
Toulky krajem s Jean de Carrem  
 
Zdravím všechny, koho lákají zajímavá místa a kdo se rádi nechávají unést jejich mystikou. "Právě pro vás 
jsem připravil sérii setkání, na kterých zazní pověsti dávných časů, zajímavosti z regionální historie 
Karlovarského kraje a kde uslyšíte mojí klasickou a neoklasickou kytaru v neobvyklých aranžích. Zvu vás na 
Toulky krajem s Jean de Carrem," dává vědět o novince Josef Šorfa, autor skladeb a pověstí, který sérii 
setkání připravil a je zároveň průvodcem a hlavním interpretem. Jeho hosty budou například archeolog Jiří 
Klsák a Boleslav Vald. 
   
Zájemci o výlet na zajímavé místo si můžou vybrat z celkem dvanácti lokalit, první z nich jsou pozůstatky 
kostela sv. Linhart nad Karlovými Vary, k dalším patří kostel svatého Mikuláše pod Krudumem a Lesní kaple 
sv. Kříže u zámku v Kynžvartu. Příchozí uslyší pověsti spojené s místy pořadů, v Lokti třeba o Rybářce a 
purkrabím Půtovi, v Ostrově O smlouvě s čertem. Mezi pověstmi zazní balady laděné do historických prostor. 
Akci podpořil Krajský úřad Karlovarského kraje.  
 
Kalendář akcí Toulky krajem s Jean de Carrem  
 
7.5.   14 - 15:00 kostel sv. Linhart nad Karlovými Vary   
21. 5.  14 - 15:00 kostel svatého Mikuláše pod Krudumem     
22. 5.   14 - 15:00 Lesní kaple sv. Kříže Zámek Kynžvart   
4. 6. 14 - 15:00 areál bývalého kostela Svaté Trojice v Aši 
18. 6. 14 - 15:00 kostel sv. Wolfganga v Poustce (u hradu Seeberg) 
19. 6. 14 - 15:00 na nádvoří hradu Hartenberg u Josefova 
3. 9. 14 - 15:00 u věže v areálu zříceniny hradu v Podhradí 
17. 9. 10 - 11:00 Letohrádek v Ostrově   
18. 9. 14 - 15:00 areál parku ve Valči 
 
 1.10. 14 - 15:00 pozůstatky barokního poutního kostela sv.Blažeje u Nežichova 
15.10. 14 - 15:00 pod rozhlednou v Krásnu      
  
16.10. 14 - 15:00 Galerie na hradbách v Lokti 
  
Kdo akci pořádá: 
Josef Šorfa, publicista ČRo, průvodce areálem bývalých lázní v Kyselce u Karlových Varů, kytarista a 
zpěvák v kapele Bád Boys 
 
Josef Šorfa 
702 222 043 
josef.sorfa@centrum.cz 
 

 


