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Sezonní otvírací dobu uvádíme u míst, která můžete navštívit většinou od dubna do října. Individuální otvírací
doba se řídí podle složitějších pravidel a doporučujeme
ji před návštěvou ověřit na některém z uvedených kontaktů (telefon, e-mail, web).

Cenová hladina vstupného se odvíjí od základního
vstupného pro dospělé bez uplatnění slev. Někde je uvedeno několik variant; zpravidla se jedná o objekty, kde
je více prohlídkových okruhů či samostatně přístupných expozic.

Otevírací doby, ceny vstupného a kontaktní údaje odpovídají stavu v květnu 2010 a přes veškerou péči se mohou
lišit od skutečnosti. V textu neuvádíme informace o objektech, uzavřených z důvodu rekonstrukce.

KC0160 cs5.indb 3

4.1.2011 13:40:32

…vítejte na jižní Moravě!
Edice KAM v České republice, která postupně mapuje celé území naší vlasti, se od ostatních průvodců a knížek o cestovním ruchu liší v několika
podstatných detailech. Na následujících stránkách
se nemusíte prokousávat spoustou nezáživných
informací a doufat, že konečně narazíte na něco, co
vás opravdu zaujme. Mravenčí práci jsme totiž odvedli za vás a téměř pět set míst, akcí a zajímavostí na jižní Moravě tematicky seřadili tak, abyste
mohli jednoduše hledat jen podle okruhu svých
zájmů.
Půvaby cestování s knížkami edice KAM ovšem
spočívají také v objevování míst menších, zapomenutých a mnohdy neprávem přehlížených. Tomuto
účelu slouží graficky odlišné boční lišty, umístěné téměř na každé stránce. V nich najdete zmínky
o pozoruhodných historických událostech, výjimečných osobnostech, oblíbených akcích a další nápady, jak si jižní Moravu co nejvíc užít.
Pro snadnou orientaci a výběr výletů doplňuje
každou knížku edice KAM mapka s rejstříkem.
Pokud vás zajímá určitá oblast, podle piktogramů
a čísel uvedených v mapě pak můžete v rejstříku

vyhledat, na kterých stránkách knihy jsou daná
místa popsána.
Snažili jsme se vybrat místa, akce a instituce, které
jsou osvědčené a nemělo by se tedy stát, že za rok
dorazíte před zavřené dveře. Přesto vám doporučujeme ověřit si otevírací doby a další informace na
telefonních číslech, emailových adresách a webových stránkách, které uvádíme vždy u konkrétních
lokalit.
V jednotlivých kapitolách nenaleznete vyčerpávající seznamy, ale výběr toho nejlepšího, co jižní Morava svým návštěvníkům předkládá. Pokud
přesto budete postrádat některou památku, muzeum či místo, kde vám bylo dobře, napište nám svůj
tip na naši e-mailovou adresu: kam@cpress.cz.
V dalším vydání už určitě chybět nebude a všichni
budeme zase o kousek chytřejší.
Hodně krásných, zábavných i poučných výletů
a nádherných jihomoravských zážitků vám přeje
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