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 JÍZDENKA
NA LÉTO
7 dní od 690 Kč
14 dní od 990 Kč

neomezeně

Žij, cestuj. Užívej!

S naší letní jízdenkou si všichni užijete ty nejkrásnější
prázdniny. Nemusíte plánovat, nemusíte spěchat.
Po celé České republice cestujte vlakem bez omezení.
Nejvýhodněji s In Kartou nebo průkazem ISIC.

www.cd.cz
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DOPORUČUJEME: 
Staňte se naším fanouškem 

na facebooku, ten totiž dostane 

od Tima vždy i něco navíc.

Češi mohou bezvízově cestovat do 152 zemí z cel-

kem 193 států, které jsou členy OSN. ČR je tak 

na osmém místě žebříčku síly cestovních pasů 

- Global Passport Power Rank 2017. Do největší-

ho počtu států mohou bez víz vycestovat občané 

Německa a Singapuru, je jich celkem 159. Slo-

váci mohou bezvízově vyrazit do 149 zemí. Ví-

zum si čeští turisté nejčastěji hradí na cestách 

do Egypta. Cena víza je 25 dolarů (675 Kč). Mezi 

další země s vízovou povinností či s povinností 

registrace pro české občany patří mj. Kuba, Srí 

Lanka, Vietnam, Čína a Rusko. Do zahraničí 

ročně cestuje 4,3 miliónu Čechů, 75 % tráví 

svůj pobyt ve 12 zemích, do nichž lze vycestovat 

bezvízově. Na druhém místě tohoto srovnání se 

umístilo Švédsko a třetí místo obsadilo devět stá-

tů, Dánsko, Finsko či Itálie a další, jejichž občané 

mohou bezvízově cestovat do 157 států. Česko se 

dělí o 8.místo s Maltou. Nejoblíbenější zahranič-

ní destinací českých turistů se loni stalo znovu 

Chorvatsko, vyjelo tam 828 000 Čechů. Zájem 

o Slovensko za stejnou dobu se snížil o třetinu, 

vyjelo tam jen 555 000 českých turistů.

CESTUJME VŠUDE
UVAŽUJETE O CESTĚ DO CIZINY? 
OPROTI MNOHA ZEMÍM MAJÍ ČEŠI 
VÝHODU, MAJÍ OSMÝ NEJSILNĚJŠÍ 
PAS. BEZVÍZOVĚ MŮŽEME CESTOVAT 
DO 152 ZEMÍ.

Vážení čtenáři, 
Nadšení příznivci cestování a magazínu TIM,  

máme tady léto. Zase jsme se dočkali, i když 

s letošním počasím se nám čekání na teplé 

povětří dost protáhlo a bylo občas už nekonečné. 

Ale ke správnému cestovateli patří výdrž a nepří-

zeň počasí by ho neměla rozhodit, a tak to berte 

jako důležité vytrvalostní cvičení. Jste zvědaví, 

co jsme pro vás na letošní léto nachystali? Máte 

se totiž opravdu nač se těšit. Namíchali jsem 

vám správný prázdninový koktejl, kde najdete 

všechno. Výlety na kole, vlakem i autem, krásná 

kulturní léta a slavnosti ve městech, pěší túry 

a adrenalin na horách, povídání o účincích kon-

zumace lesních plodů a bylinek, správné letní 

recepty, které by na vašem stole neměly chybět 

a podporujeme také regionální výrobce. Jako pří-

loha vychází speciální program pro děti a rodiče. 

Těšíme se na vaše zážitky, užijte všeho ve zdraví 

a s veselou myslí.  

                      Vaše redakce



 • TIM V REGIONECH
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RADY • NÁZORY •

Nosným prvkem je design v podobě originální 

autorské ilustrace a maximální podíl ruční prá-

ce při výrobě krabiček. Zásadní důraz je kladen 

i na obsah výrobků, vždy se jedná o nejvyšší 

kvalitu vybraných českých produktů. 

Vlajkovou lodí fi rmy je Sbírková bonboniera 

Pralinesa. Originální design s nostalgickým 

nádechem a samotné krabičky se dají sbírat. 

K dispozici jsou čtyři Sbírkové sady. Krabičky 

obsahují lahodné čokoládové pralinky vyráběné 

českýma rukama. 

Jedním z nejprodávanějších produktů fi rmy 

jsou Lázeňské oplatky a Hořické trubičky 

v dárkově ilustrovaných obalech, kde má zákaz-

ník možnost vybrat ze třinácti druhů obrázků.

Firma se postupně rozrůstá i o nepotravinář-

ské zboží v podobě šitých dárků z řady Praline-

sa Home.

Začátkem letošního roku byla uvedena na trh 

nová značka Leny‘s, která v sobě zahrnuje 

módní doplňky, obrazy, bižuterii, vše v autorské 

rovině.

Dnes vám od této značky představíme Trendy 

bižuterii Leny‘s, bižuterii s příběhem, inspiro-

vanou Prahou.

PRALINESA 
– kvalita s českým srdcem
„VZNIKLI JSME Z POTŘEBY DĚLAT VĚCI JINAK“, ŘÍKAJÍ TVŮRCI, KTEŘÍ 
STOJÍ ZA CHRÁNĚNOU ZNAČKOU ČESKÝCH RUČNĚ VYRÁBĚNÝCH PRODUKTŮ 
PRALINESA. HLAVNÍ SLOGAN JASNĚ HOVOŘÍ O HODNOTÁCH, KTERÉ AUTOŘI 
ZNAČKY UZNÁVAJÍ. KVALITNÍ RYZE ČESKÉ PRODUKTY JSOU DODÁVÁNY 
V NEVŠEDNÍCH OBALECH.
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Šperky můžete nakoupit na e-shop tim na adrese: www.czech-tim.cz/e-shop
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 • RECENZE

To jsou stále otevřené otázky, na které lidé 

hledají odpovědi. Někde pomohli historici 

či archeologové, někde zůstává odpověď na 

pomezí skutečnosti a mýtů, jindy je to legen-

da, jejíž dozvuky sahají až do současnosti. 

V tradičních „rodinných toulkách“ zamíří 

„nejkrásnější výlety“ právě na tato tajemná 

místa. 

V oblíbené edici již vyšly bedekry mapující 

nejkrásnější výlety pro cyklisty, nejkrás-

nější výlety vlakem (1 a 2), lodí, autem 

(1 a 2) i nejkrásnější výlety do podzemí 

a na pevnosti a opevnění.

 • TIM V PRAZE
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NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY 
NA TAJEMNÁ MÍSTA 
Vychází další ze série bedekrů po turistických cílech ČR
KDE JE U NÁS VSTUP DO PEKLA? JAKÉ JE PROKLETÍ DOMU, V NĚMŽ BYDLEL 
JEDEN Z NAŠICH NEJZNÁMĚJŠÍCH MASOVÝCH VRAHŮ? JAKÉ JE TAJEMSTVÍ 
MIKULEČSKÝCH LEBEK? KDE BYLA NEJSTARŠÍ ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA 
V EVROPĚ? 

www.euromedia.cz

Mediální servis: 
Michaela Rozšafná, 
michaela@2media.cz, 736 182 981
2media.cz s.r.o., Pařížská 13, Praha 1

www.2media.cz
www.facebook.com/2media.cz
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P. David, V. Soukup, P. Ludvík: 
Nejkrásnější výlety na tajemná místa

Vychází 3. 5. 2017 
v nakladatelství Universum 

168 stran
cena 299 Kč

Položením základního kamene k domku 3. 6. 

1626 začala historie celého poutního místa. První 

patronkou a zakladatelkou byla Benigna Kateřina 

z Lobkowicz, která jako architekta kaple zvolila 

vídeňského Itala G. B. Orsiho. Stavbu vysvětil 25. 

března 1631 pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch 

kardinál hrabě z Harrachu.

Vnější stěny domku zdobily původně pouze mal-

by, teprve v 60. a 70. letech 17. stol. bylo nákladem 

Alžběty Apolonie hraběnky Kolowratové vybudo-

váno reliéfní obložení stěn ve štuku, jehož auto-

rem je z podstatné části Ital G. B. Cometa (1620 

– 1687). Ikonografi cký program výzdoby obsahu-

je reliéfy ze života P. Marie s důrazem na Kristovo 

dětství (cyklus začíná na severní straně přivráce-

né ke kapli sv. Františka a pokračuje proti směru 

hodinových ručiček): severní stěna – Narození P. 

Marie, Zasnoubení P. Marie; západní stěna – Zvěs-

tování P. Marii, P. Marie na návštěvě u sv. Alžběty 

a sv. Rodina u zápisu v Betlémě; jižní stěna – Nar-

ození Páně, Klanění pastýřů a sv. Tří králů nar-

ozenému Ježíši; východní stěna – Smrt P. Marie 

a Přenesení Svaté chýše z Nazareta do Evropy. 

Reliéfní pole jsou oddělena nikami se sochami 

starozákonních proroků (v dolní etáži) a pohan-

ských věštkyň sibyl (v horní etáži), kteří předpově-

děli narození Ježíše a P. Marie.

Koncerty zvonohry pro návštěvníky
Nenechte si ujít hudbu, kterou jinde v republice 

neuslyšíte! Barokní zvonohra je jen jedna. Místní 

carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krát-

ké skladby na tento v Čechách unikátní hudební 

nástroj. Poslouchat můžete i venku před Lore-

tou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je 

hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. 

Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála pout-

níkům shromážděným kolem Santa Casy.

Otevírací doba:
Letní období (od 1. 4. do 31. 10.):

DENNĚ 9–17:00

SANTA CASA V LORETĚ PRAHA
MÁLOKDO VÍ, ŽE MALÁ ZDOBENÁ KAPLE UPROSTŘED 
ARKÁDOVÉHO DVORA LORETY JE VLASTNĚ TOU SKUTEČNOU 

LORETOU V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. TATO KAPLE, ZVANÁ TAKÉ „LORETÁNSKÝ 
DOMEK“ NEBO NĚKDY „SVATÁ CHÝŠE“, PŘEDSTAVUJE PRAVOU PODOBOU 
VZORU KAPLE V ITALSKÉM LORETU. 

Loreta Praha

Loretánské nám.7/100, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel.: +420-220-516-740
E-mail: loreta@loreta.cz

www.loreta.cz
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Pohroma stihla stra-

hovské premonstráty 

v době husitských 

válek. Jejich kostel 

a klášter byl vypálen, 

řeholníci pobiti nebo 

vyhnáni. Teprve opa-

tu Lohelovi se poda-

řilo opět povznést 

slávu kláštera. Jeho 

nástupce opat Kašpar 

z Qustenberku, který 

dovedl uchránit kláš-

ter v dobách třicetileté 

války se zasloužil o věhlas kláštera. Jeho záslu-

hou byly v roce 1627 převezeny ostatky zakladate-

le řádu a velikého světce Norberta, které byly dříve 

uloženy v Magdeburku. Tím se premonstrátský 

chrám stal mateřským chrámem všech řádových 

kostelů a nabyl významu hlavně v cizině. 

Strahovský opat Lohel pro svou zbožnost byl 

jmenován i řádovým dozorcem nad všemi pre-

monstrátskými kláštery i za hranicemi Čech. 

Proto konal časté cesty, na kterých ho doprová-

zel jeden z řeholních bratří jako jeho tajemník. 

Na cestě z Krumlova se jim však jednou přihodi-

la nemilá věc. Opat ve své dobrotě rozdal peníze 

chudým a sám neměl on, ani tajemník na zapla-

cení noclehu po cestě. Jelikož byl krčmář známý 

hrubián, netroufl  si opat jej poprosit, aby počkal 

s placením útraty za nocleh a večeři. Tak nezbylo 

nic jiného, než se domluvit. Proto nechal krčmáři 

jako zástavu svůj opatský kříž se zlatým řetězem. 

Hospodský si kříž hned ochotně ponechal do té 

doby, dokud nebude zaplacen dluh někým, kdo 

se prokáže prstenem opatovým. Lohelův prsten 

byl sice jen stříbrný, ale byl opatřen znakem 

a počátečními písmeny jména opatova. Protože 

se opat styděl ukázat bez kříže a řetězu, poslal 

svého tajemníka do Milevska, aby si v místním 

klášteře půjčil peníze, jako by je potřeboval jen 

pro sebe. 

Tak se oba dostali do Prahy, kde na opata čekala 

zpráva od samotného císaře. Panovník mu vzka-

zuje, že se s ním potřebuje ihned po návratu sejít 

a promluvit o vážné věci. Ovšem bez opatských 

oznaků tam nemohl jít. I kdyby poslal posla ke 

krčmáři pro kříž a řetěz, nestihl by se vrátit do 

druhého dne. Opat Lohel nechtěl císaři lhát, že 

je nemocen. V tu chvíli si vzpomněl na svatou 

Alžbětu, ochránkyni lidí tonoucích v nesnázích 

a začal se k ní modlit, aby odvrátil nepříjemnou 

situaci. 

Když následující dne ráno vstal a poklekl před 

klekátko, aby se pomodlil, uviděl na něm ležet 

svůj opatský kříž a řetěz, který nechal jako zásta-

vu v hospodě u Krumlova. Nemohl tomu uvěřit 

a hned se vyptával všech, kdo mu jeho odznak při-

vezl, ale nikdo nedokázal odpovědět. Přesto poslal 

sluhu do oné krčmy s penězi na zaplacení dluhu 

s dotazem, kdo zástavu vyplatil. Za několik dní se 

vrátil sluha se zprávou, že nějaká bohatá a velice 

vznešená dáma, která přijela v kočáře, se proká-

zala pečetním prstenem opatovým. Po jejím odjez-

du prý spatřil krčmář v nedaleké křižovatce, kde 

stála Boží muka, jak se kočár i s koňmi vznesl do 

výše a zmizel v nebes-

ké záři. 

„To nebyl nikdo jiný 

než svatá Alžběta“, 

zvolal opat, od této 

doby byl velikým cti-

telem této světice. 

Proto k její cti a chvá-

le založil na Pohořel-

ci špitál pro chudé, 

který nese jméno sv. 

Alžběty. 

WWW.STRAHOVSKYKLASTER.CZ
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STARÉ POVĚSTI STRAHOVSKÉ
MNOZÍ Z VÁS JIŽ NAVŠTÍVILI PRAHU A ZAJISTÉ I PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER 
NA STRAHOVĚ. KONCEM TŘINÁCTÉHO STOLETÍ BYL KLÁŠTER NA STRAHOVĚ 
V ROZKVĚTU. DÍKY SVÉ ÚCHVATNÉ POLOZE A MÍSTU, KDE VZKVÉTALY VĚDY, 
SE KLÁŠTER ZAŘADIL MEZI NEJSLAVNĚJŠÍ V PRAZE A KRONIKÁŘI JEJ JMENUJÍ 
HNED PO CHRÁMU SV. VÍTA, PO KOSTELE NA VYŠEHRADĚ A V BŘEVNOVĚ. 

TIM  V PRAZE •

Opat Lohel

Špitál Sv. Alžběty na Pohořelci
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Jízdy probíhají pravidelně každý pátek až do 

konce října ve vypsaných termínech a po sta-

novené trase. Jde o upravenou tramvaj K2R 

s pivním výčepem, toaletou a wifi  připojením. 

Naleznete zde další vychytávky, jako speciální 

držáky na pivo a pod. 

Výčep umožňuje točit najednou až tři druhy 

piva – Starobrno Tradiční, Starobrno Medi-

um a Starobrno DRAK. Dát si můžete i nealko 

nápoje či něco malého na zub. 

Stačí si předem zakoupit speciální jízdenku 

na hodinovou jízdu u dopravního podniku 

Brna nebo na místě od průvodčího jízden-

ku. V tramvaji si pak již kupujete jednotlivá 

piva a další nápoje. Cena piva se pohybuje od 

30 Kč. Cena jízdenky je v předprodeji za 50 Kč 

a na místě 60 Kč. 

Přejeme vám šťastnou cestu.

WWW.SAILNA-PUB.CZ

SPRÁVNÝ BRŇÁK JEZDÍ ŠALINOU 
A PIJE STAROBRNO – SOUČASNĚ!
ŠALINA PUB JE UNIKÁTNÍ HOSPODA NA KOLEJÍCH, RESPEKTIVE POJÍZDNÁ 
TRAMVAJ S VÝČEPEM, KTERÁ BROUZDÁ BRNO JIŽ TŘETÍM ROKEM. ŠALINA 
NABÍZÍ 38 MÍST K SEZENÍ A 17 MÍST KE STÁNÍ.

Hrad Špilberk
Královský hrad ze 13. století, později přestavě-

ný na barokní pevnost, býval nejtvrdší věznicí 

v Evropě zvanou „žalář národů“. Dnes je hrad 

sídlem Muzea města Brna a kromě muzej-

ních expozic a vyhlídkové věže jsou veřejnos-

ti přístupné také kasematy – temné prostory 

v opevnění hradu, původně sloužící jako úkryt 

vojáků, později jako vězení pro nejtěžší zločin-

ce. www.spilberk.cz 

Hrad Veveří
Okolí brněnské přehrady s rozlehlými lesy je 

ideálním cílem pěších i cyklistických výletů. 

Jedním z nejoblíbenějších míst je královský 

lovecký hrad tyčící se nad vodní hladinou. 

Hrad Veveří nabízí prohlídku historických 

interiérů i krátkodobé výstavy. V letní sezoně 

se tu koná řada koncertů, dobových jarmarků 

a slavností.

ZOO Brno
Moderní ZOO, která se proslavila zejména 

úspěšným odchovem ledních a kamčatských 

medvědů. V nedávné době byla otevřena uni-

kátní voliéra pro orly, průchozí expozice kloka-

nů a Africká vesnice. Novinkou letošního roku 

je šifrovací hra „Dotkni se evoluce“, při které 

si užijete spoustu zábavy na 10 stanovištích. 

Potřebujete jen dobře nabitý chytrý telefon 

nebo tablet s připojením na internet a tužku. 

ZOO je otevřena 365 dnů v roce a kopcovitý 

terén zahrady pomáhá překonat zoo vláček.  

www.zoobrno.cz, www.dotkni-se-evoluce.cz

VIDA! science centrum
Vida! je zábavní vědecký park o rozloze téměř  

5000 m2 s více než 150 interaktivními expo-

náty, kde se zapojí do hry každý bez ohledu na 

věk. Těšit se můžete na unikátní stálou expo-

zici rozdělenou do čtyř témat: Planeta, Civi-

lizace, Člověk a Mikrosvět. Park nabízí také 

Dětské science centrum pro děti od 2 do 6 let 

a Divadlo vědy s pravidelnými představeními 

plnými zábavných pokusů. www.vida.cz

LÉTO V BRNĚ? 
Nudit se určitě nebudete…
V BRNĚ JE TOTIŽ KRÁSNÁ PŘEHRADA A PO NÍ PRAVIDELNĚ PLUJÍ LODĚ 
Z PŘÍSTAVIŠTĚ V BYSTRCI AŽ DO VEVERSKÉ BÍTÝŠKY A ZPĚT. VYUŽIJTE 
ZVÝHODNĚNÉ JÍZDENKY NA BRNĚNSKOU LODNÍ DOPRAVU SPOLU 
S NÁVŠTĚVOU DALŠÍCH ATRAKTIVNÍCH MÍST! LODÍ DOPLUJETE AŽ NA HRAD 
VEVEŘÍ, KOUSEK OD PŘEHRADY NAJDETE ZOOLOGICKOU ZAHRADU, NAD 
HISTORICKÝM CENTREM MĚSTA SE VYPÍNÁ HRAD ŠPILBERK. NAVŠTÍVIT 
MŮŽETE TAKÉ VĚDECKÝ ZÁBAVNÍ PARK VIDA! SCIENCE CENTRUM. VÍCE 
INFORMACÍ O POJÍZDNÝCH VSTUPENKÁCH NALEZNETE NA WWW.DPMB.CZ

• AKCE V LÉTĚ

21. června–13. července 2017
F SCÉNA – 20 let 
– Cyklus letních folklorních večerů pod širým 
nebem ve spolupráci s VUS ONDRÁŠ. 
festival 21.–22. 7.  Mendel – The Legacy
akce 4.–6. 8. Grand Prix
festival 11.–13. 8. Maraton hudby
akce 11.–13. 8. Den Brna
festival 11.–13. 8. Na prknech, dlažbě a trávě
festival 24.–27. 8.  Mezinárodní folklorní festival 

– Jihomoravské dožínky

www.GOtoBRNO.cz
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Turistická informační centra (TIC) pro vás 

mají aktualizované a ověřené kontaktní úda-

je, provozní doby, vstupné i novinky památ-

kových objektů, muzeí a dalších turistických 

atraktivit, koupališť atp. Výhodou TIC je, že se 

nachází v centru města, většinou na náměstí. 

V informačních centrech můžete očekávat 

nejširší výběr pohlednic různých vydavate-

lů. Máte na výběr také z množství suvenýrů 

a upomínkových předmětů. Z více než 400 

certifi kovaných infocenter má 349 TIC ote-

vřeno v sobotu a 284 v neděli. Délka provozní 

doby se liší v závislosti na atraktivitě místa. 

Probuď Déčko! 
– prázdninová hra s Českou televizí
Turistická informační centra se zapojila do 

spolupráce s Českou televizí při organizaci 

letní prázdninové hry pro děti. Cílem hry je 

podpořit děti a jejich rodiče v cestování po 

České republice a jejím 

poznávání. Hra startuje 

1. 7. a potrvá do 31. 8. 

2017 a jejím cílem je 

probudit Déčko (kanál 

České televize pro děti), 

které zpomaluje a hrozí 

tak, že se navždy zastaví. 

Abyste Déčku pomohli, budete muset navští-

vit alespoň 3 z cca 160 míst v České repub-

lice a získat zde tajná hesla. Jak a co pro to 

musíte udělat i více informací o soutěži, v níž 

můžete získat koloběžky a další z mnoha cen, 

se dozvíte na www.probuddecko.cz. Neváhejte 

déle a vezměte své děti, vnoučata či spřátelené 

rodiny a pomozte probudit Déčko! V úspěšné 

loňské hře „Zastavte roboty“ bylo zapojeno 40 

infocenter, členů A.T.I.C. ČR, která navštívilo 

a heslo v rámci hry zadalo 7007 dětí.

Informační centrum 2017
Hlasujte pro infocentrum, které máte 

v oblibě, které vám pomohlo, příjemně pře-

kvapilo na cestách atp. na www.aticcr.cz. 

Partnerem soutěže je společnost Kam po 

Česku. Soutěž startuje v úterý 20. červ-

na a potrvá do čtvrtka 31. srpna 2017. 

Svůj hlas můžete poslat jednomu z více 

než 400 certifikovaných informačních 

center. Hlasovat lze pouze jednou z jedné 

IP adresy. Vítězná turistická informační 

centra s nejvyšším počtem platných hla-

sů v každém z krajů budou slavnostně 

vyhlášena a oceněna.

WWW.ATICCR.CZ,
WWW.FACEBOOK.COM/ATICCR

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
první krok na vašich cestách
POTŘEBUJETE SOLIDNÍ MAPU, POHLED, TIP NA DALŠÍ VÝLET? 
NAVŠTIVTE INFORMAČNÍ CENTRA, V LÉTĚ MAJÍ OTEVŘENO 
V TÝDNU, V SOBOTU I NEDĚLI.
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 SPORTOVNÍ PUTOVÁNÍ ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM

WWW.CZECH-TIM.CZ
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Zázemí najdete v areálu Kristý-

na, který je vyhledáván zvláš-

tě v létě díky jezeru s trvale 

vynikající kvalitou vody ke 

koupání. Ubytování je možné 

v autokempu, chatkách nebo 

v penzionu, v areálu je půjčovna kol, koloběžek, 

lanový park. Milovníci vody mají k dispozici půj-

čovnu lodí. Po Nise je možné plout od Machnína 

až po německé město Ostritz. Navečer si můžete 

odpočinout ve zpřístupněných mokřadech, 

nebo si zacvičit ve venkovním fi tness parku, 

jehož 14 prvků je rozmístěno na březích jezera. 

Nové in-line dráhy v celkové délce přes 5 km 

spojují město s rekreačním areálem Kristýna 

a Trojmezím, místem, kde se na řece Nise setká-

vají české, německé a polské státní hranice.

Nedaleko města láká k návštěvě hrad Grabštejn, 

národní kulturní památka, kde najdete rene-

sanční perlu, kapli svaté Barbory.

Cyklisté i pěší turisté hojně využívají množství 

stezek v Lužických a Žitavských horách, volit lze 

z různých obtížností. Skvělým výletem po rovi-

ně je návštěva sousední historické Žitavy nebo 

kláštera v St. Marienthalu, ke kterému vede cyk-

lostezka hlubokým údolím Nisy. Nenáročným 

stoupáním se dostanete do Oybína se skalním 

hradem a kulisami pískovcových skal nebo do 

Jonsdorfu s Motýlím domem. 

Množství stezek nadchne i náročné cyklisty, 

kteří dávají přednost jízdě v terénu. Romantické 

vyhlídky přímo nad Hrádkem nad Nisou nabí-

zejí pohled do tří zemí najednou. Dominantou 

kraje je Popova skála, ze které jsou na dosah 

Krkonoše, Jizerské a Lužické hory, Ralská 

pahorkatina i České středohoří.
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Informační centrum Brána Trojzemí

Horní náměstí 71
Hrádek nad Nisou, 463 34
Tel.: +420 482 319 719

www.branatrojzemi.cz
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NA VÝLET 
DO TROJZEMÍ

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU JE DÍKY SVÉ POLOZE IDEÁLNÍM MÍSTEM PRO 
PODNIKÁNÍ VÝLETŮ DO LUŽICKÝCH NEBO SOUSEDNÍCH ŽITAVSKÝCH HOR. 
NA SVÉ SI ZDE PŘIJDOU PĚŠÍ TURISTÉ, CYKLISTÉ I BRUSLAŘI. 

 • TIP TIP  NA VÝLETNA VÝLET

Jak byste hodnotil loňský rok z hlediska náv-

štěvnosti v parku Mirakulum?

Návštěvnost v loňském roce se velmi vydařila, 

otevřeli jsme rozsáhlé Lesní město, které přilá-

kalo mnoho nových návštěvníků.

Park letos slaví výročí, máte připravenu 

nějakou oslavu, akci pro návštěvníky?

Letos slavíme polokulaté 5. narozeniny a jako 

každý rok připravujeme na tuto akci bohatý kul-

turní a zábavný program.

Spolupracujete také s krajem a místními 

organizacemi v cestovním ruchu?

Věříme, že se Milovice postupně stávají zají-

mavým turistickým cílem pro rodiny. Pracuje-

me pilně na zvýšení atraktivity tohoto místa. 

Spolupracujeme nejen s místními podnikateli, 

ale také s městem Milovice a Středočeským 

krajem.

Jaké jsou novinky pro letošní turistickou 

sezónu?

Novinek jsme pro letošní rok nachystali opět 

hodně. První z nich je nová pestrobarevná dět-

ská Vesnička, která vyrostla v Zemi prasátka 

Pigy a je určená pro nejmenší děti. Nabízí malé 

i velké průlezy, útulné zákoutí, které mají děti 

tolik rády. Dnes zde již najdete třeba i školní tří-

du. Pro horké letní dny je ovšem nejzásadnější 

novinka rozšíření vodního světa o plochu s vodo-

trysky a rozsáhlé odpočinkové plochy. Otevření 

se uskutečnilo 1. července.

Odpovídal: Jiří Antoš – majitel a provozovatel

Podniká od roku 1990 v truhlářské výrobě. 

17 let jeho fi rma TR Antoš vyráběla nábytek na 

export, dnes ovšem již desátým rokem vyrábí 

dětská hřiště z akátu. V roce 2012 otevřel Park 

Mirakulum, který navrhl a postavil pouze za 

pomoci vlastní fi rmy a vlastních zdrojů. Je 

hrdým dvojnásobným dědečkem.
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 • ROZHOVOR

VZKVÉTAJÍCÍ MIRAKULUM
PARK MIRAKULUM JE PŘIPRAVEN NA LETNÍ SEZÓNU. 
NÁVŠTĚVNOST PARKU PŘEKONÁVÁ REKORDY Z LOŇSKÉHO 
ROKU. NA DALŠÍ PLÁNY A VIZE JSME SE ZEPTALI MAJITELE 

A PROVOZOVATELE PARKU MIRAKULUM, PANA JIŘÍHO ANTOŠE.

Park Mirakulum

Topolová 629
289 24 Milovice

www.mirakulum.cz

•
KO

N
TA

K
T

10 červenec–srpen  2017



TIM V REGIONECH •

 czech-tim.cz 11

Co třeba na Českolipsko?
Bobík, Myšpulín, Fifi nka a Pinďa - hrdinové 

oblíbeného dětského komiksu, které můžete 

obdivovat v muzeu v Doksech nebo při putová-

ní po naučné stezce kolem Máchova jezera, kte-

rý v komiksu vystupuje jako Blaťák. Zábavná 

a naučná stezka hastrmanů čeká na malé náv-

štěvníky v Brništi, za Polevskými obry zve nauč-

ná stezka v Polevsku. Živou expozici tropických 

ryb nabízí veřejné akvárium v České Lípě.

Zkrácené a kostýmované prohlídky s princez-

nou a medvědem Medouškem si užijete na zám-

ku Zákupy, 13. komnatu lze otevřít se sv. Barbo-

rou na Grabštejně. A všechny vaše hříchy vám 

sečtou v Předpeklí na zámku Houska a šermíři 

oživí v letní sezóně hrad Bezděz. 

Chcete poznat svět textilního tisku? Pomůže vám 

s tím interaktivní centrum v České Lípě, kde si 

můžete některé z historických i moderních tech-

nik sami vyzkoušet, z ruční papírny ve Zdislavě 

si odnesete vlastní arch ručního papíru. Výrobu 

karnevalových masek doporučujeme v muzeu 

v Zákupech a další tradiční řemesla je možné 

si vyzkoušet v domě řemesel v Kryštofově Údolí 

nebo v pohádkové chaloupce ve Žďáru. 

Pořádnou dávku adrenalinu nejen pro děti nabí-

zí sportovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou a park 

u jezera Kristýna, neopakovatelné kouzlo mají 

i plavby parníkem po Máchově jezeře. 

Jizerské hory nesmí chybět!
Zážitek a poznání nabízí botanická a zoologická 

zahrada v Liberci, která se pyšní chovem bílých 

tygrů, ojedinělé je i liberecké science centrum 

iQLANDIA s planetáriem a park s nabídkou 

poznání fyzikálních, chemických i jiných zákonů 

na vlastní kůži v interaktivních expozicích nebo 

dinosauří park s modely v životních velikostech. 

Poznat Liberec můžete při podvečerních prohlíd-

kách nebo při pátrání libereckého rytíře Rolan-

da. Vodomilové uvítají nabídku krytého aquapar-

ku, městských bazénů a venkovních koupališť či 

přehrad. 

Pro malé návštěvníky jsou připravena muzea 

hraček v Jablonci nad Nisou, Smržovce a Jiřetíně 

pod Bukovou, kde si mohou vyrobit vlastní dře-

věnou hračku. Vyjížďku výletním vláčkem, korál-

kovou dílnu či prohlídku farmy prostě musíte 

absolvovat v Pěnčíně stůj co stůj. Animační pro-

gramy a dílny nabízejí i muzea a galerie v Liberci, 

Jablonci nad Nisou, Frýdlantu. Nostalgické jízdy 

historickými vlaky lze prožít na Zubačce jedou-

cí z Tanvaldu do Harrachova. A okusit řemesla 

můžete na cestě řemesel v Poustce na Frýdlant-

sku a k tomu by neměl chybět Obří sud v Lázních 

Libverda a ekologické středisko v Oldřichově Há-

jích, kam musíte dojít, když se půjdete podívat za 

loupežníky na Skalní hrad. 

Putování pro rodiny s dětmi s luštitelskou sou-

těží nabízí Víla Izerína prostřednictvím hry 

Tajemná místa Jizerských hor. Osm zastavení 

návštěvníci poznají podle kovové volně přístup-

né známky s kódem, za její nalezení a obkreslení 

získají skleněný penízek víly Izeríny, patronky 

Jizerských hor. 

Český ráj je klasika!
Poutavou zábavou s poznáváním regionu je hra 

Za pověstmi Českého ráje vhodná pro celou rodi-

nu. Hra spočívá v putování po určených výlet-

ních místech, s plněním drobných úkolů a sbě-

rem razítek.

Lákadlem pro malé i velké je přírodní zábavní 

park v Radvánovicích u Turnova, muzea pane-

nek, medvídků a kočárků v Troskovicích a v Tur-

nově. Rumcajse, Manku i Cipíska potkáte v Rum-

cajsově ševcovně či v galerii Rumcajsův svět 

Radka Pilaře v Jičíně. A Muzeum hry vás doslova 

nadchne všechny - kouzelná hůlka totiž spouští 

různé mechanismy.

Prázdniny ozvláštní jízdy parním vlakem. Kos-

týmované prohlídky, zkrácené prohlídky hradů 

a zámků stejně jako pohádkové okruhy na Sta-

rých Hradech a zámek Dětenice nadchnou nejen 

dětské návštěvníky. 

Řemeslné dílny, animační programy, muzejní 

herny nabízí Kamenářský dům v Turnově, měst-

ský palác Templ v Mladé Boleslavi, Muzeum hry 

v Jičíně, Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi, Jílo-

vecké roubenky v Semilech nebo Běliště v Želez-

ném Brodě. Ukončení sezony probíhá každoroč-

ně v září v Jičíně a je pojato jako festival „Jičín 

- město pohádky“.

Ach, Krkonoše!
Putovat po Krkonoších je možné s Krakonošem, 

sojkou, Hančím i Panem lesním v rámci razítko-

vací hry Po stopách Krakonoše, která provede 

návštěvníky po zajímavých atraktivitách Krko-

noš a za nasbíraná razítka je odmění.  Honbu za 

pokladem nabízí zábavné hry questing, geofun 

a geocaching. 

Medvědí, stopařovy, pohádkové, lesnické, vče-

lí. I takové jsou naučné stezky pro malé i velké 

v Malé Úpě, na Benecku, Harrachově, Špindle-

rově Mlýně, Jilemnici, Peci pod Sněžkou či Hos-

tinném. Lesnickou a hornickou expozici nabízí 

muzea v Harrachově, zručnost výroby vánoč-

ních ozdob z perliček, které aspirují na zápis do 

UNESCO, budete obdivovat v Poniklé. 

Adrenalinové zážitky v korunách stromů, na 

bobových dráhách, obřích houpačkách, terén-

ních koloběžkách a v přírodních parcích – to 

vše zažijete v Rokytnici nad Labem, Špindlerově 

Mlýně, Harrachově, Janských Lázních, Peci pod 

Sněžkou. Poznávání Krkonoš ze hřbetu hucul-

ského koně nabízí farma ve Vítkovicích. A neob-

vyklé dětské hřiště s mnoha prolézačkami, sklu-

zavkami, lanovkou a malými lezeckými stěnami 

v nadmořské výšce 1235 metrů se nabízí na 

Medvědíně. 

WWW.LIBERECKY-KRAJ.CZ

Ta pravá rodinná dovolená? 
V LIBERECKÉM KRAJI!
PŘIJEĎTE K NÁM STRÁVIT DOVOLENOU PLNOU KRÁSNÝCH A BOHATÝCH 
ZÁŽITKŮ, HRAJTE SI A ZÁROVEŇ SE UČTE NOVÝM VĚCEM. 
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^L

Letní^Liberec

30/6 The Tap Tap
1/7 a 8/7

13/7

29/7 a 26/8

27–30/7

9–10/8

12/8

25 a 30/8

26/8

1/9

2/9

9/9

23/9

Pozvánka na našlapané léto 
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Na náměstí Míru zazní během tří večerů postup-

ně funky soul, rock‘n‘roll šmrncovně říznutý 

ska a slovenská punková romantika v provedení 

kapel Top Dream Company (19. 7.), Heebie Jee-

bies (2. 8.) a Smola a Hrušky (30. 8.). Sérii kon-

certů uzavře 22. září jednodenní festival Ekom-

pilace, na kterém kromě mladých regionálních 

kapel zazáří i legendární Wohnout a speciální 

host Thom Artway. U Masarykova kulturního 

domu (MKD) se uskuteční tři komorní koncerty 

pod širým nebem. Zahájí je 11. července Troja-

novo trio s vystoupením Tango for ever, při němž 

budou diváci moci obdivovat i ukázky argentin-

ského tanga páru skvělých tanečníků, 22. srpna 

čeká diváky hudebně divadelní představení dua 

Aniby neřekla a 6. září Ragtime Trio Ondřeje Kvi-

ty se Vzpomínkami na Scotta Joplina a George 

Gershwina. Divadelní představení pod širým 

nebem zahájí 12. července dvě aktovky Nového 

divadla Mělník pod jménem Všeliké lásky hry 

v sadech u MKD. Na ně naváže 26. července na 

stejném místě komediální představení Happy 

Hour a 9. srpna v Radničním dvoře divadelní 

komedie s Otakarem Brouskem ml. a Oldřichem 

Víznerem Zelňačka, jejíž příběh proslavil stejno-

jmenný fi lm s Louisem de Funèm. 

Dne 23. srpna se na náměstí Míru odehraje 

představení Husí krky v podání akrobatické-

ho dua Cirkusu TeTy, které kombinuje prvky 

fyzického divadla a nového cirkusu. Dětem je 

určeno odpolední divadelní představení Kudy 

cesta do pohádky v provedení Liduščina divadla 

před MKD (1. 8.). Na různých místech se během 

léta uskuteční celkem třináct fi lmových projekcí 

– v parku Na Aušperku, na náměstí Míru v rám-

ci Kinematografu bratří Čadíků a v MKD. Mnohé 

z těchto projekcí jsou rodinné, dětem je určeno 

i odpolední promítání animovaného fi lmu Malý 

princ konané 3. srpna v MKD. Od 10. do 20. čer-

vence se návštěvníkům otevře knihovní zahrada 

nabízející program a relaxaci v klidné zelené 

oáze uprostřed centra města. K zapůjčení zde 

budou stolní i zahradní hry, knihy a časopisy. 

Na poslední červencový a první srpnový týden 

nabídne oblíbený Letní park u MKD volný pro-

stor k odpočinku na travnatých plochách s mož-

ností zapůjčení hraček a her, otevřenou kavár-

nu a pravidelné lektorované workshopy určené 

dětem i dospělým. 25. července odpoledne se zde 

uskuteční hravý koncert Divadla 100 opic – Chy-

tej ušima, který pobaví děti i dospělé. 

Kompletní program na www.mekul.cz.
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KONCERTY, FILMY A DIVADLEM
OBYVATELÉ I NÁVŠTĚVNÍCI MĚSTA MĚLNÍKA SI MOHOU PO CELÉ LÉTO 
VYCHUTNÁVAT KONCERTY RŮZNÝCH ŽÁNRŮ, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POD 
ŠIRÝM NEBEM, FILMOVÉ PROJEKCE A TAKÉ NĚKOLIK TÝDNŮ PROGRAMŮ PRO 
CELÉ RODINY.

Mělnické kulturní 
léto 2017 červen – září

Koncerty – Filmy – Divadlo – Zábava pro děti

Milovníci historie mohou v České Lípě navští-

vit vodní hrad Lipý, Centrum textilního tisku či 

Vlastivědné muzeum a galerii.

Přímo z města vedou tři cyklostezky – Varhany, 

Vlčí Důl a Písečná. Turisticky velmi oblíbená je 

národní přírodní památka Peklo nebo procház-

ky naučnou stezkou Špičák či Hubertovou stez-

kou. Novým turistickým cílem se stala vyhlídka 

na Hůrce v okrajové části Svárov, odkud se nabí-

zí krásný pohled na město. Pro milovníky geo-

cachingu jsou připraveny ve městě dva okruhy 

– Za humny je poklad a Po stopách židovské 

kultury v České Lípě.

Sportovní nadšenci pak bezpochyby ocení vodní 

atrakce aquaparku, nabídku sportovního centra, 

tenis, badminton či discgolfové hřiště.  Oblíbe-

ným cílem je také přírodní areál Dubice, v němž 

si milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet wakeb-

oarding a vodní lyžování. Je zde rovněž k dispozi-

ci hřiště na plážový volejbal, stoly na stolní tenis 

nebo minigolf s 18 jamkami. Nabídku obohacují 

také vodní atrakce pro děti – brouzdaliště s vod-

ním mlýnkem, pumpami, „dopravníkem vody“ 

a různé typy přehradních prvků. 

Více na http://www.wakearealy.cz/arealy/ces-

ka-lipa/

Bližší informace o městě a jeho okolí naleznete 

na www.turistika.mucl.cz

ČESKÁ LÍPA MÁ NA LÉTO PRO SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY PŘIPRAVENOU CELOU 
ŘADU ATRAKTIVNÍCH NABÍDEK. PAMĚTIHODNOSTI VE MĚSTĚ I BLÍZKÉM 
OKOLÍ, PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI, MNOŽSTVÍ TURISTICKÝCH STEZEK 
I CYKLOSTEZEK, MOŽNOSTI VODNÍ TURISTIKY, TO VŠE TVOŘÍ PESTROU 
PALETU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE.

Městské informační centrum Česká Lípa 

Tel.: +420 487 881 105-6
E-mail: mic@mucl.cz

www.turistika.mucl.cz•
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Dubice wakeboarding, foto Jan Čelikovský

Hrad Lipý, foto Vladimír Štěpánský

Cyklostezka Varhany, foto archiv Město Česká Lípa
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Chcete vidět šaty princezny Slavěny z pohádky 

Princ Bajaja nebo šaty Večernice, prince Vele-

na či samotného Mrakomora z pohádky Princ 

a Večernice? Navštivte hrad Valdštejn v Českém 

ráji. Na Valdštejně byla točena i jedna epizoda ze 

seriálu Arabela. V rámci prohlídky si prohléd-

nete i kostýmy královny z říše pohádek a jejích 

dcer Xénie a Arabely, Rumburakův plášť, kou-

zelný prsten či kostým čerta Blekoty, paní Ble-

kotové, Rumburaka či čaroděje Viga. Poslední 

zastoupenou pohádkou je Kočičí princ, který 

se natáčel na nedaleké Hrubé Skále. Z té budou 

k vidění šaty malých šlechtičen a „kočičího 

prince“ Radka. Výstava je doplněna informač-

ními panely, interaktivními prvky a soutěží 

o rodinnou vstupenku do expozice Barrandov. 

Na tuto jedinečnou výstavu jste všichni srdeč-

ně zváni. Studio Barrandov vystavuje v Českém 

ráji poprvé.

ZAŽIJTE PRÁZDNINOVÉ 
TURNOVSKÉ LÉTO 2017
Pokud se chystáte vydat do Českého ráje, urči-

tě nevynechejte město Turnov. Po celý červenec 

a srpen je zde připravena bohatá prázdninová 

nabídka pod názvem Turnovské léto.ZA POHÁDKOU NA VALDŠTEJN 
ZVEME VÁS NA JEDINEČNOU VÝSTAVU KOSTÝMŮ ZE STUDIA BARRANDOV 
Z POHÁDEK TOČENÝCH NA HRADĚ VALDŠTEJNĚ A V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ. 
V RÁMCI PROHLÍDKY SE SETKÁTE S KOSTÝMY Z POHÁDKY PRINC BAJAJA, 
KOČIČÍ PRINC, PRINC A VEČERNICE A SERIÁLU ARABELA. 

Hrad Valdštejn

Kadeřavec 18, 511 01 Turnov
Tel.: +420 739 014 104
E-mail: info@hrad-valdstejn.cz

www.hrad-valdstejn.cz 
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Regionální turistické 
informační centrum Turnov
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 366 255
E-mail: info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz

T U R N O V S K É  L É T O  2 0 1 7
Užívejte si po celou dobu prázdnin

Objevujte, hrajte si, nechte se inspirovat. Zažijte Turnov a jeho okolí jinak. Výlety, exkurze, koncerty,
divadla, výtvarné a řemeslné dílny. Každý den v týdnu bohatý program. A samozřejmě i něco navíc...

w w w . i n f o c e n t r u m - t u r n o v . c z

Za pohádkou
na Valdštejn

1. 6. - 31. 8. 2017
Hrad Valdštejn

Výstava kostýmů
z Barrandov Studia

z pohádek točených
na hradě Valdštejně

a v jeho okolí.
Hrad Valdštejn,

Kadeřavec 18, 511 01 Turnov
Tel.: 739 014 104, 733 565 254

e-mail: info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

Pro vodáky je zde stále více oblíbená řeka Plouč-

nice se svými meandry a divokou přírodou. 

Lodě se dají půjčit v Mimoni i okolí. 

Cyklisté zase ocení trasy rozlehlými lesy bývalé-

ho vojenského prostoru Ralsko.

Pro všechny je pak v blízkém okolí mnoho zají-

mavých přírodních i historických památek, 

např. Průrva Ploučnice, zříceniny Hradu Ral-

sko a Děvín, skalní hrad Sloup, zámek Zákupy, 

Pekelné doly a mnoho dalších. 

Přímo v Mimoni můžete navštívit Městské muze-

um, ve kterém, mimo stálé expozice o Mimoni 

a okolí, bude pro vás v letních měsících při-

pravena velká rodinná interaktivní výstava 

„Jak se rodí večerníčky“. V sousedství muzea 

se nachází unikátní historická replika Božího 

hrobu z Jeruzaléma z roku 1625, se kterou vás 

seznámí průvodce. Aktivní návštěvníci mohou 

také vystoupit na vrch Ralsko a navštívit tam 

stejnojmennou zříceninu hradu.

MIMOŇ PŘÍRODNÍ I HISTORICKÁ
MĚSTO MIMOŇ NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU VYŽITÍ JAK PRO AKTIVNÍ, 
TAK I PRO RODINNOU DOVOLENOU. JE IDEÁLNÍM NÁSTUPNÍM 

MÍSTEM PRO CYKLOTURISTIKU, VODNÍ TURISTIKU ČI VÝLETY PO ČETNÝCH 
PŘÍRODNÍCH A HISTORICKÝCH PAMÁTKÁCH. 

Turistické informační centrum Mimoň

Tel.: +420 725 854 377
E-mail: infocentrum@mestomimon.c

www.mestomimon.cz
www.muzeummimon.cz 

•
KO

N
TA

K
T

TE
X

T 
A

 F
O

TO
: M

IM
O

Ň
TE

X
T 

A
 F

O
TO

: T
UR

N
O

V



 czech-tim.cz 15

 TIP NA VÝLET •

LOĎ MARIE 
•  Plavby jsou určené především rodinám s dět-

mi a seniorům.

•  Loď pluje na trase Ústí nad Labem (Vaňov) 

– Cyklokemp Loděnice Brná – Dolní Zálezly 

– Církvice – Libochovany – Velké Žernoseky 

– Píšťany a zpět.

•  Jízdní řád, platný od 3. 6. do 16. 9., je uve-

řejněný na www.amjirousek.cz/lod-marie 

nebo k dostání v Informačním středisku 

města Ústí nad Labem.

•  Oba břehy řeky Labe spojuje v okolí Ústí nad 

Labem pět přívozů. Více informací se dozvíte 

na webu města v sekci Turistům.

LODĚ LABSKÉ PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI 
V RÁMCI DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE
•  Linka 901 pluje z Ústí nad Labem do Litomě-

řic a zpět. Zajímavostí je průjezd technickou 

památkou Masarykovým zdymadlem.

•  Linka 902 pluje z Ústí nad Labem do Hřenska 

a zpět.

•  Lodě nabízí širokou škálu doprovodných 

služeb či tematických plaveb.

•  Na www.labskaplavebni.cz je uveřejněný 

jízdní řád nebo je k dostání v Informačním 

středisku města Ústí nad Labem.

TIP!
Milovníci cyklistiky mohou kombinovat jíz-

du na kole s plavbou lodí. Mezinárodní Lab-

ská stezka vede okolo celé trasy lodních linek 

a nabízí mnoho zajímavostí, např. Píšťanské 

jezero, jednu z nejvyhlášenějších vinařských 

obcí Čech – Velké Žernoseky, kaňonovité 

údolí Labe zvané Porta Bohemica, Masary-

kovo zdymadlo, hradní zříceninu Střekov či 

jeden ze symbolů města – Mariánský most.

POZNEJTE LABSKÉ ÚDOLÍ 
A PORTU BOHEMICU Z LODNÍ PALUBY!
KAŽDOROČNÍ OBLÍBENÉ PLAVBY LODÍ LABSKÝM ÚDOLÍM SI MŮŽETE NA 
ÚSTECKU VYCHUTNAT I LETOS! POPLUJTE S NÁMI!

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
Tel.: +420 475 271 700

www.usti-nad-labem.cz
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V expozici jsou nově instalovány velkoformá-

tové panely s fotodokumentací současného 

stavu dolu Richard. Expozice se nachází ve 

sklepních prostorách pod budovou litoměřické 

radnice. A právě expozice Důl Richard v promě-

nách času společně s vyhlídkovou věží Kalich 

a expozicí Holzmannovy Litoměřice je součástí 

turistického balíčku 3+1 z Litoměřic. Balí-

ček si za zvýhodněnou cenu můžete zakoupit 

v informačním centru na Mírovém náměstí a po 

absolvování tří zmíněných atraktivit vás čeká 

odměna ve formě výtečné kávy nebo limonády 

v Hradní restauraci. 

Další novinkou, kterou nesmíte v Litoměřicích 

minout, je muzeum Křišťálový dotek. Zde si 

můžete prohlédnout unikátní expozici otis-

ků dlaní slavných osobností, které z českého 

křišťálu vytvořil sklář Jan Huňát. V muzeu se 

můžete „dotknout“ až tři desítek autentických 

otisků. Svůj otisk zde zanechali: Sir Nicholas 

Winton, Václav Havel, Jaromír Jágr, Ivan Lendl, 

Madeleine Albrightová, Věra Čáslavská, Arnošt 

Lustig, Steven Seagal, Anastacia, Ringo Starr 

a mnoho dalších významných osobností.

Další atraktivity v Litoměřicích na:

 WWW.LITOMERICE-INFO.CZ
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NOVINKY V LITOMĚŘICÍCH
CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU LITOMĚŘICE PŘICHYSTALO NA LETOŠNÍ SEZÓNU 
ROZŠÍŘENÍ TURISTICKY OBLÍBENÉ EXPOZICE DŮL RICHARD V PROMĚNÁCH 
ČASU, KTERÁ MAPUJE HISTORII VÁPENCOVÉHO DOLU A NACISTICKÉ TOVÁRNY 
RICHARD NACHÁZEJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI LITOMĚŘIC. 
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FENOMÉN TOVÁRNY HELLER & SCHILLER
HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH 

V HORNÍM LITVÍNOVĚ 

Firma Viktora Hellera a Ernsta Schillera začala 

jako jedna z prvních v Československu vyrábět 

mechanické vláčky a autíčka na pérový pohon. 

Výroba hraček začala již v roce 1925 a pokračo-

vala až do roku 1938, kdy majitelé židovského 

původu museli odejít z vedení fi rmy. Na výstavě 

jsou k vidění nejen hračky z plechu, ale i ze dře-

va, poprvé jsou vystaveny hračky z období pokra-

čující výroby v letech 1938-1945, pod vedením 

německé fi rmy Kurt Schmidt & Co. V expozici 

nechybí funkční elektrifi kované kolejiště sesta-

vené z plechových železničních hraček značky 

HUSCH a dioramata s hračkami HUSCH před-

stavující historické události z dějin Českoslo-

venska. 

SRDCERÁJ MICHALA CIHLÁŘE 
A VERONIKY RICHTEROVÉ
Na výstavě jsou k vidění srdce na tisíc způsobů 

jako nadčasový fenomén, srdce ve fotografi ích i 

v dílech vybraných umělců, srdce z lásky i srdce 

jako zboží. A srdce jako symbol vřelého přivítá-

ní…

SOCHY STANISLAVA HANZÍKA
V galerii lze zhlédnout busty známých herců: 

R. Hrušínského, V. Brodského, J. Kemra, 

S. Neumanna nebo oceněná díla v zahraničí 

Svářeč, B. Hrabal. Výstavu doplňují fotografi e 

Josefa Sudka. Některé z vystavených soch se 

objevily v českém fi lmu Pupendo. 

VERONIKA PSOTKOVÁ – BIKINY KLUB
Drátěné plastiky umístěné na nádvoří zámku 

pod názvem Bikiny klub tvoří otevřený „dialog“ 

šesti ženských postav v nadživotní velikosti - 

šest různých typů žen.

VÁNOCE A VELIKONOCE PO CELÝ ROK
Výstava nabízí inspiraci na tradiční i zcela 

netradiční vánoční a velikonoční výzdobu, pře-

hlídku nápadů, řemesel a zručnosti. 

NETRADIČNÍ VÝSTAVY 
V ZÁMKU V LITVÍNOVĚ

LITVÍNOVSKÝ BAROKNÍ ZÁMEK VALDŠTEJNŮ NABÍZÍ NETRADIČNÍ VÝSTAVY

Litvínov

ul. Mostecká čp. 1 
GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E 

www.litvinov.cz
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Pokladna, informace: tel. 603 151 600
Otevřeno: ST–NE 10.00–17.00 hod. 
V ceně vstupného jsou zahrnuty prohlídky všech 
expozic:
dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 
20 Kč, rodinné vstupné 90 Kč. 
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Užijte si každé roční období
pod Krušnými horami

❯ Zámek a muzeum porcelánu
❯ Pohádková země pro děti
❯ Zámecký park s naučnými okruhy
❯ Muzeum hodin
❯ Lázně Evženie
❯ Tři minerální prameny 
❯ Letní aquapark

❯ Zříceniny hradů
❯ Půjčovna loděk, kol a koloběžek
❯ Cyklostezky
❯ Ski areál Alšovka
❯ Vodácká Ohře
❯ Klášterecké hudební prameny
   s Jaroslavem Svěceným

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 359 687
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
Web: www.klasterec.cz

I N Z E R C E
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Dnešní tvář historického městského jádra zdo-

bí nebývalé množství měšťanských domů, cír-

kevních staveb i zbytků středověkého opevnění. 

Ne nadarmo je historická část Kadaně od roku 

1978 městskou památkovou rezervací. Navštívit 

můžete malebné náměstíčko, kde je dominant-

ní památkou gotická radniční věž, přístupná 

v turistické sezóně.

Uprostřed náměstí ční do výšky Sloup Nejsvě-

tější Trojice, nedaleko se nachází barokní měst-

ská kašna a opodál kostel Povýšení sv. Kříže. 

Nesmíme zapomenout ani na nejužší uličku 

v České republice - Katova ulička s nejužším 

bodem 66,1 cm, která ústí na městské hradby. 

Po městských hradbách, s krásným výhledem 

na řeku Ohři, se dá dojít až ke kadaňskému 

hradu. Zde je obyvatelům i turistům otevře-

na knihovna s čítárnou, internetová kavárna 

a muzejní expozice. 

Bezesporu nejvýznamnější památkou je Fran-

tiškánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, 

který je od roku 1995 národní kulturní památ-

kou. Zde se nachází krásné zahrady a muzeum 

se třemi prohlídkovými okruhy. Za zmínku také 

stojí Mikulovická brána (přístupná v letní turis-

tické sezoně) a rozhledna na Svatém vrchu (pří-

stupná celoročně). 

Při procházce podél řeky Ohře je možné si 

odpočinout na Nábřeží Maxipsa Fíka, kde je 

spousta atrakcí nejen pro děti, ale i pro dospělé, 

např. cyklostezka, půjčovna lodiček a pramic. 

Cyklisté mají možnost poznat krásy Kadaně 

a okolí po nově vybudovaných cyklostezkách 

ze sedla svého kola. Pokud ovšem vlastní kolo 

nemají, mohou si tento dopravní prostředek 

pronajmout v Turistickém informačním centru 

Kadaň. V letních měsících můžete využít kadaň-

ské koupaliště s minigolfem, v zimních zimní 

stadion s veřejným bruslením. 

V srpnu se každoročně koná největší a nej-

navštěvovanější městská historická slavnost 

CÍSAŘSKÝ DEN® (26. 8. 2017).

KRÁLOVSKÁ NABÍDKA Z KADANĚ
NEJSTARŠÍ KRÁLOVSKÉ MĚSTO KADAŇ SE VÁM, MILÍ 
NÁVŠTĚVNÍCI, HODLÁ PŘEDSTAVIT JAKO MĚSTO 
MODERNÍ, POHOSTINNÉ A PŘÍJEMNÉ. 

Turistické informační centrum Kadaň

Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
Tel.: + 420 474 319 550
Mobil: +420 725 763 497
E-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz

www.mesto-kadan.cz
www.kultura-kadan.cz
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V Klášterci nad Ohří jako tradičně odstartuje 

letní sezónu festival klasické hudby Klášte-

recké hudební prameny, který trvá od 5. do 

9. 7. průvodcem bude opět známý houslista 

Jaroslav Svěcený. Více na  http://kultura.

klasterec.cz.

Město Louny si letos připomíná 500 let od 

vypuknutí velkého požáru. V létě nabízí večer-

ní výstupy na věž chrámu svatého Mikuláše ve 

dnech 7. 7., 4. 8. a 1. 9. vždy od 20 hodin. Další 

zajímavý večerní program se chystá na pátek 

14. 7. v rámci festivalu Kouzlo světla. Další 

akce najdete na www.louny.eu.

Také letos bude Dolním Poohřím brázdit Kine-

matograf bratří Čadíků. 

Zámek Červený Hrádek u Jirkova – kostý-

mované prohlídky historického zámeckého 

okruhu, a to na 16. 7. a 13. 8. Dne 21. 7. bude 

v zámeckém parku koncertovat folková legen-

da Wabi Daněk.

Zámek Stekník u Žatce – nabídne netradiční 

prohlídky. Třeba hned 5. 7. to budou prohlídky 

s členy hraběcí rodiny Kulhánků z Klauden-

steina a 20. 8. procházka v okolí zámku. Dne 

29. 7. bude na zámku Zahradní slavnost se 

šermíři, kejklíři, divadlem a tancem. www.za-

mek-steknik.cz.

Noční prohlídky zámku – Nový Hrad v Jimlíně 

tzv. Schwarzenberské děsy v sobotu 5. 8. V létě 

zde pokračuje přednáškový cyklus věnovaný 

250. výročí zakoupení zámku rodem Schwar-

zenbergů a výstava kostýmů z pohádek Zdeň-

ka Trošky. Další akce najdete na www.zamek-

novyhrad.cz. WWW.DOLNIPOOHRI.EU

PRÁZDNINY V DOLNÍM POOHŘÍ
KDO BUDE TRÁVIT PRÁZDNINY V REGIONU PODÉL ŘEKY OHŘE, MŮŽE SE 
KAŽDÝ VÍKEND TĚŠIT NA BOHATÝ KULTURNÍ ČI SPORTOVNÍ PROGRAM. 
ZÁMKY V POOHŘÍ OŽIJÍ KOSTÝMOVANÝMI PROHLÍDKAMI A DIVADLEM, 
SLAVNOSTI CHYSTAJÍ I MĚSTA. 
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Po stopách porcelánu v Dubí 
Jako inspiraci na výlet vám představujeme 

několik tipů, které spojují turisticky zajímavá 

místa Teplicka, jejichž společným jmenovate-

lem je porcelán. 

Barokní stopa  Giacoma Casanovy
Státní zámek Duchcov, původně pod názvem 

Dux, je vyhledáván vzhledem ke své bohaté 

historii. V roce 2001 byl prohlášen za národní 

kulturní památku. Zámek vystavěný v období 

baroka na přelomu 17.–18. století, nabízí dvě 

prohlídkové trasy, na kterých můžete objevovat 

sbírky historického porcelánu majitelů z rodu 

Valdštejnů. Dozvíte se zajímavosti kolem Gia-

coma Casanovy, který na zámku strávil posled-

ních třináct let svého života a v Duchcově je 

i pohřben. Světově proslulého svůdce a milov-

níka dodnes na zámku připomíná jeho úmrtní 

křeslo, dochované v autentickém stavu. Vel-

ké sbírky porcelánu zdobily interiéry zámku 

Duchcov již v 18. století. Valdštejnové vytvořili 

na zámku muzeum, které prezentovali svým 

přátelům, výletníkům a zámožným hostům, 

přijíždějícím z nedalekých teplických lázní. 

Unikátní sbírka porcelánu, keramiky a fajánse 

byla Valdštejny vystavována v podobě porcelá-

nových pyramid ve speciálním sběratelském 

kabinetu.

Od královny Judity 
po porcelán s modrou krví
Regionální muzeum sídlí v budově klasicistní-

ho zámku a nachází se v nejstarší čtvrti města 

Teplice. Tady ve 2. polovině 12. století založila 

česká královna Judita klášter benediktinek. 

Teplický zámek nabízí prohlídku muzejních 

expozic věnovaných zdejšímu vývoji keramic-

ké výroby, historickým hodinám, lázeňství, 

umění gotiky, renesance a baroka. V nejatrak-

tivnější expozici o historii výroby porcelánu 

a keramiky na Teplicku najdete slonovinový 

porcelán A. Stellmachera, vynikající exponáty 

fi rmy Amphora nebo klasický fi gurální porce-

lán podnikatele Wahlisse. 

Kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie
Novogotický kostel Neposkvrněného početí 

Panny Marie postavený v letech 1897–1906 

v Dubí patří v Čechách a ve střední Evropě 

vůbec mezi architektonicky ojedinělé památ-

ky. Vzorem pro jeho stavbu se stala památka 

benátské gotické architektury, kostel Santa 

Maria dell‘Orto. Zároveň se ve výzdobě dubské-

ho kostela uplatnily originální stavební prvky 

italské gotiky dovezené z benátského ostrova 

Torcello, které pro výstavbu získal jeho zakla-

datel a donátor hrabě Carlos Clary-Aldringen.

   KŘÍŽEM, KRÁŽEM 
 ÚSTECKÝM KRAJEM

 • TIP NA VÝLET
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Dům porcelánu s modrou krví
Moderní objekt Městského informačního cent-

ra se stálou expozicí porcelánu najdete v Dubí 

v Tovární ulici. Město budovu bývalého dubské-

ho kina revitalizovalo za fi nanční spoluúčasti 

Regionálního operačního programu Severozápad 

a vytvořilo zde reprezentativní multifunkční pro-

stor nazvaný Dům porcelánu s modrou krví.

Prostřednictvím Domu porcelánu s modrou krví 

se Dubí připojilo k mezinárodnímu projektu 

tzv. Porcelánové cesty. Expozice v prvním patře 

seznámí návštěvníka s tradicí výroby porcelánu 

v Podkrušnohoří se zvláštním důrazem na pro-

dukci porcelánu v Dubí, která zde pokračuje již 

od roku 1864. Kromě světoznámého cibuláku 

zde také uvidíte fi gurální porcelán manufaktury 

Royal Dux Bohemia v Duchcově nebo originální 

autorská díla vytvořená v Dubí v rámci každoroč-

ních porcelánových sympozií. Městské informač-

ní centrum zřízené v přízemí objektu pak posky-

tuje veškeré informační a turistické materiály 

o Dubí a blízkém okolí. Zprostředkovává komen-

tované prohlídky kostela Neposkvrněného početí 

Panny Marie v Dubí a exkurze do výroby Českého 

porcelánu, a. s.

Dům porcelánu s modrou krví nabízí:

• Možnost objednání exkurzí do porcelánky včet-

ně obědů v závodní jídelně, workshopů, komen-

tovaných prohlídek dubského kostela

• Galerie porcelánu

• Multifunkční prostor sloužící k pořádání před-

nášek a krátkodobých výstav

• V blízkosti podniková prodejna 

porcelánu

České Středohoří 
láká na církevní turistiku
Návštěvníci Litoměřic mohou v létě zavítat 

do několika kostelů. Komentované prohlídky 

vybraných chrámů a Diecézního muzea i gale-

rie v Litoměřicích začínají už koncem června. 

V turistické sezóně je jimi provedou školení prů-

vodci z řad studentů historie Filosofi cké fakul-

ty Univerzity Karlovy v Praze. Okruh zahrnuje 

šest zastávek: katedrálu sv. Štěpána, děkanský 

kostel Všech svatých, kostel sv. Jakuba, kostel 

Zvěstování Panny Marie a diecézní muzeum, 

ale také městskou vyhlídku Kalich na budově 

radnice, kde mj. sídlí infocentrum. Letošní rok 

zve za památkami baroka, proto budou novin-

kou pracovní listy pro děti, v nichž je sv. Zdi-

slava a sv. Štěpán provedou barokními objekty 

na tomto okruhu. Návštěvníci se s nimi budou 

setkávat do 17. září.

České Švýcarsko
Léto je tady a s ním i prázdniny a čas rodin-

ných výletů. České Švýcarsko je dobře 

dostupné jak po vlastní ose, tak pro turis-

ty, kteří dají přednost veřejné dopravě. 

Pokud si prostudujete jízdní řády a výhodné 

jízdenky, zjistíte, že automobil často nebudete 

vůbec potřebovat.

Tip na výlet do České Kamenice
V nadmořské výšce 544 m stojí na Zámec-

kém vrchu nad městem Česká Kamenice 

stojí zřícenina středověkého hradu, ze kte-

rého se dochovala část obvodového zdiva 

a paláce. Koncem 90. let byla zřícenina 

upravena na rozhlednu, ze které je vel-

kolepý výhled na krajinu Českosaského 

Švýcarska a Lužických hor. Zřícenina je 

návštěvníkům trvale přístupná.

Poloha hradu: 

50° 47‘ 28.77“ N, 14° 26‘ 0.3228“ E

Městské informační centrum Dubí

Tovární 620/15A, 417 01  Dubí
FB: www.facebook.com/dumporcelanusmodroukrvi
E-mail: info@infocentrum-dubi

www.infocentrum-dubi.cz
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Do barokní a klasicistní podoby zámek přesta-

věl významný rod Harrachů, který jej vlastnil 

do roku 1941. V současné době se napůl zde-

vastovaný zámek otevírá vždy na letní sezónu.

Návštěvníci si uvnitř mohou prohlédnout 

velkoformátové fotografi e s původním inte-

riérem, expozici 

loutek na téma 

jesenické pověsti 

či expozici výtvar-

ných prací ZUŠ 

Rýmařov a školek 

a škol Rýmařov-

ska. U zámku se také každoročně pořádá řada 

kulturních akcí (letní kina, hudební festivaly, 

čtení aj.).

Z GOTICKÉ TVRZI ZÁMEK 
ZÁMEK V JANOVICÍCH, PŮVODNÍ POZDNĚ GOTICKOU TVRZ, POSTAVIL 
V LETECH 1520-30 ZÁSTAVNÍ PÁN PETR ZE ŽEROTÍNA. KRÁLOVSKÉ PANSTVÍ 
ZAKOUPIL ROKU 1583 DO DĚDIČNÉHO DRŽENÍ VZDĚLANÝ ŠTÝRSKÝ ŠLECHTIC 
FERDINAND HOFFMANN Z GRÜNBÜCHLU, KTERÝ ZMĚNIL TVRZ NA PŘÍJEMNÝ 
RENESANČNÍ ZÁMEK. 

13. 7. – Letní kino – Petrolejové lampy
17. 8. – Letní kino – Ucho
19. 8.  –  Rýmařovská Skatastrofa 
      www.svcrymarov.cz

Otevírací doba zámku: červen–září 
út, čt, so:  zpřístupnění  galerie – 13–14:00, 15–16:00
– komentované prohlídky – 14–15:00, 16– 17:00
stř, pá, ne: zavřeno

PROGRAM•AKCE NA ZÁMKU:

Informační centrum při Městském muzeu 
Rýmařov, p.o. 

náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov
E-mail: icko@inforymarov.cz
Tel.: +420 554 212 381

www.inforymarov.cz
www.rymarov.cz

www.muzeumrymarov.cz
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Komentované prohlídky města 
Od 5. 7. do 30. 8. vždy každou středu bude pro-

bíhat od 13:30 hod. hodinová prohlídka měs-

tem, při které budou k vidění nejvýznamnější 

památky města Litovel. Prohlídková trasa začí-

ná před informačním centrem a je zdarma.

Cyklovýlety Litovelským Pomoravím
CHKO Litovelské Pomoraví je ideální oblast pro 

cykloturistiku a nabízí širokou nabídku cyk-

lotras. Komentované cyklovýlety s průvodcem 

se budou konat v těchto termínech: 27.6., 9.7., 

11.7., 25.7., 6.8., 15.8. 29.8. a 12.9. Sraz účastní-

ků na náměstí před TIC (budova Záložny). Zdar-

ma, cca 20 – 30 km trasy nenáročným terénem. 

Vlastní kolo podmínkou.

Výstupy na radniční věž
Novinka - Pepin z Hané provází v hanáčtině náv-

štěvníky hlasem posledního hlásného Josefa 

Jiránka. Od června do září probíhají prohlídky 

radniční věže od pondělí do neděle vždy v 10, 11, 

13, 14, 15 a v 16 hod. Prohlídka věže je pro sku-

pinu od 3 osob. Plné vstupné 40 Kč, zlevněné 

20 Kč.

Kaple sv. Jiří
Pro veřejnost otevřena od července do srpna 

denně kromě pondělka, od 9:30 do 16 hod.

Výstava - Klobouky od Marie
Od 28.6. do 13.10. probíhá výstava vlastnoruč-

ně vyráběných klobouků od paní Marie Mazán-

kové ve výstavních prostorách Turistického 

informačního centra Litovel. Výstava je přístup-

ně denně od 9 do 17 hod., vstupné zdarma.

Zážitková karta  – Karta, která opravňu-

je získat zvýhodněné vstupné na význam-

né atraktivity v Litovli. Po zakoupení plné 

vstupenky pro dospělou osobu zlevněné 

vstupné na ostatní památky. S kartou tak 

lze navštívit radniční věž, Muzeum Litovel, 

Muzeum harmonik a městské koupaliště. 

Karta má platnost týden od vystavení.

Přírodní koupaliště – biotop
Výjimečná kombinace přírodního koupání 

a bazénu se zdravou vodou bez chemie čiš-

těnou speciálními rostlinami. Zábavné i rela-

xační prvky, nechybí dětské brouzdaliště, 

bufet a půjčovna sportovního náčiní. Otevře-

no v letní sezónu denně od 9 do 19 hod.

Turistické informační centrum Litovel
náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel
Tel.: +420 585 150 221, 721 269 146
E-mail:  tic@litovel.eu

www.litovel.eu

•
KO

N
TA

K
T

TE
X

T 
A

 F
O

TO
: T

IC
 L

IT
O

VE
L

  PRÁZDNINOVÁ LITOVEL

TIM doporučuje navštívit:
• Benediktinské opatství sv. Václava 

• Muzeum Broumovska 

• Dřevěný kostelík Panny Marie  

• Pivovar Broumov  

• Broumovské stěny 

• Ruprechtický Špičák

BROUMOVSKEM NAŽIVO
UŽIJTE SI HO NA VLASTNÍ KŮŽI! BROUMOVSKO NABÍZÍ NESČETNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
K PROŽITÍ PŘÍJEMNÉ POZNÁVACÍ I AKTIVNÍ DOVOLENÉ. SPOJTE POBYT 
V BROUMOVĚ S AKTIVNÍ TURISTIKOU NEBO KULTURNÍM ZÁŽITKEM. 

Informační centrum Broumovska

Mírové náměstí 105, 550 01 Broumov
+420 491 524 168
info@broumov.net
info2@broumov.net
info3@broumov.net

www.broumov-mesto.cz
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Zámek Janovice
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Před dvěma lety se díky úsilí místních obyvatel 

vrátila výroba piva do bývalého areálu pivova-

ru. Pivo totiž k městu patřilo odjakživa a tradi-

ce jeho vaření sahá do 13. století. Pivo se zde 

začalo vařit v roce 1278 za krále Rudolfa I., kte-

rý udělil městu Znojmu právo várečné a mílo-

vé. Pivo se zde vařilo téměř 300 let, až do roku 

2009, kdy byla výroba přerušena. 

Následně po šestileté odmlce se opět výroba 

piva vrátila. Nová Expozice pivovarnictví je 

zaměřena na historii a tradici místní výroby piva 

a seznamuje návštěvníky se surovinami potřeb-

nými pro výrobu piva a s historií vaření piva od 

nejstarší doby až po současnost. Expozice se 

nachází v nejzajímavější budově areálu bývalé-

ho pivovaru, přístupné z ulice Hradní. 

Technologické zařízení pochází z roku 1930, je 

vyrobené ve Škodových závodech v Plzni a tvo-

ří jádro expozice. V roce 2010 bylo prohlášeno 

kulturní památkou.

Do jednoho z exponátů – scezovací kádě může 

návštěvník i vstoupit a prohlédnout si ji zevnitř, 

kde se formou videosekvence seznámí s histo-

rií znojemského pivovaru. 

Komentovaná prohlídka s průvodcem je dopl-

něna o historii pivovarnictví ve Znojmě. Pro 

děti je připraven dětský koutek, kde si mohou 

i zasoutěžit s pivní kvasinkou.

Otevírací doba: duben–říjen

 denně od 9:30 do 17:30 hodin

WWW.EXPOZICEPIVOVARNICTVI.CZ

 ZNOJMO LÁKÁ NA PIVO!
SKUTEČNĚ MĚSTO ZNOJMO, VYHLÁŠENÉ JAKO MORAVSKÁ MEKA VÍNAŘSTVÍ, 
AKCEMI SPOJENÝCH S OCHUTNÁVKOU VÍNA, ROZŠIŘUJE NABÍDKU O NOVOU 
EXPOZICI PIVOVARNICTVÍ V AREÁLU BÝVALÉHO ZNOJEMSKÉHO PIVOVARU.
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Mezinárodní kytarový festival, Mikulovské 

výtvarné sympozium „dílna“, gastronomická 

a hudební přehlídka Festival národů Podyjí, 

festival barokního divadla Moravský Parnas, 

Mikulovské pivobraní, Foklorní festival Souse-

dé a festival nepopulární hudby Eurotrialog, to 

vše přináší Mikulovské léto.  

Ve dnech 6. a 7. července se nově do Mikulo-

va sjedou pouliční umělci z širého okolí, aby 

dokreslili atmosféru krásného města, oživili 

veřejný prostor a dodali mu nový rozměr. První 

ročník festivalu pouličního umění LA STRADA 

má ukázat, že živé vystoupení v ulicích k měs-

tu pod Pálavou patří a dokáží ještě lépe roze-

hrát jeho malebná zákoutí. Těšit se můžete 

na hudebníky, divadlo pro děti i dospělé nebo 

klauniády. 

V Mikulově každý prázdninový den zve 

v 18 hodin Turistické informační centrum 

Mikulov na prohlídky města. Velmi populár-

ní jsou noční prohlídky, které probíhají vždy 

v úterý v jeskyni Na Turoldu, každou středu 

večer kostýmovaní průvodci čekají na zámku. 

Galerie Efram každou prázdninovou středu 

pořádá dětské dílny, na kterých malí umělci 

mohou tvořit na motivy mikulovských židov-

ských pohádek. Po programu naváže od 19.00 

hodin komentovaná večerní prohlídka židov-

ského hřbitova.

Pálavské vinobraní slaví sedmdesátiny, 

duchem však nestárne. Jubilejní 70. ročník 

Pálavského vinobraní v Mikulově nabídne 

o druhém zářijovém víkendu program plný 

hudebních hvězd, moravské víno ve všech 

podobách, folklór a především zábavu.

Kompletní nabídku a podrobnější informace 

naleznete na www.mikulov.cz.

MIKULOV – LÉTO S VŮNÍ JIHU 
LÉTO V MIKULOVĚ BUDE PESTRÉ, NABÍZÍ ŘADU KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH A GASTRONOMICKÝCH AKCÍ. NA SVÉ SI 
PŘIJDOU ZÁJEMCI O MEZINÁRODNÍ KUCHYNI, ZNALCI PIVA 
A VÍNA, KVALITNÍ HUDBY, FOLKLORU, DIVADLA ČI UMĚNÍ. TE
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Do Přerova přilákají už tradičně Svatovavřinec-

ké hody, které vypuknou první srpnový víkend. 

Od pátku 4. do neděle 6. srpna bude město žít 

hudebními vystoupeními, historickým průvo-

dem nebo jarmarkem.  Přerov ale bude přes 

prázdniny „tepat“ i Hudebním létem na hra-

dbách, které už vloni strhlo tisíce hudbymi-

lovných lidí, kteří sem pravidelně vždy v úterý  

večer přišli „zapařit“ do romantického místa 

pod hradbami, kde probíhal bezplatný mul-

tižánrový festival. A nejinak tomu bude i letos. 

Bude se tu hrát, zpívat, tancovat, pít pivo  - než 

na město padne tma. „Přerov si bude v tomto 

čase připomínat i svého rodáka, který rovněž 

miloval muziku a dobré pití – ale také literární 

tvorbu. Letos si totiž připomínáme 100. výročí 

narození básníka Josefa Kainara a těšíme se na 

hned několik zajímavých kulturních akcí spo-

jených s jeho jménem,“ říká Pavla Roubalíková 

z přerovského magistrátu.

A v centru města zůstáváme i s další nabíd-

kou, s níž přichází Muzeum Komenského, kte-

ré láká na prohlídku zámku, v němž kdysi žil 

i Karel starší ze Žerotína, ochránce a mecenáš 

J. A. Komenského. Zámecké komnaty tam ale 

nečekejte – zámek nabízí výhradně zajímavé 

expozice. „Návštěvníci si mohou projít jak stá-

lé výstavy, tak i ty krátkodobé. Specialitou jsou 

rekonstrukce dobových školních tříd, expozi-

ce Archeologie Přerovska, Památník Komen-

ského, Národopis Hané a hanáckého Záhoří, 

ale také expozice Entomologie a mineralogie,“ 

konstatuje pracovnice muzea Romana Nitková. 

A zároveň připomíná, že z aktuálních výstav 

bude k vidění ta s názvem „Poklady z hůry aneb 

Jak se žilo na Hané “, dále pak výstava „Houby, 

kam se podíváš!“, která je provázána s výstavou 

MYKOKOSMOS, jež je k vidění v ornitologické 

stanici, která spadá pod muzeum a nachází se 

v Bezručově ulici.

Z Přerova je to už jen skok do Lipníka nad Beč-

vou - města, které nabízí po celou turistickou 

sezónu prohlídky s průvodcem. „Každý všední 

den - kromě pondělí - mohou zájemci navštívit 

památky, které nejsou běžně přístupné - napří-

klad zvonici s unikátním historickým strojem 

věžních hodin. Neméně zajímavá je i prohlídka 

kostela Církve československé husitské –  býva-

lé synagogy, židovských hřbitovů či střešní 

zahrady, pod níž se nachází galerie Konírna,“ 

podotýká Žaneta Valentová z městského úřa-

du. Připomíná i to, že Lipník coby kovářské 

město láká rovněž na exteriérovou výstavu 

s názvem Kov ve městě, v rámci níž předsta-

vují svou tvorbu Igor a Kristián Kitzbergerovi. 

„A zapomenout nesmíme ani na prázdninové 

pátky, které budou patřit hudbě, jež bude znít 

v nově otevřené kavárně Konírna v zámeckém 

parku,“ připomíná Žaneta Valentová. A dru-

hým dechem zve i na Svatojakubské hody, které 

ve dnech 21. až 23. července lákají na bohatý 

kulturní program. V sobotu 16. září budou ve 

městě přístupné vybrané památky v rámci Dnů 

evropského dědictví. Během celého září budou 

mít návštěvníci města možnost zhlédnout část 

putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“, kte-

rá bude umístěna v areálu zámeckého parku.

A když už turisté zavítají do Lipníka, neměli 

by opomenout vyšlápnout si na hrad, který se 

vznosně tyčí nad městem. Majestátní Helfštýn 

má co nabídnout – kromě prohlídky středově-

kého sídla si zájemci mohou vybrat z více než 

dvou desítek kulturních a společenských akcí. 

„Na své si tradičně přijdou milovníci historie, 

řemesel, divadla i sportu. Zveme na Helfštýn-

ské ateliéry, které představí profese muzej-

ních pracovníků. Součástí programu budou 

odborná stanoviště, výtvarné dílny, seznámení 

se se zákulisím práce archeologů, kurátorů či 

výstavářů,“ shrnul kastelán hradu Jan Lauro. 

Připomněl, že zajímavá bude i sezónní expozice 

Kovářský virtuos Claudio Bottero, která prezen-

tuje v hradní galerii výběr zhruba šesti desítek 

mistrových kreseb. A hrad bude i vonět - celý 

červenec totiž provoní III. nádvoří experimen-

tální kávové dílny. 

MORAVSKÁ BRÁNA 
– HROMADA LETNÍCH ZÁŽITKŮ
NA PÁR KILOMETRECH 
MORAVSKOU BRÁNOU PROSVIŠTÍ I LETOS VÍTR, KTERÝ S SEBOU PŘINESE 
SVĚŽÍ NABÍDKU CELÉ ŘADY NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ. NA TURISTY, KTEŘÍ 
SEM ZAVÍTAJÍ, ČEKÁ TAKŘKA PROSTŘENÝ STŮL – STAČÍ SE NATÁHNOUT 
A OBČERSTVIT SE TÍM NEJLEPŠÍM, CO LETOS DO LETNÍ NABÍDKY PŘIVÁLO.  
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Helfštýn Lipník nad Bečvou 

– Paganini, 

socha Igora Kitzbergera

Lázně Teplice n. Bečvou
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Při putování Morav-

skou branou by byl 

hřích nezavítat na 

Hranicko. Návštěvní-

ky zcela jistě uchvá-

tí historické cent-

rum města Hranice 

s bohatou architek-

turou měšťanských 

domů. „Hostům, kteří 

k nám zavítají, nabízí-

me komentované procházky městem s průvod-

cem, výstupy na 38 metrů vysokou radniční věž, 

expozici historických zbraní, v Muzeu na zám-

ku uvidí model města, mají možnost navštívit 

Galerii Synagogu nebo výstavní prostory Staré 

radnice s gotickým sálem,“ zve do města Lenka 

Dočkálková z Turistického informačního centra 

Hranice. Zdůrazňuje, že novinkou letošní sezó-

ny budou rovněž komentované prohlídky vojen-

ských ústavů. 

Z Hranic jsou už takřka na dohled také lázně 

Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jes-

kyně a propast, která se může těšit nejen z pří-

domku „nejhlubší v České republice“. A všechna 

tři místa se mohou stát cílem pěkných výletů. 

„Lázně Teplice nad Bečvou se letos pyšní nově 

opraveným funkcionalistickým domem Praha 

– pro návštěvníky jsou připraveny speciální let-

ní dovolenkové pobyty. Jsem přesvědčena, že 

bude zážitek bydlet právě v tomto meziválečném 

architektonickém skvostu,“ říká Jana Cichrová. 

A marketingová pracovnice lázní i připomíná, 

proč a s čím by právě k nim měli lidé zavítat: 

„Specializujeme se na léčbu kardiovaskulárních 

chorob, součástí našich lázní je Odborný léčeb-

ný ústav pro kardiorehabilitaci, který je dokonce 

prvním zařízením svého druhu v České republi-

ce. Kromě srdce a cév zde léčí také onkologické 

nemoci, nemoci z poruch látkové výměny a žláz 

s vnitřní sekrecí, vysokého krevního tlaku a dal-

ších civilizačních chorob. Specializujeme se rov-

něž na léčbu pohybového aparátu a nervových 

onemocnění.“ 

A srdce je možno potěšit i v jeskyních, které se 

nacházejí rovněž v Teplicích a zejména v hor-

kém létě jsou příslibem příjemného chladu. 

„Unikátní výzdobu Zbrašovských aragonitových 

jeskyní tvoří raftové stalagmity, keříčky minerá-

lu aragonitu či „koblihové“ povlaky na stěnách. 

Od července do konce října mohou návštěvníci 

v podzemních prostorách shlédnout i výstavu 

z oboru uměleckého sklářství,“ sděluje vedoucí 

jeskyní Barbora Šimečková.  Nedaleko jeskyní 

pak leží Hranická propast – od loňska také nej-

hlubší zatopená propast světa. „Na panelech 

naučné stezky se lidé dozvědí aktuální infor-

mace a z vyhlídkové plošiny mohou obdivo-

vat suchý jícen, hluboký 69,5 metrů. Propast 

pokračuje několikasetmetrovými hlubinami 

zaplavenými kyselkou, jejichž potápěčský prů-

zkum stále pokračuje,“ prozradila na závěr Bar-

bora Šimečková.

Tak co, „proletíte“ v létě Moravskou bránu? Více 

informací naleznete na webech:

WWW.PREROV.EU
WWW.PREROVMUZEUM.CZ
WWW.MESTO-LIPNIK.CZ
WWW.HELFSTYN.CZ
WWW.MESTO-HRANICE.CZ
WWW.LTNB.CZ
WWW.CAVES.CZ
WWW.HRANICKAPROPAST.CZ

Hranice – zámek

Přerov - Muzeum 

Komenského

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Lipník nad Bečvou 

Přerov– historický průvod během Přerovských Svatovavřineckých hodů

Hranice – kaple sv. Barbory



VE FRÝDKU MÍSTKU

Prohlédn te si královnu všech
kostel , jedinou v Moravskoslez-
ském kraji, baziliku minor

Královna všech kostel byla povýšena
papežem Janem Pavlem II. na baziliku 
minor v roce 1999 a je jednou z patnácti
bazilik v eské republice. Velkým
p ekvapením bude možnost nahlédnout 
také do krypty, která skrývá r zná 
tajemství – prohlídky krypty pouze
dle p edchozí domluvy s pr vodcem.
Nechte se unést její krásou.

Jste zv daví, jak se vyrábí sv -
tov známý zázrak z medu? 
Nahlédn te pod pokli ku výrob-
ního procesu medového dortu 
Marlenka vyráb ného podle sta-
roarménské rodinné receptury

B hem prohlídky se seznámíte s historií
a vývojem spole nosti, nahlédnete
do unikátního výrobního procesu medo-
vého dortu Marlenka, medových kuli ek
a dalších výrobk . Sou asn  se m žete
t šit na ochutnávku všech medových 
dobrot, v etn  originální kávy
MARLENKA Café.

Radegast vás zve na správn
ho ké pivo, které va í už více než 
ty icet let dle p vodní receptury

Prohlídka pivovaru Radegast
v Nošovicích za íná v Návštevnickém 
centru –Radegastov  svatyni. Zde se 
seznámíte s historií pivovaru, varním
procesem a vším, co zna ka Radegast d lá.
Zhlédnete také nap . sladovnu, varnu,
a pokud jste zv daví, jaká je kapacita
stá írny za hodinu, nenechte si rozhodn
tuto exkurzi ujít, budete mile p ekvapeni.
Na záv r prohlídky vás eká ochutnávka
správn  ho kého piva Radegast.

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM VE FRÝDKU≈MÍSTKU

Bazilika minor
Jak se vyrábí
Marlenka?

Exkurze do pivovaru
Radegast

Toužíte zažít netradi ní výstup na Lysou horu? Chcete se o ní dozv d t
více? Zajímá vás její historie i sou asnost?

Tak obujte boty a poj te netradi n  s pr vodcem až na její 
vrchol zahlédn te t eba až vzdálené tatranské štíty!

Zažij Lysou horu jinak
a vystoupej na vrchol s pr vodcem!

Termíny výstup : 17. 6.  |  1. 7.  |  11. 7.  |  18. 7.  |  29. 7.  |  5. 8.  |  15. 8.  |  26. 8.  |  9. 9.  |  23. 9. 2017 

Nutná rezervace p edem nebo skupiny na objednávku: +420 603 264 058, info@beskydy-info.cz

24 červenec–srpen  2017
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Oslavy potvrzení městských práv • dudy od 
folkloru po rock – strakonické i mezinárodní 
• historický program na strakonickém hradě 
– kejklíři, mušketýři, muzikanti, šermíři • 
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK • 
scéna u pivovaru – dechová hudba – Josef Zíma, 
Duo Adamis, Nektarka, Budvarka • koncerty 
– Clamortis, Wabi Daněk, O5 a Radeček, Adam 
Mišík • světelná a ohňová show

Slavnosti25.-27. 8. 2017 mesta
Městské informační centrum

Zámek 1, 386 01  Strakonice 
Tel.: +420 380 422 744
E-mail: infocentrum@meks-st.cz
Otevírací doba: květen–září  Po-Ne  9–17 hod.

•
KO

N
TA

K
T

12. 6.–15. 9.  Výstava SVĚT  KOSTIČEK – exponáty ze 
750 000 dílků stavebnice Lego

9. 7.    Prohlídka města za úplňku 
19. 8.   Vzpomínková motocyklová soutěž Šuma-

vou  (stroje značky ČZ)
21. 8.    Běh městem Strakonice (test pro všechny)
9. 9.   Velký letecký den 

Více na WWW.STRAKONICE.EU
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•DALŠÍ LETNÍ AKCE

Návštěvníci se mohou opět těšit na exotické 

taneční a hudební soubory i na tradiční zástup-

ce domácího folklóru. Hlavní program Meziná-

rodního folklorního festivalu Šumperk 2017 se 

bude odehrávat v prostorách Pavlínina dvora, 

doplňkový program proběhne na malé scéně 

v sadech 1. máje „u sovy“. Návštěvníci festiva-

lu mohou očekávat účinkující soubory ze sou-

sedního Slovenska, nedalekého Kypru, Srbska, 

Portugalska, Francie, ale i Alžíru, Turecka a také 

vzdálené Číny. 

V době konání festivalu bude turistická sezóna 

v Šumperku v plném proudu. Přístupná bude 

radniční věž, expozice Čarodějnické procesy 

v Geschaderově domě a klášterní kostel Zvěs-

tování Panny Marie. V informačním centru 

v budově divadla na Hlavní třídě budou také 

každodenně k dispozici průvodci na komen-

tované prohlídky městem, kteří návštěvníky 

seznámí s dějinami Malé Vídně, jak se Šumper-

ku přezdívalo v 19. století.   

DO ŠUMPERKA NEJEN ZA FOLKLOREM
LIDOVÝMI TANCI, MUZIKOU A OBYČEJI ČESKÝCH ZEMÍ 
I ŠIROKÉHO SVĚTA OŽIJE V POLOVINĚ SRPNA CELÝ ŠUMPERK. 

SEDMADVACÁTÝ ROČNÍK OBLÍBENÉHO MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO 
FESTIVALU SE USKUTEČNÍ OD 16. DO 21. SRPNA. 

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 14
Šumperk, 787 01
GPS: 49°57‘56.390‘‘N, 16°58‘35.987‘‘E 
Tel.: +420 583 214 000
E-mail: ic@sumperk.cz

www.infosumperk.cz
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Region je bohatý na 

památky z renesanční-

ho a barokního období. 

Setkáte se u nás s vod-

ními mlýny, starobylý-

mi kostely a kláštery, 

poutními místy, zámky 

i zámečky a židovskými 

hřbitovy.

Na celé léto je v Dačicích připravený kulturní 

program. Léto na náměstí – to jsou písničky, 

divadla, řezbářské sympozium, kovářské dny, 

herny pod širým nebem, a to všechno v krás-

ném prostředí Kancnýřova sadu v samotném 

srdci města.  

Novinkou letošní turistické sezóny je Stezka 

hajného Kázka vybudovaná v příměstském lese 

a milovníci fauny a fl óry se mohou vydat po 

naučné stezce po přírodních zajímavostech.   

K tradičním lákadlům Dačic 

patří krásný zámek s parkem, 

příběh první kostky cukru na 

světě, ale i letecké muzeum 

nebo moderní městské kou-

paliště. Nevěříte? Přijeďte se 

podívat. 

PŘIJEĎTE SI UŽÍT LÉTO DO DAČIC
DAČICE NÁLEŽÍ HOROPISNĚ DO ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY A JSOU VSTUPNÍ 
BRANOU DO ZAJÍMAVÝCH TURISTICKÝCH OBLASTÍ PODYJÍ, NEDALEKÉ ČESKÉ 
KANADY A REGIONU RENESANCE. NA SVÉ SI PROTO PŘIJDOU VYZNAVAČI 
PĚŠÍ TURISTIKY, CYKLOTURISTÉ I OBDIVOVATELÉ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ. 

2. 7.   Zahájení léta na náměstí – velká 
show  

4. – 16. 7.   Za dačickou kostku cukru – kulturní 
festival na zámeckém nádvoří

22. 7.    Dačický košt – ochutnávka vín, piva 
a regionálních produktů

3. 8.    Kimo Hussey a mezinárodní allstars 
– světová špička v hraní na ukulele

12. 8.    Prázdninové hraní Pod Lipkami – her-
na pod širým nebem

14.–19. 8.   Dačická řežba – řezbářské sympozium

19. 8.  Country fest Dačice

21.–24. 8.   Kovářské dny – kovářské sympozium

•PRÁZDNINOVÁ TOP NABÍDKA: 

Infocentrum Dačice

Palackého nám. 1/I, 380 13  Dačice
Tel.: +420 384 401 265
E-mail: info@dacice.cz

www.dacice.cz 
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Hlavním tahounem hudebního programu bude 

Lenka Dusilová s Baromantikou, dalšími účin-

kujícími pak budou třeba muzikant Vlasta Hor-

váth s kapelou nebo kapela Čankišou.  Slavnos-

ti se uskuteční díky podpoře z  projektu Oranžo-

vý rok 2017 se Skupinou ČEZ a ve spolupráci 

s Pivovarem Protivín.

Město ale bude žít kulturou po celé léto. V čer-

venci a v srpnu se nábřeží promění v kulturní 

a společenskou promenádu plnou zábavy, rela-

xace, ale i vzdělávání. Kulturní léto u řeky tak 

nabídne grilování a piknik, cestovatelské před-

nášky, kubánskou tančírnu, koncerty, divadlo, 

literaturu a výtvarné umění, nebo bleší trh.  

Startujeme v sobotu 1. 7., kdy se uskuteční akce 

s názvem Grill & chill. Roztopíme grily, namí-

cháme drinky a užijeme si pohodovou atmosfé-

ru letního podvečera. Sledujte web www.kultu-

ratyn.cz nebo FB Vltavotýnsko.

Výlet do Týna můžete spojit s návštěvou uni-

kátního zámku v Kolodějích nad Lužnicí, kam 

lze doplout lodí po splavněné Vltavě. Milovníky 

venkova nadchne Zemědělské muzeum v Netě-

chovicích a děti i dospělí si užijí i Přírodověd-

né muzeum na Semenci. Sportovně založení 

pak budou nadšení z cyklostezky podél Vltavy 

a z nově zrekonstruovaného koupaliště v Týně 

nad Vltavou, které nabízí bezbariérový areál 

s vyhřívanou vodou. Víceúčelový bazén je roz-

dělen na dětskou, relaxační a plaveckou část. 

Zkrátka a dobře, v Týně nad Vltavou si to užije 

každý!

LÉTO NA VLTAVOTÝNSKU
VYRAZIT TOTO LÉTO NA VLTAVOTÝNSKO SE ZDÁ JAKO TEN NEJLEPŠÍ 
NÁPAD. SLAVNOSTI MĚSTA V TÝNĚ NAD VLTAVOU PROBĚHNOU 22. 7. 

2017 A PŘIPOMENOU VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO LOUTKÁŘE MATĚJE KOPECKÉHO 
(1775-1847), JEŽ BYL BYTOSTNĚ SPJAT S VLTAVOTÝNSKEM. 

Informační centrum Týn nad Vltavou

Náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou
E-mail: infocentrum@kultura.tnv.cz

www.kulturatyn.cz
FB: Vltavotýnsko
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Ve městě můžeme doporučit návštěvu hra-

du, zámku, kostela, kláštera, hrobky, kovárny, 

koželužny, rezidence či barokní lékárny. Na 

náměstí můžete posedět u pěkné kašny, obklo-

pené stromy, kde je za pěkného počasí příjemné 

posedět. Na turistických stezkách a cestách je 

pěkně od jara do podzimu a romantické procház-

ky bez mapy můžeme u nás jen doporučit.

Novohradskou galerii Koželužna najdete v objek-

tu bývalé tzv. koželužny. Galerie je tak trochu 

ukrytá na cestě z náměstí k hradu, ale navedou 

vás dřevěné poutače. Ačkoliv název trochu zavá-

ní kůží, objevíte zde krásný interiér – sálek s kle-

nutými stropy v přízemí a dvě patra výstavních 

prostor. V průběhu roku se tady  konají výstavy, 

tvůrčí aktivity a doprovodný program k výsta-

vám. Pravidelně se zde pořádají i tvůrčí a výtvar-

né dílny pro děti a v letních měsících zde  najde 

snad každý svoji „tvořivou parketu“  prostřednic-

tvím letních výtvarných kurzů. 

NOVOHRADSKO vás nadchne svojí přírodou 
NOVÉ HRADY BYLY DŘÍVE MĚSTEM POHRANIČNÍM, PAK PŘÍHRANIČNÍM 
A DNES JE MĚSTEM BEZ HRANIC. LEŽÍ ZHRUBA 35 KM JIHOVÝCHODNĚ OD 
ČESKÝCH BUDĚJOVIC, A COBY KAMENEM DOHODIL JSTE V RAKOUSKU.

Kulturní a informační centrum Nové Hrady

náměstí Republiky 46
Tel.: +420 386 362 195
Mob.: +420 602 150 208
E-mail: kic@novehrady.cz
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Letošní Táborská setkání jsou věnovaná 580. 

let povýšení Tábora na královské město!

Historické centrum Tábora s několika náměs-

tími, křivolakými uličkami i bohatou zelení za 

městskými hradbami ožívá na tři dny dávnou 

historií první poloviny 15. století. Časem, kdy 

se vlády nad městem ujal husitský vojevůdce 

Jan Žižka z Trocnova. Také nyní, po téměř šes-

ti stovkách let každoročně symbolicky přebírá 

slavný hejtman vládu nad Táborem. Za rachotu 

bubnů a světel pochodní ho přitom doprovází 

zástup jeho husitských bojovníků.

Po slavnostním zahájení si už stačí vybrat, zda 

zavítáte ke stánku s medovinou a chlebem se 

škvarky, nebo dáte přednost vybraným středo-

věkým lahůdkám v některé z útulných taveren. 

Programový „jídelníček“ je také nepřeberný 

– ohňostroj; průvody v historických kostýmech; 

středověký jarmark; žebrácká ulička; koncerty 

duchovní, středověké, ale i současné hudby; 

vystoupení skupin historického šermu; rytíř-

ský turnaj na koních; divadla pod širým nebem; 

výstavy; hry a soutěže pro děti. Pro náctileté 

bude lákadlem Teen zóna s youtubery, pool 

dancem a show Summer snow battle. 

A protože není akce bez pořádné hvězdy, 

vystoupí jich hned několik -  MIG 21, Bratři 

Ebenové, LENNY, Vypsaná fi xa, Lenka Dusilo-

vá a kapela Baromantika či Circus Brothers, 

Elthin a Bohuš Matuš. To a mnohem víc vám 

nabízí Táborská setkání…

FESTIVAL TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
MÁTE RÁDI ATMOSFÉRU STŘEDOVĚKU? LÁKÁ VÁS TRADIČNÍ HUDBA, ZPĚV 
A VESELENÍ POD ŠIRÝM NEBEM? PAK SI NENECHTE UJÍT DALŠÍ 26. ROČ-
NÍK FESTIVALU TÁBORSKÁ SETKÁNÍ, KTERÝ SE BUDE KONAT VE DNECH 
15. – 17. 9. 2017. 

Předprodej
Od 1. 6. je spuštěn on-line předprodej vstupenek, 
od 15. 6. je možné si vstupenky koupit i přímo v info-
centru na Žižkově náměstí.
Výše vstupného: •osoby 13 až 59 let –180 Kč 
v předprodeji, 250 Kč na místě
•osoby nad 60 let, držitelé průkazu ZTP – 90 Kč 
v předprodeji, 100 Kč na místě
•děti do 12 let včetně, držitelé ZTP/P – zdarma
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WWW.TABORSKASETKANI.EU/
WWW.FACEBOOK.COM/TABORSKASETKANI/

h i s t o r i c k ý  f e s t i v a l

www.taborskasetkani.eu www.visittabor.eu Město Tábor
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Snahou majitelů hotelu bylo vytvořit útulné 

domácí ubytování s moderními prvky a unikát-

ní polohou s romantickým výhledem na lipen-

ské jezero. Interiér hotelu navrhla sama maji-

telka paní Soňa Sošková, která se svou rodinou 

hotel provozuje. 

HOTEL Star Lipno nabízí vlastní gurmánskou 

restauraci, parkování přímo u hotelu a kvalitní 

služby, jako třeba green servis. Vybrat ubytová-

ní si můžete v jednom z pokojů či apartmánů, 

kde zažijte pocit pohodlí, komfortu a spokoje-

nosti. Tady se budete cítit jako v ráji.

HOTEL Star Lipno nabízí 26 dvoulůžkových 

pokojů ORION, FAMILY pokoj PEGAS, 3 apart-

mány ATIK a dva  exkluzivní a prostorné apart-

mány STAR. Hotel je vybaven výtahem a z bal-

konů je výhled na jezero. Příjemná zábava na 

vás čeká i v blízkém minigolfovém hřišti, ze kte-

rého je, stejně jako z RESTAURACE  Star Lipno, 

výhled na stezku korunami stromů.

Samozřejmostí každého pokoje je dostupné wi-fi  

připojení,TVs plochou obrazovkou a skvělým ozvu-

čením. Kuchyně s kvalitním vybavením a skvělým 

šéfkuchařem je zárukou prvotřídní gastronomie. 

Čerstvé suroviny od lokálních dodavatelů, poctivá 

práce zkušeného personálu, moderní technologie 

a pokora k tradicím. To jsou základní pilíře naší 

kuchyně.

Dokonalý hotelový servis očekávejte také od 

vybavení všech pokojů a koupelen, nechybí ruč-

níky, osušky ani vysoušeče vlasů. 

Hotel Star Lipno není vhodný pouze pro rekre-

ační ubytování, ale i fi remní akce, oslavy, svatby 

nebo semináře.

Za zmínku jistě stojí i stylová sauna a nabídka 

zdravotních masáží přímo v hotelu. V letních 

měsících si také můžete v HOTELU Star Lipno 

zapůjčit motorové skůtry nebo silniční kolo-

běžky.

Zážitek z pobytu v HOTEL STAR LIPNO
ČTYŘHVĚZDIČKOVÝ LIPENSKÝ HOTEL STAR LIPNO JIŽ DRUHOU SEZÓNU LÁKÁ 
MILOVNÍKY KOMFORTNÍHO UBYTOVÁNÍ A SOUKROMÍ A DOBRÉHO JÍDLA.

HOTEL Star Lipno s.r.o.

Kobylnice 49, Lipno nad Vltavou 382 78
Mobil: +420 608 475 444 
Tel.: +420 380 42 42 90 
E-mail: dagmar.adlerova@hotelstarlipno.cz

www.hotelstarlipno.cz
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Kláštery Český Krumlov nabízejí atraktivní 

zážitky po celý rok, ovšem během horkých let-

ních dnů k návštěvě navíc láká zdejší příjemný 

stín a chladivé klima ve starobylých zdech.  Od 

začátku července budou kláštery hostit Lyrové 

symposium, jehož hosté, dva špičkoví němečtí 

hráči na lyru Wolfgang Friebe, Thomas Leins 

a britský herec Duncan Mackintosh, předvedou 

své umění 6. července od 19:30 ve speciálním 

Recitálu. Závěrečný koncert účastníků druhého 

ročníku Lyrového symposia rozezní libými tóny 

Velký sál bývalého kláštera klarisek 8. července 

od 19:00. Ars Musika, instrumentální a vokální 

hudební těleso studentů belgické hudební ško-

ly, návštěvníkům zahraje a zazpívá 6. července 

od 15:00 na Nádvoří klarisek.

Prázdniny v unikátním českokrumlovském 

„trojklášteří“ budou také ve znamení pohá-

dek. Popelka, loutková pohádka pro malé děti 

i jejich rodiče o tom, jak skromná a milá díven-

ka navzdory zlé maceše a své nevlastní sestře 

ke štěstí přijde, v podání Studia dell’arte je na 

programu 8. července. Krásná Sněhurka, princ 

i zlá královna v pohádce z repertoáru Divadla 

Víti Marčíka vstoupí na scénu 22. července.  

Divadlo Dokola zahraje pohádku Dobrodružství 

lesního skřítka Kuka o šibalovi všech šibalů, 

věčném neposedovi Kukovi 5. srpna. Divadlo Já 

to jsem zve děti 19. srpna na Eliščiny pohádky 

s ručně řezanými dřevěnými loutkami. Předsta-

vení se konají vždy od 15:00 na Nádvoří klarisek 

(v případě deště Velký sál) a vstup je zdarma.

Každou druhou sobotu v červenci a srpnu (8. 

7., 22. 7., 5. 8., 19. 8.) se od 10 do 18 hod. ote-

vře hned několik řemeslných dílen, ve kterých 

se můžete naučit dobové dovednosti od hrnčí-

ře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, 

valchařky či sklářky a vytvořit si vlastními sila-

mi řemeslný výrobek. Anebo si rovnou koupit 

hotový výrobek. Denně jsou přístupné stálé 

expozice Život a umění v krumlovských klášte-

rech, Interaktivní expozice lidských dovedností 

a také výstavy:  Jubilejní výstava známé výtvar-

nice Emmy Srncové EMMA 75 a výstava černo-

bílých fotografi í českokrumlovského výtvarníka 

Jiřího Havlíka nazvaná Průvan krumlovských 

klášterů. Oddychové centrum „U klarisek“ láká 

ochutnávkami dobrot zdejší pekařky v klidném 

a příjemném prostředí bývalého hospodářské-

ho dvora kláštera klarisek. Vítanou příležitost 

k relaxaci nabízejí i idylické klášterní zahrady. 

Další informace v Návštěvnickém centru Klášte-

rů Český Krumlov a na www.klasteryck.cz

PRÁZDNINOVÝ TIP 
Z KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV
HUDBA, POHÁDKY, ŘEMESLNÉ DÍLNY, 
VÝSTAVY V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ 
HISTORICKÝCH KLÁŠTERŮ

Kláštery Český Krumlov

www.klasteryck.cz
Facebook Kláštery Český Krumlov•
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Mediální servis

2media.cz s.r.o., Pařížská 13, Praha1
Simona Andělová, E-mail: simona@2media.cz
Tel.: +420 775 112 857

www.instagram.com/2mediacz/
www.2media.cz

www.facebook.com/2media.cz
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A jak to všechno začalo? Čirou náhodou se 

dostala semínka karafi átů z Francie, díky jedno-

mu rotmistrovi vracejícímu se z Napoleonských 

válek, až do Klatov. Zajímavá květina vzbudila 

pozornost klatovských zahradníků, kteří ji poté 

po léta pěstovali. Podařilo se jim vyšlechtit nové 

odrůdy karafi átů, za něž získávali ceny na mezi-

národních soutěžích. Výstava karafi átů potrvá 

v Klatovech do 23. července 2017, otevřeno má 

denně od 9 do 17 hodin.

Druhý červencový víkend se slaví v Klatovech 

pouť, letos svátek vychází na 7.–9. července. 

Těšit se můžete na vystoupení folklorních sou-

borů v rámci Mezinárodního folklorního festi-

valu, na koncerty na náměstí, kdy v sobotu 8. 7. 

zahraje od 9 hodin Úhlavanka a v neděli 9. 7., 

opět od 9 hodin Skalanka. Pro mladší publikum 

vystoupí odpoledne od 15.30 hodin Extra Band 

Revival. Chybět nebude tradiční staročeský trh, 

pouťové atrakce, zajímavé výstavy a mnoho dal-

šího. Bližší informace najdete na www.klatovy.

cz/icklatovy. 

Průvod s obrazem Panny Marie Klatovské bude 

procházet městem v sobotu 8. 7. po 15 hodin, po 

skončení Pontifi kální mše svaté. Právě na výročí 

datumu zázračného ronění krve, které údajně 

viděli lidé na obrazu madony, se dnes v Klato-

vech pouť slaví. Stalo se tak už dávno, léta Páně 

1685. Dnes je obraz umístěn na oltáři nejstar-

šího kostela ve městě, gotického kostela Naro-

zení Panny Marie, který byl vystavěn už v době 

založení města ve 13. století. V historickém cen-

tru Klatov jsou v letní sezóně otevřeny všechny 

památky, navštívit můžete Černou věž, katakom-

by, jezuitskou kolej, barokní lékárnu U Bílého 

jednorožce, gotický kostel Narození Panny Marie 

s expozicí v kryptě pod kostelem, Vlastivědné 

muzeum Dr. Hostaše, Pavilon skla, renesanční 

dvorek, projít si městské parky v centru, kde je 

dobře vidět dodnes zachovalé středověké opev-

nění města. Prohlédnout si ho můžete zejména 

v Hostašových sadech. Směrem k muzeu ve 

Vrchlického sadech dodnes stojí okrouhlice, 

kamenná věž kruhového půdorysu, která býva-

la také součástí mohutného obranného zdiva. 

PŘIJEĎTE DO KLATOV, 
rozkvétají slavné karafi áty 
V ZAHRADĚ NAPROTI PAVILONU SKLA A VLASTIVĚDNÉMU MUZEU DR. HOSTAŠE 
ROZKVÉTAJÍ KLATOVSKÉ KARAFIÁTY. SPECIFICKÝ DRUH KARAFIÁTU, KTERÝ 
NENAJDETE NIKDE JINDE NA SVĚTĚ, PĚSTUJÍ A ŠLECHTÍ ŠIKOVNÍ KLATOVŠTÍ 
ZAHRÁDKÁŘI UŽ PŘES DVĚ STĚ LET.

 TIP NA VÝLET •
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Především streetartoví umělci, kteří mají zkuše-

nost s uměleckou existencí na ulici a bez stře-

chy nad hlavou, ale také designéři a architekti. 

Jejich díla mohou diváci také sami vyzkoušet 

a přespat v nich – Nomádi jsou první výstavou, 

na kterou se „vstupenky“ prodávají přes portál 

AirBnB. Zážitkové bydlení v dočasných a mobil-

ních příbytcích nabízí nocování v plátěném 

stanu na střeše trabanta a favorita, v karavanu 

na solární pohon, miniaturním „pin-up hou-

se“ nebo zavěšeném stanu přímo na nádvoří 

DEPO2015. Podobu dlouhodobějšího bydlení 

pro celou rodinu navrhli studenti Fakulty desig-

nu a umění Ladislava Sutnara v Plzni inspirova-

ní stanem Better Shelter nadace IKEA, původně 

určeném pro uprchlíky.

Architekturu a volné umění pak na výstavě dopl-

ní dokumentární fotografi e improvizovaných 

obydlí z humanitárních misí z archivu Lékařů 

bez hranic. Jiný pohled na dočasnou architek-

turu pak představují provokativní projekty pre-

zentované ve fi lmovém dokumentu Microtopia, 

které výstava přibližuje na fotografi ích. Tématu 

nomádství je věnovaných také několik tvůrčích 

dílen japonské rezidentky Nozomi Watanabe. 

Vyrobit si svou nomádskou hvězdu budou moci 

děti 17. 6. a 21. 6. také dospělí. Ve čtvrtek 22. 6. 

vystoupí kapela UŽ JSME DOMA. 

LANDSCAPE FESTIVAL v DEPO2015
Současně s Nomády v DEPO2015 začínají další 

tři inspirativní výstavy v rámci festivalu Landsca-

pe zaměřené na téma veřejného prostoru. 

NOMÁDI / DEPO2015 

od 15. června do 31. října 2017. Výstava NOMÁDI 

je zdarma přístupná denně od 9:00 do 19:00 na 

nádvoří DEPO2015, Presslova 14 v Plzni.

K přespání nabízíme tyto nomádské příbytky:

• Outsider/Favorit od Pavla Karouse (pro max. 

1 osobu)/400 Kč/os/noc

• Stan na střeše Trabanta (pro max. 2 osoby)/ 400 

Kč/os/noc

• Stan Joyride na střeše Favorita (pro max. 2 oso-

by/400 Kč/os/noc

• Karavan MAK/Mobilní architektonická kancelář 

(pro max. 1 osobu) / 500 Kč/os/noc

• Zavěšený stan Tentsile (pro max. 2 osoby)/ 500 

Kč/os/noc

• Dům „France“/Trikolora (pro max. 2 osoby)/ 

600 Kč/os/noc

• Rodinný camping stan s interiérem od studentů 

FDU LS ZČU (pro max. 4 osoby)/600 Kč/os/noc

Rezervovat ubytování v jednom ze sedmi pří-

bytků můžete na emailu nomadi@depo2015.cz 

nebo na webovém portálu www.airbnb.com. Více 

o programu i podmínkách přihlášení najdete na 

www.depo2015.cz a www.facebook.com/nomadi-

depo2015. 

NOMÁDI KOČUJÍ DO DEPO2015
DEPO2015 V PLZNI OTEVÍRÁ 15. ČERVNA NA NÁDVOŘÍ VELKOU EXTERIÉRO-
VOU VÝSTAVU NOMÁDI O LIDECH, KTEŘÍ CHTĚJÍ, NEBO MUSÍ BÝT NA CESTÁCH 
A ZÁROVEŇ DIVÁKŮM NABÍZÍ ZÁŽITKOVÉ NOCOVÁNÍ V SEDMI NOMÁDSKÝCH 
PŘÍBYTCÍCH. NA VÝSTAVĚ SE PŘEDSTAVÍ STREETARTOVÍ UMĚLCI, VEDLE 
ARCHITEKTŮ A DESIGNÉRŮ, A TAKÉ DVOJICE KONTEJNERŮ S EXPERIMENTÁLNÍ 
LABORATOŘÍ ZELENÉ MĚSTSKÉ STŘECHY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ LANDSCAPE FES-
TIVALU V PLZNI. VÝSTAVA I MOŽNOST PŘESPAT TRVÁ DO 31. ŘÍJNA 2017.
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Za každého počasí se tu zabaví celá rodina. 

Řada míst v okolí láká ke koupání i zajímavým 

výletům pěšky i na kole. Pokud se do Plzně 

vydáte za zábavou na minimálně dva dny, neza-

pomeňte v období od července do září využít 

zvýhodněné Velké rodinné vstupenky.

Velká rodinná vstupenka
Dva dny (přesně 48 hodin), čtyři TOP plzeňské 

turistické atrakce pro děti a spousta zábavy 

pro celou rodinu. To vše si můžete v Plzni užít 

za 999 korun díky Velké rodinné vstupence. 

Pokud navštívíte všechna zmiňovaná místa, 

ušetříte téměř třetinu peněz, které byste utra-

tili za jednotlivé vstupenky. Rodinné vstupné 

do všech čtyř objektů totiž běžně stojí v součtu 

1410 korun. Ušetříte tak více než 400 korun.

Vstupenka v ceně 999 Kč zahrnuje: 

•  rodinné vstupné do plzeňské zoologické 

zahrady

•  rodinné vstupné do DinoParku

•  rodinné vstupné do Techmania Science Cen-

ter

•  rodinné vstupné do Muzea loutek 

Vstupenku můžete koupit v turistickém infor-

mačním centru na náměstí Republiky 41 v Plz-

ni nebo online od pondělka 19. června 2017. 

Vstupenku bude možné od konce června 

zakoupit v Turistickém informačním centru 

v Plzni na náměstí Republiky 41 nebo také onli-

ne prostřednictvím webu www.plzenprodeti.

cz. Platnost vstupenky je 48 hodin od zahájení 

návštěvy prvního ze čtyř zmiňovaných turis-

tických cílů. Pořadí návštěvy záleží jenom na 

vás. Vstupenka je nepřenosná, proto při jejím 

zakoupení musíte vyplnit jméno jedné dospělé 

osoby, která může být při vstupu do jednotli-

vých cílů z důvodu ověření totožnosti vyzvána 

k předložení občanského průkazu. V každém 

ze 4 vyjmenovaných turistických cílů vám 

bude u pokladny odstřižen útržek s označe-

ním daného turistického cíle. Vstupenka platí 

pro maximálně dvě dospělé osoby a dvě děti od 

3 do 15 let.

Vstupenka s touto nabídkou je platná od 1. čer-

vence do 30. září 2017.

VELKÁ RODINNÁ VSTUPENKA 
NA ATRAKCE MĚSTA PLZEŇ
PLZEŇ VŽDYCKY BYLA, JE A BUDE MĚSTEM PIVA, ALE POKUD SE SEM VYDÁTE 
NA VÝLET S DĚTMI, NUDIT SE NEBUDETE. PLZEŇ A OKOLÍ MÁ V TOMTO OHLEDU 
CO NABÍDNOUT. MĚSTO SAMOTNÉ NABÍZÍ ZOO, DINOPARK, MUZEUM LOUTEK, 
SCIENCE CENTRUM TECHMANIA, HISTORICKÉ PODZEMÍ, MUZEUM STRAŠIDEL 
A CELOU ŘADU ATRAKCÍ PRO DĚTI.  
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Vstupte do svatojánského chrámu a ocitnete 

se na místě, kde stával Janův rodný dům. Více 

o světci se dozvíte ve Svatojánském muzeu 

s kopií Janovy lebky. V Rodném domě malíře 

Augustina Němejce si můžete prohlédnout jeho 

obrazy s kopií opony (originál visí v divadle J. K. 

Tyla v Plzni), letos je tu otevřena i výstava pane-

nek v historických krojích. 

Městské muzeum nabízí také řadu zajímavých 

expozic. Mimo jiné zde uvidíte trosky americké-

ho válečného letounu Liberator B-24 J, expozici 

o historii zdejšího cisterciáckého kláštera a zám-

ku Zelená Hora nebo nově otevřenou expozici 

Osobnosti Nepomuka. Do 30. 7. můžete v muzeu 

zhlédnout výstavu Brána naděje Jindřicha 

Štreita. Na Zelenohorské poště si prohlédněte 

expozici veteránů – prvorepublikových a pová-

lečných motocyklů, automobilů, jízdních kol. 

S místní historií a přírodou se můžete seznámit 

na 4,5 km dlouhé naučné stezce Pod Zelenou 

Horou. S dětmi lze vyrazit na některé z dětských 

hřišť, vykoupat se ve městě v bazénkách nebo 

na Novém rybníku s autokempem.

Navštivte také nepomucký zábavní park, Ždírec-

ké minizoo, tojické nutrie, rozhlednu Na Skále či 

Historickou a modelovou železnici ve Vrčeni. 

V létě se v Nepomuku koná mnoho kulturních 

akcí. Každý pátek je představení nebo koncert na 

Malé letní scéně v centru města.

17. 6.–30. 7.     
Jindřich Štreit: Brána naděje, Cyklus černo-
bílých velkoformátových fotografi í, otevřeno úterý-
neděle 10.00 - 18.00, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk

1.–2. 7. / 5.–7. 7. / 9. 7.              
Prohlídky zámku Zelená Hora pro veřejnost, 
více na www.zelenahora.cz

15. 7.     
XXV. Nepomucké pivní slavnosti, slavnosti 
hudby a malých pivovarů na náměstí, vstup zdarma, 
http://pivo.nepomuk.cz

26. 7.–11. 8.     
TRN-umělecká tvůrčí rezidence, setkání mla-
dých umělců

29.–30. 7.
XXXVI. Nepomucký trojúhelník, závod historic-
kých motocyklů

PROGRAM•AKCE

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126
335 01 Nepomuk
Tel.: +420 371 591 167
E-mail: infocentrum@nepomuk.cz

www.nepomucko.com
www.nepomuk.cz
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NEPOMUK
– RODIŠTĚ SV. JANA NEPOMUCKÉHO
POD ZELENOU HOROU LEŽÍ MĚSTEČKO NEPOMUK, KDE SE NARODIL SV. JAN 
NEPOMUCKÝ.
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Pod kostelem naleznete Dům historie Přešticka, 

ve kterém můžete zhlédnout originální prvore-

publikový kupecký krám a stálou expozici míst-

ních řemesel a živností a krátkodobé tématické 

výstavy. Proti muzeu stojí buližníkový památník 

Jakuba Jana Ryby, který se v Přešticích v roce 

1760 narodil. Nedaleko kostela se také nachází 

rodný domek architekta, mecenáše a zakladate-

le České akademie pro vědu slovesnost a umění 

věd Josefa Hlávky. Z Přeštic, které nabízí dobré 

ubytování, se můžete vydat na řadu výletů do 

okolí. Nedaleko se nachází jeden z nejstarších 

kostelíků v kraji, kostel sv. Ambrože, jediný 

tohoto zasvěcení v Čechách. Krátkou vycházkou 

lze dojít také ke zřícenině hradu Skála, u které 

se poprvé v české historii střílelo z bombardy. 

Celý kraj je opředen pověstmi o sv. Vojtěchu, 

které daly vzniknout naučné stezce Se svatým 

Vojtěchem okolím Přeštic – Vojtěšské putování.

LETNÍ KOUZLO PŘEŠTIC
MĚSTO LEŽÍ NA TRASE MEZI PLZNÍ A KLATOVAMI. MIMOŘÁDNÉ 
JE SVÝM MONUMENTÁLNÍM CHRÁMEM NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE, POSTAVENÝM V LETECH 1750 – 1775 PRO MILOSTNÝ 

A ZÁZRAČNÝ OBRAZ PANNY MARIE PŘEŠTICKÉ. 

1. 7.–30. 7. 
Z lásky k focení, fotografi e I. Markoviče

11. 7.–27. 8. 
Krása v ženských skříních, retro výstava obleče-
ní z let 1950–1989

5. 8.– 5. 10.
Fenomén Igráček, historie, současnost, výroba

•VÝSTAVY V LÉTĚ V DOMĚ HISTORIE PŘEŠTICKA

Dechparáda pod širým nebem - 9.ročník
22. 7. od 13.00 –Masarykovo náměstí
Cyrilka - moravská krojovaná kapela
Doubravanka z jižních Čech
Jihočeská Podhoranka
 
Letní kino – Městský park
23.–26. 8. vždy od 21.00
 
Přeštické pivní slavnosti
2. 9. od 12.00 – Masarykovo náměstí
Bohatý výběr pivovarů.
Program:
Dechovka s V.Žákovcem
Benefi t
La Skleroza
Hudba Praha
Monkey Bussines
Don´t Panic

•KULTURNÍ AKCE:

Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Turistické informační centrum Přeštice

Masarykovo nám.311
334 01 Přeštice
Tel.: TIC 379 304 901
        KKC 379 304 900

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice
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Podle posledních průzkumů se naše stravování 

velmi zlepšilo, snažíme se (samozřejmě až na 

silné jedince, kteří snídají párek, obědvají peče-

ný buřt a večer si dají tlačenku) do jídelníčku 

zeleninu i ovoce začlenit, využíváme více čer-

stvých surovin a také si více všímáme, odkud 

potraviny pochází. To vše je určitě v pořádku 

a tím, že určitý druh zeleniny či ovoce začneme 

používat, postupně si zvykneme na patřičné 

recepty a hledáme sami pak i nové. Vždyť jed-

ním z nejsledovanějších televizních formátů 

jsou právě pořady o vaření.

Jako dobří jedlíci jsme si začali v redakci recep-

ty, které jsme začlenili do svého jídelníčku 

v relativně nedávné době, vyměňovat.

Řepa – ještě relativně nedávno jsme řepu využí-

vali hlavně do boršče (polévka z řepy), ale postup-

ně jsme si zvykli na její příjemnou nasládlou 

chuť a nabízíme vám tyto recepty z řepy:

Smoothie – mixujeme z různých druhů ovoce 

a zeleniny - například: řepa, jablko, jahoda, cit-

ron, mrkev nebo řepa, řapíkatý celer, rajče

Pečená řepa v alobalu se špetkou česneku 

a tymiánu – hodí se jako příloha k masu nebo 

proložená sýrem a pokapaná trochou olivového 

oleje jako salát

Řepný salát – dobře očištěná a najemno 

nastrouhaná řepa se marinuje se lžičkou medu, 

oleje, pepře a podává se jako příloha či samo-

statný salát

Řepná pomazánka – uvařenou či pečenou 

řepu lze použít jako základ pomazánky, kterou 

můžeme umixovat s vařenou cizrnou, česne-

kem, medem a citronem, hodí se i čerstvé avo-

kádo

Takže, až budete váhat, jak si doma řepu při-

pravit, buď ji uvařte, nebo upečte, doplňte salá-

tovými listy, salátovou zálivkou, kozím sýrem. 

Ale kozí sýr není jediná surovina, se kterou lze 

řepu báječně nakombinovat. Nebojte se k řepě 

přidat:

•  další druhy sýrů, především modrý plísňový 

sýr, parmazán 

• dijonskou hořčici

• ocet, a to především balzamikový

• vlašské ořechy, olej z vlašských ořechů

• olivový olej

• pomerančovou kůru nebo šťávu

• citronovou kůru nebo šťávu

• kopr

• česnek

• jablka

• kmín

•  estragon, mátu, petrželku, tymián, pažitku 

a další čerstvé bylinky

• fenykl

• med, jogurt či zakysanou smetanu

 •  TIMTIM  V KUCHYNIV KUCHYNI
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LÉTO VONÍ 
PO OVOCI A ZELENINĚ  
NA LÉTĚ JE PRO GASTRONOMII KRÁSNÉ, ŽE VAŘÍME Z ČERSTVÉHO, NEMUSÍME 
KUPOVAT STERILIZOVANOU ČI MRAŽENOU ZELENINU A OVOCE A MŮŽEME 100 
% VYUŽÍT ČERSTVÝCH PRODUKTŮ NAŠÍ ZAHRÁDKY ČI FARMÁŘSKÝCH TRHŮ.

KRÉMOVÁ POLÉVKA 
Z ČERVENÉ ŘEPY    

Suroviny: pro 4 osoby:
•400 g očištěné červené řepy
•1 cibule
•4 lžíce másla
• 500 ml domácího kuřecího nebo zeleninového 

vývaru
•1 kelímek smetany na šlehání
•2 lžíce dobrého vinného octa
•cukr, sůl a pepř
•zakysaná smetana

Řepu nakrájejte na centimetrové kostičky, cibuli 
nasekejte najemno. V hrnci rozehřejte máslo a nech-
te na něm chvíli podusit cibuli doměkka. Přidejte 
řepu a ještě chvíli restujte.
Zalijte vývarem a šlehačkou, osolte podle potřeby 
a nechte vařit do úplného změknutí, bude to trvat 
zhruba půl hodiny podle velikosti kousků.
Obsah hrnce důkladně a do pěny rozmixujte ponor-
ným mixérem. Na závěr ochuťte podle potřeby. Roz-
dělte na talíře, ozdobte zakysanou smetanou.

PEČENÉ BRAMBORY 
SE SALÁTEM Z ČERVENÉ ŘEPY    

Máta, řepa a sýr feta dávají dohromady výraznou 
chuťovou kombinaci. Když k nim přidáte pečené 
brambory z trouby, připravíte neobyčejnou lahůdku.

Suroviny: pro 4 osoby:
•4-6 větších brambor
•2 lžíce másla
•400 g vařené červené řepy
•hrst mátových listů
•2 lžíce olivového oleje
•1/2 lžíce červeného vinného octa
•1 malá červená cibule, sůl
•200 g sýru feta



Troubu rozehřejte na 200-220 stupňů. Brambory 
důkladně omyjte a vložte je na rošt   do vyhřáté trou-
by. Pečte asi hodinu do úplného změknutí.
Vařenou řepu oloupejte zatepla a nakrájejte na kos-
tičky. Mátu nasekejte nahrubo, sýr feta rozdrobte, 
nebo také rozkrájejte na centimetrovou velikost. 
Cibuli nakrájejte nadrobno. Všechny tyto surovi-
ny smíchejte těsně před podáváním dohromady, 
zakápněte olivovým olejem a octem a ještě jemně 
promíchejte.
Upečené brambory podélně rozpulte. Vnitřek zleh-
ka osolte a položte na ně po kousku másla. Jakmile 
se máslo teplem rozpustí, na každou půlku brambo-
ry navršte trochu řepného salátu a ihned podávejte.

MUFFINY S ČERVENOU ŘEPOU

 Výborná je kombinace řepy s čokoládou. Je to 
podobné jako u mrkve, jelikož se tzv. mrkvance 
staly chutnou ozdobou nedělního stolu.
Suroviny: na cca 15 kousků:
•250 g vařené oloupané řepy
•200 g hořké čokolády
•200 g polohrubé mouky
•1/2 sáčku prášku do pečiva
•100 g hnědého cukru, 2 lžíce kakaa
•3 velká vejce, 100 g másla
•80 g slunečnicového oleje
•100 ml mléka
•zakysaná smetana k podávání

Troubu předehřejte na 180 stupňů a plech na muffi -
ny vyložte papírovými košíčky.
Mouku smíchejte s práškem do pečiva, cukrem, 
kakaem a nahrubo nalámanou čokoládou.
Vajíčka, rozpuštěné máslo, olej, mléko pokojové tep-
loty (studené mléko může těsto srazit) a na kousky 
nakrájenou řepu zvlášť rozmixujte na řídké pyré.
V misce metličkou bleskově během pár vteřin smí-
chejte ochucenou mouku s řepným pyré, jen aby se 
směs spojila, rozdělte do připravených papírových 
košíčků a vložte do trouby.
Pečte 20-25 minut, až jsou muffi ny propečené 
i uvnitř (poznáte při vpichu párátkem nebo špejlí). 
V ideálním případě podávejte vlažné se zakysanou 
smetanou.

GRILOVANÁ CUKETA 
S JOGURTOVOU ZÁLIVKOU

•malá cuketa 4 ks
•hladká mouka, olivový olej, sůl
Na zálivku: 
•1/2 svazku kopru
•smetanový bílý jogurt 400 ml
•olivový olej 2 lžíce, vlašské ořechy 4 jádra
•čerstvě mletý pepř, sůl

Zálivka: kopr omyjte, otřepte a jemně nasekejte. 
Jogurt nalijte do misky, přidejte kopr, olivový olej, 
pepř, sůl a všechno dobře prošlehejte. Ořechy lehce 
nadrťte plochou stranou nože a ozdobte jimi záliv-
ku.
Cukety omyjte, odřízněte jim konce a nakrájejte je 
na kolečka. Osolte je, obalte v hladké mouce a pře-
bytečnou mouku sklepněte. Grilovací pánev lehce 
potřete olejem, plátky cuket na ni rozložte a po 
obou stranách je ogrilujte. Hotové cukety dávejte na 
nahřátý talíř. Podávejte je se zálivkou z jogurtu.

CUKETOVÉ RIZOTO

Výborné rizoto, kde kombinace cukety, vyzrálého 
sýra čedar a slaniny vám určitě zachutná.

•olivový olej, cibule, oloupaná a nasekaná 1 ks
•česnek, oloupaný a rozdrcený 1 stroužek
•kostičky slaniny 60 g
•rýže na rizoto 125 g
•horký zeleninový vývar 450 ml
•velká nastrouhaná cuketa 1 ks
•máslo 1 lžíce
•vyzrálý čedar 2 lžíce
•sůl, černý pepř

Na mírném ohni rozehřejte ve velké hlubší pánvi olej. 
Přidejte cibuli a restujte asi 5 minut. Přidejte česnek 
a slaninu a smažte dalších 5 minut, dokud nezačnou 
hnědnout. Přisypte rýži a za stálého míchání restujte 
dalších 5 minut, potom přidejte 150 ml vývaru a mír-
ně vařte dalších 5 minut. Potom přidejte dalších 150 
ml vývaru a pomalu vařte, dokud se všechna tekuti-
na neabsorbuje. Přilijte celý vývar, přidejte nastrou-
hanou cuketu a vařte, dokud rýže nebude krémová 
a měkká. Pak přidejte máslo a nastrouhaný sýr.
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Nadívaná cuketa – menší cuketu rozkrojíme 

a vydlabeme prostředek. Necháme   vypotit, osu-

šíme a plníme náplní podle vlastní chuti. Náplň 

může být zeleninová - hrášek, mrkev, rajčata, 

česnek, petrželka, nebo také masitá – použije-

me dobrou na nudličky pokrájenou a opečenou 

slaninu na cibulce nebo šunku, případně i mleté 

maso. Nakonec posypeme tvrdým sýrem. Zabalí-

me do alobalu a necháme   

péct v troubě.

Francouzské brambory s cuketou. 

Připravujeme, jak jsme zvyklí, z brambor, cibu-

le, hrášku, uzeného masa, pouze mezi vrstvy 

brambor vložíme cuketu pokrájenou na kolečka. 

Cuketa dodá jídlu vláčnost a zajímavý další roz-

měr.

Dýně stokrát jinak - dýně je velmi zdravá zeleni-

na, která se již na našich trzích objevuje pravidel-

ně, ale v dětství jsem ji téměř neznala. Snad jen 

dýňový kompot, který mi ale moc nechutnal.

Dýňová polévka – nejraději máme polévku z dý-

ně hokaido, ale i z máslové dýně nebo muškátové 

uděláte velmi dobrou polévku. Necháme zesklo-

vatět cibulku a přidáme pokrájenou dýni, kte-

rou jsme zbavili vnitřní části. Dýně hokaido se 

může krájet i se slupkou. Krásně změkne a dodá 

polévce nezaměnitelnou barvu. Jiné druhy dýně 

raději loupeme, slupka je dosti tvrdá. Přidáme 

vývar, povaříme, osolíme a opepříme, rozmixu-

jeme a zjemníme smetanou. Můžeme servírovat 

s praženými dýňovými semínky nebo čerstvým 

pečivem.

DÝŇOVÉ NOKY
   
V kuchyni se chová dýně tak trochu jako brambo-
ry, a tak ji můžeme podobně jako brambory upravit 
jako noky. Podávat je lze nejen jako přílohu, ale také 
v samostatné úpravě jako hlavní těstovinový chod. 
Třeba se se šunkou a parmazánem.

Pro 3-4 osoby:
• 500 g očištěných brambor (tj. asi 5 středně vel-

kých)
•500 g očištěné máslové dýně
•150 g polohrubé mouky
•150 g hladké mouky
•1 vejce, lžička soli, malinko muškátového oříšku
Na talíř: 
•150 g šunky 
•strouhaný parmazán

Oloupané a nakrájené brambory nechte uvařit 
doměkka. Zvlášť uvařte i dýni. Dostatečně velký 
hrnec naplňte vodou, osolte a dejte vařit. Vychla-
zené brambory a dýni prolisujte lisem na brambory 
nebo nastrouhejte na jemném struhadle. S ostat-
ními surovinami smíchejte na jemné, nelepivé těs-
to. Vypracované těsto rozdělte na čtvrtiny, každou 
vyválejte na váleček silný asi jako palec a nakrájej-
te na centimetr široké špalíčky. Lehce je poprašte 
moukou, aby se k sobě neslepily.  Všechny noky pak 
najednou vhoďte do vroucí vody a po chvíli promí-
chejte, abyste je odlepili ode dna. Jakmile vyplavou, 
vařte už jen minutu, pak je ihned vylovte. Zatímco se 
noky vaří, nakrájejte šunku a osmahněte jí dozlatova. 
Uvařené a scezené noky vhoďte do pánve a zprudka 
orestujte. Posypte strouhaným parmazánem.

DÝŇOVÉ BRAMBORÁKY 

U nás doma se staly velmi oblíbené dýňové brambo-
ráky. Obsahují v sobě to nejklasičtější z klasiky a roz-
hodně se nesnaží dění v kuchyni komplikovat nesmy-
slnými doporučeními.

Na velkou mísu dýňáků (zhruba 20 malých kousků):
• 500 g očištěné dýně hokaido (bez semínek, slupku 

však ponechte)
• 200 g salátových brambor
• 1 velká cibule
• 4 stroužky česneku
• 4 vajíčka
• 100 g polohrubé mouky
• 1 lžička maizeny (kukuřičného škrobu)
• sůl, pepř, tuk na smažení

Dýni pěkně umyjte a i se slupkou nastrouhejte najem-
no. Brambory oškrábejte a také nastrouhejte, cibuli 
oloupejte a nakrájejte nadrobno, česnek prolisujte 
a všechny ingredience kromě sádla společně pro-
míchejte. Nenechte směs stát a ihned ji zpracujte 
dál. Tuk rozehřejte v pánvi, lžící rozetřete na sotva 
centimetr vysokou vrstvu těsta a osmahněte po obou 
stranách dozlatova, celkem asi 4-5 minut.  Dýňové 
bramboráky jsou výborné nejen samotné, ale také 
jako příloha k dušenému masu.

MÁSLO Z PEČENÉ DÝNĚ 
   
Dýni nejdřív upečete a rozmixujete, potom přidáním 
trochy skutečného másla rozmixujete jemnou poma-
zánku konzistence arašídového másla.

Na velkou misku pomazánky:
•1 máslová dýně
•1 lžíce olivového oleje
•velká špetka soli
•8 lžic másla

Troubu předehřejte na 200 stupňů. Dýni podél-
ně přepulte a lžící vyškrábněte měkkou dužinu se 
semínky. Dejte do malého pekáče řeznou stranou 
nahoru. Nožem nařízněte povrch dužiny křížem 
krážem, potřete olivovým olejem a osolte. Vložte do 
horké trouby a pečte 40 minut. Poté zmírněte teplo-
tu na 170 stupňů a dopékejte ještě 20-30 minut, až 
dužina zcela změkne. Horkou upečenou dužinu lžící 
vydlabte ze slupky a ještě zatepla rozmixujte nahru-
bo. Přidejte máslo a pokračujte v práci s mixérem, 
dokud vše nerozmixujete zcela dohladka. Hotové 
pyré osolte podle chuti, přendejte do zavírací skleni-
ce a nechte vychladnout. Poté uzavřete a skladujte 
krátce v lednici. Hodí se nejen na opečený toust, ale 
i na chleba.

DÝŇOVÉ LÍVANEČKY 
   
Na tenhle recept vám bude stačit pyré z poloviny 
máslové dýně.

• 250 g vychladlého dýňového pyré
• 200 g polohrubé mouky
• 1 lžička prášku do pečiva
• 2 lžíce cukru krupice, špetka soli
• 400 ml mléka, 3 vejce
• 60 g másla, olej na smažení
• jogurt, med a čerstvé ovoce na ozdobení

V misce metličkou smíchejte mouku, prášek do 
pečiva a sůl. V jiné nádobě prošlehejte mléko, žlout-
ky, rozpuštěné máslo a dýňové pyré. Z bílků a cukru 
ušlehejte pevný sníh.
Obě směsi promíchejte, aby se vše spojilo. Přidejte 
sníh a jemně zapracujte.
Na rozehřáté, olejem potřené pánvi smažte postup-
ně malé lívanečky. Těsto obsahuje cukr, a proto se 
snadno přichytává. Lepší je pánev s nepřilnavým 
povrchem.
Podávejte teplé, posypané ovocem s jogurtem 
a medem.

  •  TIMTIM  V KUCHYNIV KUCHYNI
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Naše tipy: 
Borůvkový koktejl

Suroviny: 400 g borů-

vek, 200 g zmrzliny 

(podle chuti), 150 g měkkého tvarohu, 80 g moučko-

vého cukru, 200 ml mléka, sodovku podle potřeby, 

borůvky nebo i jiné ovoce na ozdobení.

Borůvky vložíme do mixéru, zalijeme je mlékem, 

přidáme cukr a vše rozmixujeme dohladka. Pak 

přidáme měkký tvaroh a opět vše rozmixujeme na 

hladký krém. Na závěr přidáme do koktejlu zmrz-

linu, opět rozmixujeme.

Malinový, výborný koktejl

Suroviny: 200 g malin, 400 ml mléka, 1 lžíci cuk-

ru, 2 kopečky zmrzliny (nejlépe vanilkové), 6 listů 

meduňky nebo máty na ozdobu, celé maliny na 

ozdobu

Maliny omyjeme a mixujeme společně s mlékem 

a cukrem (cca minutu). Přidáme zmrzlinu a ještě 

krátce mixujeme. Podáváme ozdobené lístky máty 

nebo meduňky a kousky nakrájených malin.

Jahodový koktejl s kiwi a banánem

Suroviny: 400 g jahod, 4 kusy kiwi, 1 banán, 

200 ml vody, 4 lžíce cukru, 1 lžíci nakrájených líst-

ků meduňky, 1 lžíci mletých opražených ořechů, 

4 lžičky bílého jogurtu

Kiwi oloupeme, nakrájíme na kousky a vložíme do 

mixéru. Přidáme dvě a půl lžíce cukru a nakráje-

né lístky meduňky, vše rozmixujeme a nalijeme do 

čtyř sklenic. Do čistého mixéru nalijeme vychlaze-

nou vodu, přidáme nakrájené jahody a zbylý cukr, 

rozmixujeme a opatrně dolijeme do sklenic.

Jahodový koktejl s brusinkami

Suroviny: 350 g jahod, 100 g brusinkového kompo-

tu, 2 kopečky zmrzliny, 350 ml mléka, 2 lžíce cuk-

ru, 2 lžíce zakysané smetany, jahody na ozdobení

Do mixéru vložíme nakrájené jahody, přidáme 

zavařené brusinky (nebo brusinkovou marmelá-

du) a cukr a vše rozmixujeme dohladka. Přilijeme 

mléko a smetanu, přidáme jahodovou zmrzlinu 

a znovu rozmixujeme. Koktejl rozlijeme do skle-

nic, ozdobíme jahodou a ihned podáváme.

Koktejl z černého rybízu

Suroviny: 200 g borůvek, 150 g černého rybízu, 

1 ks banánu – nakrájený, 2 lžičky pískového cuk-

ru, 600 ml vychlazeného mléka, 1 jogurt

Do mixeru vložte nakrájený banán, přidejte 

borůvky a černý rybíz a cukr. Rozmixujte do hlad-

ka a přidejte vychlazené mléko. Nalejte do sklenic 

a ozdobte lístečkem máty nebo větvičkou rybízu.

Rybízovo-jogurtový koktejl

Suroviny: 250 ml červeného a bílého rybízu, 1 bílý 

jogurt, 1 smetanový jahodový jogurt, cukr dle chuti 

(záleží na kyselosti ovoce), 0,5 l mléka  

Všechny suroviny společně umixujeme, nechá-

me vychladit a podáváme nalité na ledovou tříšť, 

samotné nebo na vanilkové zmrzlině. Prostě podle 

vaší chuti.

LÉTO PATŘÍ OVOCNÝM KOKTEJLŮM A ČERSTVÝM LIMONÁDÁM. UDĚLEJTE 
SVÉ RODINĚ RADOST A VYDEJTE SE DO LESA NA BORŮVKY ČI LESNÍ 
JAHODY. MŮŽETE NASBÍRAT TAKÉ KONVIČKU MALIN. A POKUD JE U VÁS 
V LESE ZROVNA SUCHO A LESNÍM PLODŮM SE NEDAŘÍ, NESMUTNĚTE. SNAD 
DOZRÁLO NĚJAKÉ OVOCE NA VAŠÍ ZAHRÁDCE NEBO NA FARMÁŘSKÉM TRHU, 
URČITĚ NĚCO DOBŘE NAKOUPÍTE. OVŠEM OVOCE Z LESA A VLASTNORUČNĚ 
NASBÍRANÉ SE CENÍ DVAKRÁT. A TĚCH VITAMÍNŮ!

OSVĚŽUJÍCÍ KOKTEJLY Z OVOCE
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Hlavní termín oslav je naplá-

nován od 24.–27. srpna 2017. 

Těšit se můžete na vystoupení 

moravskotřebovských hudeb-

ních skupin, prezentaci part-

nerských měst a zahraničních 

hostů. Pro děti je připraven 

hodinový program s Michalem 

Nesvatbou a Kouzelnou škol-

kou nebo sobotní kejklování. Na 

náměstí vystoupí např. skupina 

Slza, Vaťak – Kabát revival, Petra 

Janů, Elán revival, AC/DC revival 

a další. Doufáme, že se vám námi 

připravený program oslav bude 

líbit. V srpnu se na vás těšíme na 

moravskotřebovském náměstí!

OSLAVY 760. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
V LETOŠNÍM ROCE MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ SLAVÍ 760 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ. OBČANÉ 
I NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA ČEKÁ BOHATÝ PROGRAM. 

Hlavní program se bude odehrávat na Masarykově 
náměstí.  

ÚTERÝ 4. 7. 2017
16:45 – 17:45     Soutěžní kapela – 5. místo
18:15 – 19:15    El’brkas
19:45 – 20:30 Verona
21:00 – 21:50 Atmo Music

STŘEDA 5. 7. 2017
17:30 – 18:30     Soutěžní kapela – 4. místo
19:00 – 20:00    Procz
20:30 – 21:30     Petr Bende Band

Pět nejlepších kapel 
vystoupí na Festu na roz-
jezd a na Vysočina Festu 
na hlavní stage a bude 
bojovat o vítězství.

5. místo:  4. 7. 2017 v čase 17:30 – 18:30 na náměstí 
v Jihlavě

4. místo:  5. 7. 2017 v čase 17:30 – 18:30 na náměstí 
v Jihlavě

3. místo: 6. 7. 2017 v čase 15:30 – 16:00
2. místo: 7. 7. 2017 v čase 15:30 – 16:00
1. místo: 8. 7. 2017 v čase 14.00 – 14:30

Dětské odpoledne
Bohatý program 

pro naše nejmenší…

VYSOČINA FEST 2017
PŘIJEĎTE SE PODÍVAT NA LETNÍ JIHLAVSKÝ PROGRAM, 
VSTUP JE ZDARMA.  
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Kupón na dárek ZDARMA
2x svitavský magnet (58mm)

podle vašeho výběru
Platí 1x pro návštěvníka
městského informačního centra
do 30. 9. 2017.

Zatopený písník - areál Brand.

Cyklostezky u rybníka Rosničky.

Památková zóna - náměstí Míru.

Budigova vila - městské muzeum a galerie. Stará radnice. Ottendorferův dům. Kostel Navštívení Panny Marie (socha sv. Floriána).

Skvosty měšťanské architektury. Langerova vila v parku Jana Palacha.

Volnočasový areál - Svitavský stadion. Park Patriotů s ještěrkou a nejvyšší horou. Výstava historických vozidel, prezentace 19 pivovarů a spousta soutěží na Pivních slavnostech.

Památník Včelích matek - areál Brand. Naučná stezka - Vodárenský les.

 8. 7.    Pivní slavnosti a výstava historických vozidel
28. 8. - 2. 9.   Řezbářský memoriál Aloise Petruse 

1. 9.  Koncert Ewa Farna
2. 9.  Slavnosti dechových hudeb a přehlídka mažoretek
3. 9.  Pouť ke sv. Jiljí (jarmark, kolotoče, koncerty)

23. 9.  Oslavy vína - Svatováclavský košt
7. 7. - 25. 8.  Letní kino v parku Jana Palacha (každý pátek) 

letní neděle  Divadelní představení pro děti a koncerty v parku Jana Palacha

TOP akce ve městěZabavte vaši 
rodinu 
na celý den!

Městské informační centrum
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy
info@svitavy.cz, 461 534 300

Facebook: Svitavy - ofi ciální informační portál města Svitavy
Web: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz
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Kudy kam? Aplikace
mobilního průvodce

městem Svitavy.

I N Z E R C E

VÝSTAVA: Pohádkový svět Zdeňka Smetany

20. 5.–3. 9. – ve výstavních sálech Městské 

galerie v radnici na Palackého nám.

Nechte se vlákat do Pohádkového světa Zdeňka 

Smetany a objevte společně s námi jeho boha-

tou fantazii a výtvarný rukopis, který se nesma-

zatelně vtiskl do paměti mnohých z nás.

Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru 

Bohuslava Martinů.

VÝSTAVA: KOLONIÁL KARLA BAIZY aneb 

z historie obchodu a obchodování 

6. 5.– 3. 9. – Centrum Bohuslava Martinů

Poličské muzeum připravilo výstavu o obchodo-

vání v minulosti. Spolupracovalo s Moravským 

zemským muzeem v Brně a dalšími organizace-

mi i jednotlivci. Inspirací ke vzniku putovní verze 

výstavy byla knížka Karla Poláčka „Bylo nás pět“. 

Poličská podoba navíc využívá skutečnosti, že 

zde v 1. třetině 20. století působil rázovitý skle-

nář a obchodník Karel Baiza. 

Výstava vám představí místní výrobky a plodiny, 

české i koloniální – dovozové zboží. Zpoza pultu 

vás úsměvem uvítají úslužní prvorepublikoví 

obchodníci. Poznáte vybavení a sortiment dobo-

vého koloniálu, cukrárny, řeznictví a obchodu 

střižním zbožím. U dobových fotografi í živností 

z náměstí v Poličce porovnáte a možná zavzpo-

mínáte, jak je tvář obchodování proměnlivá.

VÝSTAVA: HRAČKA STOLETÍ LEGO modely ze 

sbírky Karla Duse a Lukáše Pelinky 

- výstava pro všechny, kteří si rádi hrají…

1. 6.–10. 9.  – Centrum  Bohuslava Martinů

Svět hraček je zvlášt-

ní říší, kde si děti 

mohou postavit svůj 

vlastní svět. A prá-

vě tomuto světu již 

několik desetiletí 

vévodí stavebnice 

LEGO, která je sou-

časně označována 

„hračkou století“. Pro mnohé se tato chytrá 

hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili 

ani v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří 

stavebnici věnují veškerý volný čas. Patří mezi 

ně Karel Dus a Lukáš Pelinka, kteří na výstavu 

do poličského muzea zapůjčili své sběratelské 

kolekce z řady LEGO City, LEGO Star Wars 

a dílčí sety LEGO Technic, Castle, Pirates nebo 

LEGO Space. Součástí instalace budou hravé 

koutky, kde si děti mohou ze sady kostek posta-

vit dle vlastní fantazie nejrůznější modely.

Více na www.cbmpolicka.org

S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH DO POLIČKY
CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ PŘIPRAVILO TŘI ZAJÍMAVÉ 
VÝSTAVY, KTERÉ SI NESMÍTE NECHAT UJÍT.

© Zdeněk Smetana
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Expozice: 

Historie města v časové ose, archeologie - doba 

kamenná až slovanské osídlení, minerály stří-

brských rudních žil, historie hornictví na Stří-

brsku, Minerály a horniny-systematická sbír-

ka, paleontologie-fosilní živočichové a rostliny, 

zoologie (savci, ptáci, měkkýši, brouci a motýli), 

selská světnice – Sulislavsko, řemesla, umění 

(výrobky, nábytek, porcelán, sklo, sochy, obra-

zy), motokros - historie a legendy  stříbrského 

motokrosu.

V galerii muzea se konají během roku četné 

výstavy, nyní: POKLADY ZE  STARÝCH ŠPER-

KOVNIC  starožitné bižuterní šperky ze soukro-

mé sbírky paní Hany Štollové. Unikátní výstavu 

je možno zhlédnout od 27. 6. do 9. 9. 2017. 

Expozice: MINERÁLY STŘÍBRSKÝCH RUDNÍCH 

ŽIL je největší zpřístupněnou expozicí krystalo-

vaných minerálů z dutin zdejších rudních žil.

 Více na 

WWW.MUZEUM-STRIBRO.CZ
WWW.INFOCENTRUMSTRIBRO.CZ

NAVŠTIVTE KRÁLOVSKÉ 
HORNÍ MĚSTO STŘÍBRO

v Městském muzeu se seznámíte s jeho historií
MĚSTSKÉ MUZEUM VLASTIVĚDNÉHO TYPU JE UMÍSTĚNO V HISTORICKÉ 
BUDOVĚ BAROKNĚ PŘESTAVĚNÉHO, PŮVODNĚ GOTICKÉHO, MINORITSKÉHO 
KLÁŠTERA Z POLOVINY 13. STOLETÍ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MUZEA JE 
I TURISTICKÉ INFOCENTRUM V PŘÍZEMÍ.
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  Kulturní tipy

KarlovyVARY°
Město plné historie i novodobých 

požitků, ideální místo pro milovníky 
historie či přírody, jedinečné 

pro romantiky, ale i pro rodiny 
s dětmi. Každý z nás je jiný. 

Někdo je více na přírodu, jiný 
má rád památky a další si 

chtějí odpočinout. Víme ale, co 
mají návštěvníci našeho města 
na „Varech” opravdu nejradši... 

www.karlovyvary.cz

Vř
íd

lo

la
no

vý
 p

ar
k 

& 
ob

or
a 

Li
nh

ar
t

po
dz

em
í

Vř
íd

el
ní

 k
ol

on
ád

y

M
lý

ns
ká

 k
ol

on
ád

a

Oh
ře

& 
Sv

at
oš

sk
é 

sk
ál

y

sk
lá

rn
a 

M
os

er

Dovolená plná zážitků s KarlovyVARY° CARD 
Využijte volných vstupů nebo slev do více než 60 památek 
a dalších návštěvních míst. Po dobu své platnosti slouží 
KarlovyVARY° CARD také jako bezplatná jízdenka veřejné 
dopravy v Karlových Varech a Mariánských Lázních.
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30. 6.–8. 7. | Mezinárodní filmový festival
25.–27. 8. | Mezinárodní lázeňský festival dechových hudeb
1.–2. 9. | VARY° září – festival světla, který si nesmíte nechat ujít
1.–3. 9. | Světový pohár v city triatlonu
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Cenu za nejlepší turistický produkt za rok 2016 

si odneslo Beskydské informační centrum Frý-

dek-Místek, p. o. za naučný výstup na nejvyšší 

vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu 

– Po stopách zbojníka Ondráše. Cenou nejlepší 

turistický počin v Beskydech za rok 2016 byla 

ověnčena Jaroňkova útulna, která je součástí 

hradu Štramberk.

S Lašským králem 
a jeho doprovodem na Lysou horu
Vydejte se společně s dětmi a Lašským králem 

Zdeňou Vilušem I. po stopách pána Lysé hory. 

Chybí vám nápad, jak na horu dostat vaše rato-

lesti? Nejlepším způsobem bude prostě zábava. 

Vydejte se na královnu Beskyd spolu s Lašským 

králem a jeho doprovodem! S Lašským králem 

poznáte zdejší okolí a zasvětí vás do spousty 

pověstí o místním zbojníkovi Ondrášovi. Jedna 

z pověstí vypráví, že v okolí jednoho z rozcestí se 

dodnes dějí nepředvídatelné skutky.

Akce je určena především dětským skupinám, ale 

v létě můžete vystoupat s Lašským králem a jeho 

družinou také v úterý 18. července 2017 v 8.30 

hodin od lanového centra Opičárna v Ostravici. 

Objednávky přijímá Beskydské informační cent-

rum Frýdek-Místek na tel. čísle 558 676 909. 

Vyrazte malebnými uličkami 
až na Štramberskou Trúbu
Když vyrazíte do Štramberku, malebného měs-

tečka s přezdívkou Moravský Betlém, upoutá 

vaši pozornost zřícena hradu Štramberk s jeho 

typickou věží – Trúbou. Přímo pod ní zavítejte do 

bývalé turistické útulny, kterou dnes známe pod 

názvem Jaroňkova útulna. Útulnu nechal v roce 

1906 vybudovat štramberský odbor Klubu čes-

kých turistů v čele s doktorem Hrstkou. Stavbu 

tehdy s lidovými prvky navrhl malíř Bohumír 

Jaroněk, po kterém je útulna dnes pojmenová-

na.

Po vstupu do ní budete mít pocit, že se nachází-

te ve 20. letech minulého století. Vaši pozornost 

upoutají původní malby Bohumíra Jaroňka, kte-

rým dominují hnědé, sytě modré, zelené a růžové 

lidové ornamenty doplněné motivy květin, tetřevů 

a slepiček. Při návštěvě nezapomeňte využít také 

svou Beskydy Card, kterou zde akceptují.

TIP v Beskydech!
Co je lepšího, než se v létě osvěžit správně vychla-

zeným a oroseným půllitrem piva? Vyzkoušejte 

naši beskydskou „třináctku“ a vydejte se na piv-

ní stezku Beskydami! Beskydy doporučují náv-

štěvu Beskydského pivovárku v Ostravici, který 

vařil to nejlahodnější pivo v Beskydech v roce 

2016 a které si vybrali jako to nej sami návštěv-

níci pivovarů. 

Beskydy jsou prostě trochu jiné hory a vy si je 

můžete užít fantasticky.

WWW.BESKYDYPORTAL.CZ

ZAŽIJTE PŘÍBĚH 
beskydských hor, zbojníků a loupežníků 
DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI BESKYDY-VALAŠSKO 
O.P.S. VYHLÁSIL V KVĚTNU VÍTĚZE DVOU PRESTIŽNÍCH CEN CESTOVNÍHO 
RUCHU, A TO NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ PRODUKT A NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ POČIN 
V BESKYDECH ZA ROK 2016. 

 TIP NA VÝLET TIP NA VÝLET •

Výstup na Lysou horu bude s Lašským králem pohodovějšíVýstup na Lysou horu bude s Lašským králem pohodovější

Seznamte se se zbojníkem Ondrášem a Lašským králemSeznamte se se zbojníkem Ondrášem a Lašským králem

Jaroňkova útulna vás přenese do minulého stoletíJaroňkova útulna vás přenese do minulého století

Vydejte se na naši beskydskou třináctku!Vydejte se na naši beskydskou třináctku!
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Město leží na trase mezi městy Jihlavou a Tel-

čí. Známé je především svou, více než dvouset-

letou, stále živou betlémářskou tradicí. Třeští 

prochází několik cyklistických a turistických 

tras, které vás bezpečně provedou krásnou 

okolní krajinou plnou přírodních a historic-

kých památek.

Za návštěvu ve městě stojí:
• Dům J. A. Schumpetera, nabízí celoroč-

ní výstavu tradičních třešťských betlémů, 

pobočku Muzea Vysočiny a turistické infor-

mační centrum

• centrum města zrekonstruované podle motta 

Člověk a čas, kterému dominují největší slu-

neční hodiny ve střední Evropě

• bývalá židovská synagoga se stálými expozice-

mi „Zaváté stopy“, „Franz Kafka a Třešť“, „Po 

stopách zmizelých sousedů v Třešti“ 

• židovský hřbitov s více než 1200 náhrobky

• expozice Svět modelů se 750 plastikovými 

modely vojenské techniky

• expozice TESLA s historickou radiotechnikou  

• naučná stezka Špičák a výlety do blízkého 

okolí, např. k prameni Dyje a mnoho dalších 

zajímavostí

• naučná stezka „Podivuhodná setkání Eleono-

ry Sternbachové“ vedoucí zámeckým parkem 

a okolím, nenáročná trasa je dlouhá 2,5 km 

• přírodní koupaliště Malvíny v centru města

LETNÍ TŘEŠŤ
CHCETE STRÁVIT AKTIVNÍ DOVOLENOU V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ, 
OBKLOPENI ČISTOU PŘÍRODOU A PAMÁTKAMI? PŘIJMĚTE TEDY 
POZVÁNÍ DO TŘEŠTĚ, DO MĚSTA, KTERÉ VÁM MÁ CO NABÍDNOUT.

5. – 6. 7. DŘEVOŘEZÁNÍ 
   16. ročník setkání řezbářů na náměstí 

T. G. Masaryka 

14. 7. Koncert skupiny GOOD WORK
   Koncert pop gospelové skupiny v kos-

tele sv. Kateřiny Sienské 

6. a 13. 8.   LÉTO S PÁROU, hlavní vlakové 
nádraží v Třešti, doprovodný program 
15–18.00 hod.

29.–30. 7., 12.–13. 8., 9. 9. 
   PROHLÍDKOVÉ DNY PROTIATO-

MOVÉHO KRYTU S-7

   Prohlídky krytu budou doplněny ukáz-
kami funkční vojenské techniky a zbra-
ní na povrchu

PROGRAM•AKCE

Turistické informační centrum Třešť

Dům J. A. Schumpetera
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť,
Tel.: +420 567 234 567
E-mail: info@trest.cz

www.trest.cz
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Více informací na www.trest.cz 

nebo www.facebook.com/MestoTrest
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V tomto roce si město připomene 590. výročí 

bitvy u Tachova. Historické slavnosti, které se 

ponesou v duchu husitství, patří k nejvýznam-

nějším kulturním akcím celého okresu. Tradi-

ce pořádání oslav je dlouhodobá a těší se velké-

mu zájmu  nejen Tachovanů, ale i návštěvníků 

z blízkého či širokého okolí.  

Městské kulturní středisko Tachov připravuje 

třídenní kulturní program. V pátek od dvacáté 

hodiny vystoupí perla české rockové scény - 

skupina OLYMPIC. Víkendový hlavní program 

bude zahájen vždy od 10.00 hodiny na náměstí 

Republiky. Velice očekávanou událostí bude 

rekonstrukce bitvy moderována hercem Vác-

lavem Vydrou ml. Další nabídkou k pobavení 

návštěvníků bude: historická hudba, skupiny 

historického tance a šermu Rytířů koruny čes-

ké, bubenické a světelné show, Olga Lounová 

& kapela Louners , Adam Mišík & Band Acous-

tic, Pepa Štross a syn, Petr Vondráček – tento-

krát bez Lokomotivy a mnoho dalších. Samo-

zřejmostí Tachovských slavností je ohňostroj, 

sobotní historický průvod městem a v letošním 

roce bude i noční  průvod s loučemi. Do Tacho-

va se chystají prodejci jarmarečního a řemesl-

ného zboží. Na náměstí nebudou chybět opět 

stánky s občerstvením. O doprovodný program 

se postarají tachovské spolky, organizace, ale 

i zástupci čtyř církví v Tachově působících. 

Dalším lákadlem je pak rozšířený provoz 

tachovského zámku, Muzea Českého lesa 

v Tachově a komentované prohlídky v dobo-

vých kostýmech v nedaleké jízdárně Světce. 

Pořadatelem a hlavním fi nančním podporo-

vatelem tohoto kulturního projektu je Město 

Tachov. Druhým největším fi nančním podpo-

rovatelem je Plzeňský kraj.

Bližší informace naleznou čtenáři na webových 

stránkách Městského kulturního střediska: 

WWW.MKSTC.CZ

SLAVNOSTI V TACHOVĚ
VE DNECH 4.–6. 8. 2017 OŽIJE MĚSTO TACHOV SLAVNOSTMI. 
PŘIPRAVOVANÝ PROGRAM JE KAŽDOROČNĚ VĚNOVANÝ 
URČITÉMU OBDOBÍ ČI UDÁLOSTI, KTERÉ BYLY PRO MĚSTO 

TACHOV S BOHATOU HUSITSKOU HISTORIÍ VÝZNAMNÉ. TE
X

T 
A

 F
O

TO
: T

AC
H

O
V



TIM V REGIONECH •

 czech-tim.cz 41

Hlavním tématem specializované světové 

výstavy EXPO Astana je Energie budoucnos-

ti s podtématy Snižování emisí, Energetická 

účinnost a Energie pro všechny. Během tří 

měsíců trvání výstavy se očekává téměř 6 mili-

onů návštěvníků, kteří se budou moci sezná-

mit se špičkovými produkty v oblasti energe-

tiky. V české expozici se formou kinetických 

exponátů, interaktivních modelů a výtvarných 

realizací přiblíží návštěvníkům nejvýznamněj-

ší české vynálezy a objevy a také jejich aplikace 

v praxi.  Souhrnným tématem českého pavilo-

nu je „Důmyslnost řešení“.

Toto téma doplní CzechTourism společně se 

sedmi českými regiony prezentací České repub-

liky jako ideální turistické destinace. Prostor 

dostane i hlavní marketingové téma letošního 

roku „Baroko všemi smysly“.Tato koncepce 

se projevuje hlavně ve využití rozšířené reali-

ty, kdy se pomocí 3D brýlí návštěvník přene-

se na vybrané barokní místo, a může tak mít 

téměř autentický zážitek z této doby. Na výběr 

jsou lokality v Praze, Holašovicích, Kroměříži, 

Kuksu, Mariánských Lázních, Olomouci, Valti-

cích a Vranově nad Dyjí.Pozornost návštěvní-

ků jistě upoutá i velká LED TV stěna, na které 

bude promítán nejen barokní videospot, ale 

také spoty jednotlivých krajů, které se budou 

na EXPO prezentovat – Jihočeský, Jihomorav-

ský, Královéhradecký, Pardubický, Plzeňský, 

Středočeský a Ústecký. Expozici doplní také 

interaktivní mapa České republiky.

Historie světových výstav EXPO sahá až do 

poloviny 19. století. Účastníky výstav jsou 

státy a mezinárodní organizace, které mají za 

úkol představit svůj pohled a přínos v oblas-

tech vymezených tématy jednotlivých výstav. 

Ta zpravidla zachycují klíčové problémy a otáz-

ky, s nimiž se potýká lidstvo při svém vývoji, 

a vyzývají tak účastníky k představení jejich 

technických a ideových řešení. V současné 

době se každých pět let koná tzv. „velké“ EXPO 

(naposledy 2015 v Miláně, příští v roce 2020 

v Dubaji) a v mezidobí probíhají menší výsta-

vy označované jako „specializované“ EXPO. Do 

této kategorie spadá právě i EXPO 2017 v Asta-

ně. 

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO ASTANA 
OTEVŘELA SVÉ BRÁNY 
Expo Astana potrvá od 10. června do 10. září 2017
SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO ASTANA JE DALŠÍ VELKOU PŘÍLEŽITOSTÍ PRO 
PROPAGACI REGIONŮ V ZAHRANIČÍ, ZEJMÉNA PAK V KAZACHSTÁNU. 
PREZENTACE NAŠICH TURISTICKY OBLÍBENÝCH DESTINACÍ Z TROCHU JINÉHO 
ÚHLU POHLEDU POVEDE KE ZVÝŠENÍ JEJICH ATRAKTIVITY A KE ZVÝŠENÍ 
CESTOVNÍHO RUCHU V DANÝCH OBLASTECH.

Na druhé příčce se stejně jako loni umístila 

lanová dráha na Petřín. Ta za loňský rok svezla 

téměř 1,8 milionů návštěvníků, což bylo o 19 

% více než v roce předchozím. Významný ná-

růst zaznamenala i většina dalších objektů 

v první desítce. Například pražská ZOO, která 

skončila na třetím místě, vzrostla meziročně 

návštěvnost o 10 %, na celkových 1,4 milionů 

návštěvníků.

Do žebříčku nejnavštěvovanějších památek 

Česka se promítlo i postupné rozšiřování port-

folia dotazovaných objektů. V první desítce se 

tak vloni nově objevil Aqualand Moravia.

„Aktuálně zjišťujeme návštěvnost téměř 600 

objektů z celé republiky a postupně se snažíme 

databázi doplňovat. Kromě kulturních pamá-

tek a hradů či zámků sledujeme i návštěvnost 

technických památek, některých zážitkových 

atrakcí, ale třeba i jaderných elektráren,“ uved-

la Markéta Vogelová, ředitelka Institutu turis-

mu agentury CzechTourism.

U převážné většiny objektů letos podle Vogelo-

vé návštěvnost rostla, mnohdy i o desítky pro-

cent. Pokles počtu návštěvníků se objevil jen 

zřídka a zpravidla souvisel se změnou organi-

zace prohlídek či způsobu počítání návštěvní-

ků. Ty totiž každý objekt počítá trochu jinak. 

Základem je zpravidla počet prodaných vstupe-

nek. V závislosti na marketingové politice kon-

krétního objektu se dále započítávají například 

návštěvníci různých akcí, některé objekty mají 

více návštěvnických okruhů, nebo třeba vyka-

zují souhrnně návštěvnost více poboček provo-

zovaných například jedním muzeem. 

Žebříček návštěvnosti turistických cílů je sesta-

vován na základě sledování návštěvnosti téměř 

600 nejnavštěvovanějších turistických objek-

tů. Seznam přesto není vyčerpávající a některé 

objekty v něm mohou chybět. U rozsáhlejších 

areálů je uváděna celková návštěvnost nebo 

návštěvnost jednotlivých objektů podle toho, 

jaká data provozovatel poskytl. 

NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH CÍLŮ 
VLONI ROSTLA
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM TURISTICKÝM CÍLEM ROKU 2016 BYL PRAŽSKÝ 
HRAD, KAM ZAVÍTALO CELKEM 2,1 MILIONŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, COŽ BYLO 
MEZIROČNĚ O 12 % VÍCE. POLEPŠILY SI I DALŠÍ CÍLE TURISTŮ. U DESETI 
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH PAMÁTEK ČESKA ROSTLA NÁVŠTĚVNOST ČASTO 
I DVOUCIFERNÝM TEMPEM. VYPLÝVÁ TO Z ŽEBŘÍČKU NÁVŠTĚVNOSTI 
TURISTICKÝCH CÍLŮ, KTERÝ SESTAVILA AGENTURA CZECHTOURISM.
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Agentura CzechTourism tímto projektem zací-

lila na skupinu takzvaných mileniálů (z anglic-

kého Millennials) neboli Generace Y. Tedy mla-

dých lidí narozených mezi lety 1986 a 1995, 

kteří velkou část svého času tráví na různých 

sociálních sítích, včetně zmíněného Instagra-

mu nebo YouTube.

Cílem kampaně je ukázat destinaci úhlem 

pohledu mladých cestovatelek a inspirovat 

jejich publikum k návštěvě těchto míst. Hlav-

ní roli v seriálu ztvární Petra Voráčková alias 

Restless Child, která je momentálně nejpro-

gresivnější travel youtuberkou na české scéně 

a patří mezi TOP 10 českých instagrammerů, 

které se vyplatí v roce 2017 sledovat. Petru 

na cestách doprovází talentovaná vycházející 

hvězda YouTube scény Veronika Šubrtová, jejíž 

tvorba se zaměřuje na lifestyle a udržitelný 

cestovní ruch.

Kampaň je zároveň nastavená tak, aby pokryla 

nejen YouTube, ale i ostatní platformy, kde mile-

niálové tráví čas a konzumují obsah. Využili 

jsme tak např. oblíbené obsahové formáty jako 

Instagram Live Stream nebo Instagram Stories. 

Všechny díly seriálu budou postupně vycházet 

na YouTube kanálu Česko-země příběhů a také 

na kanálech samotných youtuberek.

AGENTURA CZECHTOURISM 
se zaměřuje na komunikaci s mladou generací
PO ÚSPĚŠNÉ SÉRII MEZINÁRODNÍCH INSTATRIPŮ VZNIKÁ BĚHEM KVĚTNA 
NOVÝ YOUTUBE SERIÁL ROADTRIPBAROKO, KTERÝ MÁ INSPIROVAT MLADÉ 
CESTOVATELE Z ČESKA K NÁVŠTĚVĚ BAROKNÍCH DESTINACÍ A UKÁZAT, ŽE 
I ČESKÉ BAROKO JE COOL.  

 • TIM V REGIONECH
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Valdštejnská krajina 
Když se slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna 

po bitvě na Bílé hoře rozhodl vybudovat z města 

Jičína své sídelní centrum, přizval si slavné ital-

ské architekty a zadal jim vytvoření komponova-

né krajinné šlechtické rezidence, jaká neměla ve 

střední Evropě obdoby. Geometrické tendence 

v krajině mezi vrchem Velišem a Valdicemi spo-

juje sedm výrazných bodů, mezi nimiž je kostel 

sv. Jakuba Většího, Valdická brána, impozantní 

lipová alej… www.albrechtzvald-stejna.cz

Mariánská zahrada
To hrabě Šlik v těs-

ném sousedství Vald-

štejnově vybudoval 

sice ne tak okázalou, 

ale o nic méně důmy-

slnou komponovanou krajinu, ve které záměry 

člověka ještě daleko harmoničtěji srůstají s pří-

rodou. Mezi Jičínem a Kopidlnem byly vystavěny 

kostely, kaple, zámky, lesní kapličky, ale také sys-

tém propojených alejí. 

www.marianska- zahrada.cz

Kuks
Dalším osvíceným stavitelem byl i hrabě Špork, 

který formoval krajinu kolem svého letního síd-

la v Kuksu. Na zámek s lázněmi na jedné straně 

řeky navazovala nádherná zahrada. Později pro-

ti zámku vybudoval klášter a Hospital. Krajinu 

zdobí kapličky, fontány a především sochy, které 

jedinečně propojují zámecké a lesní prostředí. 

Hospital Kuks, to je úchvatný ostrov barokního 

umění ve všech významech tohoto pojmu.

www.hospital-kuks.cz

Broumovsko
Tentokrát nikoli světský, ale církevní impuls 

umožnil vznik ojedinělého projektu na vybudo-

vání devíti výrazných dominant krajiny kolem 

Broumova, devíti kostelů. Opat broumovského 

kláštera, benediktýn Otmar Daniel Zinke, pozval 

na tuto práci rovnou ty nejslavnější stavitele: 

Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána 

Ignáce. Kostely se staly novými dominantami 

krajiny a jsou jimi dodnes.  www.broumovsko.cz

Jižní a východní Morava
Pokud byste v Evropě hledali rozsáhlejší barokní 

krajinný celek, zcela jistě byste skončili na Mora-

vě. Baroko ji zcela změnilo. V okolí Jaroměřic nad 

Rokytnou, Mikulova, Slavkova u Brna, Buchlovic, 

Velehradu, Kroměříže, Hostýna, ale i na mnoha 

jiných místech se začaly utvářet významné kra-

jinné kompozice. Lednicko-valtický areál, prosla-

vený v celém světě, začal systematicky vznikat 

právě v době baroka. Moravská krajina je dodnes 

nejen pohledná, ale také až barokně pohostinná. 

Zkuste ji projet třeba na kole po některé z atrak-

tivních vinařských cyklostezek.

www.jizni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz

KRAJINA S BAROKNÍ DUŠÍ 
KAPLIČKY, KŘÍŽKY, ALEJE, LÁNY POLÍ, MEZE, POUTNÍ KOSTELÍKY, SOCHY 
U CEST A NA MOSTECH, LOUKY, RYBNÍKY… KRAJINA ČLOVĚKEM DOTČENÁ, 
PROMĚNĚNÁ, KRAJINA S BAROKNÍ DUŠÍ. CELÉ OBLASTI SE STALY CÍLEM 
TÉMĚŘ ZAHRADNÍCH PROJEKTŮ. PŘÍRODA BYLA PODROBENA MATEMATICE 
A ZAČALA VZNIKAT KOMPONOVANÁ KRAJINA. VYPRAVTE SE DO NÍ 
A POZNEJTE JEJÍ DNEŠNÍ TVÁŘ.

Svatý Hostýn

Kaple Sv. Anny, Mariánská zahrada
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Posíláme několik rad, které vám dovolenou 

s vaším mazlíčkem určitě zjednoduší. 

Cestování nemusí být boj
Jeden pes si cestování autem užívá a jiného 

máte problém do auta dostat. Majitelé první 

skupiny patří mezi šťastlivce a mají o starost 

méně.  To nic ale nemění na tom, že psa musí 

na cestu připravit každý majitel. V den cesto-

vání omezte krmení, to si připravte až do místa 

příjezdu. Na druhou stranu nezapomeňte vzít 

s sebou vodu a cestovní misku, pitný režim je 

důležitý, jelikož některá plemena mají v létě 

sklon k přehřívání. Do auta si zabalte deku 

nebo pelíšek a nesmí chybět ani bezpečnost-

ní pás pro psa, který pořídíte za pár korun 

v každém zverimexu. Ručník na špinavé psí 

tlapky se vám taky bude hodit.

V případě, že zvolíte dopravu vlakem, vybírejte 

pečlivě dopravce. Jelikož ne všichni povolí pře-

vážet psa bez klece, tašky či náhubku. Někde je 

přeprava zvířete zcela zdarma a jinde zaplatíte 

malý poplatek, který se pohybuje okolo 50 Kč.

Nenechávejte ubytování 
na poslední chvíli
Ani ten seberoztomilejší mazlíček nepřemluví 

recepční hotelu či majitele ubytovacího zaří-

zení, aby vás ubytovali. A pak nastává nepří-

jemná situace, které lze snadno předejít. Při 

objednávání dovolené si pečlivě prostudujte, 

zda hotel či resort je tzv. Pet friendly a přivítá 

vašeho mazlíčka s otevřenou náručí. Ověřte si 

také, zda vaše plemeno není moc velké, případ-

ně jaký poplatek za zvíře chtějí. Mezi Pet friend-

ly hotely patří například tuzemská hotelová síť 

Orea Hotels & Resort, ale i menší hotely a pen-

ziony. Základem je vždy komunikace s ubyto-

vacím zařízením, abyste měli všechny možné 

komplikace vyřešeny předem.    

Kromě Pet friendly hotelů je potřeba prozkou-

mat i okolí, zda je vhodné k venčení a del-

ším procházkám, anebo zda jsou na trasách 

i restaurace, kam může pes s vámi. 

A co sbalit do kufru mazlíčkovi?
Neměli byste zapomenout na ces-

tovní misky, které se dají snad-

no složit. Chybět by neměly 

ani granule, pamlsky či jiná 

strava, na kterou je zvyklý, 

ale také deka a nějaké hračky. 

Obojek, vodítko a náhubek je 

nutnost! Vždy si ověřte, zda se 

v nějaké dojezdové vzdále-

nosti nachází veterina, kde 

případně mazlíčka ošetří. 

Přejeme vám krásnou dovo-

lenou i s vaším krásným 

pejskem. 

DOVOLENÁ SE PSEM? 
Nenechte nic náhodě!
JAK NA DOVOLENOU S MILOVANÝM ČLENEM RODINY – NAŠÍM PEJSKEM?  
JAK ZVLÁDNE ZVÍŘE CESTU, CO VŠECHNO MUSÍ MÍT S SEBOU, CO KDYŽ 
NÁS S NÍM NEUBYTUJÍ…? TO VŠE SE NÁM HONÍ HLAVOU, POKUD 
UVAŽUJEME O DOVOLENÉ SE PSEM. PRO MNOHÉ JE DOVOLENÁ S MAZLÍČKEM 
NEPŘEDSTAVITELNÁ, NA DRUHOU STRANU ODVÉZT ČTYŘNOHÉHO PŘÍTELE 
DO PSÍHO HOTELU KAŽDÉMU PÁNÍČKOVI ZLOMÍ SRDCE. 
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Již tradičně začala tato odborná exkurze v Třebo-

ni, kde sdružení lázeňských měst sídlí, odtud pak 

pokračovala do města Lednice, kde po prohlídce 

lázní Lednice (nejmladší lázně, které získaly sta-

tut lázeňského místa) a po procházce po nové 

kolonádě s panem starostou, který představil dal-

ší uvažované investice do rozvoje obce, jsme večer 

strávili tak, jak se na návštěvě vinařské oblasti 

sluší – degustací vína. Další den jsme již překroči-

li naše hranice a vydali se navštívit slovenské láz-

ně – lázně Smrdáky a lázně pod horami – Lúčky.

Prehistorické moře tady ve Smrdácích zanecha-

lo bahno bohaté na sirovodík a minerální lát-

ky s obsahem síry. Speciální prameny se dnes 

používají na ošetření těla a duše, na regeneraci 

a relaxaci. Minerální voda ve Smrdácích je jedna 

z nejkoncentrovanějších sirných vod v Evropě 

(obsah sirovodíku 680 mg/l), která obsahuje také 

množství minerálních látek a solí a je mimořád-

ně vhodná k léčbě kožních nemocí a chronických 

nemocí pohybového aparátu. Díky silnému účin-

ku vody se úspěšně používá k léčbě mnoha kož-

ních nemocí, např. psoriáza, ekzémy, a to i v pří-

padech, když je kožní nemoc spojena s nemocí 

pohybového systému. Minerální voda má příznivý 

vliv při léčbě chronických revmatických nemocí, 

dny a jiných nemocí svalové a kosterní soustavy.

Toto léčebné zařízení se svou jedinečnou sirnou 

vodou sloužilo dříve pacientům z celého Česko-

slovenska, dnes se kapacita lázní naplní až do 75 

%. Nejlepší výsledky dosahují lázně u pacientů, 

kteří se zde léčí 4–6 týdnů. Ti pak projevy kožní-

ho onemocnění odléčí až na 8 měsíců, při opako-

vané léčbě má pak pacient naději na běžný život 

bez komplikací, které tato onemocnění přinášejí. 

www.kupelesmrdaky.sk

Po prohlídce lázní Smrdáky jsme si prohlédli také 

lázně Lúčky se zastávkou ve známé obci Čičmán-

ky, kde najdeme množství krásných malovaných 

roubenek. www.cicmanky.sk.

Příjemné menší lázně Lúčky pod horami se 

i v minulosti specializovaly na léčbu ženských pro-

blémů, léčbu nemocí pohybového ústrojí. K dovo-

lené na Slovensku, na Liptově, patří i termální 

koupaliště, aquaparky, wellness. AQUA – VITAL 

park v Lúčkách nabízí venkovní bazény, vnitřní 

bazény, wellness. Voda v bazénech má teplotu od 

28 do 38° C. I když termální lázně Lúčky nejsou 

klasický aquapark, pro děti jsou zde u venkov-

ních bazénů připraveny atrakce, jako trampolína, 

prolézačky, houpačky. Dospělí mohou využít vitál-

ní svět se saunami, objednat si lze také množství 

procedur. www.kupelelucky.sk.

Po prohlídce lázní jsme se jeli ubytovat do Horní-

ho Smokovce do příjemného komfortního Grand 

hotelu Bellevue Smokovec, kde bylo také k dispo-

zici wellness centrum, bazén s minerální vodou 

i vířivka. Po zaslouženém odpočinku, přejezdy byly 

přece jen trochu náročné, jsme další den vyrazili 

do lázní Vyšné Ružbachy, kde jsme měli pocit, že 

jsme se ocitli ve Švýcarsku. Celému areálu lázní 

dominuje řada dřevěných domů, postavených po 

vzoru švýcarských chat, najdete tady krásnou čis-

tou přírodu i travertinové jezírko zvané kráter, kde 

vyvěrá teplá minerální voda a jezírko je čistě pří-

rodní. Léčivý účinek uhličité vody spočívá v tom, 

že se při koupání do pokožky vstřebává kysličník 

uhličitý, který rozšířením kožních kapilár způso-

buje lepší prokrvení všech vnitřních orgánů.

SLMCR 
CESTA PO SLOVENSKÝCH LÁZNÍCH
DALŠÍ Z VÝJEZDŮ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST A JEHO ODBORNÁ EXKURZE 
NÁS ZAVEDLA V KVĚTNU NA TÝDEN NA SLOVENSKO.TE
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V lázních Vyšné Ružbachy jsou dvě hlavní 

léčivé podmínky, které navracejí pacientům 

zdraví. Příznivé klimatické podmínky a termál-

ní minerální prameny z termálního pramene 

Izabela, který dodává až 20 l vody za sekundu. 

www.ruzbachy.sk.

Z lázní jsme pokračovali dál až do pěkného měs-

ta, s krásným historickým náměstím – do města 

Bardějov. Lázně Bardějov patří k nejstarším a nej-

krásnějším na Slovensku. Jsou situovány 5 km 

od historického centra Bardějova, které bylo tři 

roky po sobě zvoleno jako nejkrásnější město Slo-

venska. K lázním neodmyslitelně patří i krásná 

kolonáda, ve které najdete 8 léčivých pramenů. 

Ve městě se také léčila slavná císařovna Sissi, její 

apartmán najdete v léčebním domě Alžběta a je 

otevřený i pro veřejnost.

Otevřeno: Pondělí – Pátek od 8.00 hod. do 12.00 

hod. Jednorázové vstupné 1 EUR/osoba se platí 

na recepci, součástí vstupného je brožurka „Sisi 

v Bardějovských lázních“. Skupinové vstupy je 

potřebné předem dohodnout telefonicky na čísle: 

054/4775001. www.kupelebardejov.sk

Po návštěvě lázní jsme se zastavili ještě na Bardě-

jovské radnici, kde jsme se slavnostně zapsali do 

knihy návštěv města Bardějov a dostali jsme krás-

nou publikaci o památkách a historii města.

Abychom vychutnali krásné hory, další den jsme 

se, podle vlastní úvahy a fyzické připravenosti, 

rozhodli pro několik variant poznávání nádher-

ných horských štítů. Električkou na Štrbské Ple-

so, prohlídka ski areálu, vycházka na Popradské 

Pleso a zpět nebo električkou do Tatranské Lom-

nice, odtud lanovkou na Enzián–Lomnický Štít, 

popřípadě Aquapark St. Smokovec nebo Poprad, 

lanovkou na Hrebienok, poté vycházka na vodo-

pády na Studeném Potoce či celodenní výšlap Tat-

ranské Matliare, odtud dolinou Kežmarské Bílé 

Vody až na Zelené pleso s převýšením 666m.

Další den, sotva jsme trochu popadli dech z výšla-

pů po horách, náš čekala prohlídka dalších lázní, 

navštívili jsme termální lázně Turčianské Teplice. 

Turčianské Teplice poskytují příjemné wellne-

ss pobyty a účinné pobyty léčebné. Léčí se zde 

nemoci pohybového aparátu, urologická a ner-

vová onemocnění, žlučníkové a střevní problémy, 

pitná kúra se uživí jako prevence proti osteoporó-

ze. Komplexní služby nabízí v Lázních Turčianské 

Teplice lázeňský hotel Velká Fatra, nabídku dopl-

ňuje krásný, nově vybudovaný Spa & Aquapark. 

Jedinečná minerální voda v Lázních Turčianské 

Teplice je nejen termální – vyvěrá o teplotě 44–

46°C, ale svým složením také léčivá – má obsah 

minerálních látek 1520 mg/l.

Poslední lázně, které jsme při putování po slo-

venských lázních navštívili, jsou vyhlášené lázně 

Piešťany, které najdete na „kupelnom“ ostrově 

nedaleko centra města Piešťany. Lázně mají více 

než 200letou tradici, jako hlavní přírodní léčivý 

zdroj slouží termální minerální voda a unikátní 

léčivé sirné bahno. Obě procedury jsme samozřej-

mě vyzkoušeli v „zrkadlisku“– bazénu s termální 

vodou a „bahnisku“, kde minerální voda je šedá 

od bahna na přírodním dně.

Studijní cesta přinesla poznání, jakým směrem 

se ubírá léčení ve slovenských lázních a předsta-

vila možnosti, které by se daly využít k provozo-

vání v české balneologii. Naši čtenáři budou po 

nějakém čase možná těžit z některých novinek 

i v našich lázních. 

WWW.JEDEMEDOLAZNI.CZ
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Městský klub Litovel
Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753/11

 585 150 499, 775 339 098
E-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz

7., 8., 15., 28. a 29.7. od 19:00 hod.
Hudební podvečery
LITOVEL, ZAHRÁDKA RESTAURACE AMAZONKA
Vstupné dobrovolné.
7.7. Piňovští kanci
8.7. Blue canisters
15.7. Střemkoš
28.7. Jen-tak
29.7. Vinný střik

14.7. od 17:30 hod.
Folkové Pomoraví
LITOVEL, ZAHRÁDKA RESTAURACE AMAZONKA
Vystoupí kapely Kofe@Vlna, P. Tabásek a Partyja,
M. Trchová & Trio
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

22. - 25. 7. od 21:00 hod.
Letní kino
LITOVEL, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA

Kinematograf Bratří Čadíků
22.7. Řachanda
23.7. Trabantem do posledního dechu
24.7. Teorie tygra
25.7. Všechno nebo nic
Vstupné dobrovolné.

17. 6. BROUMOVSKÁ KYTARA
30. 6. – 1. 7. BROUMOVSKÁ POUŤ
4. – 29. 7. VÝSTAVA „BROUMOVSKÉ VILY A ZAHRADY“
7. 7. LETNÍ KINO „MUZZIKANTI“ (ČR, 2017)
18. – 22. 7. MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
Srpen VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „KYRGYSZTÁN“
1. 8. LETNÍ KINO „PŘES KOSTI MRTVÝCH“ (D, ČR, PL)
19. 8. FESTIVAL ROCKSTOCK
Září KRKONOŠE na starých rytinách a litografiích
9. 9. LETNÍ KINO
28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

www.broumov-mesto.cz

8. 7. Nechranická přehrada - Hopman Triatlon.
Přihlášky na www.hopmantriatlon.cz. 
29. 7. Oslava řeky Ohře v Žatci

11. – 13. 8. Letní lounské vábení - víkendová akce
s koncerty, závody dračích lodí a oslava řeky Ohře
v Lounech.
26. 8. Hradozámecká noc - na zámcích Červený Hrádek, 
Krásný Dvůr, Nový Hrad, Stekník, hrad Házmburk.

12. 8. Žatce - 33. ročník Neckyády na Ohři u starého jezu.

www.dolnipoohri.eu

www.branadocech.cz



czech-tim.cz 47

19. 8.
Beskydské rekordy aneb Frýdek-Místek plný chutí
FRÝDEK-MÍSTEK, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ
Pokus o zápis do České knihy rekordů, zábava pro 
celou rodinu, gastronomické zážitky, soutěž o nejlepší 
štrúdl a prodej řemeslných výrobků bude cílem 
IX. ročníku. Letos budete moci vyzkoušet točenou 
limonádu z pivovaru Koníček. Rekordní pití této šťávy 
bude probíhat ve dvojicích a potrvá celých 9 hodin.
A rozhodně to nebude tak jednoduché jako v roce 
2013, kdy se vypilo cca 650 litrů Koníčkova Ryzáka. Vše 
se dozvíte včas a s dostatečným předstihem, abyste 
mohli doma trénovat.
Soutěž o nej štrúdl: Může se zúčastnit každý, kdo rád 
peče štrúdly. Hlavním porotcem nemůže být nikdo jiný 
než paní Marta Randusová z Krámku pod věží, která 
peče báječné štrúdly na všechny možné způsoby.
S láskou vždy čerstvě upečené z kvalitních a čerstvých 
surovin. Nasbírejte inspiraci a hlavně...trénujte:) 
Pravidla soutěže včas upřesníme.
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Pro vášnivé cestovatele máme prostor 
na našem BLOGU na stránkách http://

www.czech-tim.cz/blog-tim.  

Sledujte novinky a soutěže na našem FB, můžete 
vyhrát spoustu zajímavých cen a stát se fanoušky. 
Stačí poslat LIKE a budete dostávat informace 
z první ruky. 

Umístěte si na zadní část svého vozidla, nejlépe vedle 
SPZ, samolepku TIM. Nabízíme dva druhy samolepek, 
viz obrázek (rozměr 14 x 8 cm).
Aktivaci samolepky TIM uděláte tak, že pošlete fotku 
vozidla (zadní část vozidla s viditelnou nálepkou).
Po zaslání fotky na mail redakce: info@czech-tim.cz získáte 
zasílání magazínu TIM k vám domů na dobu neurčitou. 

Neváhejte a pošlete žádost o samolepku TIM!

CESTUJEME S MAGAZÍNEM TIM

C
ESTUJEME S MAGAZÍNEM

www.czechtim.cz

samolepka 1

samolepka 2

TURISTICKÝ MAGAZÍN
najdetev každém certifi kovaném informačním centru označeném

®

UBYTUJ SE A ZÍSKEJ!

zd
e

Zarezervujte si výhodně ubytování  na 

našem webu www.czech-tim.cz v sekci: 

BOOKING UBYTOVÁNÍ VÝHODNĚ.

V případě potvrzení rezervace, dostanete 

roční předplatné magazínu TIM. 

Neváhejte a zapojte se.

KVÍZ!
V letním fotokvízu uhádněte fotky objektů, které najdete v letním vydání magazínu TIM. 

Pozorní čtenáři určitě uhádnou všechny místa na fotkách a za správné odpovědi vás odměníme 

cenami. Odpovědi posílejte na adresu redakce nebo mailem na: info@czech-tim.cz

1.

5.

7.

8.6. 9. 10.

2. 3. 4.
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• KŘÍŽOVKA • OSMISMĚRKA

Křížovku a osmisměrku zasílejte do 20. 8. 2017 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu:
Vydavatel magazínu TIM: EUROCARD s. r. o., Perucká 2482 / 7, 120 00 Praha 2 • http://www.czech-tim.cz

Výherci Kvízu Mirakulum: manželé Bartákovi z Liberce, M. Cibulka z Rajhradu, J. Smolík z Berouna,
M. Brožíková ze Sokolova, M. Lišková z Prachatic

Znění osmisměrky z minulého čísla:  „...na tohle kolo stejně nevejde“

Vylosovaní výherci: M. Šmejkalová z Českých Budějovic, M. Lajksnerová z Kolína, M. Harsa z Prahy

Znění tajenky z minulého čísla:  „...my tu bydlíme teprve týden“

Vylosovaní výherci: M. Hladová ze Lhoty pod Radčem, J. Jeřábek z České Lípy a M. Kincová ze Znojma

Manžel hlásí uprostřed letošního jara: 

„Představ si, že na víkend hlásili

až 30°C horka.” „To není možné!”

„Ale ano - . . . (tajenka).”

Do hydrometeorologického ústavu volá rozzuřený muž:

„Už dva dny vynáším ze sklepa . . . (tajenka)!“

B K E Ř A V A R K

R A 1 P V O K A M

L Z E R 5 L R K P

O N C I Y M E O H

H Ě I E D U P V O

O J S V L R Š B Ř

L O O I A K U R I

E V V D V Ý R U C

Š S O Z K K B N E

O T L A U S U T R

V J P Ň H E Ů Á A

V C E N E Č U L K

E C I V E L A S O

K R Á L Í K Y Ň V

E C I T P Č O E N

E M B U O T K V Í

C CH R U D I M O K

I K U V O Š E R P

N K O R Y Č A N Y

J A A V A L H I J

E N Í N O D O H L

H P Á V O V L R I

K E I 1 5 O I D T

R C M V A Č C L V

E K I O V U E Y Í

P A T N A L A G N

M V S O R K K N O

U E O R T D T O V

Š Ě H H S L I I V

H U M P O L E C Ř

BRLOH, BRUNTÁL, BRUŠPERK, ČESKÝ KRUMLOV,

GALANTA, HEJNICE, HODONÍN, HOLEŠOV, HOLICE,

HOŘICE, HOSTIM, HRDLY, HRONOV, HUKVALDY,

HUMPOLEC, CHRUDIM, JEVÍČKO, JIHLAVA, KAZNĚJOV,

KLUČOV, KORYČANY, KRÁLÍKY, KRALOVICE, KRAVAŘE,

KRUPKA, LEVICE, LITVÍNOV, LOVOSICE, LUČENEC,

LVOVÁ, MAKOV, MILEČ, OSTRAVA, PECKA,

POPRAD, PREŠOV, PRIEVIDZA, PTICE, RAKOV,

RAKOVNÍK, ROVEŇ, ŘITKA, ŠUMPERK, VLKOV

Barvivo
na vejce

Kód let.
Ikela

Nevynuc.
chyba

(ang. zkr.)

Syn
thébského

krále

1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

Sarmat
Základní
vzorek
měřidla

Č. režisér
(Vít)

Dřív. obyv.
Španělska

Z půlky

Domácky
Benjamín

Trumf
v bridži

Lékáren.
praktikant

buton, Iber,
UE, Tátoš,

Pava, tanin,
IKL, tiro,
Schránil

Americká
atletická
asociace

Pol. lidová
republika
(býv. zkr.)

Osévání

Fajfka

Starší
č. herec
(Raoul)

Kulatá
náušnice

Ovčí
vlny

Policejní
vozidlo

Podpis
anonyma

Kruh

Prvek
(Ti)

M. jméno
(-o)

Nečis-
tota

Svaz

Sekáním
ubrati

Nabývat
vodou na
objemu

Mužské
jméno

Iniciály
Rodena

Výzkum
mínění

Malý
banán

Německé
sídlo

Pohád-
kový kůň

Část Ústí
n. Labem

Jméno
Baroše

Součást
tříslovin

Íránské
sídlo

Duševní
porucha

Žal

Hnůj

Poté

Španěl.
chůva

Jmění
firmy

Obydlí
faráře

Přípravek
na nádobí

Arabský
stát

Snímek

Přístavní
hráz

Křižník
VŘSR

Armád.
sout. tvoř.

Osobní
zájmeno

Lenochod
tříprstý

Zámezí

Tisková
konfer.
(zkr.)


