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„Když mi bylo asi třináct 

roků, tak jsem zjistil, že 

zaujmu holky daleko víc 

tím, že zahraju ve třídě 

na pianino, než kluci, 

co venku hráli fotbal.“ 

-Petr Hapka-
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S rodinou na kole, kdykoli, kamkoli  

ZDARMA

NA VÝLET

Turistický magazín
ročník XI., červen–říjen 2021

Cyklisté, co nedojeli do cíle, jsou dvojí. Ti, co jim došly síly , a ti, co jim došla baterie. 
-Luděk Sládek -
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S námi máte přehled!
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www.kampocesku.cz  www.infotic.cz 

Specifikace podkladů pro tisk
  fota a kresby  soubory ve formátech: JPEG, TIFF, EPS, BMP, PNG 
 minimální rozměr: 800 x 600 pix (pixelů – rozlišení)

  loga  formát souborů: EPS, Ai, CDR (do verze 8)
 barevnost: CMYK 
 písmo:  v křivkách

  dodané grafické vizuály  PDF  v tiskové kvalitě, barevný prostor CMYK,  
minimálně 300 DPI (bodů – pixelů)

 celostránkové inzeráty  spad 3 mm
 Ai  musí mít texty v křivkách

POZOR: U podkladů dodaných v RGB redakce nezaručí správnou barevnost.

O NÁS

Vydavatelství KAM po Česku je výhradně česká 
nezávislá společnost. Za dobu své existence se tato 
značka prosadila v oblasti poskytování informací 
o nabídce cestovního ruchu a kulturních programů 
v ČR. Zaměřuje se na široké publikum čtenářů 
v cílových skupinách rodina s dětmi, aktivní turisté 
a senioři. Nástrojem pro komunikaci jsou články 
a inzerce sdílené tištěnými periodiky, internetem 
a sociálními sítěmi. Vydavatelství je partnerem 
významných subjektů a pořadatelů akcí, veletrhů, 
anket nebo charitativních projektů podporujících 
rozvoj domácího cestovního ruchu a kultury.

  5 magazínů | 5 jazykových mutací  
5 zemí střední Evropy

  28 titulů ročně 

 377 distribučních míst | 6 000 adres elektronicky  

  3 300 unikátních návštěvníků / den  
na www.kampocesku.cz

 www.facebook.com/kampocesku
  www.facebook.com/

prazskyprehledkulturnichporadu
 https://twitter.com/kampocesku/
 www.instagram.com/kampocesku/

   Aplikace KAM po Česku 
    aktuální vydání magazínů 
   archiv vydaných magazínů
   aktuální soutěže

Co je virtuální TIC?
  více než 470 infocenter po celé ČR
 detailní profily všech TIC
 co TIC nabízí veřejnosti 
  vše na www.kampocesku.cz 

Virtuální Turistické  
Informační Centrum

 zřízení vizitky TIC 300 Kč
 aktualizace vizitky TIC 100 Kč



www.kamnavylet.info  www.kamedition.cz  www.infokam.cz

vyprodáno

1/1
vnitřní strana  

vizuál 
199 x 256 mm  

(zrcadlo)

22 000 Kč
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2/3
131 x 256 mm
2 500 znaků vm / 

2x foto 
2 000 znaků vm / 

3x foto
1 600 znaků vm / 

4x foto

16 000 Kč

1/1
vnitřní strana  
grafika KAM

199 x 256 mm (zrcadlo) 
4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto 

22 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
30 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
40 000 Kč

1/2 199 x 125,5 mm
2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

12 500 Kč

1/3 131 x 125,5
1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto 
700 zn. / 3x foto

8 500 Kč 

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

www.kamnavylet.info 12. ročník

Podrobně mapuje téma dané redakcí nebo klientem, jako například 
kraj, turistickou oblast, město, památky, turistiku, sport atd. 

KAM na výlet 
periodicita občasník ČESKY 2x ročně
zaměření cestování, turistika, kultura, akce
cílové skupiny rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři
náklad min. 15 000 výtisků
distribuce infocentra po celé ČR
na www 25. dne předchozího měsíce
v infocentrech poslední pracovní den předchozího měsíce 
předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 35 Kč
cena ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kamnavylet.cz. CYKLO 2019

S rodinou na kole, 
kdykoli, kamkoli  

ZDARMA

NA VÝLET

Turistický magazín ročník XI., červen–říjen 2021

Cyklisté, co 
nedojeli do 
cíle, jsou dvojí. 
Ti, co jim došly 
síly , a ti, co jim 
došla baterie. 

-Luděk Sládek -

Když
medvědi 
spí…

ZDARMATuristický magazín ročník V., listopad 2015

  SpeciálSpeciál
ZIMA 2015/2016

NA VÝLET
CYKLO 2019

KAM na kole 
letos...

ZDARMA

NA VÝLET

Speciál
CYKLO 2020

Slepá ulička je 
místem mých 
největších 
inspirací.

-Milan Kundera-

Turistický magazín ročník X., duben–září 2020

1/6
63 x 125,5
600 zn. /  
1x foto

5 000 Kč 

99 Kč

Městská
heraldika

E D I C E 
KAM po Česku 250 Kč

Lucemburkové

Habsburkové

knížata 
z Münsterberku Jagellonci

Jiří
*1431 (1435)
†16. 2. 1435

Anna
*12. 4. 1432
†14. 11. 1462

Alžběta
*1436 (1437)
†30. 8. 1505

Alžběta
*28. 2. 1409
†19. 12. 1442

Vilém
*1410/†2. 6. 1410

Alžběta (Eliška)
*asi září 1390

†3. 8. 1451

Jiří – nemanž. syn 
benediktinský mnich

*?/†1457

Johana
*1356

†31. 12. 1386

Alžběta
*19. 4. 1358
†4. 9. 1373

Žofi e
*1376

†26. 9. 1425

Anna
*11. 5. 1366
†7. 6. 1394

Zikmund
král uherský
*14. 2. 1368
†9. 12. 1437

Jan Zhořelecký
*22. 6. 1370
†1. 3. 1396

Karel
*13. 3. 1372
†24. 7. 1373

Jan Soběslav
markrabě moravský

*1355 (1352)
†12. 10. 1394

Prokop
markrabě moravský

*1354 (1355/58)
†24. 9. 1405

Anna
*?

†před 1405

Alžběta
*1355
†1400

Jan – nemanž. syn
probošt vyšehradský

*?/†?
Markéta
*29. 9. 1373
†4. 6. 1410

Kateřina
*únor 1353

†před 17. 7. 1378
Jošt

markrabě moravský
*1351 (1354)

†1411

Jindřich
*1377 (1378)

†1378

Kateřina
*1342

†20. 5. 1386

Markéta
*24. 5 1335
†7. 9. 1349

Jan
vévoda dolnobavorský

*29. 11. 1329
†20. 12. 1340 Karel V. Moudrý

král francouzský
*1338/†16. 9. 1380

Ludvík I. 
vévoda z Anjou

*1339/†1384
Blanka z Valois

*1316
†1. 8. 1348

Anna Svídnická
*1339

†11. 7. 1362

Alžběta 
Pomořanská

*1347
†14. 2. 1393

Karel IV. 
*14. 5. 1316

†29. 11. 1378

Přemysl
Otakar

*22. 11. 1318
†20. 4. 1320

Markéta
Korutanská

zv. Maultasch
*1318

†3. 10. 1369

Eliška
*27. 3. 1323
†srpen 1324

Jan Jindřich
markrabě moravský

*12. 2. 1322
†12. 11. 1375

Anna
*27. 3. 1323

†3. 9. 1338 (?)

Bona
*?/†? Václav

vévoda lucemburský
*25. 2. 1337

†7. (8.) 12. 1383

Mikuláš
nemanželský syn

*1322/†29. 7. 1358

Ermengarda
jediná dcera

*?/†1282

Kateřina
*?/†?

Anežka
*?/†?

Beatrix
Lucemburská

*asi 1305
†asi 11. 11. 1319

Beatrix
Bourbonská

*?
†23. 12. 1383

Jan 
Lucemburský

*10. 8. 1296
†26. 8. 1346

Eliška 
Přemyslovna

*?/†?
Marie

*asi 1304
†26. 3. 1324

Jindřich 
a Baldvin

*?/†5. 6. 1288

Philippa
*?

†1311

Markéta
řeholnice kláštera 

v Lille *?/†?

Felicitas
převorka 

v Beaumontu
*?

†6. 10. 1336

Markéta
převorka 

v Marienthalu
*?

†14. či 16. 2. 1337

Jindřich VII. 
(IV.)

hrabě lucemburský
*12. 7. 1275 (1276)

†24. 8. 1313

Walram
*asi 1280

†26. 7. 1311
Baldvin

arcibiskup trevírský
*1285

†21. 1. 1354
Walram IV. 

*?
†1280

Jindřich IV.
Limburský

prvoroz. syn Walrama
*?/†1247

Filipina
*?/†6. 4. 1311

Walram
pán z Ligny

*?/†5. 6. 1288

Jindřich III. 
hrabě lucemburský

*1240 (?)
†5. 6. 1288

Jindřich II. 
řečený Veliký

hrabě lucemburský
*1217

†24. 12. 1281

Markéta
*?/†?

Isabella
*?/†?

Felicitas
*?/†?

Isabella z Baru
*?/†? Ermesinda

jediná dcera
Jindřicha I. 

*1186?
†13. 2. 1247 (9. 5. 1246)

Walram III. 
vévoda z Limburgu

*1180/†1226

hrabata ze Salmu

dědictví po přeslici 
přešlo do vlastnictví 

hrabat z Namuru

Jindřich I. 
řečený Slepý
*1138/†1196

Ermesinde I. 
*?/†24. 6. 1143 Mathilda

*?/†?

Irmingard
*?/†1035

Otgiva
*?/†? Voda

*?/†?

Kunigunde
*?/†8. 8. 1037 Luitgard

*?/†?
Eva
*?/†?

Wilhelm
*?/†1130 (1127/31)

Hermann
*?/†28. 9. 1088

Konrád I. 
*?/†8. 8. 1086

Jindřich
*?/†4. 10. 1047

Friedrich
*?/†1065

Jindřich
*?/†1096 (95)

Adalbero
*?/†?

Rudolf

*?/†1099

Adalbero
*?/†?

Konrád II. 
*?/†1136

Adalbero
*?/†1037

Jindřich
(Heinrich)

*?/†1026

Adalbero
*?/†13. 11. 1072

Theoderich
*?/†?

Ermentrud
*?/†?

Giselbert
hrabě ze Salmu

*?/†14. 8. 1056/65

Giselbert
*?/†?

Friedrich
(Frederic)
*?/†1019

Siegfried
(Sigefroi)

*?/†13. (15.) 8. 998(7)

V roce 963 získal do vlastnictví hrad Lusenburk (Luxemburk) a založil dynastii lucemburskou. Oženil se s Hedwig v. Elsass. 

Upravené, rozšířené vydání © Redakce KAM po Česku (2016); redakce: Luděk Sládek, Marie Kulinkovská; grafi cká úprava: Luděk Dolejší; jazyková korektura: Marcela Wimmerová; kresba © Jaromír Novotný; AUTORKA RODOKMENU © PhDr. Naďa Kubů 

Theoderich
*?/†1046

Jan
*1340/†1416?

Anna Falcká
*1329

†2. 2. 1353

Jitka 
(Guta, Bona)

*21. 5. 1315
†11. 9. 1349

Markéta
*8. 7. 1313
†11. 7. 1341

Václav
*17. 1. 1350

†28. 12. 1351

Václav IV. 
král český

*26. 2. 1361
†16. 8. 1419

Ladislav
Pohrobek
*22. 2. 1440
†23. 11. 1457

koruna říšská
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Karla Velikého

Svatováclavská

er
b 

K
rá

lo
vs

tv
í č

es
ké

h
o
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50 Kč

KAM na výlet 
s rodinou

a jinou zvířenou

vyprodáno

KAMza zážitkem

OB1_K2013 TIT.indd   1 14.6.2013   17:16:27

99 Kč

99 Kč

Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,
дворами в сады

Luděk Sládek
František Kadlec

Pražský hrad,
nádvořími do zahrad

250 Kč

slevy z cen prezentací sleva v %
2× za rok 10 %
3× za rok 20 %
4× za rok 30 %

5× za rok a více 40 %
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

DOSUD VYŠLO

NABÍDKA KAM Edition  
		objednat pro TIC, knihovnu 

 objednat v našem e-shopu

 objednat na adrese redakce

www.kamedition.cz

Levné řešení propagačních materiálů   
 pro TIC, města, obce, památky
 vysoká grafická vypovídací hodnota / nízký náklad a ceny 

Balíček infoKAM cena  
zahrnuje

tisk  
100 ks

grafické 
práce +  
tisk 100 ks

doprava 
po ČR

Leták A3: 4/4 115g KM

grafické 
práce  
+ tisk 
+ doprava

1 080 Kč 1 880 Kč 72 Kč

Leták A4: 4/4 115 g KM 670 Kč 1 170 Kč 72 Kč

Vizitky 4/4: 300g KM 330 Kč 580 Kč 60 Kč

Kalendář A7: 4/4 300g KM 340 Kč 590 Kč 60 Kč

Samolepky QR: pouze 10 ks 130 Kč / 10 ks 180 Kč / 10 ks 30 Kč

CENA základního balíčku 5 200 Kč
Tip na výlet do okolí
Z Kutné Hory se vydejte po silnici č. 2, směrem na Pardubice. Nejprve 
projedete obcí Nové Dvory. Pokračujte stále rovně, po chvilce přijedete 
do obce Sv. Mikuláš. Nenechte si ujít návštěvu zámku Kačina, který 
patří mezi nejvýznamnější empírové stavby v Čechách. 

Ze Sv. Mikuláše pokračujte po silnici č. 2 a odbočte vpravo do Habr-
kovic, kde můžete navštívit unikátní soukromý zoopark Ringelland, 
který založili v roce 2008 manželé Ringelovi spolu se svými syny. 
Ringelovi působili jako ošetřovatelé v zoologických zahradách (Dvůr 
Králové, Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse. 
Největších úspěchů, jak cvičitelských, tak chovatelských, však dosáhli 
s velkými kočkovitými šelmami. V Ringellandu uvidíte kromě maje-
státních sibiřských tygrů i pumu, hrocha Davídka, lamy, dikobrazy 
či morčata. 

Z Habrkovic přejedete po silnici č. 33816 do Rohozce a odtud dále 
po silnici č. 33815 do Žehušic. Na pestrou minulost obce odkazuje 
celá řada památkových objektů. Žehušické památky nejsou sice 
přístupné veřejnosti, velmi působivé jsou však i zvenčí. 

Kam s dětmi
Z Kutné Hory se vydejte po silnici č. 2, směrem na Pardubice. Nejprve 
projedete obcí Nové Dvory. Pokračujte stále rovně, po chvilce přijedete 
do obce Sv. Mikuláš. Nenechte si ujít návštěvu zámku Kačina, který 
patří mezi nejvýznamnější empírové stavby v Čechách. 

Ze Sv. Mikuláše pokračujte po silnici č. 2 a odbočte vpravo do Habr-
kovic, kde můžete navštívit unikátní soukromý zoopark Ringelland, 
který založili v roce 2008 manželé Ringelovi spolu se svými syny. 
Ringelovi působili jako ošetřovatelé v zoologických zahradách (Dvůr 
Králové, Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse. 
Největších úspěchů, jak cvičitelských, tak chovatelských, však dosáhli 
s velkými kočkovitými šelmami. V Ringellandu uvidíte kromě maje-
státních sibiřských tygrů i pumu, hrocha Davídka, lamy, dikobrazy 
či morčata. 

Z Habrkovic přejedete po silnici č. 33816 do Rohozce a odtud dále 
po silnici č. 33815 do Žehušic. Na pestrou minulost obce odkazuje 
celá řada památkových objektů. Žehušické památky nejsou sice 
přístupné veřejnosti, velmi působivé jsou však i zvenčí. 

Město
Kutná Hora

Osobnosti
Kutná Hora odjakživa přitahovala umělce svou nezaměnitelnou at-
mosférou. S její historií jsou spojena jména jako Jiří Orten či Josef 
Kajetán Tyl. Kutnou Horu proslavil také legendární renesanční bouř-
livák Mikuláš Dačický z Heslova. Málokdo tuší, že byl také vynika-
jícím kronikářem a glosátorem, jeho „Paměti“ jsou dodnes cenným 
zdrojem informací o životě ve stříbrném městě v předbělohorském 
období. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Liam Neeson, Peter O´Toole, 
i tyto hvězdy stříbrného plátna jsou spojeny se stříbrným městem. 
Kutná Hora si zahrála v mnoha hollywoodských trhácích, často ve 
filmech představuje Velkou Británii či Francii 19. století.

Zajímavosti
 y Víte, co říká bronzová deska z roku 1595 u vstupu do královské 

audienční síně Vlašského dvora? Nabádá radní města - více ale 
až na prohlídce.

 y Interiér chrámu sv. Barbory zdobí unikátní fresky z konce 15. století.

Tip na výlet městem
Prohlídku historického jádra města zahájíme u gotického chrámu 
sv. Barbory. V jeho sousedství se nachází bývalá kaple Božího těla 
s terasou, ze které je nezapomenutelný pohled na panorama města. 
Odtud se vydáme širokou ulicí, která byla po vzoru pražského Kar-
lova mostu vyzdobena sousošími světců a lemuje rozsáhlý komplex 
budov Jezuitské koleje. Nenápadná malebná Ruthardská ulička 
vás dovede kolem kostela sv. Jakuba až k bývalému sídlu českých 
králů, k Vlašskému dvoru. Bývala to centrální mincovna, razily se 
zde proslulé pražské groše. Od brány Vlašského dvora pokračujte 
rovně a vlevo a dojdete na Palackého náměstí. Vydejte se podloubím 
vzhůru až k Morovému sloupu, kolem něj projdete vlevo na Václavské 
náměstí s Kamenným domem. Pokračujeme vlevo Lierovou ulicí, 
na jejím konci už uvidíte Kamennou kašnu. Cestou k ní se zastavte 
v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého. Od Kamenné kašny 
vlevo půjdete dolů po Komenského náměstí až k ulici Barborské. Po 
ní dojdete až k Českému muzeu stříbra – Hrádku. Jistě si nenecháte 
ujít možnost nahlédnout do středověku v havířské vesnici, obléknete 
si havířkou perkytli a navštívíte důl Osel.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Města Kutná Hora

Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
tel./fax: + 
tel.: +420 327 515 556 (informace o spojích) 
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e-mail: infocentrum@kutnahora.cz
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Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či pokladnice 
českých králů. Všechna tato přízviska jí po právu náleží. Kutná Hora je zároveň jediným 
městem ve Středočeském kraji se statutem UNESCO, jímž se pyšní již od roku 1995. 

Stříbrné město se nachází cca 70 km jihovýchodně od Prahy, cesta vlakem z metropole 
trvá pouhou hodinu, cesta autem trvá jen o něco déle. Kromě nepřeberného množství 
unikátních památkových objektů však Kutná Hora nabízí i bohatý kulturní program po 
celý rok. Ani milovníci aktivního trávení volného času tu nepřijdou zkrátka, Kutnohor-
sko je doslova „prošpikované“ cyklotrasami. Nejbližší okolí stříbrného města je důkladně 
zmapováno naučnou cyklostezkou stezkou OS Denemark a jen ve městě jako takovém 
se nachází více než 80 „keší“. 

Kutná Hora patří také k nejromantičtějším českým městům, v křivolakých uličkách za-
pomenete na každodenní stres a pohltí vás jedinečná tajuplná atmosféra středověké 
metropole. Město disponuje letní plovárnou, krytým bazénem, zimním stadionem a zá-
roveň tu můžete vyzkoušet nejdelší bobovou dráhu v České republice. Kutnohorsko je 
i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní ozna-
čením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské 
oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se 
jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským 
regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy.

Historie
Ve 13. století vypukla na území dnešní Kutné Hory „stříbrná horečka“, pohádkově bohaté 
výnosy stříbrných dolů pozvedly město na pozici druhého nejvýznamnějšího a nejbohat-
šího města království hned po Praze. Příjmy z dolů financovaly stavbu nejvýznamnějších 
středověkých památek stříbrného města, zejména monumentálního chrámu sv. Barbory. 
Sedmnácté století přineslo útlum těžby stříbra, v 19. století průmyslová revoluce ovlivnila 
město jen okrajově. Těmto faktům vděčí Kutná Hora za svou dnešní tvář, kterou tvoří 
zcela unikátní kompaktní historické jádro s celou řadou původních gotických památek. 
Na okraji Kutné Hory se nachází nejstarší část města, zvaná Sedlec. 

Na bohatou historii nás upomíná zejména katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele, nejstarší stavba katedrálního typu ve střední Evropě, v níž se snoubí 
gotika s barokem v  jedinečném stavebním stylu J. B. Santiniho-Aichla. Nedaleko 
katedrály lze navštívit hřbitovní kostel Všech svatých se světově proslulou kostnicí 
– unikátní připomínkou lidské pomíjivosti. Její výzdoba je tvořena téměř výhradně 
z lidských kostí. Kromě těchto památek mohou turisté navštívit i Jezuitskou kolej – 
Galerii Středočeského kraje (GASK), České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku, 
či jeho pobočky v Kamenném a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo 
českých králů ve Vlašském dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových ob-
jektů a muzeí.

České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku, či jeho pobočky v Kamenném 
a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo českých králů ve Vlašském 
dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových objektů a muzeí.
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Tip na výlet do okolí
Z Kutné Hory se vydejte po silnici č. 2, směrem na Pardubice. Nejprve 
projedete obcí Nové Dvory. Pokračujte stále rovně, po chvilce přijedete 
do obce Sv. Mikuláš. Nenechte si ujít návštěvu zámku Kačina, který 
patří mezi nejvýznamnější empírové stavby v Čechách. 

Ze Sv. Mikuláše pokračujte po silnici č. 2 a odbočte vpravo do Habr-
kovic, kde můžete navštívit unikátní soukromý zoopark Ringelland, 
který založili v roce 2008 manželé Ringelovi spolu se svými syny. 
Ringelovi působili jako ošetřovatelé v zoologických zahradách (Dvůr 
Králové, Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse. 
Největších úspěchů, jak cvičitelských, tak chovatelských, však dosáhli 
s velkými kočkovitými šelmami. V Ringellandu uvidíte kromě maje-
státních sibiřských tygrů i pumu, hrocha Davídka, lamy, dikobrazy 
či morčata. 

Z Habrkovic přejedete po silnici č. 33816 do Rohozce a odtud dále 
po silnici č. 33815 do Žehušic. Na pestrou minulost obce odkazuje 
celá řada památkových objektů. Žehušické památky nejsou sice 
přístupné veřejnosti, velmi působivé jsou však i zvenčí. 

Kam s dětmi
Z Kutné Hory se vydejte po silnici č. 2, směrem na Pardubice. Nejprve 
projedete obcí Nové Dvory. Pokračujte stále rovně, po chvilce přijedete 
do obce Sv. Mikuláš. Nenechte si ujít návštěvu zámku Kačina, který 
patří mezi nejvýznamnější empírové stavby v Čechách. 

Ze Sv. Mikuláše pokračujte po silnici č. 2 a odbočte vpravo do Habr-
kovic, kde můžete navštívit unikátní soukromý zoopark Ringelland, 
který založili v roce 2008 manželé Ringelovi spolu se svými syny. 
Ringelovi působili jako ošetřovatelé v zoologických zahradách (Dvůr 
Králové, Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse. 
Největších úspěchů, jak cvičitelských, tak chovatelských, však dosáhli 
s velkými kočkovitými šelmami. V Ringellandu uvidíte kromě maje-
státních sibiřských tygrů i pumu, hrocha Davídka, lamy, dikobrazy 
či morčata. 

Z Habrkovic přejedete po silnici č. 33816 do Rohozce a odtud dále 
po silnici č. 33815 do Žehušic. Na pestrou minulost obce odkazuje 
celá řada památkových objektů. Žehušické památky nejsou sice 
přístupné veřejnosti, velmi působivé jsou však i zvenčí. 

Město
Kutná Hora

Osobnosti
Kutná Hora odjakživa přitahovala umělce svou nezaměnitelnou at-
mosférou. S její historií jsou spojena jména jako Jiří Orten či Josef 
Kajetán Tyl. Kutnou Horu proslavil také legendární renesanční bouř-
livák Mikuláš Dačický z Heslova. Málokdo tuší, že byl také vynika-
jícím kronikářem a glosátorem, jeho „Paměti“ jsou dodnes cenným 
zdrojem informací o životě ve stříbrném městě v předbělohorském 
období. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Liam Neeson, Peter O´Toole, 
i tyto hvězdy stříbrného plátna jsou spojeny se stříbrným městem. 
Kutná Hora si zahrála v mnoha hollywoodských trhácích, často ve 
filmech představuje Velkou Británii či Francii 19. století.

Zajímavosti
 y Víte, co říká bronzová deska z roku 1595 u vstupu do královské 

audienční síně Vlašského dvora? Nabádá radní města - více ale 
až na prohlídce.

 y Interiér chrámu sv. Barbory zdobí unikátní fresky z konce 15. století.

Tip na výlet městem
Prohlídku historického jádra města zahájíme u gotického chrámu 
sv. Barbory. V jeho sousedství se nachází bývalá kaple Božího těla 
s terasou, ze které je nezapomenutelný pohled na panorama města. 
Odtud se vydáme širokou ulicí, která byla po vzoru pražského Kar-
lova mostu vyzdobena sousošími světců a lemuje rozsáhlý komplex 
budov Jezuitské koleje. Nenápadná malebná Ruthardská ulička 
vás dovede kolem kostela sv. Jakuba až k bývalému sídlu českých 
králů, k Vlašskému dvoru. Bývala to centrální mincovna, razily se 
zde proslulé pražské groše. Od brány Vlašského dvora pokračujte 
rovně a vlevo a dojdete na Palackého náměstí. Vydejte se podloubím 
vzhůru až k Morovému sloupu, kolem něj projdete vlevo na Václavské 
náměstí s Kamenným domem. Pokračujeme vlevo Lierovou ulicí, 
na jejím konci už uvidíte Kamennou kašnu. Cestou k ní se zastavte 
v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého. Od Kamenné kašny 
vlevo půjdete dolů po Komenského náměstí až k ulici Barborské. Po 
ní dojdete až k Českému muzeu stříbra – Hrádku. Jistě si nenecháte 
ujít možnost nahlédnout do středověku v havířské vesnici, obléknete 
si havířkou perkytli a navštívíte důl Osel.
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Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či pokladnice 
českých králů. Všechna tato přízviska jí po právu náleží. Kutná Hora je zároveň jediným 
městem ve Středočeském kraji se statutem UNESCO, jímž se pyšní již od roku 1995. 

Stříbrné město se nachází cca 70 km jihovýchodně od Prahy, cesta vlakem z metropole 
trvá pouhou hodinu, cesta autem trvá jen o něco déle. Kromě nepřeberného množství 
unikátních památkových objektů však Kutná Hora nabízí i bohatý kulturní program po 
celý rok. Ani milovníci aktivního trávení volného času tu nepřijdou zkrátka, Kutnohor-
sko je doslova „prošpikované“ cyklotrasami. Nejbližší okolí stříbrného města je důkladně 
zmapováno naučnou cyklostezkou stezkou OS Denemark a jen ve městě jako takovém 
se nachází více než 80 „keší“. 

Kutná Hora patří také k nejromantičtějším českým městům, v křivolakých uličkách za-
pomenete na každodenní stres a pohltí vás jedinečná tajuplná atmosféra středověké 
metropole. Město disponuje letní plovárnou, krytým bazénem, zimním stadionem a zá-
roveň tu můžete vyzkoušet nejdelší bobovou dráhu v České republice. Kutnohorsko je 
i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní ozna-
čením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské 
oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se 
jako jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní označením BIO. Kutnohorsko je i vinařským 
regionem, místní víno se jako jediné ve vinařské oblasti Čechy.

Historie
Ve 13. století vypukla na území dnešní Kutné Hory „stříbrná horečka“, pohádkově bohaté 
výnosy stříbrných dolů pozvedly město na pozici druhého nejvýznamnějšího a nejbohat-
šího města království hned po Praze. Příjmy z dolů financovaly stavbu nejvýznamnějších 
středověkých památek stříbrného města, zejména monumentálního chrámu sv. Barbory. 
Sedmnácté století přineslo útlum těžby stříbra, v 19. století průmyslová revoluce ovlivnila 
město jen okrajově. Těmto faktům vděčí Kutná Hora za svou dnešní tvář, kterou tvoří 
zcela unikátní kompaktní historické jádro s celou řadou původních gotických památek. 
Na okraji Kutné Hory se nachází nejstarší část města, zvaná Sedlec. 

Na bohatou historii nás upomíná zejména katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele, nejstarší stavba katedrálního typu ve střední Evropě, v níž se snoubí 
gotika s barokem v  jedinečném stavebním stylu J. B. Santiniho-Aichla. Nedaleko 
katedrály lze navštívit hřbitovní kostel Všech svatých se světově proslulou kostnicí 
– unikátní připomínkou lidské pomíjivosti. Její výzdoba je tvořena téměř výhradně 
z lidských kostí. Kromě těchto památek mohou turisté navštívit i Jezuitskou kolej – 
Galerii Středočeského kraje (GASK), České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku, 
či jeho pobočky v Kamenném a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo 
českých králů ve Vlašském dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových ob-
jektů a muzeí.

České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku, či jeho pobočky v Kamenném 
a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo českých králů ve Vlašském 
dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových objektů a muzeí.
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Rychnov 
nad Kněžnou



www.kampocesku.cz

magazín KAM po Česku  16. ročník

Měsíčník KAM po Česku přináší tipy na výlety napříč regiony Čech, 
Moravy a Slezska, stejně jako v příhraničních oblastech okolních států. 

KAM po Česku 

periodicita měsíčník ČESKY 9x ročně

zaměření cestování, turistika, kultura, akce

cílové skupiny rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři

náklad 20 000 měsíčník / 25 000 dvojčíslo

distribuce infocentra po celé ČR (377 míst)

vychází na www 25. dne předchozího měsíce

vychází v infocentrech poslední pracovní den předchozího měsíce 

předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 35 Kč / vydání

cena v infocentrech ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kampocesku.cz.

Témata a termíny vydání
LEDEN–ÚNOR   PROČ V ROCE 2022  

PRÁVĚ K NÁM
  NEJVĚTŠÍ AKCE ROKU 2022
  KAM na zimní výlet 
  KAM na masopustní zábavu

Veletržní SPECIÁL
uzávěrka
na www
vychází

13. 12. 2021 
23. 12. 2021 
30. 12. 2021  

BŘEZEN   KAM NA ŠKOLNÍ VÝLET
  POZNÁNÍ / PROGRAMY pro školy
  VÝLETY pro školy doporučené 
  NAŠE NEJ pro váš výlet

Předjarní vydání

uzávěrka
na www
vychází

14. 2. 2022 
24. 2. 2022 

1. 3. 2022  

DUBEN   KAM NA VÝLET   
  ROZHLEDNY / Památky / Muzea
  NÁVŠTĚVNICKÁ centra   
  VELIKONOCE u nás s programem 

Výletové  vydání
uzávěrka
na www
vychází

14. 3. 2022 
25. 3. 2022 
30. 3. 2022  

KVĚTEN   KAM ZA ZÁŽITKEM 
  VIRTUÁLNÍ realita / ADRENALIN 
  POZNÁNÍ interaktivní / 3D / 
videomapping  

  KARTA návštěvníka / APLIKACE 
  HISTORICKÉ město roku 

Zážitkové vydání

uzávěrka
na www
vychází

14. 4. 2022 
25. 4. 2022 
29. 4. 2022

ČERVEN   RODINNÉ VÝLETY
  VÝLETY s dětmi
  URČENO dětem
  ZÁBAVA pro děti 
  STEZKY naučné, poznávací, 
interaktivní  

Rodinné vydání

uzávěrka
na www
vychází

13. 5. 2022 
26. 5. 2022 
31. 5. 2022  

ČERVENEC–SRPEN   LÉTO JE TADY 
  DOVOLENÁ u nás 
 MĚSTSKÉ slavnosti, festivaly 
  KULTURA v ulicích   
  AQUAPARKY, koupaliště, 
prázdniny u vody

Prázdninový SPECIÁL   
uzávěrka
na www
vychází

13. 6. 2022 
24. 6. 2022 
29. 6. 2022  

ZÁŘÍ   PO LETNÍ SEZONĚ 
  ROZHLEDNY stále otevřené
  VINOBRANÍ je zážitek   
  CYKLOtoulky babím létem 
  TIPY na výlety   

Babího léta vydání   

uzávěrka
na www
vychází

12. 8. 2022 
25. 8. 2022 
30. 8. 2022  

ŘÍJEN   VÝLETY NEKONČÍ 
  TIPY na podzimní výlety 
  VÝLOVY rybníků s programem
  LÁZEŇSKÉ pobyty – kam se vydat  

Podzimní vydání

uzávěrka
na www
vychází

13. 9. 2022 
26. 9. 2022 
30. 9. 2022 

LISTOPAD–PROSINEC   ČAS VÁNOČNÍ  
  ROZSVÍCENÍ vánočních stromů 
na náměstích  

  TRADIČNÍ betlémy, akce 
  VÁNOČNÍ TRHY a jarmarky 
  ZIMNÍ turistika

Vánoční SPECIÁL 

uzávěrka
na www
vychází

14. 10. 2022 
26. 10. 2022 
1. 11. 20221

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XV., říjen 2021

„Když mi bylo asi třináct 
roků, tak jsem zjistil, že 
zaujmu holky daleko víc 
tím, že zahraju ve třídě 
na pianino, než kluci, 
co venku hráli fotbal.“ 

-Petr Hapka-

Spolu podzimem 

PRAHA

JIHOČESKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA

PARDUBICKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ

ÚSTECKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

OLOMOUCKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ
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slevy z cen prezentací sleva v %

2× za rok 10 %

3× za rok 20 %

4× za rok 30 %

5× za rok a více 40 %
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

Distribuce magazínu KAM po Česku
377 distribučních míst

1/1
vnitřní strana  

vizuál 
199 x 256 mm  

(zrcadlo)

22 000 Kč

63
 x 

25
6 m

m
 

1/
3 

8 5
00

 Kč
 

2/3
131 x 256 mm
2 500 znaků vm / 

2x foto 
2 000 znaků vm / 

3x foto
1 600 znaků vm / 

4x foto

16 000 Kč

1/1
vnitřní strana  
grafika KAM

199 x 256 mm (zrcadlo) 
4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto 

22 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
30 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
40 000 Kč

1/2 199 x 125,5 mm
2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

12 500 Kč

1/3 131 x 125,5
1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto 
700 zn. / 3x foto

8 500 Kč 

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

1/6
63 x 125,5
600 zn. /  
1x foto

5 000 Kč 

podklady plocha počet znaků cena

text + foto 1/12 240 900 Kč

NOVÁ RUBRIKA  
informační centra zvou 

29www.kampocesku.cz | 

Mají mnoho půvabných míst a  turistických 
atrakcí. Kralupy se také mohou pochlubit 
skvělým kulturním a  sportovním vyžitím. 
Svoje putování po městě a jeho okolí může-
te zahájit v Turistickém informačním centru 
iCafé u kralupského mostu.

www.mestokralupy.cz

Kralupy nad Vltavou

Tábor
Stezka údolím Lužnice Toulavou
Množství značených pěších tras, naučné 
stezky a příznivé počasí skýtají na Táborsku 
ideální podmínky pro rekreační turistiku. 
První česká pěší trasa ze seznamu Leading 
Quality Trails Best of Europe vede kolem 
Tábora hlubokým údolím řeky Lužnice.

www.visittabor.eu

Železný Brod
Železný Brod
V  Městské  galerii Vlastimila Rady 
je nainstalovaná výstava Čtyři genera-
ce Radů  – nové objevy. Doplňuje ji kniha 
o  životě výtvarníků Petra, Vlastimila, Jin-
dřišky a  Šárky Radových. Otevřeno: po–pá 
8– 16 hodin.

www.zeleznybrod.cz

Hradec Králové
Procházky Hradcem Králové
Poznejte známé, ale i  skryté detaily králov-
ského věnného města díky procházkovým 
okruhům. Začněte třeba Lví stezkou  – lev 
totiž patří v  Hradci Králové k  výzdobě čet-
ných architektonických objektů a veřejných 
prostor. Najdete je všechny?

www.hkinfo.cz

Lesenská pláň Nová Ves v Horách
Lesná, místo, 
kde ožívají tradice
Navštivte Krušnohorské muzeum Lesná, kte-
ré vám představí novou expozici hrázděného 
domu. V  areálu je možno zakoupit voňavý 
pšenično-žitný chléb z  kvásku, který opráv-
něně získal certifi kát regionální potraviny.
www.horskyareal-lesna.cz

 Chodov
TIC Chodov doporučuje
V Tatrovicích můžete ze skalního 
výběžku vyhlídky Chodaublick dohlédnout 
přes celý Chodov až k Horám, Vintířovu, No-
vému Sedlu a Karlovým Varům. Zapomenu-
tou vyhlídku zpřístupnil v roce 2014 Hornic-
ký spolek Solles.

https://infocentrum-chodov.webnode.cz

 Jindřichův Hradec
Vycházkový okruh městem
Tříkilometrová trasa vás provede 
malebnými zákoutími města. Zažijete nej-
krásnější výhled na zámek, uvidíte zajímavé 
turistické atraktivity, kostely, významné měst-
ské domy a procházku zpestří i výhled na ryb-
ník Vajgar se svým ostrůvkem uprostřed.

www.infocentrum.jh.cz

Spálené Poříčí
Zveme vás na jarní vycházky 
do Spáleného Poříčí!
Po třech soutěžních stezkách provedou  turis-
ty po okolí Spáleného Poříčí pohádkové by-
tosti výtvarníka Jiřího Wintera NEPRAKTY – tr-
paslík, víla a vodník. Stálou expozici známého 
malíře naleznete v našem špejcharu Ve Dvoře.
www.spaleneporici.cz

Třešť
Naučná stezka Špičák
Trasa Špičák nabízí kratší okruh v okolí Třeš-
ti s  pěti zastaveními včetně vrchu Špičák 
(735,5 m). Nejdelší desetikilometrová va-
rianta zahrnuje deset zastavení s  informač-
ními panely a pokračuje až do Jezdovic. 

www.trest.cz

Rapotín
Rozhledna Bukovka
Na vrcholu Bukového kopce 
v nadmořské výšce 625 m n. m. stojí rozhled-
na Bukovka. Nabízí nádherný výhled na údo-
lí Desné, hřeben Jeseníků, Rychlebské hory 
a masiv Králického Sněžníku.

www.ticrapotin.cz

Břeclav
 Břeclav – Pohansko
Archeologické naleziště a  zámeček Pohan-
sko se nacházejí asi čtyři kilometry jižně 
od centra Břeclavi, uprostřed hlubokých 
lužních lesů v blízkosti soutoku řek Moravy 
a  Dyje. Lokalita je oblíbeným turistickým 
cílem.

www.dobreclavi.cz

Vendryně
Vápenné pece
Dovolujeme si vám představit 
vzácnou technickou památku na území naší 
obce, která byla v  roce 2003  nově zrekon-
struována. Vápenné pece se  nacházejí asi 
2 km po  zelené turistické značce od  želez-
niční zastávky Vendryně.

www.vendryne.cz

  Informační centra zvou

www.kampocesku.cz  www.kamposlovensku.sk 

Krátké, jasné, levné sdělení. 



www.kampocesku.cz  www.kamposlovensku.sk 

Portál www.kampocesku.cz 
obsah pro čtenáře ZDARMA

 5 magazínů, 5 jazykových mutací  

 tipy na výlety, ubytování, infocentra ČR  

 soutěže, knižní tipy, kalendárium

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

zastoupení mužů 
42,49 %

zastoupení žen 
57,51 %

 do 19
5,68 %

20–40
17,55 %

41–60
33,30 %

nad 60
43,47 %

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI www.kampocesku.cz 
od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
 1 135 231 unikátních zobrazení www.kampocesku.cz
 476 718 nových přístupů na www.kampocesku.cz

3 300 unikátních přístupů za den 

         zdroj: Google Analytics   

bannery na hlavní stránce

banner rozměr  
(š. v. px)

Kč  
týden

Kč  
2 týdny

Kč  
měsíc

HB1 VIP 1200 x 900 3 000 5 000 7 000

HB2 TOP 800 x 580 2 000 3 500 5 000

HB3 přespříč 1 140 x 140 2 500 4 000 6 000

HB4 boční 165 x 165 1 000 2 000 3 000

12 000 garantovaných zobrazení za týden

bannery na podstránkách

banner rozměr  
(š. v. px)

Kč  
týden

Kč  
2 týdny

Kč
 měsíc

PB5 boční 165 x 165 800 1 500 2 000

3 000 garantovaných zobrazení za týden

další možnosti reklamy

reklama umístění vkládá doba 
zveřejnění cena

kalendář akcí hl. stránka inzerent 1 rok 1 800

ubytování hlavní lišta redakce 1 rok *osoba/noc 

tipy na výlety hlavní lišta redakce trvale 500

aktualita hl. stránka redakce trvale 500
* vizitka ubytování = cena za osobu a noc  

dle ceníku ubytovacího zařízení

TIP NA VÝLETY 
archiv článků / článek s odkazem

počet článků odkazy sekce zveřejnění Kč

1 článek 1 odkaz 1 sekce 1 rok 1 500

1–2 články 3 odkazy 2 sekce 2 roky 3 000

1–5 článků 5 odkazů 3 sekce trvale 5 000

banner HB1 VIP

banner HB3 přespříč

banner HB2 
TOP

kalendář  
akcí 

aktualita

banner 
HB4 
boční

ubytování 



Pražský přehled 70. ročník

kulturních pořadů 
aneb S námi máte přehled 

Měsíčník s nejdelší tradicí u nás přináší obsáhlé informace o kul-
turním životě v hlavním městě Praze a pozvánky na významné akce 
v ČR. 

Pražský přehled 

periodicita měsíčník ČESKY 12x ročně

zaměření kultura, volný čas

cílové skupiny aktivní lidé se zájmem o kulturu 

náklad 6 000 elektronických adres 

vychází elektronicky 27. dne předchozího měsíce

předplatné SEND; www.periodik.cz

cena e-vydání 0 Kč předplatné 35 Kč

Formáty, ceny, rozsahy plošných inzercí
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

Uzávěrky, termíny vydání, distribuce

vydání uzávěrka
 vychází  

elektronicky   

leden 13. 12. 2021  27. 12. 2021  

únor 14. 1. 2022  28. 1. 2022  

březen 14. 2. 2022  25. 2. 2022  

duben 14. 3. 2022  28. 3. 2022  

květen 14. 4. 2022  26. 4. 2022  

červen 13. 5. 2022  27. 5. 2022  

červenec 13. 6. 2022  27. 6. 2022  

srpen 13. 7. 2022  26. 7. 2022  

září 12. 8. 2022  26. 8. 2022  

říjen 13. 9. 2022  26. 9. 2022  

listopad 14. 10. 2022  27. 10. 2022  

prosinec 14. 11. 2022  28. 11. 2022  

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

Elektronické vydání  www.prazskyprehled.cz

09* 2021

69. ročník

rebelove_PKP_196x169_2021.indd   2 18.08.21   14:45

www.prazskyprehled.cz

1/1
vnitřní strana  
dodaný vizuál 

199 x 256 mm  
(zrcadlo)

12 000 Kč

titulní strana
196 x 169 mm  
24 000 Kč

63
 x 

25
6 m

m
 

1/
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7 0
00

 Kč
 

2/3
131 x 256 mm
2 500 znaků vm / 

2x foto 
2 000 znaků vm / 

3x foto
1 600 znaků vm / 

4x foto

10 000 Kč

1/1
vnitřní strana 

grafika redakce 
199 x 256 mm (zrcadlo) 

4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto 

14 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
18 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
20 000 Kč

1/2 199 x 125,5 mm
2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

9 000 Kč

1/3 131 x 125,5
1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto 
700 zn. / 3x foto

7 000 Kč 

1/6
63 x 125,5
600 zn. /  
1x foto

4 000 Kč 
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PLOŠNÁ INZERCE
slevy z cen prezentací sleva v %

2× za rok 10 %
3× za rok 20 %
4× za rok 30 %

5× za rok a více 40 %
PR články 

 1/1, 2/3, 1/2, 1/3 plochy 50 % z ceny plošné inzerce
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

ŘÁDKOVÁ INZERCE 1/3 A4 = celý sloupec
text + barevné logo 700 Kč 

další započatý sloupec 700 Kč 
1x foto 250 Kč 

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

Elektronické vydání  www.prazskyprehled.cz

08* 2021

69. ročník

Pražská 
kultura 
je na koni?Co vás přivedlo k tanci a nonverbálnímu 

divadlu?
Odmala jsem byla neposedné sídlištní dítě, 

které lítalo po venku a  nacvičovalo s  ostatními 
vrstevníky různá cirkusová čísla. S  touto pro-
dukcí se chodilo také po sousedech a  vybíralo 
se za ni do klobouku. Na základě těchto aktivit 
mě mamka přihlásila do dramaťáku, avšak do ta-
nečního světa jsem pronikla zcela náhodou, a to 
díky její práci.

To mi musíte vysvětlit.
Coby návrhářka předávala kostým své kli-

entce v jednom podniku, kde hrála hudba, a  já 

si na ni z nudy tancovala. Shodou okolností byla 
onou zákaznicí šéfka MJ studio Milana Ježková, 
které se můj projev líbil. Začala jsem k ní dochá-
zet do přípravky, ze které jsem záhy přešla mezi 
pokročilé. A  o  několik let později následovalo 
studium na Duncan centre a HAMU.

A také jste dostala titulní roli Julie v insce-
naci Romeo a Julie v Městských divadlech 
pražských.

To se ještě v Duncanu vyučovala dramatická 
výchova, kterou vedla Radka Fidlerová. Ta mě 
také pobídla ke konkurzu do Rokoka a já ho spo-
lu s  Lucií Vondráčkovou vyhrála. Díky této roli fo

to
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rozhovor

Divadlo 
je magie, 
která otevírá 
lidem srdce

Rozhovor s Adélou 
Stodolovou Laštovkovou

Režisérka, choreografka 
a tanečnice Adéla Stodolová 
Laštovková patří mezi 
nevýraznější divadelní tvůrce 
své generace. A přestože na 
první dojem působí velmi křehce 
a něžně, tak v sobě ukrývá strhující 
energii a fantazii, skrze které 
vytváří úchvatné divadelní obrazy 
ze života slavných i běžných lidí.

4

jsem si nejen uvědomila, jak moc mi herectví 
chybělo, ale také jsem se od Radky a Evy Salz-
mannové naučila, jak propojit mluvené slovo 
s pohybem, anebo jak přestat být lyrickou kvě-
tinkou z taneční konzervatoře.

Neláká vás vrátit se na divadelní prkna 
jako herečka?

Neláká. Paradoxně jsem se na jevišti nikdy 
necítila dobře a myslím si, že jsem ani nebyla 
dobrá herečka, protože jsem se nedokázala 
maximálně uvolnit a  zapomenout na realitu. 
Navíc mě začal stresovat text a postupně i sa-
motné hraní. Velmi ráda bych se ale chtěla vrá-
tit k tanci a třeba i ke kontaktní improvizaci.

Pokud byste se nevydala uměleckou cestou, 
co byste ráda dělala?

Muselo by to být asi spojeno s půdou, pro-
tože mě naplňuje práce s  květinami, anebo 
s křehkostí a ženskostí. Tím pádem by mě ur-
čitě bavilo pracovat v parfumerii. Jednu chvíli 
jsem dokonce ženy líčila a s kamarádkou Evič-
kou navrhovala těhotenskou módu. A  i  když 
mě to velmi bavilo, tak jsem po čase došla k zá-
věru, že divadlo se zkrátka neopouští, a  zase 
jsem se k němu vrátila.

Poslední dobou tvoříte inscenace o inspirativ-
ních osobnostech. Jací lidé však ovlivnili vás?

V  mém životě se objevují strážní andělé, 
kteří mě vždycky navedou správným směrem. 
V dětství to byla již zmiňovaná Milana Ježková, 
jejíž choreografi e byly velmi ženské a snoubily 
v sobě abstrakci s příběhem, či Hanka Součko-
vá, ke které jsem chodila na dramaťák a právě 
ona mě nasměrovala na režii. Velmi důležité 
setkání pro mě bylo se Ctiborem Turbou na 
HAMU. Zlomoví pro mě byli také kluci z tande-
mu SKUTR, se kterými jsem před lety započala 
nejen spolupráci, ale troufám si říct i doživotní 
přátelství. V současné době jsem velmi ráda, že 
jsem si zavolala do života producentku Danielu 
Sodomovou, se kterou tvoříme ony inscenace 
o  slavných osobnostech. A  jedním z  nejdůle-
žitějších lidí v  mém životě je samozřejmě má 
máma, která mě i  mou sestru neuvěřitelně 
podporuje v našich snech.

Spolu s Danielou jste divadelně zpracovaly 
životní osudy Medy Mládkové, Adiny Man-
dlové i Jana Wericha. Která osobnost vám 
dala nejvíce zabrat?

Nejtěžší pro mě byla inscenace o Wericho-
vi, o  němž jsem měla asi nejméně informací. 
Jeho svět byl pro mě mnohem více maskulinní 
a  také více intelektuálnější než emocionální, 
a proto se mi u něj hůře hledaly obrazy.

Jaké by mělo být současné divadlo? Má ještě 
co nabídnout a je dnes vůbec potřeba?

K otázce divadla a  jeho funkci bychom se 
asi neměli stavět skrze rozum. Divadlo je ma-
gie, která otevírá lidem srdce, dovolí jim plakat 
i  se smát. Je to neuvěřitelné medium a  jeho 
podstata by měla zůstat nadále stejná. Skrze 
něj by se měly vyprávět příběhy, klást otázky, 
podporovat fantazie, otevírat srdce i  vzdělá-
vat. Mrzí mě však, že v současné době je velmi 
málo možností pro mladé tvůrce a  jejich au-
torské projekty. Ti by určitě přinesli na jeviště 
současná témata.

Co je právě pro vás současným tématem?
Protože se zaměřuji především na vztahy 

mezi lidmi, tak mě třeba zajímá, co si myslí můj 
pubertální syn a  jaké peripetie řeší se svými 
vrstevnicemi, které jsou velmi feministicky za-
ložené a mají potřebu mladé kluky přebít. Tím 
se z nich, bohužel, vytrácí ženskost.

To mě přivádí k otázce, jak jste vnímána jako 
režisérka a choreografka zejména pánskou 
částí souboru? Dochází někdy ke třecím 
plochám?

Měla jsem velké štěstí, že jsem si mohla ve 
většině případů vybírat lidi, se kterými fungo-
val vzájemný respekt. Zároveň jsem se však 
nevyhnula případům, kdy došlo ke kolizi. Jed-
na z nich nastala, když jsem dělala autorskou 
inscenaci o mužích a chtěla jsem mít nad vším 
přehled a poslední slovo. Až když se mi páno-
vé vzepřeli a ptali se, jestli chci dělat inscenaci 
o nich bez nich, tak jsem pochopila, že pořád 
nemohu jet v chlapském egu a vše urvat, ale 
musím zapojit svou ženskou stránku, hledat 
balanc a  dát jim zkrátka prostor. O  síle své 
autority jsem také zapochybovala, když jsem 
dělala v oblastním divadle inscenaci s patnác-
ti herci o  pánských záchodcích, kde na můj 
způsob práce nebyli v daných poměrech moc 
zvědaví. Uvědomila jsem si tak, že jako režisér 
nemohu pokaždé soubor harmonizovat a  že 
se vždycky najde někdo, kdo mě bude nesná-
šet.

Jaké divadelní projekty vás v nadcházející 
sezoně čekají?

Po autorských projektech o ženách a o mu-
žích chystám inscenaci o  dětech, ale nic bliž-
šího zatím nechci prozradit. Stejně je tomu 
i u inscenace o Toyen, kterou bych velmi ráda 
dělala. Co ale mohu prozradit, je to, že mě čeká 
v Ostravě Sen noci svatojánské v rámci Letních 
shakespearovských slavností.

Tereza Blažková

Desetiletá parádnice

Ze zkoušky inscenace WERICH

Představení MEDA bude i letos na Letní scéně Musea Kampa

Mladoboleslavská inscenace 1000 tváří Adiny, jejíž premiéra 
se uskuteční v příštím roce a kterou Adéla režíruje
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Zveřejněné akce v e-magazínu jsou následně, trvale a bezplatně 
dostupné na www.prazskyprehled.cz.   



www.prazskyprehled.cz

Portál www.prazskyprehled.cz
 stovky akcí na každý měsíc 

 rychlé nebo detailní vyhledávání

  témata: divadla, muzea, galerie, koncerty, volný čas, 
pro děti, památky, kluby, film, městské části, veletrhy 
a předprodej vstupenek

Co je portál www.prazskyprehled.cz?

 unikátní zdroj informací o pražské kultuře 

 zdroj dat je přímo od pořadatelů  

 akce jsou zveřejněny nejprve v e-magazínu 

 následně ZDARMA na www.prazskyprehled.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

bannery na hlavní stránce

banner rozměr  
(š. v. px)

Kč  
týden

Kč  
2 týdny

Kč  
měsíc

HB1 VIP 1200 x 900 3 000 5 000 7 000

HB2 TOP 800 x 580 2 000 3 500 5 000

HB3 přespříč 1 140 x 140 2 500 4 000 6 000

HB4 boční 165 x 165 1 000 2 000 3 000

12 000 garantovaných zobrazení za týden

bannery na podstránkách

banner rozměr  
(š. v. px)

Kč  
týden

Kč  
2 týdny

Kč
 měsíc

PB5 boční 165 x 165 800 1 500 2 000

3 000 garantovaných zobrazení za týden

další možnosti reklamy

reklama umístění vkládá doba 
zveřejnění cena

kalendář akcí hl. stránka inzerent 1 rok 1 800

aktualita hl. stránka redakce trvale 500

ARCHIV ČLÁNKŮ
článek s odkazem   

počet článků odkazy sekce zveřejnění Kč

1 článek 1 odkaz 1 sekce 1 rok 1 500

1–2 články 3 odkazy 2 sekce 2 roky 3 000

1–5 článků 5 odkazů 3 sekce trvale 5 000

banner HB1 VIP

banner HB3 přespříč

banner HB2 
TOP

kalendář  
akcí 

aktualita

banner 
HB4 boční



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

Uzávěrky vydání
vydání uzávěrka vychází na www vychází tiskem
Travel EYE a OPEN Czechia
březen–červen 2022 14. 2. 2022 24. 2. 2022 1. 3. 2022
červenec–říjen 2022 13. 6. 2022 24. 6. 2022 29. 6. 2022 
listopad 2022 – únor 2023 14. 10. 2022 26. 10. 2022 1. 11. 2022

magazín Travel EYE  16. ročník

Magazín Travel EYE podporuje příjezdový cestovní ruch z Německa, 
Rakouska a dalších zemí západní Evropy. Informuje o turistických 
atraktivitách našich regionů. Distribuci v příhraničních oblastech ne-
nabízí žádné jiné české periodikum věnované incomingu. Část ná-
kladu je určena zahraničním návštěvníkům a cizincům žijícím v ČR. 

Travel EYE vydání III–VI; VII–X; XI–II
periodicita NĚMECKY, ANGLICKY 3x ročně
zaměření pozvánka do České republiky
cílové skupiny návštěvníci z Německa a Rakouska 
náklad 10 000 výtisků

distribuce
ČR, Německo, Rakousko –  
183 distribučních míst

vychází na www 25. dne předchozího měsíce
vychází v infocentrech 1. pracovní den aktuálního měsíce
předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 33 Kč
cena ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistických portálech  
www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu 
www.openczechia.eu

Distribuční místa
Německo | Rakousko | Polsko | Slovensko | Česká republika

magazín OPEN Czechia  12. ročník

Magazín OPEN Czechia podporuje příjezdový cestovní ruch z Polska 
a Slovenska. Informuje o turistických atraktivitách našich regionů. 
Distribuci v příhraničních oblastech nenabízí žádné jiné české perio-
dikum věnované incomingu. Část nákladu je určena zahraničním ná-
vštěvníkům a cizincům žijícím v ČR. 

OPEN Czechia vydání III–VI; VII–X; XI–II
periodicita POLSKY, SLOVENSKY 3x ročně
zaměření pozvánka do České republiky
cílové skupiny návštěvníci z Polska a Slovenska
náklad 10 000 výtisků

distribuce
ČR, Polsko, Slovensko –  
161 distribučních míst

vychází na www 25. dne předchozího měsíce
vychází v infocentrech 1. pracovní den aktuálního měsíce
předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 33 Kč
cena ZDARMA

1/1
vnitřní strana  

vizuál 
199 x 256 mm  

(zrcadlo)

10 000 Kč

63
 x 

25
6 m

m
 

1/
3 

4 0
00

 Kč
 

2/3
131 x 256 mm
2 500 znaků vm / 

2x foto 
2 000 znaků vm / 

3x foto
1 600 znaků vm / 

4x foto

7 000 Kč

1/1
vnitřní strana  
– grafika KAM

199 x 256 mm (zrcadlo) 
4 200 znaků vm / 3x foto
3 000 znaků vm / 4x foto
2 700 znaků vm / 5x foto
2 400 znaků vm / 6x foto 

10 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
20 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)
30 000 Kč

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %) + 300 Kč za překlad 

Rocznik 10 / Ročník 10 | Lipiec–Październik 2020 / Júl–Október 2020www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia

Weekend w Republice Czeskiej

Víkend v českej republike

Year / Jahrgang 14 | July–October 2020 / Juli–Oktober 2020www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
AV

EL

Wochenende  
in der Tschechischen Republik

Weekend in the Czech Republic

1/2 199 x 125,5 mm
5 500 Kč

2 400 znaků vm / 2x foto
1 800 znaků vm / 3x foto
1 600 znaků vm / 4x foto

1/3 131 x 125,5
4 000 Kč 

1 600 zn. / 1x foto
1 200 zn. / 2x foto 
700 zn. / 3x foto

1/6
63 x 125,5
2 500 Kč 
600 zn. /  
1x foto

slevy z cen prezentací sleva v %

2× za rok 10 %

3× za rok 20 %

4× za rok 30 %

5× za rok a více 40 %
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

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

Redakce si vyhrazuje  
právo změny. 

Rocznik 10 / Ročník 10 | Marzec–Czerwiec 2020 / Marec–Jún 2020www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia

Czechy – najlepiej wiosną!

Česko – najlepšie na jar!

Year / Jahrgang 14 | März–Juni / March–June 2020www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
AV

EL

Tschechien – am besten im Frühling!
Czech Republic – preferably in spring!     


