jméno, již nyní se tento král dočká pamětní desky. Tu umělecky ztvárnil plzeňský umělec 

– restaurátor, umělecký pozlacovač, divadelní malíř, medailér a sochař Jiří Špinka. Pamětní deska 
je zhotovena ze šedé leštěné žuly o rozměrech 90 x 60 cm. Na ní byl umístěn bronzový reliéf s 
motivem jezdecké pečeti Jana Lucemburského a nápisy: "JAN LUCEMBURSKÝ, 1296 – 1346, ČESKÝ 
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KRÁL A LUCEMBURSKÝ HRABĚ" – "Na památku udělení prvního městského privilegia králem Janem 

Lucemburským 29. září 1345 Město Kašperské Hory A. D. 2015".  
"Slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Slavnostní akt bude 

bezprostředně pokračovat otevřením exkluzivní doprovodné výstavy pergamenových originálů 
královských privilegií pro Kašperské Hory z doby 14. až 18. století v místním Muzeu Šumavy. Zcela 
výjimečně se tak dává veřejnosti příležitost vidět vzácné a zcela unikátní listiny panovníků pro toto 
horní město, jako například Jana, Karla a Zikmunda Lucemburského, Ladislava Pohrobka, 

Vladislava a Ludvíka Jagellonského, Ferdinanda Habsburského, Maxmiliána II., Rudolfa II., Matyáše 
nebo Marie Terezie. Nepochybně nejcennějším exponátem v expozici bude pergamenový originál 
prvního městského privilegia, které Kašperské Hory obdržely od Jana Lucemburského 29. září 1345 
nebo listiny, které ve 14. století vydalo samo město," uvedl Horpeniak a dodal, že k atraktivitě 
výstavy přispěje i vystavení kopií českých korunovačních klenotů ze sbírek Pražského hradu. 
Krátkodobá výstava vzácných archivních dokumentů a symbolů české státnosti potrvá od 12. do 
30. září 2015.  

Při příležitosti odhalení desky vychází pamětní ilustrovaná historická publikace s názvem 
"Kašperské Hory v době krále Jana", kterou autorsky a redakčně připravil právě historik Vladimír 
Horpeniak. Oba dny slavnosti vyplňují historické průvody, turnaje a souboje, dobová hudební, 
taneční a divadelní vystoupení. Nebudou chybět středověký jarmark, ukázky starých řemesel či 
ohňová show.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Vyrazte o víkendu s dětmi třeba na Lucemburské slavnosti, cestou v autě je zabaví chytrá hra. 

Zůstáváte doma? Co si třeba něco spolu vyrobit?  
 

1 KDY UŽ TAM BUDEME?  
 

Pokud řešíte otázku, jak zabavit dítě při cestování autem, pořiďte jim speciální Hru do auta - 

novinku z edice Kouzelné čtení od Albi.  
Jejím cílem je správně odpovídat na otázky zaměřené na problematiku silniční dopravy. 299Kč  
 

2 LUCEMBURSKÉ SLAVNOSTI  
 

Načerpejte atmosféru dávných dob prostřednictvím oživených ukázek historických řemesel 14. 

století či dobového divadla, tanců a písní, které vás spolu s dalším bohatým programem čekají již 
tento víkend v Kašperských Horách.  
 

3 CHYTRÝ RECEPTÁŘ  

 

Domácí tvoření od jara do zimy - tak zní podtitul knihy z nakladatelství Jota Děláme si to doma 

sami 2, která právě vychází.  
Jedničku s podtitulem Domácí kosmetika, drogerie a lékárna ale v knihkupectví také ještě najdete. 
Co zkusit růžovou marmeládu nebo rychlou pomoc proti "rýbě".  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Státní svátek budou lidé slavit pochodem, taneční zábavou i sledováním jezdců a kočárů  
 

Klatovsko – Tři dny volna, které jsou před námi, můžete strávit na nějaké zajímavé akci. Díky 

oslavám svátku sv. Václava je jich totiž na Klatovsku připravena celá řada.  

Jako tradičně je na pondělí 28. září přichystán pestrý program na klatovském náměstí. Stejně jako 
v minulých letech se v rámci svatováclavských oslav těsně před polednem na Černé věži rozezní 
zvon Vondra a následně přijede na náměstí svatováclavská jízda. "Čeká nás jedna novinka. Proti 
jezuitskému kostelu budou připraveny tribuny pro diváky tak, aby pokud možno všichni dobře 
viděli na šermířské představení několika skupin historického šermu. Půjde o scénku, ve které 
lapkové před příjezdem na radnici přepadnou družinu knížete Václava. Představení potrvá zhruba 

půl hodiny," uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.  
Následovat bude přijetí sv. Václava starostou města a taneční vystoupení tanečnic historické 
skupiny. Diváci uvidí také jezdce na koních a kočáry tažené koňmi. V doprovodném programu 
vystoupí skupina historické středověkéhudbyEuphoricaa skupina staré české lidové hudby Karmína. 
Program oslav vyvrcholí v 18 hodin v jezuitském kostele společným vystoupením Karlovarského 
symfonického orchestru, pěveckého sboru Šumavan a Železnorudského smíšeného sboru. 
Představí se i sólisté Národního divadla Daniel Klánský a Barbora Perná.  
 

Užijí si poutě  
 

Veselo bude také v Bezděkově u Klatov, kde se o víkendu uskuteční Svatováclavská pouť s 

bohatým programem. V sobotu ve 13 hodin začne hasičská soutěž dětských kolektivů – memoriál 
Jiřího Pekárka. V neděli v 8.30 hodin se můžete zúčastnit mše svaté v kostele sv. Václava. Příznivci 
malířského umění se mohou přijít podívat od 9 do 17 hodin do hasičské zbrojnice, kde budou k 
vidění obrazy Daniela Ďuriše, ale také paličkované krajky Krajkářského klubu Klatovy, a to i v 
pondělí. To bude určené pro turisty. "Pořádáme sedmý ročník Bezděkovského kolečka, což je 

turistický pochod a krátký cyklovýlet naučnou stezkou k oslavě260.výročínarozeníCh. H. Spiesse. 
Start a prezence je od 9 do 9.30 hodin v hasičské zbrojnici. Cíl je v místním pivovaru," pozval 
starosta Bezděkova Josef Červený.  
Vtento den bude rovněž otevřen od 12 do 17 hodin kostel sv. Anny a hrobka rodu Korbů z 
Wiedenheimu.  
Svatováclavskou pouť pořádají 26. září také na návsi v Týnci u Horažďovic. Ve 13 hodin začne 

mše. Po ní si můžete poslechnout živou muziku, prohlédnout výstavu pohledů Prácheňska a 
zhlédnout vystoupení kovbojů s koňmi. Pro děti bude přichystán skákací hrad. Chybět nebudou 
tradiční pouťové koláče a jiné občerstvení. Žít to bude i ve druhém Týnci, u Klatov, kde se v sobotu 
od 20 hodin koná v hostinciUMalátů Svatováclavské rejdění s půlnočním překvapením.  

Na oslavu státního svátku zve také město Plánice, a to 27. září ve 14 hodin, do parku Františka 

Křižíka. Na programu bude požehnání Nejsvětější Trojice, zahraje Oplova dechovka a návštěvníci 
uvidí také taneční skupinu Daisy a poslechnou si pěvecký sbor ZŠ Plánice.  

 

Akce i na hradech  

 

Na svatého Václava nezapomněli ani na hradech. Na hradě Velhartice se 26. a 27. září uskuteční 
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akce nazvaná Buškova číše, která nabídne bohatý program. Poobadnyse koná od 10 do 17 hodin. 

Svatováclavský víkend připravují i na hradě Kašperk, kde se můžete těšit na nejstarší česky 
psanou středověkou hru Mastičkář v podání tamního ochotnického spolku Pachmajr. Představení 
bude v sobotu a v neděli od 12 a 14 hodin za dobrovolné vstupné.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Kašperk – Bohatý program připravil na svatováclavský víkend hrad Kašperk. V sobotu a v neděli od 
12 a od 14 hodin mohou návštěvníci zhlédnout "velice ochotnické" provedení nejstarší dochované 

česky psané divadelní hry Mastičkář. V sobotu i v neděli je připravena na 14. hodinu i speciální 
interaktivní dětská prohlídka. Na tuto prohlídku je nutná rezervace. Při příznivém počasí budou na 
nádvoří pro děti také připraveny různé soutěže a hry. Vběžném provozu bude hrad otevřen i v 
pondělí od 10 do 17 hodin.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Klatovsko – I přes tropické teploty, které během léta panovaly, si hrady a zámky na Klatovsku 

nemohou na návštěvnost stěžovat. Ne každý tak zamířil jen na koupaliště.  
Nadmíru spokojen je kastelán hradu Kašperk Zdeněk Svoboda. "Měli jsme rekordní sezonu. Nárůst 
návštěvnosti je asi o 22 procent oproti loňskému roku. Nyní už máme přes 50 tisíc platících 
návštěvníků. Přispělo k tomu i relativně stabilní počasí a i propagace Šumavy seriálem Policie 
Modrava. Nemáme na co si stěžovat," řekl Svoboda.  
Nejvíce na Kašperk lákaly prohlídka Život na hradě, dětské prohlídky, noční prohlídky, které byly 
už předčasně vyprodané, a také divadelní představení, kterých bylo sedm z osmi vyprodáno.  
 

Všichni spokojeni  
 

Spokojeni jsou také ve Švihově, kde byla podle kastelána Lukáše Bojčuka letní sezona stejná jako 

kterákoliv jiná. Návštěvnost byla podle jeho slov obdobná jako předchozí roky. "V sezoně láká 
pořád nejvíce hrad, takže sem lidé jezdí na běžné prohlídky. Zájem je i o mimořádné prohlídky, do 
kterých patří i noční oživené, které jsme měly vyprodané. Nepřemýšlíme, ale o tom, že bychom je 
dělali častěji. Musí zůstat jejich exkluzivita a navíc je časově i finančně náročné to připravit," uvedl 
Bojčuk a dodal zhodnocení: "Se sezonou jsem spokojen, i když v porovnání s loňským létem přišlo 

o 2000 lidí méně, ale není to žádný extrémní výkyv. I když byla vedra, tak jsme měli běžnou 

http://klatovsky.denik.cz/
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návštěvnost."  

Výjimkou nebyl ani hrad Velhartice, kde si na návštěvnost rovněž nestěžují. Do pátku prošlo 
branou 40 tisíc lidí. "Sezona byla dobrá vzhledem k počasí, které bylo extrémně suché, ale 

nezrazovalo od návštěvy památek. Až nás to překvapovalo. Nemůžeme si stěžovat," sdělil 
velhartický kastelán Petr Mejstřík.  
S padesátitisícovou návštěvností se může pochlubit také hrad Rabí. "Řekl bych, že je stejná jako 
minulý rok. Měli bychom návštěvnost ještě o něco vyšší, ale v květnu a v červnu tady byli filmaři, 

takže byl hrad zavřený," řekl kastelán hradu Karel Broža.  
Lidé během léta zavítali také na zámek v Červeném Poříčí, který je v současné době v 
rekonstrukci, a na chudenický zámek lákaly především večerní oživené prohlídky.  
 

Foto: NOČNÍ prohlídky na Kašperku byly vyprodané.  
Foto: Deník  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Podzimní ŠUMAVA: pět nejzajímavějších míst na víkendové cesty. :  
 

RÁBÍZ návsi stejnojmenné obce nedaleko Sušice to sice tak nevypadá, ale Rábí je nejrozlehlejším 
hradem v Česku. Tedy býval. Začátkem patnáctého století se pyšnil nejvyspělejším obranným 

systémem, ale tváří v tvář ostříleným dobyvatelům mu nebyl nic platný. Hned dvakrát nad 
obranou hradu zvítězil Jan Žižka, ale při druhém útoku v červnu 1421 tu podle legendy přišel o své 
druhé oko. Dnes hrad láká mimo jiné na expozici ojedinělých kamnových kachlů, mezi nimiž jsou i 
vzácné exempláře, které jinde v Evropě neuvidíte.  

 

VELHARTICE Mezi největší zážitky návštěvy hradu Velhartice patří procházka po mohutném 

kamenném mostě dlouhém dvaatřicet metrů, z dodnes ne zcela jasných důvodů postaveném na 
kopci. Jeho čtyři lomené a kdysi zastřešené oblouky už sedm set let spojují zříceninu starého 
gotického paláce zvaného Rajský dům s věží Putnou. Vedle originálního půdorysu však zaujme také 

okolí hradu, který shlíží na romantické zalesněné údolí se skanzenem lidové architektury. Však tu 
prý kdysi dávno dokonce tančily víly.  

 

SUŠICE Nejen za největší sirkou na světě se jezdí do kolébky českého sirkařství. Bývalé královské 

město slouží jako pomyslná brána Šumavy, ze které lze podnikat výlety do okolí. Láká například 
rozhledna Svatobor, jedenáctikilometrová Otavská cyklostezka či outdoorové centrum Offpark v 
krásném prostředí lesoparku Luh, kde najdete třeba lanové centrum se čtyřiatřiceti různými 

překážkami. Za návštěvu stojí i raně barokní kaple Anděla strážce na nedalekém vrhu Stráž, odkud 
se otevírá krásný výhled na město.  

 

KAŠPERSKÉ HORY Kdysi se v okolí Kašperských hor nacházel učiněný poklad. Dodnes na někdejší 

bohatství a dávnou zlatou horečku upomínají zbytky zlatých dolů i malebná barokní radnice se 
třemi štíty či královský hrad Kašperk. Ale vzácný poklad tam v jistém smyslu najdete i teď – v 
Muzeu historických motocyklů mají největší sbírku motorek v Česku. K vidění je tam třeba JAC 500 
z roku 1930, dochovaný v jediném exempláři na celém světě, ale také expozice historických 
jízdních kol.  
 

http://www.lidovky.cz/


POLEDNÍK Místní tvrdí, že je odtud nejkrásnější výhled na celou Šumavu. Rozhledna Poledník stojí 

nad Prášilským jezerem, jen pár set metrů od německé hranice. Sedmatřicet metrů vysoký 
betonový objekt kdysi stál v nepřístupném vojenském pásmu a sloužil ke sledování leteckého a 

pozemního provozu v kapitalistickém západním Německu a rušení televizního a rádiového signálu. 
Vrchol Poledníku byl sice po roce 1989 zpřístupněn, ale věž se veřejnosti otevřela teprve relativně 
nedávno, roku 1998.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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KAŠPERSKÉ HORY Skříňový betlém v Kašperských Horách se letos rozšíří ze 125 o dalších 

minimálně 25 postaviček. "Radnice je spolu s autory poprvé představí v neděli 13. prosince při 
znovuotevření betléma," řekla vedoucí městského kulturního a informačního centra Veronika 
Rosecká. Dílo vzniká od roku 2006.  
Zatím ještě rozpracovaný betlém je ve výstavních prostorách na radnici v Kašperských Horách na 
Klatovsku. Vytvořili ho společně místní tvůrci, a to řezbář a malíř Vladivoj Hrach a truhlář Jiří Brož. 
Kromě tradičních figur, jako je svatá rodina, pastýři, koledníci či tři králové, se mezi postavičkami 
objevují zástupci krajových řemesel, činností i podobizny některých známých místních osobností. 

Místo tradičního města Betlému tvoří kulisu historické Kašperské Hory s kostely, radnicí i hradem 
Kašperk. "Betlém je přibližně tři metry dlouhý, 1,5 metru hluboký a 2,5 metru vysoký. Má tři 

patra, figurky v prvním patře mají okolo 30 centimetrů, pak deset až pět centimetrů, protože tam 
vytváříme perspektivu," uvedl Hrach. Prozatím má 125 figurek, celkem by jich mělo být 200. 
Tvůrci by chtěli betlém rozpohybovat a nasvítit. Počítá se s mechanicky oživeným zlatým dolem a 
sklářskou hutí, náměstíčko ožije scénou řemeslného trhu. "Řadu tematických postaviček tam 
naleznete už teď: například postavu učitele, turisty a pamětníka Emila Kintzla," řekla Rosecká.  
 

Foto: Unikát Pohled do kašperskohorského betlému.  

Foto: Archiv města  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kašperk – Letošní sezona sice oficiálně končí v sobotu 31. října, hrad Kašperk však své brány 
otevře návštěvníkům i v listopadu. Poprvé hned zítra, v neděli 1. listopadu. Hrad bude mimořádně 

otevřen i od soboty 14. listopadu do svátečního úterý 17. listopadu.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Vezměte celou rodinu na výlet a poznávejte krásy Česka. Vybrali jsme pro vás zajímavé tipy a 

akce, které by vám neměly ujít.  
 

Festival Animánie 2015 v Plzni  
 

do neděle 22. listopadu  
 

Desátý ročník festivalu Animánie, pořádaný v Měšťanské besedě a v Anděl Café Music Baru v Plzni, 

nabídne projekce českých a zahraničních filmů určených dětem i dospělým. Týdenní svátek 
animace a animovaného filmu doplní bohatý doprovodný program. Zájemci se mohou také 
zúčastnit animačních dílen, které povedou profesionální lektoři. Závěr festivalu ukončí tradiční 
přehlídka národní audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let, jež bude letos poprvé dvoudenní, 
neboť do soutěže dorazilo přes 150 filmů. Více na www.animanie.cz  
 

Netopýří stezka v Kašperských Horách  
 

do 30. dubna 2016  
 

Pokud budete v Kašperských Horách, nezapomeňte navštívit Netopýří stezku v radničních 

sklepech. Pocházejí z přelomu 16. a 17. století a původně sloužily jako chladničky pro skladování 
potravin a sudů s pivem pro potřeby šenku, který se nacházel v přízemí budovy radnice. V 
současné době máte možnost se do sklepů podívat formou komentovaných prohlídek města s 
průvodcem nebo při individuálních prohlídce po stopách netopýrů, kteří mají ve sklepení zimoviště. 
V průběhu cca devadesátiminutové prohlídky se dozvíte spoustu zajímavostí a navštívíte i kostel 
sv. Markéty na náměstí. Více informací na www.sumava.net  
 

Výlov Bošileckého rybníka  
 

pondělí 16. až pátek 20. listopadu  
 

Zajímá vás, jak probíhá výlov rybníku? Není nic snadnějšího než navštívit Bošilecký rybník u 

Třeboně. Kromě rybářského umění a výlovu máte možnost zakoupit i právě vylovenou živou rybu a 
zúčastnit se doprovodného programu.  

Pokud patříte k milovníkům kuchařského umění, vyzvedněte si u stánků letáky s recepty na úpravu 
sladkovodních ryb. Více informací na www.trebon.rybarstvi.cz  
 

Čertův švagr aneb Pohádkové prohlídky na Sychrově  

http://www.prekvapeni.cz/


 

do úterý 17. listopadu  

 

Novogotický zámek Sychrov si pro všechny malé i velké návštěvníky připravil listopadové 

pohádkové prohlídky. Tentokrát se přímo v zámeckých pokojích odehraje děj pohádky Čertův 
švagr. V průběhu necelé hodiny se můžou rodiče a děti seznámit s příběhem a částečně se zapojit 
a pomoci pohádkovým postavám k tomu, aby dobro zvítězilo nad zlem. Více informací na 
www.zamek-sychrov.cz  
Domácí umění mezi 5 chemlonem a drátem v Rakovníku  
 

do neděle 22. listopadu  
 

Vyráběli jste si za socialismu vlastní designové předměty? V bývalém Československu se tento 

způsob kutilského uspokojování estetických potřeb rozvinul nebývalou měrou. Unikátní výstava 
představí skvosty z rozsáhlé sbírky domácího umění, které vytvářeli lidé bez výtvarného vzdělání, 
nezatížení povědomím o stylu či designu hlavně v dobách totality. V mansardě rakovnického 
muzea bude k vidění až 150 artefaktů ze sbírky občanského sdružení Domácí umění.  

Více informací na www.muzeumtgm.cz  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Největší skříňový betlém v Čechách se nachází na Šumavě, ve výstavních prostorách městské 

radnice v Kašperských Horách. Je společným dílem místních tvůrců - řezbáře a malíře Vladivoje 
Hracha a truhláře Jiřího Brože. Betlém vzniká od roku 2006 a stále se rozrůstá. Kromě tradičních 

figur, jako jsou Svatá rodina, pastýři, koledníci či Tři králové, se mezi figurami objevují zástupci 
krajových řemesel i některých známých místních osobností. Navíc místo tradičního města Betlému 
tvoří kulisu Kašperské Hory s kostely a radnicí i hradem Kašperkem.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Pojďte společně s námi putovat do míst, která mají zvláštní kouzlo. Filmaři tu vyprávěli příběhy, v 
nichž dobro vždycky zvítězí nad zlem a o prince a nadpřirozené bytosti taky není nouze.  

 

Kdo by se jednou nechtěl ocitnout v pohádce...  

I kdyby to bylo jen při výletě na místa, kde se natáčely slavné filmové příběhy. I bez čar, 
statečných princů a sličných princezen tu na vás dýchne genius loci.  

1 Adršpašsko-teplické skály za svou výjimečnost vděčí tak trošku ohni, který tu v 18. století 
totálně zlikvidoval bujnou vegetaci, a tak mohli vyniknout pískovcoví velikáni. Turisté obdivují 
krásu Milenců, Starosty a Starostové, Homole cukru či Krakonošovy lenošky – tak poeticky naši 
předci pojmenovali jednotlivé útvary. Na sever Čech se můžete vypravit v každou roční dobu a 
jistě nebudete zklamaní. Návštěvu zahajte v místním infocentru, kde vám rádi poskytnou aktuální 
přehled o stavu turistických cest a třeba i ukážou stezky, kudy se na koni proháněl filmový princ 
Pavel Trávníček za tajemnou Libuškou Šafránkovou. Dodnes tu prý šťastlivci nacházejí sklíčka, 

která tenkrát představovala drahé kameny. Více na skaly-adrspach.cz. 2 Kašperk nechal 
vybudovat Karel IV. k ochraně takzvané "Zlaté stezky". Dnes je tento hrad mimo jiné jedním z 
nástupních míst 20kilometrové naučné stezky Strážců hranice, jež vás zavede třeba do blízkých 
Kašperských Hor, Amálina údolí, Řetenic či Ždánova. Předtím si ale vychutnejte atmosféru 
gotického Kašperku, kam se v pohádce přímo z nebes snesl popletený anděl Petromil. Možná i 

proto otevírá Kašperk brány návštěvníkům mimo hlavní sezonu také od 28. 12. do 1. ledna (info 
na kasperk. cz). 3 Skalní hrad Sloup (hradsloup.cz) není hrad v pravém slova smyslu.  

Jeho základ tvoří 35metrová pískovcová skála, která byla v průběhu staletí lidmi upravována a 

doplňována o objekty, které jsou uvnitř důmyslně propojeny. Když vystoupáte až na vrchol, 
narazíte na schody vedoucí do útrob skály, po nichž prchal Vladimír Dlouhý alias Petr Máchal v 
jednom z pohádkových evergreenů. 4 Kopicův statek v Českém ráji (cesky-raj.info) je pojmenován 
podle Vojtěcha Kopice, který na něm hospodařil až do své smrti roce 1978.  

Byl mimo jiné nadšený vlastenec a lidový umělec a do pískovcových skal v nedaleké rokli vytesal 

řadu reliéfů z naší národní historie. Půvab této roubenky několikrát ocenili též filmaři – na své 
strastiplné cestě za láskou tu dostal za vyučenou i princ Velen.  

5 Most u Staré Hlíny můžete přejít pěšky nebo přejet na kole, až se vypravíte na Třeboňsko. A 

přitom si představovat, jak tu z povozů sypali do vody sůl, kterou natruc své dcerce Marušce 
nechal zničit král Já I. *  

 

---  

 

DALŠÍ LOKALITY, které se proslavily na stříbrném plátně, vám představí aplikace Czech Film Trips. 
Je ke stažení na webu zemefilmu.cz.  

 

HÁDEJTE, KDE SE TOČILO? Víte, na kterém místě se odehrávalo těchto pět příběhů? Ke každému 
patří jedno místo z levé strany.  

 

RYCHLOKVÍZ: ZNÁTE FILMOVÉ POHÁDKY?  
 

A: Pískovcové skály z pohádky Třetí princ byste našli v severních Čechách.  
 

B: Středověký hrad posloužl jako kulisa pohádce Anděl Páně.  
 

C: Sůl, která je nad zlato, se sypala do vody z jednoho jihočeského mostu.  
 

D: Když princ chtěl získat Večernici, zastavil se i v roubeném hostinci U zemské koule.  
 



E: Schody, po nichž statečný mlynář z pohádky S čerty nejsou žerty prchal do pekla, hledejte v tak 

trochu zvláštním hrade.  
 

Foto: 1. Pískovcové skály v Adršpachu patří k národním přírodním památkám.  
Foto: 2. V podhůří Šumavy se vyjímá silueta hradu Kašperk.  

Foto: 3. Skalní hrad a poustevna ve Sloupu v Čechách ukrývají unikátní prostory.  
Foto: 4. Typická pojizerská stavba zvaná Kopicův statek si zahrála v mnoha pohádkových 
příbězích.  
Foto: 5. Most ve Staré Hlíně u Třeboně musel po povodních projít rekonstrukcí.  
FOTO: AGENTURA 2MEDIA (1), PROFIMEDIA. CZ (6), CSFD. CZ (2) A CZECHTOURISM  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Veřejnosti se rozšířený betlém ve výstavní síni radnice představí v neděli 13. prosince  
 

Kašperské Hory – Skříňový betlém v Kašperských Horách letos rozšíří ze sto dvaceti pěti o dalších 

minimálně pětadvacet postaviček. Zatím ještě rozpracovaný betlém je trvale k vidění ve výstavních 
prostorách na radnici. Jeho autory jsou kašperskohorští tvůrci, řezbář a malíř Vladivoj Hrach a 

truhlář Jiří Brož.  
Betlém vzniká od roku 2006. "Každoročně jej naší mistři nějakým způsobem doplní a rozšíří, takže 
i letos tam něco přibude," řekl Deníku starosta Kašperských Hor Petr Málek s tím, že slavnostní 

otevření betlému je plánováno na neděli 13. prosince od 17 hodin. "Tvůrci sami novinky v betlému 
návštěvníkům okomentují," dodal Málek.  
Kromě tradičních figur, jako je svatá rodina, pastýři, koledníci či tři králové, se mezi postavičkami 

objevují zástupci krajových řemesel, činností i podobizny některých známých místních osobností. 
Místo tradičního města Betlému tvoří kulisu historické Kašperské Hory s kostely, radnicí i hradem 
Kašperk.  
"Betlém je asi tři metry dlouhý, jeden a půl metru hluboký a dva a půl metru vysoký. Má tři patra, 
figurky v prvním patře mají okolo třiceti centimetrů, pak deset až pět centimetrů, protože tam 
vytváříme perspektivu," uvedl Hrach. Prozatím má betlém sto dvacet pět figurek, celkem by jich 
mělo být dvě stě. Tvůrci by ho chtěli ještě rozpohybovat a nasvítit. Počítá se s mechanicky 

oživeným zlatým dolem a sklářskou hutí, náměstíčko ožije scénou řemeslného trhu. "Řadu 
tematických postaviček tam naleznete už teď; například postavu učitele, turisty a pamětníka Emila 
Kintzla," upřesnila vedoucí kašperskohorského městského informačního a kulturního centra 
Veronika Rosecká.  
Kašperskohorský betlém je podle historika Muzea Šumavy v Kašperských Horách Vladimíra 
Horpeniaka největším skříňovým betlémem v Čechách. "Proto jsme jej otevřeli k nahlédnutí pro 
celý rok," dodala Rosecká.  

 

Foto: DOPLNĚNÝ kašperskohorský skříňový betlém se veřejnosti představí v neděli 13. prosince.  
Foto: MěÚ Kašperské Hory  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kašperské Hory – Skříňový betlém v Kašperských Horách se letos rozšíří ze sto dvaceti pěti o 

dalších minimálně pětadvacet postaviček.  
Zatím ještě rozpracovaný betlém je trvale k vidění ve výstavních prostorách na radnici. Jeho 
autory jsou kašperskohorští tvůrci, řezbář a malíř Vladivoj Hrach a truhlář Jiří Brož.  
Betlém vzniká od roku 2006. "Každoročně jej naší mistři nějakým způsobem doplní a rozšíří, takže 

i letos tam něco přibude," řekl Deníku starosta Kašperských Hor Petr Málek s tím, že slavnostní 
otevření betlému je plánováno na neděli 13. prosince od 17 hodin. "Tvůrci sami novinky v betlému 
návštěvníkům okomentují," dodal Málek.  
Kromě tradičních figur, jako je svatá rodina, pastýři, koledníci či tři králové, se mezi postavičkami 

objevují zástupci krajových řemesel, činností i podobizny některých známých místních osobností. 
Místo tradičního města Betlému tvoří kulisu historické Kašperské Hory s kostely, radnicí i místním 
hradem Kašperk.  

"Betlém je asi tři metry dlouhý, jeden a půl metru hluboký a dva a půl metru vysoký. Má tři patra, 
figurky v prvním patře mají okolo třiceti centimetrů, pak deset až pět centimetrů, protože tam 
vytváříme perspektivu," uvedl Hrach. Prozatím má betlém sto dvacet pět figurek, celkem by jich 
mělo být dvě stě. Tvůrci by ho chtěli ještě rozpohybovat a nasvítit. Počítá se s mechanicky 
oživeným zlatým dolem a sklářskou hutí, náměstíčko ožije scénou řemeslného trhu. "Řadu 
tematických postaviček tam naleznete už teď; například postavu učitele, turisty a pamětníka Emila 

Kintzla," upřesnila vedoucí kašperskohorského městského informačního a kulturního centra 
Veronika Rosecká.  
Kašperskohorský betlém je podle historika Muzea Šumavy v Kašperských Horách Vladimíra 
Horpeniaka největším skříňovým betlémem v Čechách. "Proto jsme jej otevřeli k nahlédnutí pro 
celý rok," dodala Rosecká.  
 

Foto: DOPLNĚNÝ kašperskohorský skříňový betlém se veřejnosti představí v neděli 13. prosince.  

Foto: MěÚ Kašperské Hory  
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Veřejnosti se rozšířený betlém ve výstavní síni radnice představí v neděli 13. prosince  
 

Kašperské Hory – Skříňový betlém v Kašperských Horách se letos rozšíří ze sto dvaceti pěti o 

dalších minimálně pětadvacet postaviček.  
Zatím ještě rozpracovaný betlém je trvale k vidění ve výstavních prostorách na radnici. Jeho 

http://domazlicky.denik.cz/
http://plzensky.denik.cz/


autory jsou kašperskohorští tvůrci, řezbář a malíř Vladivoj Hrach a truhlář Jiří Brož.  

Betlém vzniká od roku 2006. "Každoročně jej naší mistři nějakým způsobem doplní a rozšíří, takže 
i letos tam něco přibude," řekl Deníku starosta Kašperských Hor Petr Málek s tím, že slavnostní 

otevření betlému je plánováno na neděli 13. prosince od 17 hodin. "Tvůrci sami novinky v betlému 
návštěvníkům okomentují," dodal Málek.  
Kromě tradičních figur, jako je svatá rodina, pastýři, koledníci či tři králové, se mezi postavičkami 
objevují zástupci krajových řemesel, činností i podobizny některých známých místních osobností. 

Místo tradičního města Betlému tvoří kulisu historické Kašperské Hory s kostely, radnicí i hradem 
Kašperk.  
"Betlém je asi tři metry dlouhý, jeden a půl metru hluboký a dva a půl metru vysoký. Má tři patra, 
figurky v prvním patře mají okolo třiceti centimetrů, pak deset až pět centimetrů, protože tam 
vytváříme perspektivu," uvedl Hrach. Prozatím má betlém sto dvacet pět figurek, celkem by jich 
mělo být dvě stě. Tvůrci by ho chtěli ještě rozpohybovat a nasvítit. Počítá se s mechanicky 
oživeným zlatým dolem a sklářskou hutí, náměstíčko ožije scénou řemeslného trhu. "Řadu 

tematických postaviček tam naleznete už teď; například postavu učitele, turisty a pamětníka Emila 
Kintzla," upřesnila vedoucí kašperskohorského městského informačního a kulturního centra 
Veronika Rosecká.  
Kašperskohorský betlém je podle historika Muzea Šumavy v Kašperských Horách Vladimíra 
Horpeniaka největším skříňovým betlémem v Čechách. "Proto jsme jej otevřeli k nahlédnutí pro 
celý rok," dodala Rosecká.  
 

Foto: DOPLNĚNÝ kašperskohorský skříňový betlém se veřejnosti představí v neděli 13. prosince. 

Foto: MěÚ Kašperské Hory  
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Turistická sezona pomalu končí. Památky ve vlastnictví státu zaznamenaly velice slušnou 

návštěvnost. Někde klesla, patrně v důsledku velmi horkých letních dní, jinde však byl 
zaznamenán nárůst – především tam, kde pochopili, že současný turista potřebuje nějaký »zážitek 

navíc«, aby dorazil.  
 

Nejnavštěvovanější památkou v ČR byl i loni pochopitelně Pražský hrad. Od dubna do září Hrad 
navštívilo 1 199 301 platících návštěvníků, řekl mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. 
Nárůst návštěvnosti zaznamenaly i další pražské památky, patnáctiprocentní nárůst návštěvnosti 

dosáhly Petřínská rozhledna a zrcadlové bludiště, od května do srpna tam přišlo 293 000 

návštěvníků. Desetiprocentní růst zaznamenaly Prašná brána, zvonice kostela svatého Mikuláše na 
Malé Straně a Malostranská a Staroměstská mostecká věž. Rekord zaznamenala loni Staroměstská 
radnice, kam přišlo skoro 670 000 návštěvníků.  

Ze státních památek je v Plzeňském kraji nejúspěšnější největší česká zřícenina Rabí nedaleko 

Sušice na Klatovsku. Do konce září tam podle Jitky Skořepové, mluvčí českobudějovického 
územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), přišlo 53 677 turistů. Vysoko v 
žebříčku návštěvnosti jsou také hrady Velhartice a Švihov. Zatímco Velhartice meziročně ke konci 
září zvýšily návštěvnost zhruba o 4000 turistů, na Švihově jich letos o 3600 ubylo. Rekordmanem 
v růstu návštěvnosti je šumavský hrad Kašperk, který patří městu Kašperské Hory. Letos tam 
přišlo už o zhruba 8000 lidí víc, než za celý dosud rekordní rok 2009. Rekordní návštěvnost 

připisuje kastelán Zdeněk Svoboda televiznímu seriálu Policie Modrava, který turisty do 

http://www.halonoviny.cz/


západočeské části Šumavy značně lákal.  

Nejnavštěvovanější památkou v Olomouckém kraji je hrad Bouzov. Letos hlásí téměř 97 000 

návštěvníků, do konce roku by se návštěvnost měla vyšplhat na 100 000 návštěvníků. Hrad má 
otevřeno nadstandardně ještě celý listopad denně včetně pondělí. Branami hradu Helfštýn na 
Přerovsku, druhé nejoblíbenější památky v kraji, prošlo do konce září podle kastelána Jana Laura 

83 253 návštěvníků, což je zhruba o tisícovku méně než loni. Na hrad Šternberk dorazilo podle 
statistik zatím téměř 48 000 návštěvníků, což je zhruba o tisíc lidí méně než loni.  

V Moravskoslezském kraji přála letošní turistická sezona hlavně ostravským technickým 
památkám. Hned dvě z nich -Důl Michal a Dolní Vítkovice -zaznamenaly rekordní návštěvnost. 

Pracovníci Dolních Vítkovic, pod které statisticky spadá i hornické muzeum Landek Park v 
Ostravě-Petřkovicích, již letos přivítali miliontého návštěvníka. Přitom loni o Vánocích se 
návštěvnost dostala k tehdy rekordnímu číslu 800 000 lidí. V roce 2013 do areálu zavítalo 680 000 
návštěvníků. I tehdy to byl rekord. Z Dolních Vítkovic se tak vskutku stávají »ostravské 
Hradčany«. Nárůst o více než 200 000 návštěvníků padá na vrub také nově otevřenému 
populárně-naučenému centru Svět techniky. Zpřístupněno bylo 26. září 2014. Třetí nejoblíbenější 
památkou v kraji je zámek v Raduni na Opavsku.  

V Jihočeském kraji pozici nejlákavější památky již léta suverénně drží Českokrumlovský zámek. 

Letos si jej prohlédlo více než 365 000 návštěvníků. Situace Českého Krumlova by se však 

dramaticky změnila, kdyby město vypadlo ze seznamu světových kulturních památek UNESCO. 
Což není vzhledem k otázce otáčivého hlediště v zámeckém parku zcela vyloučené. »Je jisté, že 
právě tento status přivádí do Českého Krumlova zejména tu v uvozovkách řečenou globální 

turistiku. To jsou návštěvníci z Asie, rusky mluvících zemí nebo ze Spojených států amerických,« 
řekl ředitel českobudějovického národního památkového ústavu Petr Pavelec.  

V Ústeckém kraji rekord zaznamenali v Ploskovicích na Litoměřicku, které jsou i oblíbeným místem 
filmařů. Počet návštěvníků v Ploskovicích se oproti loňskému roku zvýšil podle kastelánky Jany 

Zimandlové asi o pět tisíc. V letošním roce zatím zámek navštívilo 29 400 návštěvníků. Bezmála 18 
000 lidí navštívilo zámek v nedalekých Libochovicích. Podle kastelána Ladislava Peška je to asi o 
tisícovku víc než v roce 2014. Za jednu z nejúspěšnějších považuje letošní sezonu i zámek v 
Děčíně. Jen v srpnu navštívilo zámek a přilehlou Růžovou zahradu bezmála 12 000 lidí. Nejvíc, 722 
lidí, navštívilo zámek 18. srpna. Turisty neodradila ani velká rekonstrukce nádvoří. Naopak mírný 
pokles návštěvnosti letos eviduje zámek Červený hrádek na Chomutovsku. Zámku se naopak daří 
v oblasti ubytování, která je hlavní náplní jeho příjmů. Od začátku roku do konce září zvýšil tržby o 
víc než 11 procent.  

Ve Středočeském kraji kraluje památkám samozřejmě hrad Karlštejn na Berounsku. Památku 

podle kastelána Jaromíra Kubů už navštívilo přes 195 000 lidí. Hodně navštěvovaný je ve středních 
Čechách také zámek Konopiště na Benešovsku, kam dosud zamířilo kolem 128 000 lidí.  

V Pardubickém kraji byl letos spokojený zejména kastelán hradu Kunětická hora. »Podařilo se nám 

překonat loňský rekord návštěvnosti. Minulý rok přišlo více než 36 000 lidí, teď už jich máme přes 
42 000,« řekl kastelán Miloš Jiroušek. Velkou atrakcí hradu byla výstava kostýmů z televizního 
seriálu Arabela. Začala v červenci a trvala do konce září.  

Letos se dařilo jihomoravským památkám. Zámek v Lednici na Břeclavsku dokonce letos 

zaznamenal nejvyšší návštěvnost ve své historii. Zavítalo do něj 386 000 lidí, tedy o 10 000 více 
než za celý loňský rok. Kasteláni se shodují, že stále více přicházejí tuzemští turisté. Tento zámek, 
zapsaný na seznamu světových památek UNESCO, byl loni nejnavštěvovanější památkou v ČR 
mimo Prahu. Nabízí čtyři zámecké prohlídkové trasy, návštěvu zříceniny Janohrad, vyhlídkové věže 
Minaret a palmového skleníku.  

S návštěvností je spokojen i kastelán sousedního zámku ve Valticích Richard Svoboda. Zaznamenal 

meziroční nárůst návštěvnosti zhruba o deset procent. Do hitparády úspěšných památek se letos 

probojoval i zámek v Rájci na Blanensku. 25 000 lidí přilákaly výstavy květin, prohlídky sklepů či 

půd, noční prohlídky nebo soutěž ve vaření guláše. »Návštěvníci nechtějí jen běžné prohlídky, ale i 
nevšední zážitky,« vysvětlila rájecká kastelánka Jana Kopecká. Nejvyšší návštěvnost v 
Karlovarském kraji si dlouhodobě drží hrad Loket, kde počty návštěvníků za rok každoročně 
překračují 100 000 lidí. »Rekordní návštěvnost letos mělo vinobraní, kam během dvou dnů dorazilo 
4122 lidí. Překročení stotisícové hranice očekáváme začátkem prosince,« řekla vedoucí loketských 
průvodců Naděžda Koláříková. Kromě atraktivních akcí láká Loket v posledních letech návštěvníky 
na předměty z navrácené Loketské sbírky, které postupně vystavuje od roku 2013. Na rozdíl od 

ostatních památek má hrad otevřeno celoročně. Druhým nejnavštěvovanějším památkovým 
objektem je v Karlovarském kraji hrad a zámek v Bečově nad Teplou. K hranici 50 000 
návštěvníků se i letos přiblíží chebský hrad.  



Na nárůstu počtu návštěvníků ve Zlínském kraji má velký podíl Květná zahrada v Kroměříži. Část 

obnovené Květné zahrady byla otevřena loni v září. »V Květné zahradě zaznamenáváme vyšší 
návštěvnost, než byla v minulých letech, a předpokládáme, že se návštěvnost Květné zahrady 

letos oproti loňskému roku až ztrojnásobí,« uvedla mluvčí kroměřížského pracoviště Národního 
památkového ústavu Dagmar Šnaj-darová. I díky Květné zahradě vzrostla návštěvnost 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži o 65 816 lidí na celkových 180 507 návštěvníků. Zůstává tak 
tradičně nejoblíbenější památkou v kraji. Zámku v Buchlovicích přibylo 6369 návštěvníků, přišlo 

jich 78 831. Zámek opět lákal na výstavy tulipánů a růží. Nedaleký hrad Buchlov drží třetí příčku v 
kraji, počet návštěvníků ale přesto o 3235 klesl, na 69 396 lidí.  

Také v Hradeckém kraji se památkám dařilo. Opravený barokní hospital Kuks na Trutnovsku letos 
zatím navštívilo rekordních 135 000 lidí. Například v roce 2013 si památku přijelo prohlédnout 
»jen« 40 000 lidí. Hodně návštěvníků dorazilo i na kulturní a společenské akce, které se na Kuksu 

konaly, jako například Svatohubertské slavnosti či koncerty. Rekonstrukce kukského hospitalu 
stála téměř 440 milionů korun, obnoveny byly exteriéry i interiéry, opravená je i původní bylinková 
zahrada. V bývalém hospodářském křídle vzniklo multifunkční výchovně vzdělávací centrum.  

Naopak nižší návštěvnost zaznamenaly státní památky na Vysočině. Výsledek ovlivňuje hlavně 

skutečnost, že v srpnu 2014 přešel poutní kostel sv. Jana Nepomuckého do správy církve. Výrazně 
klesla v porovnání s loňskem návštěvnost zámku v Telči. Podle ředitele Petra Pavelce návštěvnost 
v Telči klesá proto, že zámek nemá výrazné nové impulsy. »Relativně dlouho stejně jede v 

zajetých kolejích,« řekl Pavelec, podle nějž tento přístup už dnes nestačí. I přes pokles 
návštěvnosti však zůstal i letos telčský zámek s výrazným náskokem turisticky nejvyhledávanější 
památkou na Vysočině.  

V Libereckém kraji byl letos největší zájem o Trosky, kam přišlo k 19. říjnu bezmála 104 000 lidí, 

tedy skoro o 4000 více než loni. Vyšší návštěvnost než loni má i zámek Lemberk na Českolipsku, 
který v červnu otevřel nový prohlídkový okruh zaměřený na vývoj uměleckých stylů od konce 18. 
století. Zámek si poprvé od roku 2012 prohlédlo za sezonu přes 30 000 turistů.  

 

Foto: Šumavský hrad Kašperk  
Foto: Dolní Vítkovice  

Foto: Zámek v Náchodě  
Foto: Skanzen Betlém v Hlinsku  
FOTO - Haló noviny/Jiří ZIKMUND  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  

« zpět na obsah   
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V neděli zapálíme první adventní svíčku a děti začnou stříhat metr do Vánoc. A co si budeme 

nalhávat – i my dospělí. Ať už k těm nejkrásnějším, ale i nejhektičtějším svátkům v roce máme 
vztah jakýkoli. Jednotný recept na pohodové, láskyplné svátky neexistuje, každý si je může 
představovat jinak. Možná jste hospodyňka, která musí mít všechno tip ťop, možná byste se 

naopak nejradši někam vypařili. Náš adventní kalendář je ale pro všechny!  
 

1. TÝDEN  
 

28. 11. sobota  
 

http://pravo.novinky.cz/


PLÁNUJTE! A to jak práce a nákupy, tak svůj volný čas a odpočinek. Ušetří vám to čas i nervy. 

Především si aktualizujte a doplňte seznam vánočních dárků pro všechny členy rodiny (inspirovat 
se můžete i na následujících stránkách našeho magazínu).  

Je nejvyšší čas objednat lístky, pokud chcete o svátcích vyrazit za kulturou. Divadla většinou v té 
době myslí na celé rodiny i děti, stačí prozkoumat na internetu program vašeho oblíbeného. Tipy 
Stylu: Praha – Národní divadlo: Louskáček, Labutí jezero, Rusalka, Čert a Káča, Strakonický 
dudák, Ze života hmyzu…, Semafor: Tiše a ochotně…, Brno – ND: Zlatovláska, Ostře sledované 

vlaky, Betlémská hvězda, Hry o Marii, Saturnin…, Ostrava – ND Moravskoslezské: Popelka, Jak je 
důležité míti Filipa, Mrazík…  
 

29. 11. neděle  
 

Zapalujeme první svíčku na adventním věnci. Je čas začít loupat vlašské ořechy a ze skořápek 

můžete spolu s dětmi snadno vytvořit pěkné ozdoby na stromeček. Nabízejí se však i jiné 
materiály, z nichž "spíchneme" originální ozdobičky. Podrobné návody, ale i tipy na zajímavé dárky 
naleznete na www.fler.cz.  
 

1. 12. úterý  

 

Objednejte se ke kadeřníkovi, k manikérce, kosmetičce a na pedikúru. Naplánujte termíny těsně 

před svátky, aby efekt vydržel.  
 

2. 12. středa  
 

Internetové obchody sice většinou stíhají do Vánoc dodat zboží, které objednáte tak týden předem, 

vyplatí se ale nečekat na poslední chvíli – seznam dárků máte, tak zapněte počítač…  
 

3. 12. čtvrtek  
 

V obchodech ještě není tolik narváno a ve všední den bývá volněji než o víkendu. Zajistěte proto 

velký nákup. Hlavním hrdinou bude v hypermarketu opět váš seznam, tentokrát trvanlivých 
potravin, nápojů, úklidových prostředků.  
 

TIP STYLU:  
 

Čas ušetříte nákupem on-line. V tom případě se rozhodněte, jestli už rovnou neobjednáte v druhé 

várce i všechno potřebné na Štědrý den – včetně uzenin a pečiva. Například Tesco přijímá 
objednávku až 3 týdny předem a měnit ji můžete do 23 hodin večer dne, který předchází doručení. 

On-line obchody rozšiřují oblasti, kam vám dovezou zboží včetně potravin až domů, prozkoumejte i 
nabídky např. na www: mujnakupostrava.cz, myfoodmarket.cz, kolonial. cz, kosik.cz, rohlik.cz. 
Drogistické zboží mají třeba na ageo.cz.  
 

4. 12. pátek  
 

Šňůry adventních koncertů pořádá řada umělců, mrkněte se, jestli se ve vašem městě nestaví 

třeba Petr Bende se svým Cimbál Big Bandem nebo Hana a Petr Ulrychovi s Javory.  
A protože zítra přijde Mikuláš, můžete k večeru vyrazit na adventní trhy a nakoupit tam 

mikulášskou nadílku pro děti. Tady totiž platí, že méně je více – perník, marcipán a další dobroty z 
trhů jsou spolu s drobnými dárečky lepší než kila náhražek čokolády v blýskavém staniolu ze 
supermarketu. A dejte si na čas – zpomalte, zahřejte se svařáčkem a konečně si po náročném 
týdnu užijte atmosféru adventu. Domů určitě přijdete usměvavější…  
 

2. TÝDEN  
 



5. 12. sobota  
 

Svolejte rodinnou poradu. Společně sepište, co je třeba do Vánoc udělat. Poté rozdělte úkoly, 

nejlépe písemně. U písemného závazku nebude chybět termín plnění. Každý člen rodiny se bude 
podílet na úklidu, i malý Kája si dokáže uklidit hračky. Zároveň společně zrekapitulujte nákup 

dárků, zda jste nezapomněli na tetu Emu. Hotovo? Začněte si chystat masku čerta na večer…  
 

6. 12. neděle  
 

Přišel ten pravý čas, aby doma zavoněla skořice a vanilka. Začněte druhy cukroví, které potřebují 

víc času na změknutí (pracny, perníčky). Bez pečicího papíru už si pečení neumíme představit. 
Výborné jsou také silikonové pečicí podložky. Práci vám usnadní i kupované těsto. A co s cukrovím 
potom? Srovnejte ho do plastové nebo plechové krabice, přidejte k němu jablíčko a uložte do 
chladna. A těšte se na úterní Styl, ve kterém vám nabídneme recepty na další úžasné druhy 

cukroví.  
 

8. 12. úterý  
 

Máte toho každoročního předvánočního běsnění už teď plné zuby? Co takhle nějaký last minute do 

Thajska? Skromnější variantou může být i kratší výlet. Třeba do Barcelony. Autobusy Eurolines 
nabízejí slevu na dopravu – v rámci akce 1+1 se tam dostanete do 15. prosince ve dvou za 5690 
Kč (obousměrná jízdenka z Prahy pro 2 osoby, www.eurolines.cz).  
 

TIP STYLU: 9. 12. středa  
 

Pokud Vánocům unikat nechcete, naplánujte si výlet na vyhlášené vánoční trhy třeba ve Vídni, 

Drážďanech nebo Bruselu. Ve Vídni se konají hned na několika náměstích v centru města, mají 
milou, až rodinnou atmosféru a můžete tu nakoupit tradiční výrobky uměleckých řemeslníků nebo 
jiné originální dárky, třeba před císařským sídlem v Schönbrunnu, kde probíhá i řada koncertů. 
Kouzelnou atmosféru si užijete i v romantických uličkách umělecké čtvrti Spittelberg 
(www.wien.info/cs).  

Drážďany jsou proslulé kromě atmosféry i vlídností prodavačů, zajímavými cenami i kvalitou zboží 

(www.draždany.info/vanoce). Co třeba výlet vlakem – horký punč nebo svařák nebude problém, 
navíc menu v jídelním voze ČD připravoval šéfkuchař Pavel Sapík (o slevách se informujte na 
www.cd.cz/eshop).  
Autobusem se dostanete do Bruselu, jehož hlavní náměstí v centru bývá označované za 
nejpůvabnější v Evropě. Užijete si tu vánoční večerní světelnou show i krásně vyzdobené město, 
ale také tradiční hranolky v papírových sáčcích, restaurace s čerstvými plody moře i cukrárny s 

vyhlášenou belgickou čokoládou (www.flandry.cz/brusel, www.euroline.cz).  
 

11. 12. pátek  
 

Pokud nejste v Thajsku, dopřejte si aspoň chvíli relaxu. Není-li počasí na procházku, mrkněte na 

programy kin, v prosinci běží největší pecky. Komedie: Vánoční kameňák (ČR), Padesátka (ČR), 
Trable o Vánocích (USA), Zbrusu nový zákon (FR). Krimi: Gangster Ka: Afričan (ČR), Black Mass: 
Špinavá hra (USA). Sci-fi: Star Wars: Síla se probouzí (USA). Životopis: Steve Jobs (USA). 
Animovaný: Hodný dinosaurus (USA)…  

 

3. TÝDEN  
 

12. 12. sobota  
 

Je jasné, že bez velkého úklidu se to neobejde. Nestihla-li jste objednat úklidovou službu, vrhněte 
se do gruntování po hlavě už od rána. Prokrastinace (odkládání věcí) by vám jen zkomplikovala 

život. Co ještě není hotové, zvládnete dnes společnými silami. Rozdejte gumové rukavice a jde se 



na to. Manžel myje okna – určitě si ulehčí práci stěrkou z auta. Vy se pustíte do dveří, dcera do 

kuchyňské linky… Se špínou, která nechce pustit, si poradí savo, pro snadné vyčištění odolných 
připálenin a usazenin je výborný přípravek Real kamna-trouby-grily.  
 

TIP STYLU:  
 

Máte hotovo? Pak si můžete zaskočit třeba na koledy nebo Rybovu mši vánoční. Uslyšíte je v řadě 

kostelů i kulturních domů po celé republice. V Praze např. v kostele u Salvátora v Salvátorské ulici. 
Přednese je Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a Komorní orchestr Dvořákova kraje pod 

vedením Jaroslava Brycha a Václava Mazáčka (začátky 16.00 a 18.30, www. FKPS.cz).  
 

13. 12. neděle  
 

Třetí adventní neděli věnujte pečení cukroví. Inspiraci jste možná našly i ve Stylu pro ženy z úterý 

8. 12. Kdyby se vám náhodou nějaký plech spálil, nalejte do něj savo a nechte dvě tři hodinky 
působit.  
Ale můžete také vyrazit za betlémy. Největší skříňový betlém v Čechách, i když zatím 

rozpracovaný, se nachází ve výstavních prostorách na městské radnici v Kašperských Horách. 

Vytvořili ho (a neustále doplňují) místní tvůrci – řezbář a malíř Vladivoj Hrach a truhlář Jiří Brož, 
dílo vzniká od roku 2006. Právě dnes se koná IV. ročník Znovuotevření betléma a bude 
představeno 25 nových postaviček (www.sumava.net/ickhory).  
 

15. 12. úterý  
 

Pokud panikaříte, že vám ještě chybí nějaké dárky, podívejte se do Stylu na naše tipy na poslední 

chvíli…  
 

17. 12. čtvrtek  
 

A co zajít na výstavu? Jestli jste to kvůli pečení nestihli už o víkendu, děti jistě potěší výstavy 

betlémů, které probíhají v každém větším městě. Také galerie počítají se svátečním publikem a 
chystají nejzajímavější expozice roku, některé jsou i prodejní, takže můžete své blízké pod 
stromečkem překvapit dárkem ze soudku umění. (Plzeň: Depo – Čestmír Suška. Kutná Hora: Gask 
– Stavy mysli, Olomouc: Muzeum mod. um – Zbyněk Sekal, Praha: NG – P. P. Rubens, Návrat 
Rembrandta, Alfons Mucha – Slovanská epopej, Sovovy mlýny – Toyen.)  
 

18. 12. pátek  
 

Cestou z práce se přece jen ještě zastavte na tuzemských předvánočních trzích. Lehce a relativně 

levně tu dokoupíte chybějící dárky, případně i nějakou drobnost na slavnostní výzdobu bytu. 
Doporučte podobný odskok i dalším členům rodiny, hlavně dětem.  
Páteční podvečer je jako stvořený pro vánoční výzdobu, poslední víkend před Ježíškem strávíte ve 
slavnostně nazdobeném bytě. Zapojte děti, nebudou se nudit a společné zdobení domova se přidá 
k silným zážitkům z dětství.  
 

4. TÝDEN  
 

19. 12. sobota  
 

DNES MYSLETE NA SEBE! Zapomeňte na dvanáctý druh cukroví! Únavu a předvánoční shon 
smyjete ve vaně horké vody s relaxační solí, pleťová maska vyhladí vrásky způsobené zbytkem 
nevyžehleného prádla. Však ono neuteče!  
 



TIP STYLU:  
 

A jestli máte ještě o chlup víc času, připravte si domácí wellness. Na okraj vany si dejte svíčky, do 

horké vody nasypte třeba Kneippovu sůl, například s esenciálními oleji z kozlíku lékařského, 
levandule lékařské a meduňky indické, případně ze dvou meduněk: indické a citrónové či z červeně 

kvetoucího máku a konopí, které podpoří regeneraci. Pusťte si příjemnou hudbu a odpočívejte. 
Sama. Nebo si pozvěte partnera…  
 

20. 12. neděle  
 

Poslední adventní neděle se nese v duchu rozjímání a pospolitosti. Hoďte za hlavu starosti a 

povinnosti. Kliky se dají vyleštit i v lednu. Raději zajděte s rodinou na oběd do restaurace, na 
procházku, do kostela.  
 

21. 12. pondělí  
 

ZABALTE DÁRKY! Mimochodem – víte, že máte víc možností, jak se vypořádat s vánočním 

stromečkem, než ho jen kupovat čerstvý nebo tahat umělý ze sklepa? Co takhle si ho netradičně a 
s fantazií vyskládat z knih, dřevěných náplav či skládaného papíru. Představivosti se meze 
nekladou a kreativita se cení.  
 

22. 12. úterý  
 

Naložte zvěřinu či hovězí na svíčkovou na Hod boží do směsi kořenové zeleniny, divokého koření, 
jalovce a tymiánu. Maso přelijte rozpuštěným máslem.  
 

23. 12. středa  
 

Připravte si náskok v kuchyni, zvlášť vaříte-li pro širokou rodinu. Naporcujte a prosolte kapra. 

Udělejte bramborový salát, do druhého dne se příjemně rozleží. Očistěte si zeleninu na rybí 
polévku. A nezapomeňte na vánočku – bez ní by to u snídaně na Štědrý den nebylo ono!  
Hlavně klid a úsměv.  
 

24. 12. čtvrtek  
 

Užijte si společné snídaně a rozdělte si povinnosti. Stromeček ozdobí tatínek s dětmi, vy 

naaranžujete cukroví a ovoce do mís, dcera pomůže s chlebíčky… Máte hotovo a do večeře vám 
ještě zbývá trochu času? Hoďte se do gala a jděte se všichni projít. Nebo si společně vychutnejte 
filmovou Popelku…  
 

Veselé Vánoce!  
 

Foto Profimedia.cz  

Foto archiv (1)  
Foto Profimedia.cz  
 

O autorovi: PŘIPRAVILA REDAKCE STYLU PRO ŽENY  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kasteláni je na zimu nezavírají.  

Vyrazte na netradiční výlet.  
 

Vánoční výstavy, nejrůznější akce, speciální pohádkové trasy. Takový program se chystá i v zimě 

na českých a moravských hradech a zámcích. Národní památkový ústav si chce užít letošní skvělou 
návštěvnost o něco déle. Do konce října památky ve správě ústavu navštívilo skoro pět milionů 
lidí. Je to o 300 tisíc lidí více než v roce 2014, který byl dosud rekordní.  

Toto číslo se za letošní rok zcela určitě zvýší. Třináct památek bude mít pravidelně otevřeno po 

celou nadcházející zimu, další hrady, zámky a skanzeny připravují adventní, vánoční a novoroční 
akce nebo otevřou na objednání. Příští rok oslaví Národní památkový ústav 700. výročí narození 
císaře a krále Karla IV., ale věnovat se bude také tématům, která rezonují mnohem jemněji – 
představí pod názvem Památkové speciality památky moderní, industriální a venkovské 
architektury a péči o ně a v projektu Tradiční materiály a postupy v památkové péči se zaměří na 
kovy.  

Kam během zimy vyrazit? Ty nejzajímavější tipy najdete v boxu.  

 

Přehled zimních akcí na českých a moravských hradech  

 

Co vás čeká? * Pernštejn. Vánoce na Pernštejně, ve dnech 12.-13. prosince. Jako vždy se budete moci 

projít po zimních hradních nádvořích a dopřát si vánočního občerstvení. Naučíte se tu třeba dávno 

zapomenuté recepty. Koupíte si nebo vyrobíte vánoční dekorace a další. Tamní kapli ozdobí nový 

vyřezávaný betlém ze dřeva. * Na zámku v Rájci na Blanensku si během hlavní prohlídkové trasy 

můžete prohlédnout obrazy, které kdysi zdobily komnaty dětí z knížecího rodu Salmů, jemuž kdysi 

tento objekt patřil. * Zámek ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku připravuje na konec letošního roku 

výstavu soch Jiřího Netíka a na 19. prosince tvůrčí dílnu, v níž se příchozí naučí správně připravit 

vánoční stůl. * Karlštejn. Každou neděli se na nejznámějším českém hradě konají adventní akce. 

Tento víkend bude navíc mikulášský. Děti si mohou užít soutěže s malými hravými čertíky, a třeba 20. 

prosince se chystá historický loučový průvod s královnou Eliškou a večerní kejkle, narážení soudku s 

karlštejnským pivem a mnoho dalšího. Vstup na Královský advent na Karlštejně je zdarma. * 

Křivoklát. Další slavný hrad je otevřen celoročně. Stejně jako na Karlštejně se i na Křivoklátě chystají 

adventní akce. Ty první už tento víkend. Ten bude také mikulášský! Na Knížecím adventu uvidíte 

řemeslníky při práci (kováře, košíkáře, pekaře, svíčkaře, hrnčíře a mnoho dalších). Pro děti je také 

připravena Ježíškova hradní poštovna – děti mohou z Křivoklátu poslat svůj dopis Ježíškovi, taky tu 

bude vytvořen Řetěz splěných přání. * Zámek Sychrov. V předvánočním čase bude na zámku znít 

hudba. Každou adventní sobotu tu vystoupí hudební kapely – 12. prosince se zde bude hrát jazz. * 

Hrad Švihov. Mají tu přichystány speciální zimní prohlídky, a to od 26. do 30. prosince. Přijďte zjistit, 

jaká vládne na hradě atmosféra během nejkratších dní v roce. Hrad je otevřen vždy od 11 a 13 hodin. 

* Hrad a zámek Staré Hrady. Čerti a čertice ze starohradských pohádek, ti tady na návštěvníky budou 

čekat tento víkend. Těšit se můžou i na čertovský jarmark a Velkou čertenickou soutěž. Pro každého 

člobrdíka je přichystán dárek od starohradského čerteníka. Čtení z Velké knihy hříchů, ochutnávka 

čertovské medoviny a pekelně dobrých bonbonů. Přes svátky si tu můžete užít speciální noční 

pohádkovou prohlídku. * V zimě je také otevřen jeden z nejznámějších jihočeských hradů Rožmberk, 

kde pokračují v prohlídkách s názvem Soukromé pokoje a mají tu expozici o šlechtickém rodu Buquoy. 

http://www.metro.cz/


Hrad bude uzavřen od 14. prosince do 4. ledna příštího roku. * Za mrazivého počasí se můžete vydat 

také na Plzeňsko, na hrad Zbiroh. Můžete si vybrat z několika prohlídkových okruhů. V místní 

restauraci lze ochutnat různé místní specialitky. Na zámku se chystají vánoční akce – 13. prosince tu 

bude vánoční koncert, 24. prosince se bude na zámku slavit Štědrý den. * Kašperk. Tenhle krásný 

hrad se v zimě také nezavře. Od 28. prosince do 2. ledna se tu konají zimní prohlídky. * Hrad Loket 

chystá od 12. do 13. prosince Krušnohorské vánoční trhy a 19. prosince pak Vánoční koncert Roháčů. 

Jinak je hrad zavřený. * Hrad Grabštejn bude mít zimně laděné prohlídky. Provedou vás tu 

kostýmovaní průvodci s adventním vyprávěním. Hrát bude hudba, ochutnat můžete spoustu dobrot. * 

Ratibořice. Ve dnech 3. až 6. prosince tu budou kostýmované prohlídky vánočně vyzdobených 

interiérů s adventními a vánočními zvyky, které se dodržovaly na panském sídle v první polovině 19. 

století. Užít si můžete tradiční posezení se svařeným vínem, kávou, čajem a občerstvením. V Rudrově 

mlýně v Babiččině údolí vystoupí folklorní soubor Barunka, v budově vodního mandlu bude přichystán 

trh a posezení v hospůdce s tradičním občerstvením.  

 

Letos padaly rekordy v návštěvnosti  
 

Nejvíce zájemců o prohlídku přišlo – ve shodě s několika minulými lety – na zámek Lednice, kde k 
poslednímu říjnovému dni napočítali téměř 398 tisíc návštěvníků a v neděli  
 

- Třetím nejnavštěvovanějším historickým objektem je již tradičně státní zámek Hluboká nad 

Vltavou s 265 tisíci lidmi.  
 

8. listopadu dokonce přivítali návštěvníka s "pořadovým číslem" 400 tisíc. Na druhém místě je 

zámek Český Krumlov, kam letos přišlo jen o 10 lidí méně než do Lednice.  
 

Do první pětky se ještě vešel Karlštejn (204 tisíc lidí) a zámecký komplex v Kroměříži se 190 tisíci 

návštěvníky.  
 

Foto: Lednice  

Foto: Český Krumlov  
Foto: Hluboká nad Vltavou  
Foto: Karlštejn  
4x MAFRA  
 

Mutace - Metro - Praha  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Každá CHVÍLE je tím kratší, čím je šťastnější. Publius Ovidius Naso  
 

FOTKY jako od profíka  
Rádi si fotíte svoje gastronomické výtvory a sdílíte je na sociálních sítích? Proč to neudělat 

profesionálně? Telefon Honor 7 má speciální mód na focení jídla, díky kterému bude vaše 



kulinářské dílo vypadat ještě lákavěji! www.honor7.cz  
 

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ  

Dřevěné figury umělkyně Susan Lordi jsou jako pozvánka do světa poezie a krásy a emocí, 
www.demdaco.cz.  
 

Kalendář akcí  

- Michal Prokop se představí 22. prosince ve Fóru Karlín se svým tradičním vánočním koncertem. 
Letos se na něj připravuje nejen se svojí kapelou Framus Five, ale zároveň přizval hosty zvučných 

jmen. Zahrají SKETY, Vladimír Merta Trio nebo Roman Dragoun. Vstupenky na koncert jsou v 
předprodeji v sítích goout.cz a ticketpro.cz.  
 

4 tipy, jak se nehádat při výběru dovolené  
 

Vybíráte si zimní dovolenou? Může to být náročné období plné dohadů. Poradíme vám, jak předejít 

konfliktům. 1 Vybírejte společně a berte to jako zábavu, nikoliv povinnost. A pokud jste i tak 
nerozhodní, použijte třeba letenkový inspirátor na mapa. letuska.cz. Uvidíte, bude to zábava. 2 

Nelpěte na konkrétní zemi. A jak se zdlouhavému hledání vyhnout? Využijte moderní technologie 

vyhledávání letenek, kdy stačí zadat cenu, délku pobytu a horizont, kdy chcete cestu uskutečnit, a 
zobrazí se vám desítky destinací, a to vždy za nejnižší možnou cenu. 3 Stanovte si limity. První 
bude částka, kterou chcete do cesty investovat, a druhá, o něco vyšší, bude částka, kterou jste 
ochotni a schopni investovat v případě, že narazíte na neodolatelnou inspiraci. Svých limitů se 
držte, vyhnete se zklamání. 4 Těšte se společně. Pak už jen zbývá těšit se a sdílené těšení 
neskutečně posiluje vztah.  
 

Chlubí se cizím peřím  
 

Modelky Victoria's Secret jsou ztělesněním krásy. Ale ani ony nejsou perfektní, milé dámy. 

Dokonalé vlasy mají díky příčeskům!  
 

Ježíšek ve skříni  

Největší skříňový betlém je k vidění na Šumavě na městské radnici v Kašperských Horách. V neděli 

13. prosince bude betlém slavnostně znovuotevřen. Je asi tři metry dlouhý a 2,5 metru vysoký. 
Jsou tam tři patra a 125 figurek. Kromě svaté rodiny, pastýřů, koledníků či tří králů se na scéně 
objevují zástupci krajových řemesel, činností i podobizny některých známých místních osobností. 
Kulisu tvoří historické Kašperské Hory s kostely, radnicí i hradem.  
 

Čtyřnohý kamarád jako ze žurnálu  
 

Zpěvačka Gwen Stefani překvapila, když navrhla kolekci psích oblečků. S módou si tyká už 
nějakou tu dobu, její fashion značka patří k velmi prodávaným. Pro pejsky však navrhovala 

poprvé. Líbí?  
 

V kuchyni to žije  
Jana Zárubová módní redaktorka  
 

Ráda jsem se mámě pletla v kuchyni a na chvíle, kdy jsme vařily a všude to krásně vonělo, 

vzpomínám často a s úsměvem na tváři. Pokud máte doma malé raubíře, dejte jim zástěru a 
vařečku do ruky, jde se vařit. Skvělou inspiraci najdete ve stylové kuchařce Vaříme s dětmi pro 

děti od Petry Novotné (smartpress.cz, 499 Kč). Užijete si spoustu legrace a připravíte si zdravé 
mňamky do bříška.  
Foto: Máte doma čivavu, nebo buldoka? Gwen myslela na všechny.  
Foto: Co dovedou zlaté české ručičky!  
Foto: Modelka Elsa Hosk se pyšní hustými vlasy...  
Foto: ... málokdo však ví, že jsou umělé.  
Foto: M. Prokopovi v žilách koluje rock.  



Foto: foto: Profimedia.cz (5); ShowPix (1) a archiv  
 

O autorovi: Připravila: Ladislava Protivanská a Jana Zárubová  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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V termínu 28. 12. až 2. 1. hrad Kašperk jako každý rok otevře své brány a nabídne mnoho 
zajímavého.  

Během sváteční otevírací doby vždy od 10 do 16.30 hodin se tradičně konají speciální 
komentované prohlídky hradu s kostýmovaným průvodcem. Návštěvníci se dozvědí, jak lidé ve 
středověku prožívali zimu, co jedli, pili, čím topili, jak trávili svůj volný čas, kterého měli více, než 
si dnes často představujeme.  
Protože hrad se otevře v době těsně povánoční, bude v budově purkrabství také připraven malý 
pohled na to, jak asi vypadaly vánoční zvyky a tradice v době panování Karla IV., tedy císaře, 

jehož významné výročí si budeme v příštím roce připomínat. Sváteční tabule dle benediktina Jana z 
Holešova, který zaznamenal štědrovečerní zvyky na konci 14. století a to se všemi lidskými 
ctnostmi i neřestmi, které takové zvyky vždy provázely a stále provázejí.  
Ovšem ne jen duchovní a kulturní potravou živ je člověk, zvláště pak v takové zimě, jaká na 
Šumavě koncem roku panuje. Na hradním nádvoří proto bude připraveno občerstvení plné horkých 
a hlavně chutných nápojů a něčeho dobrého k jídlu. Svařené víno, čerstvě upražená káva z místní 
pražírny Rósta Kafe, čaj, medovina, poctivá horká čokoláda či sladké Kašperské placky.  

K dobrému jídlu a pití také samostatně neodmyslitelně patří i pohodlí, a proto bude v západní 
baště nad pokladnou hradu připravena vytápěná místnost, kde bude možné si po výstupu na hrad 

odpočinout, nebo nabrat síly před cestou z hradu. Kromě celodenního tepla budou v této místnosti 
také připraveny společenské hry, kterými se bavili lidé již ve středověku jako například kostky, 
nebo karty. Návštěvníci hradu si budou moci mj. vyzkoušet zahrát se žolíkovými kartami ze druhé 
poloviny 15. století, které nejsou jen hracími kartami, ale svým krásným zpracováním, jsou i 
takovým malým uměleckým dílem.  

Jedinečné spojení hradu Kašperk a Šumavy nabízí překrásné výhledy v každém ročním období. 
Zimní a snad i zasněžené vrcholy Šumavy jsou něčím, co ohromí a nadchne  
 

každého. Zdeněk Svoboda, kastelán hradu Kašperk  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Televize  
 

http://strakonicky.denik.cz/
http://zena.blesk.cz/


NOTTING HILL  
 

Slavná hollywoodská hvězda Anna Scottová, která do Anglie přijela na premiéru svého nového 

filmu, zajde do krámku nesmělého Williama úplně náhodou. Z oboustranného zájmu však začne 
klíčit vztah, který nutně musí projít zatěžkávací zkouškou. Ale někdy i dva lidé ze zcela odlišných 

světů můžou najít společnou cestu životem… KDY: 22. 12., 22.25 KDE: TV Prima  
 

Kino  
 

PADESÁTKA - TAKOVEJ ADESÁTKA HORSKEJ HUMOR  
 

Filmová komedie Padesátka v režii Vojty Kotka se odehrává na hřebenech, svazích a v chatách 

zasněžených Krkonoš. Vznikla podle scénáře Petra Kolečka a její děj se točí okolo rázovitých lidí z 
hor, běžkařského závodu a několika padesátek. Dobrý tip na sváteční čas, no ne? PREMIÉRA: 24. 
12.  
 

Kino  
 

UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ  
 

Další příjemný film pro ty z vás, které nechtějí celé svátky jen koukat na televizi. Milly (Toni 

Colette) a Jess (Drew Barrymore) byly odjakživa nejlepší kamarádky. Od dětství spolu sdílely 
absolutně všechno - tajemství, šaty a dokonce i kluky, se kterými chodily. Návštěvy bujarých 
večírků plných alkoholu a drog nebo vyvádění ztřeštěností jim zůstaly od mládí až do dospělosti. V 
životě ale jednou nastane chvíle, kdy se každý musí začít chovat dospěle… PREMIÉRA: 31. 12. 

Čtěte si!  
 

Iva Roze  
 

RANDE  
 

Kniha pro všechny, kterým jednoho dne hráblo z toho, že se chtěly s někým seznámit. Ono to 

tutově vůbec sranda není. Však si to klidně zkuste sama.  
 

Vydává Pejdlova Rosička, 299 Kč  
 

Kolektiv autorů  
 

100 NEJZNÁMĚJŠÍCH POHÁDEK  
 

PRO UNAVENÉ RODIČE  
 

Knížka plná nejkrásnějších českých pohádek, ve které jsou zkrácené tak, abyste je dočetla až do 

konce, dřív než usnete. XYZ, 207 Kč  
 

Naďa Horáková  
 

JEPTIŠKA PRO MARKRABĚTE  
 

Ovdovělý moravský markrabě Jan Jindřich se rozhodne vyslyšet hlas svého srdce a zvolí si za ženu 



Alžbětu Těšínskou, která ale složila věčný slib čistoty.  
 

Moba, 251 Kč ZA SNĚHEM  
 

Kdy jindy, když ne v tomhle období, byste měla vidět sníh a nadýchat se čerstvého vzduchu? 

Popadněte děti, vnuky, partnery a jeďte na lyže, sáňky nebo jen choďte. Mrknout můžete na 
pobyty na slevových serverech, poptat se po známých anebo vyrazit t jen na otočku. A věřte, že 
příroda stojí za to se zvednout se z gauče.  
Tipy na www.ceskehory.cz  
 

VZŮRU NA HRAD  
 

Některé hrady a zámky ke konci roku otevírají dveře a zvou na zimní prohlídky. Třeba i hrad 

Kašperk. Během sváteční otevírací doby vždy od 10 0 do 16.30 hodin se tady tradičně 
amenkostýkonají speciální komentované prohlídky hradu s kostýmovaným průvodcem.  
Více na www.kasperk.cz  
 

Akce  

TÝDEN SPORTU ZDARMA  
 

Kdybyste chtěla zabránit tomu, že se v lednu nevejdete Kdyby do kalhot, vyrazte na akci Praha 

sportovní: v týdnu  
k od 25. do 31. prosince máte možnost navštívit vybraná sportoviště v Praze zcela zdarma. Je jich 
víc b než 80, takže to by bylo, aby vás něco nezaujalo. Kompletní harmonogram včetně on-line 
rezervace bude k dispozici od 23. prosince na webových stránkách www.prahasportovni.cz.  
 

Zábava  
 

CO VÁS ČEKÁ A NEMINE?  
 

V knize horoskopů se dočtete, co čeká jednotlivá znamení měsíc po měsíci. U každého měsíce jsou 

na celý rok vypsány úplňky, novoluní a také události, které budou tímto vlivem vyvolány. "Může 
vám pomoct být ve správnou dobu na správném místě," říká její autorka Martina Blažena 
Boháčová.  

Astrolife.cz, 200 Kč  
 

Oslava  
 

DŮSTOJNÁ Ů ROZLUČKA SE STARÝM  
 

Poslední prosinec zamávejte odcházejícímu roku a začněte se těšit na to, co přijde. Budoucnost 

otevírá naději! Pokud máte za sebou rok těžký, pořádně si oddychněte. Zhluboka a nahlas. Můžete 
si dokonce zatancovat (doma i všude tam, kde je na silvestra příležitost).  
A příští rok bude lepší! Tomu věříme a rozhodně vám to přejeme!  
 

Televizní premiéra  
 

SHERLOCK: PŘÍZRAČNÁ NEVĚSTA  
 

Jen 24 hodin po světové premiéře na BBC uvede Česká televize dlouho očekávaný speciální díl 

slavného seriálu Sherlock s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli. Takže pokud jste si i vy 
zamilovala moderní variaci na téma Sherlock Holmes v podání tohoto charizmatického herce, 



nezapomeňte si udělat v sobotu večer čas na parádní detektivku, tentokrát ale v klasickém 

historickém stylu. Jak si Benedictův Sherlock poradí bez mobilního telefonu, je nám záhadou, ale 
nemůžeme se dočkat. Doposud u nás běžely tři existující řady Sherlocka, v současné době se 

natáčí čtvrtá série. Tato novoroční premiéra je speciálním dílem mezi klasickými řadami.  
KDY: 2. 1., 20.00 KDE: ČT2  
 

PRO FAJNŠMEKRY:  
 

Snímek bude vysílán s dabingem. O duální verzi, tedy o možnosti pustit si díl v původním znění, ČT 

v den naší uzávěrky ještě jednala.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Tipy od 23. do 29. prosince  
 

Středa 23. 12. 15.30 Betlémské světlo  
 

Odry  

 

Symbol předvánočního pokoje a míru má za sebou cestu do Česka přímo z Izraele! Slavnostní 

předání arcibiskupu Dominiku Dukovi proběhne v Praze. Do Oder tento vánoční plamínek přiveze 
vlak.  
 

16.00 Zvonkový průvod  
 

Veselí nad Lužnicí, kulturní dům  
 

Před tím, než se vydáte na cestu, si vyslechnete koledy v podání originálního žesťového septeta a 
dětského hudebního kroužku. Průvod bude zakončen na náměstí u vánočního stromku.  
 

Vánoční zámek  

 

Slatiňany  
 

Během půlhodinového okruhu vás překvapí dárky pod stromečkem i překrásně prostřený stůl. 
Vrcholem prohlídky bude návštěva knihovny, zařízené podle návrhu posledních zámeckých 

majitelů.  
 

Čtvrtek 24. 12. Vánoce pro medvědy  



 

Český Krumlov, zámek  

 

Medvědům můžete přinést napečené dobroty, které poté pod dozorem zkušených ošetřovatelů 

umístíte přímo v příkopu na stromeček. Celý den vám zpříjemní zpívání koled na nádvoří.  
 

Fata Morgana  
 

Praha 8, botanická zahrada  
 

Na Štědrý den je vstup do skleníku exotických rostlin zdarma! Obdivovat můžete třeba barevné 

orchideje nebo vzácný baobab. Cestou domů se zastavte ve viničním domku – zahřejete se tam u 
hořícího krbu.  
 

Půlnoční mše  

 

Poděbrady, Jiřího náměstí  
 

Bohoslužba se netradičně koná přímo pod širým nebem. Kromě mše je na programu také společné 

zpívání koled a zamyšlení nad uplynulým rokem.  
 

Pátek 25. 12. 8.00 Turnaj ve fotbale  
 

Semily, sportovní centrum  
 

Skvělá příležitost, jak dát po dvou dnech hodování svému tělu co pro to!  

14. ročníku v sálové kopané se mohou účastnit pětičlenná družstva.  
 

20.30 Koncert Harlej  
 

Holýšov, Kulturní dům  
 

O Vánocích nemusíte poslouchat jenom koledy!  

V Holýšově se koná výroční koncert kapely Harlej k jejímu dvacátému výročí existence. Jako host 
vystoupí Vláďa Šafránek.  
 

Šternberk  
 

Během prohlídky se seznámíte zejména s historií zámeckých vánočních zvyků.  

Chybět nebudou ani koledy a předčítání z překrásné knihy Příběhy vánoční noci.  

Rezervace předem je nutná.  
 

Sobota 26. 12. 10.00 Vodácký výlet  
 

Suchdol nad Lužnicí  
 

Akce jen pro otužilé! Plavba po Lužnici měří 8 kilometrů a bude zakončena u jezu Pilař. Pro 

příznivce turistiky je připravena také pěší varianta.  
 



Betlémská cesta  
 

Třešť  
 

Místní obyvatelé vyrábějí betlémy, které umísťují do svých garáží, dílen a komůrek, aby se s nimi o 

druhém svátku vánočním mohli pochlubit veřejnosti. Výtvory si můžete v Třešti prohlížet až do 2. 
února.  
 

20.00 Adventure Night  
 

Dolní Morava, lyžařské středisko  
 

Během večerní zábavy zhlédnete exhibiční jízdy lyžařských formací, ochutnáte teplé alkoholické 

nápoje a těšit se můžete i na ohňovou show. Zajímavý jistě bude i "tanec" sněžných roleb.  
 

Neděle 27. 12. 11.00 Pochod na Trojstátí  
 

Trojmezí, rota PS  
 

Tradiční povánoční výlet se tentokrát vydá až k Trojstátí Čech, Saska a Bavorska. Nezapomeňte si 

s sebou vzít špekáčky na opékání, lahev šampaňského a dobroty, které vám zbyly ze Štědrého 
dne.  
 

DVD Sám doma  
 

Oblíbená série Sám doma nyní vychází jako speciální set.  

Obsahuje všechny díly s roztomilým Kevinem v hlavní roli a navíc také bonus – Kevinův bitevní 
plán a plakát s hledanými zločinci.  
 

18.00 Folk na zámku  
 

Telč, zámek  
 

Oblíbené folkové kapely si vychutnáte v neobvyklém prostředí zámecké konírny. Malý hudební 

festival se koná až do středy. V neděli si můžete vyslechnout skupiny Stráníci a Nezmaři.  
 

Pondělí 28. 12. Noční prohlídka města  
 

Kašperské Hory  
 

Kouzelným zasněženým městečkem se projdete se zasvěcenými průvodci, kteří vás seznámí s 

historií města i místními adventními zvyky. K dispozici bude také šálek horké kávy nebo čokolády.  
 

Ledový chrám  
 

Špindlerův Mlýn, lanovka Pláň  
 

Ledový chrám uspořádal u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV.  

tematickou výstavu ledových soch. Na horní stanici lanovky tak můžete obdivovat díla předních 



evropských umělců.  
 

19.00 Divadlo  
 

Praha 1, Národní divadlo  
 

Slavné dílo Karla Čapka Ze života hmyzu patří ke klenotům české dramatické tvorby. V hlavních 

roli tuláka se představí Saša Rašilov.  
 

Úterý 29. 12. 13.00 Tříkrálová sbírka  
 

Kladruby, klášter  
 

Před slavnostním zahájením tříkrálové sbírky se připojte k průvodu, který vyrazí od místní ZŠ ke 

klášternímu kostelu. Zde proběhne požehnání koledníkům za účasti plzeňského biskupa Františka 

Radkovského.  
 

19.00 Koncert Dasha  
 

Praha, Národní dům na Vinohradech  
 

Zpěvačka Dasha na koncertě v Majakovského sále představí největší světové hity v aranžích M. 

Kumžáka. Dashu doprovodí kapela PajkyPajk a Komorní filharmonie Pardubice.  
 

foto ara, www.harlej.cz  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Plzeňsko  
 

Velmi netradiční pozvání je ze zájezdního hostince Kravinec v Černotíně. Hostinec pořádá Singles 

Vánoce v Kravinci. Večer s tradičním štědrovečerním menu – rybí polévkou, smaženým kaprem 
nebo řízkem a bramborovým salátem – začíná zítra v 18 hod. O živou hudbu se postarají studenti 
konzervatoře. Nutná je rezervace na www.kravinec.cz.  

Hrad Radyně zve na tradiční vánoční akci. Během 25. a 26. prosince bude hrad u Starého Plzence 

vždy od 14 do 16 hodin zpřístupněn. V ceně vstupného (plné vstupné 50 korun, snížené 30 korun) 
bude teplý čaj a malá koleda.  

Plzeňský diskžokej Petr Březina, který letos slaví 45 let za mixážním pultem, uvede 25. prosince od 

http://plzensky.denik.cz/


20 hodin v sále Alfa na Americké třídě vánoční diskotéku s názvem Vánoční Oldies. Na akci zazní 
skladby od padesátých let minulého století až do let osmdesátých.  

Na vánoční poslech hitů zve také Zdeněk Raboch se svou diskotékou Oldies but Goldies, která se 

koná od roku 1979 pravidelně vždy 25. prosince. Oldies but Goldies se konají 25. prosince od 20 
hodin v Parkhotelu Plzeň.  

Koncert vánoční středověké hudby se koná v neděli 27.prosince od 17 hodin v kostele sv. Vavřince 

v Žákavé. Soubor dobových nástrojů Milvus ve složení Eva Rukavičková (zpěv, buzuky, trumšajt, 
flétna, roh, bicí), Lubomír Henrich (zpěv, dudy, šalmaje, rohy, flétny) a Petr Henrich (mandola, 
bicí) uvede vánoční středověké písně z Čech a celé Evropy. Vstupné na koncert je dobrovolné.  

Lobezský botokros, 29. ročník běhu, se v Plzni koná zítra jako memoriál Štěpána Kodedy. Start v 
Lobezském parku pod školou v 10:20 hodin. Muži běží 4,8 km, ženy 1,6 km, děti kratší tratě.  

Memoriál Rudolfa Bernarda, tradiční vánoční turnaj v malé kopané, začne za účasti šesti týmů na 
házenkářském hřišti u Košuteckého jezírka v 10:30 hodin.  

 

Klatovsko  

 

Hrad Švihov zve na netradiční prohlídky od 26. do 30. prosince. Máte možnost na vlastní kůži 

okusit, jaká na hradě vládla atmosféra během nejkratších dní v roce. Každý den budou vypraveny 
dvě upravené trasy, a to vždy v 11 a ve 13 hodin. Rezervace je na webových stránkách. Prohlídka 
trvá 60 minut, vstupné 150/100 Kč.  
Hrad Kašperk otevře své brány návštěvníkům od 28. prosince do 2. ledna v době od 10 do 16.30 
hodin. Připraveny jsou speciální vánoční komentované prohlídky hradu s kostýmovaným 
průvodcem. Jesličky můžete také navštívit v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách 24., 26. a 

28. – 30 prosince od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin, 25. prosince od 14 do 16 hodin a 27. prosince 
od 10 do 12 hodin.  
 

Na tradiční vánoční splutí řeky  
 

Otavy s kytarovým virtuosem Lubomírem Brabcem jste zváni 26. prosince v 10.45 hodin. Začátek 

plavby je u bývalého PDA, cíl je u kamenného mostu v Čepicích. Lodě je nutno předem zamluvit v 
půjčovně. Přístup k jesličkám v děkanském kostele sv. Václava v Sušici je od 24. do 27. prosince 
od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Šumavské betlémy uvidíte na výstavě Muzea Šumavy ve 

výstavním sáleVhradbách. Výstava je otevřena od úterý do soboty mimo Štědrého dne a Silvestra 
v čase 10 – 12 a 14 – 16 hodin, v neděli od 10 do 12 hodin.  
Chanovický betlém bude zpřístupněn ve dnech 25. – 26. prosince a 1. ledna v době od 13 do 17 
hodin. Pojďte si zpestřit vánoční čas. Výstavu betlému řezaného v životní velikosti Ivanem Šmídem 
najdete v areálu chanovického skanzenu. Vzniká postupně od roku 2007. Je zde Svatá rodina, Tři 
králové, andělé, pastýř i s ovcemi, darovníci, řemeslníci a muzikanti.  

V arciděkanském kostele v Klatovech bude tradiční setkání u jesliček 27. prosince v 11 hodin za 
zpěvu koled a následovat bude krátké posezení na klatovské faře při čaji a kávě.  
 

Karlovarsko  
 

Krušnohoří rozzáří světlo z Betléma. Obyvatelé městečka i okolí si mohou pro betlémské světlo 

přijít i v Perninku. Dostavit se musí dnes do kostela Nejsvětější Trojice v Perninku. Světlo tu bude 
předáváno do lucerniček od 16 do 17 hodin.  
Vánoce v rapovém duchu si mohou zájemci vychutnat v pátek v Karlových Varech. Připraveno je 

totiž vystoupení předního českého hudebníka a rapera Jamese Colea. Akce začíná ve 20 hodin a 
předskokany bude chodovský Project Kick. Hraje se v hudbením klubu Beat´n´Juice.  
A co punkové Vánoce? Ostrovský M Club láká na sobotní vystoupení plzeňské punkrockové legendy 
Znouzecnost. Spolu s nimi se tu na scéně objeví i karlovarské Plesnivý Fazole a punk Dovolený 
Napětí z Pozorky a Nejdku. Začíná se také v úderem osmé.  
 

Povánoční mejdan na karlovarské Irské slibuje poctivou porci hard rocku. Příchozím zahrají staří 



známí bigbeaťáci The Crash z Nejdku a karlovarští Old Sharks. Obě kapely hrají hard rock, o čemž 

vás přesvědčí od 20 hodin.  
 

Mše svatá s obnovou manželských slibů a se zvláštní prosbou k Panně Marii, Královně rodin, za 
naše rodiny a za celý náš národ je připravena na povánoční čas v poutním kostele Navštívení 

Panny Marie ve Skokách u Žlutic. V neděli 27. prosince se tu oslaví Svátek Svaté rodiny. Mše 
začíná ve 14 hodin a celebrovat ji bude již tradičně páter Vladimír Slámečka. Na neděli 27. 
prosince se je připravena Vánoční procházka přírodou. Začíná se ve 13: hodin na náměstí v 
Krásném Údolí.  
Do nového kostela se vrací život.  
Obec Kyselka letos koupila zpět kostel sv. Václava v Radošově. Do něj se opět navrátil život a další 
akce pro veřejnost se tu uskuteční už v úterý 29. prosince. Jde o povánoční koncert nejrůznějších 

hudebních těles. Začíná se v 18 hodin.  
 

Domažlicko  
 

Vypečená vánoční suita. Ochotný divadelnický spolek Karel, Canzonetta a sólisté sehrají na 

domažlickém náměstí dnes od 17 hodin pod uvedeným názvem vánoční zpěvohru.  

Zpívání u stromečku v Postřekově. Tradiční zpívání s Národopisným souborem Postřekov se 
uskuteční dnes od 18 hodin na schodech u Špilarky.  
Vánoční příběh. Se třemi mudrci a jejich cestou do Betléma se mohou diváci seznámit 

prostřednictvím dětí z domažlické farnosti na Štědrý den od 16 hodin na náměstí v Domažlicích.  
Vánoční bigbít. Kulturní dům Mrákov hostí v pátek kapelu Vizir, která se o pódium vystřídá s 
partičkou Pod stolem a zahraje i Kabát Revival West.  
Vánoce s Plektrem a Kabátem. V sále hotelu Šumava v H. Týně se na Boží hod vánoční uskuteční 
od 21 hodin taneční zábava se dvěma kapelami. Již podesáté zde vystoupí oblíbená kapela Kabát 
revival z Plzně, předkapelou jí bude skupina Plektrum.  

Vánoční veselice. Zatančit a zazpívat si můžete o prvním svátku vánočním v MKS Domažlice od 21 
hodin s kapelou Sonet.  
Vánoční koncert v Milavčích. V kostele sv. Vojtěcha zazpívá v sobotu o druhém svátku vánočním 
(26. 12.) od 17 hodin skupina Singtet z Horšovského Týna.  
Medaile pro babičku. Premiéru hry uvedou pod tímto názvem pasečničtí ochotníci v neděli 27. 
prosince v sále U Vovčáků od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.  
 

Postřekovští u sv. Petra a Pavla.  
 

V neděli 27. prosince se v 17 hodin rozezní prostory kostela sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně 

vánočním koncertem Národopisného souboru Postřekov.  
 

Chebsko  
 

V osm u archy. To je název kabaretu pro celou rodinu, který si zájemci mohou užít dnes od 15 

hodin v Západočeském divadle Cheb. A co na příchozí čeká? Tři tučňáci se pokoušejí dostat na 
Noemovu archu dřív, než začne potopa. Bohužel na loď smějí zvířata jen v páru. Naštěstí holubice, 
která má celou organizaci záchranné mise na starosti, je ve stresu a přepracovaná, takže se 

třetího tučňáka podaří na palubu tajně propašovat ve velkém kufru. Jenomže utajit potom jeho 
přítomnost na lodi, to už dá mnohem větší práci a je zapotřebí velké vynalézavosti.  
Rozsvěcení Ferdy chystá na první svátek vánoční mariánskolázeňský spolek Švihák a zve všechny 

své příznivce a přátele. Tradiční vánoční setkání u Ferdinandova pramene začne v 19 hodin. 
Příchozí čeká rozsvěcení kolonády, zpívání koled a spousta radosti. Připraveny budou opět i teplé 
nápoje a vánoční cukroví.  
Tradiční vánoční koncert se uskuteční v kostele Povýšení svatého Kříže v Novém Kostele také letos. 

Posluchači jsou zváni na 25. prosince a začátek koncertu je tentokrát naplánovaný na 19.30 hodin. 
Na všechny návštěvníky se těším starosta a zpěvák Oto Teuber a jeho hosté.  
Koncert připravuje na 26. prosince také CANTILO v.i.p. (vokálně instrumentální parta). Uskuteční 
se v mariánskolázeňském anglikánském kostele od 18 hodin.  
Vánoční rockový koktejl nachystali na druhý svátek vánoční v mariánskolázeňském Rockovém 
klubu Morrison. Chutný hudební mix z bigbítových ingrediencí namíchají ve svátečním čase Yetti 

On (Schellinger revival), Babaděd, Kocovina a Stan & Tony Revival. Akce začne 19.30 hodin.  
 



Tachovsko  
 

Na čtvrtý vánoční koncert zvou kapely Dr. Marcy, Acid Row a The New Morning do Kiwi baru v 

Tachově. Kapely se představí ve jmenovaném pořadí. Malým dárkem pro příchozí fanoušky, ale i 
milovníky rockové muziky, budou nové písně jedné z kapel. Koncert, který se pomalu začíná stávat 

tradicí, se uskuteční v pátek 25.  
prosince, start je plánován na 19.30 a jak říkají samotní pořadatelé, zábava se může protáhnout 
až do ranních hodin. Vstupné zůstává stejné jako v minulých letech – 100 korun.  
 

Také ve Stříbře bude možnost  
 

si hned po vánočním dni zajít na pořádnou porci muziky. V prostorách Kulturního domu se totiž 

uskuteční festival Hudba Jednoho Města. Jak název vypovídá, představí se zde především místní 
kapely, jako například Skavare, nebo Coward. Začátek je plánován na sedmou hodinu večerní již 

zmiňovaného 25. prosince.  
 

Vychutnat si atmosféru vánočního představení v prostorách goticko–barokního areálu kláštera v 

Kladrubech bude možné 26. prosince. V tento den se zde odehraje půlhodinové představení s 

názvem Oživený betlém. Začátek je plánován na 11.30 hodin.  
Že ptáci v zimě nespí se můžete přesvědčit v neděli 27. prosince v Tachově, na stejnojmenné 
přednášce, spojené s vycházkou po přilehlých parcích a pátráním po především vzácnějších druzích 
zimního ptactva. Začátek je plánován na desátou hodinu dopolední.  
 

Koncert na svátek Štěpána se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané. Představí se 

Alena Hönigová na cembalo a Markéta Cukrová se svým mezzosopránem. Koncert začíná od 17 
hodin, 26. prosince.  
 

Rokycansko  
 

Němčovičtí zvou přátele psů do útulku. Vánoce pro opuštěné pejsky se uskuteční v odchytovém 
zařízení na okraji Němčovic i letos. Dnes sem mohou vnímaví lidé přijít mezi 10. a 17 hodinou. Mají 

možnost vyvenčit čtyřnohé přátele a přinést jim dárek pod stromeček.  
 

Sifon zahraje dnes v Radnicích.  

K předvánočním Radnicím patří vystoupení rockové skupiny SIFON. Letos dorazí do sokolovny 
dnes, a to se začátkem ve 21 hodin.  
 

Ve Stupně zpívají na Štědrý den.  
 

Kostel svatého Vavřince ve Stupně je na Štědrý den dějištěm oblíbeného vánočního koncertu. Od 

patnácti hodin vystupují místní děti a sbor těch odrostlejších umělců. Občerstvení je zajištěné.  
 

Music bar Žďár láká na party.  
 

Známá rokycanská diskotéka (Masarykovo náměstí) zve zítra na štědrovečerní party. K tanci a 

poslechu zahraje od jednadvaceti hodin DJ Quaak. O den později, tedy pětadvacátého prosince, se 
uskuteční Bublinková UV party s DJ Sleydee. Začátek je ve dvacet hodin. Sobota je pak od 21 

hodin zadaná pro X – MASS party, kde zahraje DJ Seven.  
 

Ochranáři chystají nadílku na Štěpána. V sobotu vyrazí přikrmovat živočichy v rokycanských 
parcích ochránci přírody ze Švermovy ulice a zvou s sebou i zájemce. Sraz účastníků je ve čtrnáct 
hodin u vlakového nádraží.  

Po obchůzce následuje přátelské posezení v restauraci Železná.  
 



Sokolovsko  
 

Štědroranní výklus. Nadační fond Ještěřice pořádá přímo na Štědrý den recesistickou akci 

Štědroranní výklus. Lidé se v devět ráno sejdou na náměstí T. G. M. a budou moci zdolat úsek 2,5 
kilometru. Jak to po ránu na Štědrý den provedou, je rozhodně na nich, zda zvolí klus, přískok, 

přísun nebo jízdu na čemkoliv. Startovné je dobrovolné.  
 

Koncert skupiny Alison.  
Hned na dva koncerty kraslické skupiny Alison se mohou těšit její fanoušci. Uskuteční se 25.  

prosince v tamním kostele.  
Začátky jsou v 16 a v 19 hodin.  
Krmení lesní zvěře. Obec Bublava pořádá 24. setkání na Aschbergu. Lidé se mohou vydat v 10 
hodin od obecního úřadu. Na Aschbergu nechají krmení lesní zvěřy a následně se budou zpívat 
tradiční vánoční koledy, ochutnávat vánočka a chybět nebude ani horský čaj a svařené víno.  
Sbírka vánočních betlémů a výstava středověk. Výstava Expedice středověk a výstava Pojďte s 
námi do Betléma budou na sokolovském zámku o vánočních svátcích otevřeny ve středu 23.12., v 

sobotu 26.12., v neděli 27.12. a ve středu 30.12 vždy od 9 do 12 a 13 do 17 hodin. Výstava s 
názvem Expedice středověk přenese návštěvníky zpátky do historie a výstava "Pojďte s námi do 
Betléma" nabídne prohlídku betlémů ze sbírky muzea Sokolov. Obě výstavy potrvají do konce 

ledna 2016.  
 

O prázdninách bude častější bruslení pro veřejnost.  
 

Sokolovské technické služby informují o provozních hodinách bruslení veřejnosti. Zájemci mohou 
přijít bruslit v prosinci každou sobotu, 5., 12. a 19. od 15 do 16 hodin, 26. pak od 18 do 19.30 

hodin. Otevřeno bude také ve středu 23.12. a v pátek 25.12. od 15 do 16.30, ve čtvrtek 24.12. od 
13 do 14.30 hodin, od neděle 27.12. do 30.12. denně od 15 do 16.30 a na Silvestra 31.12. od 12 
do 13.30 hodin.  
Vánoční prakiáda. Město Březová s komisí sportu pořádá dne 25. prosince Vánoční prakiádu. 
Prezence je od 9. do 10. hodin, v tělocvičně malé školy. Střílí se na pistolové terče, malé a velké 
sklopky. Občerstvení zajištěno. Pořadatelé zajistili možnost zapůjčení praku zdarma na místě.  
 

Foto:  

 

SAL2: Plzeňský deník jih; Chebský deník; Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; 
Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Betlémské světlo, speciální prohlídky památek, tradiční živý betlém, ale i návštěva zoologické 
zahrady či promítání pohádky  

Dnes  
 

Plzeň  

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp


 

Betlémské světlo  

 

Dnes v 8 hodin dorazí do katedrály sv.  

Bartoloměje betlémské světlo, které tu čeká obvyklé přivítání se mší. Vydávat se poté bude od 14 
do 17 hodin a na Štědrý den od 9 do 17 hodin. Připálit si od něj svíčku budou moci lidé také na 
Štědrý den od 10 do 12 hodin U Ježíška, od 13 do 17 hodin u františkánů a od 17 do 18 hodin v 
kostele na Chodském náměstí.  
 

Štědrý den  
 

Plzeň  
 

Setkání u vánočního stromku  
 

Tradiční akcí se pro Plzeňany stalo setkávání s přáteli u vánočního stromku na náměstí Republiky. 

Příjemnou vánoční atmosféru o Štědrém dni doladí program, který úderem 11. hodiny zahájí 
vystoupení živého betléma ze Starého Plzence. O dvě hodiny později zazpívá u vánočního stromu 
dětská kapela Jen tak a velkým zážitkem je v 16 hodin troubení koled v podání plzeňských trubačů 
z věže katedrály. Štědrý den zakončí o půlnoci bohoslužba.  
 

Štědrý den se zvířátky  
 

Na Štědrý den dopoledne dýchá zoologická zahrada neopakovatelnou atmosférou. Nenechte si to 

ujít a vydejte se ke zvířátkům a nadělte jim pamlsky do jesliček.  
Může to být zelenina, jablka, ořechy, suché pečivo či piškoty. Akce začíná v 10 hodin a po 
absolvování vánoční soutěžní stezky lze získat i malé vánoční dárky.  
Třešínkou na sváteční programové nadílce je ve 12 hodin předávání dárků šimpanzům. Až do Tří 
králů bude zdobit statek Lüftnerka betlém.  
 

Hradiště  
 

Vánoční koupání  
 

Na Štědrý den připravil klub sportovních otužilců tradiční akci "Než přijde Ježíšek". Do chladné 
Úhlavy se ve 13 hodin ponoří nejen členové klubu, ale zváni jsou všichni odvážlivci, kteří by to 

chtěli vyzkoušet. K vidění budou jistě i originální kostýmy a doplňky plavců.  
 

Starý Plzenec  
 

Živý betlém  
 

Již 23. rokem vystoupí od 14 hodin na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele živý betlém. V něm 

vystoupí místní děti a je doprovázen hraním koled.  
 

Domažlice  
 

Vánoční příběh  
 

Římskokatolická farnost Domažlice, spolek Fandíme rodině a Město Domažlice ve spolupráci s MKS 

Domažlice a ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice uvedou na Štědrý den od 16 hodin na náměstí 



vánoční příběh Tři mudrci a jejich cesta do Betléma. Po scénce následuje vánoční mše svatá pro 

rodiny s dětmi v 16.30 hodin v kostele Narození Panny Marie.  
 

Kostel Mouřenec  
 

Štědrá hodinka na Mouřenci  
 

Odpočinout si od štědrodenního shonu mohou všichni, kdo navštíví kostel sv. Mořice na Mouřenci. 

Od 11 hodin se mohou návštěvníci těšit na koledy, svařák Mouřák a betlémské světlo.  
 

První svátek vánoční  
 

Plzeň  
 

Chlumonoš  

 

Záchranná stanice ptactva zve na Boží hod na tradiční akci Chlumonoš aneb Vánoce a vánoční 
stromeček pod Chlumem.  

Sraz je v 16.50 hodin v areálu Záchranné stanice živočichů Plzeň (Zábělská 75, Plzeň - Doubravka) 
a společně se půjde na krátkou vycházku, navštíví se Chlumonoš a rozsvítí se vánoční stromek. Pro 
děti i dospělé je možné připravit malý vánoční dárek, označený jménem a příjmením, který najdou 
pod stromečkem v lese.  
 

Tachov  
 

Živý betlém  
 

Živý betlém bude k vidění na Boží hod vánoční od 15 hodin v kostele sv. Máří Magdalény v 

Tachově. Návštěvníci prožijí zvěst o narození Krista a budou si moci zazpívat tradiční koledy.  
 

Klatovy  
 

Vánoční koncert  
 

V Jezuitském kostele se od 16 hodin rozezní vánoční koncert pro trubku a varhany. Účinkují Vít 

Aschenbrenner a Tomáš Bastl.  
 

Druhý svátek vánoční  
Hrad Švihov  

 

Mimořádné prohlídky  

 

Od 26. 12. do 30. 12. bude mimořádně otevřen veřejnosti pohádkový hrad Švihov. Návštěvníci se 

dozvědí jaká vládla na hradě atmosféra během nejkratších dní v roce. Připraveny budou vždy dvě 
prohlídky denně, a to v 11 a ve 13 hodin.  

 

Klatovy  



 

Vánoční běh  

 

Triatlon klub Klatovy pořádá 25. ročník vánočního běhu pod Černou věží v Klatovech na nám. Míru. 
Start je v 9 hodin.  

 

Bělá nad Radbuzou  

 

Taneční zábava  

 

TJ Start Bělá nad Radbuzou pořádá na Štěpána taneční zábavu se skupinou DOA Rock. Zábava 
vypukne od 21 hodin.  

 

Kladruby  

 

Betlém v klášteře  

 

Na oživený betlém na nádvoří kláštera a na mši svatou k svátku sv. Štěpána zve klášter Kladruby.  

 

Kašperské Hory a hrad Kašperk  
 

Poznejte vánoční město i hrad  
 

Od 28. 12 do 1. 1. otevře své brány návštěvníkům hrad Kašperk. Během sváteční otevírací doby 
vždy od 10 do 16.30 hodin se tradičně konají speciální komentované prohlídky s kostýmovaným 

průvodcem. Návštěvníci se dozvědí, jak lidé ve středověku prožívali zimu, co jedli, pili, čím topili, 
jak slavili Vánoce aj. Chybět nebude ani občerstvení - svařené víno, čerstvě upražená káva z 
místní pražírny, medovina či teplé placky. V loňském roce zaznamenaly úspěch vánoční 
komentované noční prohlídky města Kašperské Hory.  
Proto se i letos chystají od 28. 12. do 31. 12. noční prohlídky s průvodcem, který vypráví o 
vánočních zvycích a historii města.  
 

27. prosince  
 

Mouřenec  
 

Anděl Páně  
 

Kdo neviděl pohádku Anděl Páně v televizi, může ji shlédnout v kostele sv. Mořice na Mouřenci nad 

Annínem. Před 11 lety ji mj. i na Mouřenci natočil režisér Jiří Strach. Vstupné je dobrovolné a bude 
věnováno na opravu a údržbu kostela.  
Promítání začíná v 16 hodin, teplé oblečení s sebou, čaj, svařák a deky jsou zajištěné.  
 

Tachov  



 

Ornitologická vycházka  

 

O tom, že ptáci v zimě nespí se mohou přesvědčit všichni na vycházce s ornitology. Sraz je v 10 

hodin před Muzeem Českého lesa v Tachově.  
 

Foto: Vánoce v zoo Na Štědrý den dopoledne dýchá zoologická zahrada neopakovatelnou 

atmosférou.  
Foto: Ladislav Němec, MAFRA  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Pavlína FENDEKOVÁ, moderátorka:  

Vánoční zvyky našich předků přiblíží speciální zimní prohlídky hrdu Kašperk na Šumavě. 
Návštěvníci se dozvědí jak lidé ve středověku prožívali zimu, co jedli, pili, čím topili a jak trávili 

svůj volný čas. Více hradní průvodce Filip Petlička.  
 

Filip PETLIČKA, hradní průvodce:  
Určitě se dozví něco o tom jak se na takovém hradě žilo v zimě, protože ve středověku to byl velmi 
specifický čas, něco samozřejmě o Vánocích, takže si to trošku porovnáme se současností. 

Prohlídky budou kostýmované a bude to takový vhled do toho vánočního svátečního a obecně 
zimního času.  
 

Pavlína FENDEKOVÁ, moderátorka:  
Mimořádné prohlídky na Kašperku začaly včera a budou pokračovat každý den až do 2. ledna.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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NĚKTERÉ PAMÁTKY OTEVŘELY SVÉ BRÁNY. Hrad Švihov (na snímku) přivítal první zimní 

návštěvníky na Štěpána a otevřeno bude mít až do 30. prosince, na zámku v Horšovském Týně 
budou provázet turisty ještě i na Silvestra. V Plzeňském kraji je nyní přístupný také hrad Kašperk – 
až do 2. ledna nabízí exkurzi do středověké zimy.  
 

Foto PRÁVO – Ivan Blažek  
 

Mutace - Právo - jihozápadní Čechy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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ZIMA a Vánoce na středověkém hradě jsou tématy zimních prohlídek hradu Kašperk. "Zimní 

prohlídky jsou vždy speciální. Letos se návštěvníci dozví, třeba jak se hrady v zimě vytápěly, jak 
lidé trávili v zimě volný čas nebo i to, jak trávil Vánoce zakladatel Kašperku Karel IV. Dochoval se 
totiž zápis o jeho vánočním rituálu, kdy vždy na Boží hod vánoční sloužil bohoslužbu.  
Měl totiž základy svěcení," pozval kastelán Kašperku Zdeněk Svoboda. Návštěvníci Kašperku se 
také dozvědí, jak vypadaly štědrovečerní zvyky v době Karla IV. "Ohledně vánočních zvyků ve 
středověku existuje unikátní pramen, zápis kněze Jana z Holešova. Zajímavé je, že zaznamenal 
nejen to, jak se zvyky měly správně dodržovat, ale i to, jak je tehdy lidé zneužívali a nedodržovali. 

Plyne z toho poučení, že lidé tehdy nebyli horší ani lepší než nyní, lidé jsou stále stejní," dodal 
Svoboda. Kašperk můžete navštívit každý den až do soboty 2. ledna, prohlídky se konají od 10.30 
do 15 hodin, vždy po půlhodině.  
 

Foto: Deník/David Kojan  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Když je sníh, není co řešit. Ale také je možné zkombinovat sportování s dalšími zážitky, které 

potěší ty, co si chtějí nejen zalyžovat, ale i poznávat nová zajímavá místa.  
 

V Kašperských horách je blaze  
 

http://klatovsky.denik.cz/


- Když se vydáte na Šumavu do Kašperských Hor, což je město s bohatou zlatokopeckou historií, v 

jehož uličkách se prý dodnes prohánějí skřítkové a permoníci, nemusíte trávit každý den jenom v 
lyžařském areálu, který se nachází pár stovek metrů od náměstí. V nedalekém Srní je nově 

otevřený unikátní výběh s vlky, které můžete sledovat ze čtyř set metrů dlouhé visuté lávky. Na 
naučné stezce a v přilehlém informačním centru se navíc dozvíte leccos zajímavého o jejich životě.  
- Nedaleko odtud je malá přezimovací obora Baranky. V ní se na zimu shromažďují největší 
šumavští jeleni a je možné je pozorovat během krmení.  

- Ani do Sušice, kde je nový sportovní areál, to není daleko. Můžete si tam zabruslit a hned vedle 
si zařádit v akvaparku se spoustou atrakcí pro děti. V Nebespánu v Kašperských Horách, kde 
najdete příjemné ubytování, jsou na rodiny s caparty dobře připraveni a gurmáni zase ocení místní 
speciality i cukrářské dobroty. A budete-li mít zájem, můžete zkusit speleoterapii neboli léčebnou 
relaxaci v místní jeskyni (www.nebespan.cz).  
 

Na lyže si zajeďte na Českou Sibiř  
 

- Ve středních Čechách v oblasti zvané Česká Sibiř byl vybudován areál Monínec, který se 

rozprostírá ve výšce 724 m. Od Prahy je vzdálený pouhých 80 km, takže je to ideální cíl pro ty, 
kteří chtějí být co nejdřív na sněhu a do hor to mají mnohem dál. Nabízí návštěvníkům hned dvě 
červené sjezdovky s celkovou délkou 1800 m (na tu hlavní vás vyveze čtyřsedačková lanovka), 

snow park a novou Funline trať, určenou lyžařům i snowboardistům všech věkových kategorií. Je 
dlouhá 250 m a tvoří ji terénní vlny, průjezdový tunel, klopenky a další zábavní prvky.  
- Funline Monínec je také vybaven kamerovým systémem, který po stažení potřebné aplikace do 
chytrého telefonu umožní automatický záznam vaší jízdy - doma si můžete tato videa stáhnout 

nebo si je nechat automaticky sestříhat. V lednu na Monínci odstartují různé zajímavé akce, je tu 
postaráno o rodiny s dětmi i o seniory a každou neděli se koná seznamka. A když si objednáte 
skipas přímo přes internet, rozhodně ušetříte (www.moninec.cz).  
 

Vyměňte sníh za vodní hrátky  
 

- Liberecko samozřejmě také láká na lyže, ale proč to tentokrát nezměnit a nevyměnit sníh za 
vodu? Mokrá zábava v největším akvaparku s celoročním provozem na vás čeká právě v Liberci. 
Oblíbené Centrum Babylon je nově zrekonstruováno ve stylu příběhů Julese Vernea, a rázem se 

tak ocitnete v malebném přímořském městečku s vysokým majákem, odkud to je už jen pár kroků 
do tajuplného mořského světa pod vodní hladinou, plného nejrůznějších mořských živočichů a 

korálů, kde chobotnice střeží svůj poklad.  
- Novinkou je také vodní hrad. Jsou zde bazény, skluzavky, čtyři tobogany, romantické jeskyně i 
divoká řeka, sauna, římská pára a třikrát denně se koná laserová show. Součástí Centra Babylon je 
též wellness centrum ve stylu antických lázní, které patří k největším u nás. Nechte zde své tělo 

hýčkat a uvidíte, že po zasněžených stráních ani nevzdechnete (www.centrumbabylon.cz).  
 

---  
 

Tipy na zimní dovolenou  
 

Navštivte tři hezká místa, kde si můžete užít od všeho něco.  
 

Mohutný hrad Kašperk nechal postavit král Karel IV.  
 

Tereza Fajksová modelka  
 

- Kam vyrážíte na hory?  
 

Už od pěti let jezdím do Orlických hor. Vždy se domluvíme velká parta lidí a něco si pronajmeme. 

Když to čas dovolí, jedeme tam tak 1-2x ročně. Vždycky jezdím s rodiči, kteří jsou velcí fanoušci 
lyžování. Přítel na to moc není.  
 



Foto: V Nebespánu je též útulná kavárna.  

Foto: Lanovka na Monínci je rychlá a pohodlná.  
Foto: Nová Funline láká hlavně mládež.  

Foto: Objevte poklad, který hlídá obří chobotnice.  
Foto: www.nebespan.cz (1), areál Monínec (2), ČTK (2), Showpix (1)  


