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TIM V REGIONECH 
Pohodlně na výlet do 
přírody, i na procházku 
městem 

ÚVODNÍK

Prázdninové vydání je vždy plné tipů na výlet, 
soutěží a zábavy. Připravili jsme pro vás vydá-
ní, ve kterém najdete dobrodružné výlety, letní 
festivaly, koncerty a lákavé soutěže o značkové 
oblečení Buschmann. 
Cyklisté si přijdou na své na nových cyklos-
tezkách v kombinaci s výletem na lodi, vlakem 
nebo po vlastní ose. 
Pro vodáky máme několik zajímavých tras po 
řekách Moravskoslezského kraje, kde si mohou 
projet šlajsny nebo peřeje. 
Z hudebního soudku vás pozveme na Mělnic-
ké kulturní léto, které letos probíhá již po sed-
mé. Na svých cestách se nezapomeňte zastavit 
v Informačních centrech pro aktuální informace. 
Ve vydání přinášíme zajímavý rozhovor s pra-
covníkem informačního centra Liberec. 
Užívejte letní dovolenou a pohodu s inspirativ-
ním magazínem TIM a pamatujte na šťastný 
návrat.   
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STaňTE SE NašíM faNOuškEM 
Na faCEbOOku! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

NejVÍce KresebNých reKONstruKcÍ 
MGR. JaNa HEřMaNa z ČesKéhO ŠterNberKa
Pedagog, malíř, grafik a publicista, který se od roku 2005 věnuje 
kastelologii a ikonografii, vytvořil ke dni registrace rekordu 4 562 
kresebných rekonstrukcí hradů, zámků, tvrzí, komend, dvorců 
a opevněných klášterů, jejichž některé kopie umístil na webovou 
stránku www.hrady-zriceniny.cz. 

K U R I O Z I T A

Z ObSaHu:

N AV Š T I V T E 
NOVÉ INTERNETOVÉ 
STRÁNKY MAGAZÍNU

Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

Originály kreseb pravidelně vystavuje po celé Čes-
ké republice. Kolekce kreseb, která vzniká ve spo-
lupráci s předními českými historiky, archeology, 

archiváři a genealogy, bude do České databanky 
rekordů zaevidována v Pelhřimově.
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Turistická informační centra (TIC) pro vás mají aktu-
alizované a ověřené kontaktní údaje, provozní doby, 
vstupné i novinky památkových objektů, muzeí a dal-
ších 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 vydavatelů. Máte na výběr 
také z množství suvenýrů a upomínkových před-
mětů. Získáte zde mapu příslušné oblasti, můžete 
zabrouzdat na internet, zjistit si vlakové a autobuso-
vé spojení, ověřit si předpověď počasí a přímo získat 
tipy na výlety, které budou alternativou k vašemu plá-
nu, jak strávit svou dovolenou v místě vašeho pobytu. 
Z více než 400 certifikovaných infocenter má 383 TIC 
otevřeno v sobotu a 318 v neděli. Délka provozní doby 
se liší v závislosti na atraktivitě místa. 

Sežeňte ovečky 
– prázdninová hra s Českou televizí
Turistická informační centra se zapojila do spolu-
práce s Českou televizí při organizaci letní prázd-
ninové hry pro děti. Cílem hry je podpořit děti 
a jejich rodiče v cestování po České republice a je-
jím poznávání. Hra odstartovala 30. 6. a potrvá do 
31. 8. 2018. Jejím cílem je přivést zpět na Déčko 
duhové ovečky, které zabloudily do našeho svě-
ta. Abyste pomohli ovečky sehnat, budete muset 
navštívit alespoň 3 z cca 180 míst v České repub-
lice a získat zde tajná hesla. Jak a co pro to musí-
te udělat i více informací o soutěži, v níž můžete 
získat stavebnice, plyšové ovečky a další z mnoha 
cen, se dozvíte na www.sezenteovecky.cz. Neváhej-
te déle a vezměte své děti, vnoučata či spřátelené 
rodiny a pomozte Déčku najít ztracené ovečky! 
V úspěšné loňské hře „Probuď Déčko“ bylo zapo-
jeno 50 infocenter, členů A.T.I.C. ČR, uplatněno 
přes 40 tisíc letáků s kódy, kešky čítaly 28 tisíc 
návštěv a webové stránky soutěže zaznamenaly 1 
641 998 zobrazení.

Informační centrum 2018
Hlasujte pro infocentrum, které máte v oblibě, které 
vám pomohlo, příjemně překvapilo na cestách atp. 
na  www.aticcr.cz. Partnerem soutěže je společnost 
Kam po Česku. Soutěž odstartovala v 2. pol. června 
a potrvá do čtvrtka 31. srpna 2018. Svůj hlas můžete 
poslat jednomu z více než 400 certifikovaných infor-
mačních center v každém kraji. 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.

MěLNík OžÍVá KONcerty, 
DIVaDleM I letNÍM KINeM
Po celé prázdniny Mělník už tradičně žije pestrým festivalem 
Mělnické kulturní léto (Mekul), který letos vstoupil už do 
7. ročníku. Pořadatelé, Mělnické kulturní centrum, o.p.s., 
a město Mělník, společně připravili na mnoha malebných 
místech starobylého města více než 70 kulturních aktivit.

Od 10. do 18. července nabídne otevřená zahra-
da městské knihovny zelenou oázu pro relaxaci 
i zábavný program pro děti i dospělé. 10. červen-
ce předvede v sadech u Masarykova kulturního 
domu (MKD) DS Nové divadlo Mělník sérii kome-
diálních jednoaktovek pod názvem Kratochvilné 
povídání. 12. července rozezní náměstí Míru hity 
populární kapely Buty, 15. července se zde bude 
divákům tajit dech nad žonglérskými artistickými 
výkony novocirkusové skupiny Cink Cink Cirk. 
17. července představí v hale MKD studio Damú-
za hudební inscenaci Spal jsem s Marilyn. Každý 
všední den od 23. července do 3. srpna nabídne 
hry, lektorované workshopy, koncerty, pohád-
ky a další aktivity pro rodiče s dětmi Letní park 
u MKD. 25. července vystoupí na náměstí Míru 
plzeňská formace Lakuna, 2. srpna přiveze diva-
dlo Spektákl do sadů u MKD grotesky z velkoměs-
ta Chaplinovy děti, dalším divadlem pod širým 

nebem pak bude Dokonalá pitomost, komedie diva-
dla NaHraně o legendárním komorníku Jeevesovi 
a jeho pánu, britské inspiraci skvělého českého 
Saturnina. 11. srpna představí během Mělnické-
ho koštu místní vinaři to nejlepší, co jejich sklepy 
ukrývají. 21. srpna si neblahé události roku 1968 
Mělník připomene setkáním Mělník hraje Kryla 
– Pamatuj! O den později proběhne koncert kape-
ly Hudba Praha Band. Poslední velkou prázdnino-
vou kulturní událostí bude 29. srpna na náměstí 
Míru Projekt = Daidalos s ohňovou show. Rockové 
a bluesové koncerty proběhnou i v mělnických 
barech na náměstí Míru, chybět nebude tradič-
ní šermířská Bitva Rytířů Mělnických v Hoříně, 
improvizované letní kino v parku na Aušperku, 
Kinematograf bratří Čadíků a další.
Letní návštěvu města na soutoku Labe a Vltavy 
lze doplnit projížďkou výletní lodí Fidelio, z jejíž 
paluby se nabízejí úchvatné pohledy na tradiční 

mělnickou siluetu, zámek Mělník a chrám sv. Pet-
ra a Pavla nad historickou vinicí sv. Ludmily. Bez-
platný přívoz místo uzavřeného mostu příjemně 
zpestří cestu turistům i cyklistům přijíždějícím po 
Vltavské či Labské stezce.

Mělnické kulturní centrum o.p.s. – mekuc

u sadů 323, 276 01 Mělník
 +420 315 622 612
 info@mekuc.cz

www.mekuc.cz
www.ticmelnik.cz

K
O

N
ta

K
t

Foto: Mirek Pásek
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Stejný víkend se můžete vypravit na noční prohlíd-
ky podzemních chodeb pevnostním městem Tere-
zín, kde za světla dobových luceren poznáte město 
úplně jinak! O týden později pak v pevnosti proběh-
ne tradiční Kanonfest.
Letní Litoměřice nabídnou voucher na osm barok-
ních památek i kávu zdarma. Od 26. června do 
17. září si mohou turisté již potřetí projít Okruh 
církevní památky po nejznámějších litoměřických 
vyhlídkách a kostelích. Okruh je letos rozšířen na 
osm zastavení. Výhodný voucher za běžnou cenu 
tří vstupů – 150 Kč lze využít na všech osm pamá-

tek!  Za každou památku navíc získávají návštěvní-
ci razítka, a již za tři razítka pak zdarma odměnu 
(pivo v Biskupském pivovaru U sv. Štěpána nebo 
kávu v hodnotě 50 Kč ve Fér Kafe v parku Václava 
Havla). 
Mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem jezdí celé 
léto loď. V červnu od pátku do neděle, o prázdni-
nách od 4. července pravidelně i ve středu a ve čtvr-
tek. Linka DÚK 901 pořádá i řadu mimořádných 
plaveb! Například nedělní odpolední plavby z Lito-
měřic do Roudnice nad Labem – 17.6., 24. 6. a 23. 
9. či na festival FEDO v sobotu 23. června nebo v 1. 

září na akci Historici v Roudnici. Plout můžete až 
do Mělníka a to 29. 7. a 26. 8. nebo na Štětský jar-
mark 15. září. 
Pokud máte raději cyklotoulky, využijte víkendový 
cyklobus! Ten vyráží o víkendu 3x denně z Roud-
nice nad Labem přes Litoměřice až do Velemína 
nebo Lovečkovic. 
Pohádkový týden je naopak připraven na zámku 
v Libochovicích. Od 2. do 7. července pak probíhají 
kostýmové prohlídky pro děti a ve východním kříd-
le pomohou děti najít ztracenou princeznu. Stejná 
akce se pak bude opakovat i první srpnový týden 
a 25. srpna se uskuteční Hradozámecká noc plná 
strašidel.
V historické Budyni nad Ohří bude 23. červen 
patřit dětem a rodinám! Od Koruny do pohádky 
nabídne soutěže, tržiště i pohádky pro celou rodi-
nu. Celé léto pak ve městě probíhá letní festival 
Divadelní léto. O víkendu 14.–15. 7. ožije město 
Kelty. Festival Keltský kruh je krásnou exkurzí do 
minulosti našich předků.

čESké STřEdOHOří 
PatřÍ V létě I DěteM!
Zažijte s nimi pirátskou bitvu na jezeře Chmelař u Úštěku 
o víkendu 13.–14. července, kdy na vodě i na souši bude možné 
spatřit piráty, pirátské lodě, šermíře a zažít pravou pirátskou 
atmosféru během tří strhujících bitev. V Úštěku pak neopomeň-
te zajít za pravými čerty do místního čertovského sklepení. 

www.stredohori.cz

tIM V Praze

Výstava představí dva významné okamžiky v ději-
nách Prahy – události roku 1848, zejména tzv. Sva-
todušní bouře, a vyhlášení samostatného česko-
slovenského státu 28. 10. 1918, včetně pražských 
odrazů reality, která ke vzniku Československa ved-

la. Výstava rovněž ukáže proměny Prahy ve druhé 
polovině dlouhého 19. století. Praha během několi-
ka desetiletí prošla výraznou modernizací, obklopi-
ly ji předměstí, vyrostla v ní řada dopravních staveb 
a významných veřejných budov, celkově se změnila 
v moderní velkoměsto.
Rok „velkých změn“ – 1848 – přinesl i do Prahy 
mnohé dosud nevídané počiny, dokonce se v ní po 
několik dní odehrávaly pouliční boje, které vypukly 
12. června 1848 a jejichž 170. výročí výstava také 
připomíná. Vystavena proto bude pozoruhodná 
kolekce zbraní povstalců nacházející se ve sbírkách 
Muzea hl. m. Prahy, stejně tak bohatá letáková pro-
dukce dokreslující širší souvislosti bouřlivé doby.
Výstava v souhrnu představí Prahu jako dějiště 
významné dějinné etapy, jejíž souvislosti pražské 
dimenze dalece přesahovaly, nicméně Praha větši-
nou představovala klíčový prostor činů a rozhod-

nutí. Stojí tedy zato představit tuto zajímavou dobu 
dějin s využitím široké palety sbírkových předmětů 
i moderních audiovizuálních prostředků a ukázat 
významné fenomény doby i signifikantní detaily.

NOVá VýstaVa V Muzeu hlaVNÍhO Města Prahy:

„PRaHa 1848–1918“
termín: 13. 6. 2018–24. 2. 2019
Zatímco výstavy, pořádané napříč Českou republikou k oslavě 
100 výročí založení státu rokem 1918 začínají, ta v muzeu 
Hlavního města Prahy tímto rokem končí. 

Muzeum hl.m. Prahy

Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
pokladna:  +420 221 709 674

www.muzeumprahy.cz
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25. 10. 2018–7. 1. 2019

25. 10. Komentovaná prohlídka výstavy
15. 11. Komentovaná prohlídka výstavy
17. 1. 2019 Komentovaná prohlídka výstavy

PROGRaM • komentované prohlídky

Otevřeno:
denně kromě pondělí 9–18 hod. 

Každou poslední středu v měsíci otevřeno do 20 hod.
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WWW.SPORTICA.CZ

OUTDOOROVÉ FUNČNÍ DOPLŇKY
CHLADIVÉ DOPLŇKY COOL -X
FUNKČNÍ RUČNÍKY A OSUŠKY
HŘEJIVÉ DOPLŇKY WARM-X
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Významnou sbírkou Strahovského kláštera je kolek-
ce obrazů, čítající téměř půldruhého tisíce maleb od 
středověku po současnost. Klášter vlastní a ve vět-
šině případů i uchovává desetitisíce dalších sbírko-
vých předmětů nejrůznějšího charakteru:  grafiky, 
mapy, hudebniny, umění až po historický archiv.

GRAFICKÁ SBÍRKA
Jako u většiny starých, organicky vzniklých kolekcí 
byla sbírka kresby a grafiky od svého vzniku sou-
částí Strahovské knihovny. Grafická sbírka byla 
dříve z větší části umístěna v zásuvkách skříní ve 
vnitřní spojovací chodbě mezi Teologickým a Filozo-
fickým sálem, částečně i v malém depozitáři přiléha-
jícím k jižnímu konci Filozofického sálu. Přibližně 
polovina dnešního stavu sbírky grafiky a kreseb 
byla kanonii restituovaná během devadesátých let 
20. století. Od roku 2008 bylo zpracováno vice než 

42000 záznamů, sbírka celkem obsahuje asi 50000 
kusů.

SBÍRKA OBRAZŮ
Nedílnou součástí klášterních interiérů byly od jeho 
vzniku také sochy a obrazy. Nejstarší vrstva umělec-
ké produkce, vytvořené přímo pro Strahov, se díky 
pohnutým osudům kláštera v 15. a 16. století téměř 
nedochovala. Počet obrazů vzrostl v průběhu počát-
kem 17. století, především díky zakázkám u malíře 
Jana Jiřího Heringa. Tehdy vzniklo množství závěs-
ných maleb, z nichž se velká část dochovala do dneš-
ní doby. Ve druhé polovině 17. století malovali pro 
strahovskou kanonii Antonín Stevens ze Steinfelsu, 
Michael Willmann a Jan Kryštof Liška. Mimopražské 
objekty kanonie počátkem 18. století ozdobily práce 
Michaela Václava Halbaxe a Petra Brandla. Zvláště 
v prostředí Strahova pak na ně navázal také Václav 

Nosek/Nosecký a jeho syn, zdejší konventuál a malíř 
Siard Václav Nosecký. 

SBÍRKA UMĚLECKÉHO ŘEMESLA
Sbírky uměleckého řemesla na Strahově jsou sou-
částí Strahovské obrazárny. Dějiny této sbírky 
poznamenalo množství pohrom, kterými klášter 
ve své historii procházel. Po plundrování kláštera 
švédskými vojsky v roce 1648 a bombardování are-
álu roku 1742 uškodily předmětům uměleckého 
řemesla státní konfiskace drahých kovů v průbě-
hu rakouských válek s Francií počátkem 19. století 
a především vyklizení kláštera roku 1950 při „Akci 
K“. Tehdy byl z kláštera odvezen téměř veškerý mobi-
liář, sklo, keramika, množství jídelních servisů, tex-
tilie i drobné předměty denní potřeby. 
Nejstaršími zlatnickými předměty jsou dvě velké 
relikviářové desky z přelomu 13. a 14. století, ty 
však pocházejí z kláštera benediktýnek u sv. Jiří na 
Pražském hradě. 
Kvalitně je zde zastoupen zejména evropský porce-
lán i kamenina včetně figurálního porcelánu, a také 
české sklo s kostrami nápojových souprav různé 
typologie i doby. Sbírku doplňují předměty z růz-
ných kovů, dřev, slonoviny apod. vč. drobné kolekce 
antických mincí.

NEJVZÁCNěJší SbíRky 
Vzácné historické sbírky Královské kanonie 
premonstrátů na Strahově patří mezi mimo-
řádně významné kolekce svého druhu v České 
republice. Nejvýznamnější je věhlasná Stra-
hovská knihovna s rozsahem kolem půl milio-
nu knižních svazků. 

tIM V Praze �

www.strahovskyklaster.cz

Kalich 1809–1819 Opatská berla 1722

Šálek s podšálkem, Vídeň 1800

 Obrázky svatých z grafické sbírky
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Výstupní stanice lanové dráhy na Lysé hoře se 
nachází v první chráněné zóně Krkonošského 
národního parku, kde je pohyb turistů zakázán, 
a lanovka je tedy v letním období mimo provoz.   
V rámci letních prázdnin pojede lanovka Horní Dom-
ky denně, od září bude zahájen víkendový provoz. 

Pouhých 500 m od výstupní stanice lanové dráhy 
Horní Domky se nachází známé rozcestí Ručičky, 
odkud vede řada turistických a cyklo stezek k zají-
mavým místům západních Krkonoš. Můžete odtud 
vyrazit třeba na Dvoračky, k prameni Labe nebo 
do sousedního Harrachova. Moc pěkná procházka 

je také k Mumlavskému vodopádu, Pančavskému 
vodopádu nebo na Labskou boudu. 
V místním infocentru je k dispozici nepřeberné 
množství propagačních materiálů a turistických 
map, ze kterých mohou turisté a milovníci cyklo-
výletů čerpat inspiraci. 
Pro vyznavače adrenalinové cykloturistiky jsou 
k dispozici tratě v bikeparku rock-it-nice, který je 
otevřen od června vždy dle provozu lanové dráhy 
Horní Domky. Jsou zde tři sjezdové tratě všech úrov-
ní obtížnosti pro cyklisty od 5 do 80 let. V hale lano-
vé dráhy Horní Domky je k dispozici také půjčovna 
kol. Dále bude i v letošní sezóně otevřen lanový park 
v korunách stromů u nástupní stanice lanovky Hor-
ní Domky. 
Provoz lanovky Horní Domky v rámci letní sezó-
ny: 9:00–17:00 každých 30 minut, 12:30 jízda 
vynechána (polední přestávka)

Více informací na:

www.skiroky.cz
infolinka +420 733 733 053

ROkyTNICE láKá I V létě 
Svahy Lysé hory v Rokytnici nad Jizerou v západní části Krko-
noš lákají návštěvníky také v letním období. V červnu zde byla 
zahájena turistická a cykloturistická sezóna. Ze dvou lanovek 
bude tradičně v provozu pouze jedna, a to lanová dráha Horní 
Domky s výstupní stanicí u hotelu Lovčenka. 

� tIM V reGIONech

Okolí nabízí řadu cílů pro pěší i cyklisty. Jedním 
z nich je například pískovcová Popova skála, 
která je dominantou severovýchodní části Lužic-
kých hor. Na jejím vrcholu je upravená vyhlíd-
ka s krásným panoramatickým výhledem do tří 
zemí najednou. Nedaleko centra města stojí za 
návštěvu hrad Grabštejn s unikátní renesanční 
kaplí sv. Barbory. 

Přírodní kuriozitou jsou skály, které svou bělostí 
a zaoblenými tvary připomínají mohutné hřbety 
slonů. Právem jsou označovány jako Sloní skály. 
Zatopený lom Kristýna s plážemi je lákadlem pro 
návštěvníky od jara do podzimu. Oblíbené jsou in-
line stezky kolem jezera nebo hustá síť cyklostezek, 
propojující tři země. Součástí areálu Kristýna je 
rozsáhlý autokemp Kristýna s možností ubytování 

v penzionu, chatkách, vlastních stanech nebo kara-
vanech. 
Oblíbenou atrakcí města jsou Hrádecké slavnosti 
a Bartolomějská pouť, které se každoročně konají 
na Horním náměstí a blízkém okolí nebo Umělecké 
sympozium v Trojzemí 2018. Dřevořezbáři a kame-
níci letos ztvární patrony česko-německo-polského 
trojzemí.

Informační centrum

horní náměstí 71, hrádek nad Nisou, 463 34
 +420 482 319 719, +420 725 457 066

www.hradek.eu
www.branatrojzemi.cz

www.autocampkristyna.cz
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HRÁdECké LéTO PlNé aKcÍ
Malebné město Hrádek nad Nisou je právem považo-
váno za bránu Trojzemí, kde se setkávají hrani-
ce České republiky, Německa a Polska. Centrum 

města je městskou památkovou zónou. Dominantou Horního 
náměstí se vloni stal po 72 letech obnovený morový sloup se 
sousoším sv. Anny Samotřetí. 

12.–15. 7.
Umělecké sympozium v Trojzemí 2018

24.–26. 8. 
Bartolomějská pouť

PROGRaM • akCE V LéTě

   
doporu

čuje

Hrad Grabštejn
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^L

Letní^Liberec

7/7 a 14/7

12/7

20/7 a 17/8

27–30/7

1/8

9–11/8

15–16/8

19/8

21–30/8

od 27/8

31/8

1/9

7–8/9

8/9

15/9

tIM V reGIONech
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U příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatné-
ho československého státu je na hradě Valdštejn 
připravená malá výstava. Je zaměřená na podobu 
hradu v době první republiky, prezentovaná for-
mou dobových pohlednic, doplněná o stručnou 
časovou osu a zmínku o tehdejších osobnostech, 
které hrad navštívily.
Na Valdštejně se koná během letních prázdnin 
mnoho zajímavých akcí. Z nabídky vybíráme 
Rytíře na hradě, Středověký víkend, Dětské hry 
a klání, či Hradozámeckou noc. Nebudou chy-
bět pravidelné Noční prohlídky nebo Prohlídky 
s loupeživým rytířem. Novinkou pro letošní rok 
jsou Prohlídky s princeznou. Podrobný program 
a aktuální nabídku najdete na webových stránkách 
hradu. Zažij a poznej pohádkový Valdštejn!

Zažijte prázdninový Turnov
Přemýšlíte, kam se vydat za zážitky a odpočinkem 
o letošních prázdninách? Pokud nasměrujete 
vaše kroky do města Turnova, určitě nebudete 
litovat. Po celý červenec a srpen zde bude připra-
vena bohatá prázdninová nabídka na každý den 
pod názvem Turnovské léto.

LéTO Na TuRNOVSku
Přijměte pozvání na hrad Valdštejn, který se nachází v malebné 
přírodě Hruboskalského skalního města.

T U R N O V S K É  L É T O  2 0 1 8
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

Hrad Valdštejn

Kadeřavec 18 
511 01 turnov
 +420 739 014 104
 info@hrad-valdstejn.cz

www.hrad-valdstejn.cz
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Regionální turistické informační centrum 

náměstí Českého ráje 26
511 01 turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz
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„Naším cílem je podpořit lokál-
ní značky, které vycházejí 

z bohaté tradice vaření 
piva na obou stranách 
hranice, a také gurmán-
skou turistiku. Velmi 
nás těší, že všechny 

zapojené pivovary použí-
vají ve výrobě žatecký chmel, 

který proslavil region Dolního 
Poohří,“ vysvětluje ředitelka Destinační agentury 
Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. 
Na přípravě projektu, podpořeného z Fondu malých 
projektů Euroregionu Krušnohoří, se kromě Dol-
ního Poohří podílel také německý partner Touris-
musverband Erzgebirge. „Protože je Krušnohorská 
pivní stezka v první řadě projekt turistický, nabíd-
li jsme účast především pivovarům, kde je vaření 
piva spojeno i s atraktivními zážitky jako jsou pro-
hlídky pivovaru, degustace, přednášky či seminá-
ře o historii místa. Zájem předčil naše očekávání 
a stále se nám hlásí další pivovary,“ vysvětlila Libu-

še Novotná Pokorná. Návštěvníci tak mohou vidět 
třeba pivní muzeum či si na vlastní kůži vyzkoušet 
vaření piva. 
Turisty po stezce provede mapa zapojených pivo-
varů s prezentací každého z nich. Její součástí je 
Turistická pivní karta, na níž mohou návštěvníci 
sbírat razítka při návštěvě těchto pivovarů. „Kaž-
dý pivovar má své unikátní očíslované razítko. Po 
nasbírání alespoň deseti razítek získají turisté spe-
ciální půllitr Krušnohorské pivní stezky. Stačí kar-
tu odevzdat v kterémkoliv ze sedmnácti zapojených 

míst,“ doplnila ředitelka. Sbírat razítka je možné až 
do konce letošního roku. 
Mapa pivní stezky je k dispozici v infocentrech Dol-
ního Poohří a v saské části Krušných hor a samo-
zřejmě též v jednotlivých pivovarech na stezce, kte-
ré najdou návštěvníci v těchto městech: Perštejn, 
Chomutov, Žatec, Louny, Osek, Teplice, Ústí nad 
Labem, Rechenberg – Bienemühle, Freiberg, 
Pockau, Scheibenberg, Zwönitz, Lössnitz, Aue, 
Breitenbrunn.

www.facebook.com/krusnohorskapivnistezka/

letNÍ PutOVáNÍ PO PIVOVaRECH
Letní novinkou Destinační agentury Dolní Poohří je Krušno-
horská pivní stezka. Propojuje sedmnáct českých a němec-
kých pivovarů a nabízí turistům ojedinělý zážitkový program. 
Až do konce roku mohou návštěvníci objevovat zastávky na 
gurmánské stezce v Sasku a Česku a získat speciální půlllitr.

Na závodníky čekají pestré trasy o distancích 
16 km, 7 km nebo štafety 2 x 8 km. Zkrátka nepři-
jdou ani rodiny s dětmi, pro které bude připraven 
rodinný běh, pro milovníky turistiky pak tradiční 
procházka. Školní týmy se mohou zúčastnit štafe-
tového závodu vícečlenných družstev. 
Závod má i dobročinný rozměr. Všichni účastníci 
společně s pořadateli mají možnost podpořit han-
dicapované děti prostřednictvím příspěvku ve výši 
50–500 Kč na nadaci Naše dítě. 
Jako již tradičně je součástí závodu doprovod-
ný program a stánky s občerstvením přímo na 

náměstí T. G. Masaryka v srdci města. Moderá-
torem akce bude Aleš Valenta a dětský závod se 
objeví na programu ČT D ve sportovním magazínu 
Lvíčata. Dále se můžete těšit na českou populární 
kapelu dnešní doby EDDIE STOILOW (pop-rock, 
český Slavík 2012 v kategorii “SKOKAN ROKU”).
Veškeré informace a registrace na závod jsou 
k dispozici na www.citycrossrun.cz

Přijďte si užít den plný sportu a zábavy, těšíme 
se na vás!!

CITy CROSS RuN & WaLk 
čESkÁ LíPa 2018
3. ročník City Cross Run & Walk v České Lípě se tentokrát 
odehraje v sobotu 15. 9. 2018.  

Regionální turistické informační centrum

náměstí t. G. M. 2
470 36 Česká lípa
  +420 487 881 105, 487 881 106
 rtic@mucl.cz

www.turistika.mucl.cz
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| foto: Václav Soukup
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V centru města budete podjíždět pod Benešovým 
a Mariánským mostem. Na protilehlém břehu pak 
můžete spatřit výletní zámeček Větruše s restaura-
cí, vyhlídkovou věží, bludišti, sportovištěm a neda-
lekým popravištěm.
Možnost oddechu skýtá jednak cyklokemp Loděni-
ce v Brné nebo termální koupaliště Brná, o nece-

lé 2 km dál. Budete-li mít na svých cestách tech-
nické potíže, zavítejte do Cyklocentra města Ústí 
nad Labem, které se nachází necelých 400 m od 
Labské stezky. Můžete si zde zapůjčit nářadí či 
koupit základní náhradní vybavení. Nově si zde 
také můžete kolo zapůjčit. Na zájemce čeká 10 
městských kol, z nichž jedno je vybaveno dětskou 

sedačkou. Veškeré potřebné informace se dočtete 
na www.msul.cz. 
Také v letošním roce připravilo Ústí nad Labem 
v rámci projektu Zdravé město příležitost dopravit 
se zdarma cyklobusem z Labské stezky na Severní 
Terasu. Cyklobus jezdí od zastávky Krajský soud 
vždy o víkendech a svátcích, a to až do 30. září.
Své cyklistické výlety můžete v Ústí nad Labem ide-
álně kombinovat s lodní dopravou. První možností 
jsou dvě lodní linky zahrnuté do Dopravy Ústecké-
ho kraje. Jedná se o linku 901 do Litoměřic a 902 
do Hřenska. Druhou variantou je letní linková 
doprava lodí Marie, která pluje z Ústí nad Labem 
do Píšťan a zpět.            
Chcete-li přejet na druhý břeh řeky Labe, jsou podél 
Labské stezky k dispozici hned 4 přívozy. Před 
Ústím nad Labem se jedná o přívozy mezi Malými 
a Velkými Žernoseky a mezi Církvicemi a Dolními 
Zálezly. Další dva spojují Svádov s Neštěmicemi 
a Velké Březno s Neštědicemi. 
Na svých cestách rovněž nezapomeňte navštívit 
informační středisko, kde vám rádi poskytnou 
informace o dalších turistických cílech, možnos-
tech ubytování či stravování. 

ÚSTí Nad LabEM 
z cyKlIstIcKéhO seDla
I z lODNÍ Paluby
Městem Ústí nad Labem prochází jedna z nejkrásnějších 
a turisticky hojně navštěvovaných cyklotras Labská stezka. 
Při vjezdu do Ústí nad Labem vás přivítá jedinečná technická 
památka Masarykovo zdymadlo a nad ním se tyčící hradní 
zřícenina Střekov. 

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1
 +420 475 271 700
 info.stredisko@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz
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Dílna ručního papíru
Je umístěna v historickém hradebním opevnění 
města. Kromě aktuální výstavní expozice Vás při 
prohlídce věže čeká ukázka tradiční výroby ruční-
ho papíru s možností vytvoření vlastního archu.

www.rucnipapir.com

Muzeum křišťálový dotek
Dotkněte se dlaní slavných českých a zahranič-
ních osobností v unikátní expozici českého křišťá-
lu, která je jediná svého druhu na světě.

www.hunatmuseum.cz

Církevní památky
Pro zájemce o historii je připraven zajímavý okruh 
„církevní památky“, který je bohatý na jednotlivé 
objekty protkané tajemnými historickými příběhy 
církevními i světskými - katedrála sv. Štěpána, věž 
u katedrály sv. Štěpána s výhledem na biskupskou 
rezidenci, kostel Zvěstování Panny Marie, kostel 
Všech svatých, kostel sv. Jakuba, Diecézní muze-
um v gotickém domě, expozice baroka v Severo-
české galerii, oblíbená městská vyhlídka Kalich na 
Mírovém náměstí. Okruh je díky hravé formě vhod-
ný i pro děti.

Galerie marionet
250 loutek a pohádko-
vých dekorací na vás 
čeká v gotické věži, která 
bývala součástí litomě-
řického opevnění.

www.litomerice-info.cz

Pro oddech dětí můžete navštívit městské koupaliště 
nebo se projet výletní lodí po Labi.

Informační centrum

Mírové náměstí 16/8a, litoměřice
 +420 416 916 440
 info@litomerice.cz

www.litomerice-info.cz
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zaVÍtejte 
dO LITOMěřIC, I s DětMI
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V Krušných horách je řada krásných a zajímavých 
míst spojených s hornictvím, které stojí za návštěvu. 
Ať už jsou to stará důlní díla, hornická muzea, archi-
tektura původních hornických osad nebo rekul-

tivace, které dnes slouží k odpočinku, aniž by lidé 
věděli, že se na místě jezera, parku či závodní drá-
hy dříve těžilo. V rámci projektu vznikne turistická 
brožura, která turisty provede po místech spjatých 
s hornictvím, mapa pro snadnou orientaci a turis-
tický okruh s limitovanou edicí vizitek. Zaměstnan-
ci informačních turistických center v destinaci se 
v rámci projektu setkají na workshopu. Seznámí 
se s hornickým dědictvím v regionu a své poznatky 
budou předávat dál turistům v Krušných horách. 
Pro turisty připravila Destinační agentura Krušné 
hory jako dárek do nové sezóny zbrusu nové webo-
vé stránky www.krusne–hory.org. Turisté najdou 
v přehledném uspořádání nejen všechna zajímavá 
místa a cíle Krušných hor, ale také nejnovější aktu-
ality a novinky. 

Skryté příběhy – cestujte v čase
Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte nejen 
nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat 
v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným 
dobrodružstvím. Hra je určena především dětem 
od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.
Hra je rozdělena do jednotlivých výletních tras, 
které jsou po celé České republice. Na každé tra-
se je několik zastavení, kde se zaposloucháte do 
příběhu vyprávěného historickou postavou, která 
je spojena s daným místem, a právě řeší nějaký 
malér nebo obtížný záměr. Na jednotlivých zasta-
veních pomáháte této postavě a zároveň posuno-
vat historii tím, že řešíte drobné úkoly, a za to sbí-
ráte body. Čím víc bodů máte, tím víc obsahu hry 
se vám otevírá.

tIP Na Výlet1�

STEZky, SkRyTé PříběHy 
a křížOVé CESTy
Hornická stezka Krušných hor v Ústeckém kraji chce turistům 
přiblížit hornickou minulost i současnost Krušných hor. 
„Krušné hory jsou s hornictvím úzce spjaty. Hornická činnost 
ovlivňovala ráz krajiny a podílela se na jejím utváření. 

Křížová cesta –Brtníky 

Křížová cesta Jiřetín



magazintim.cz

1�tIP Na Výlet

Každý měsíc přibývají nové a nové trasy po celém 
území České republiky, a tak v blízké budoucnosti 
hra poskytne dostatek zábavy, ať jste odkudkoliv. 
Jednotlivé trasy jsou dlouhé od jedné do dvou a půl 
hodin, aby bylo možné kromě mise hry stihnout 
návštěvu blízkého zámku, koupaliště nebo oběd 
u babičky. 
V Podkrušnohorské technickém muzeu se můžete 
pobavit u hry Zavalený Julius.

Sakrální turistika v Ústeckém kraji
Ve Šluknovském výběžku bylo díky specifickému 
historickému vývoji regionu v 18. až 20. století vybu-
dováno křížových cest více, než bylo běžné v jiných 
oblastech České republiky. Na jejich vzniku se podí-
leli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řez-
báři ze Šluknovska. Kromě tradičních 14 zastavení 
křížové cesty, vyprávějících příběh Ježíše od odsou-
zení až po ukřižování, zahrnovaly i další kaple, stu-
dánky a umělé jeskyně. Některé křížové cesty mají 
charakter rozsáhlejších pašijových cest. 
Sakrální památky na Šluknovsku vznikaly v 17. 
století. V období baroka obohatilo zdejší krajinu 
množství křížů, soch a kaplí. Vedle poutních kap-
lí zasvěcených Panně Marii se v regionu setkáme 
s venkovními křížovými cestami. Jejich početnost 
a umělecké ztvárnění představuje v rámci krajiny 
českých zemí ojedinělý fenomén. Zázračné události, 
k nimž došlo před stovkami let na místech, kde dnes 
stojí poutní kaple a křížové cesty přibližuje řada 
regionální pověstí a příběhů.

14 KŘÍŽOVÝCH CEST 
VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU
ŠLUKNOV – nejstarší a obsahově nejzajímavěj-
ší křížová cesta. Na Křížovém vrchu ve Šluknově, 
zhruba 500 m jihovýchodně od kostela sv. Václava 
najdeme rozsáhlou křížovou cestu s četnými kap-
lemi a umělými jeskyněmi. Postavena byla v letech 
1738–1756. 
Jiřetín pod Jedlovou – nejznámější křížová cesta. 
V letech 1759–1764 bylo díky jiřetínskému faráři 
Gottfriedu Liessnerovi postaveno 11 rokokových 
zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení 
sv. Kříže, kaple Božího hrobu a Getsemanská zahra-
da. K zajímavostem patří slavné návštěvy, roku 1779 

si křížovou cestu prohlédl císař Josef II. a roku 1999 
prezident Václav Havel. 
VILÉMOV – jedna z nejstarších křížových cest. 
Najdeme ji v blízkosti pečlivě udržovaného poutního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a kapličky s léčivou 
vodou. V letech 1765–1766 bylo okolo starého hřbi-
tova postaveno 13 sloupků zastavení a Boží hrob. 
Zakladatelem barokní křížové cesty byl majitel pan-
ství Lipová hrabě Leopold ze Salm–Reifferscheidtu. 
BRTNÍKY – křížovou cestu najdeme na západním 
svahu Křížového vrchu, nad silnicí do Rumburku. 
Křížová cesta, která vyrostla na úpatí vrchu, vznikla 
jako v pořadí čtvrtá křížová cesta. Přístupovou cestu 
k vrcholu lemuje 13 výklenkových kaplí vybudova-
ných v letech 1801–1804. Součástí areálu je kaple 
Božího hrobu a Getsemanská zahrada se sochami 
spících apoštolů. 
JIŘÍKOV – křížová cesta byla zřízena po obvodu 
bývalého hřbitova, rozkládajícího se okolo kostela sv. 
Jiří. 14 sloupků zastavení pochází z let 1817–1826. 
Obnovu křížové cesty uskutečnila v roce 2005 Řím-
skokatolická farnost Jiříkov. Moderně pojaté obrazy 
znázorňují 14 tradičních výjevů křížové cesty. 

STARÉ KŘEČANY – křížová cesta byla zřízena 
v centru obce podél kamenné zdi, která obklopu-
je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a bývalý 
hřbitov. Původní kamenné reliéfy nahradil v letech 
1890–1893 starokřečanský farář P. Franz Lang-
hans za obrazy malované na plechu. 
ANNABERG U LOBENDAVY – památkově chráně-
ná křížová cesta se nachází na blízkém Anenském 
vrchu z let 1775–1776. Tvoří ji třináct výklenkových 
kaplí, které jsou uspořádány do tvaru podkovy. 
VELKÝ ŠENOV – Na Kostelním vrchu, původně 
zvaném Wolfsgruben, byla vybudována v letech 
1857–1859. 50 m západně od kostela sv. Máří Mag-
dalény stávalo 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie 
a Božího hrobu. 
KRÁLOVSTVÍ – 700 m severovýchodně od kostela 
sv. Vavřince bylo v roce 1859 postaveno 13 sloupků 
zastavení, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, Get-
semanská zahrada, kaple Žaláře Krista a sloupek 
zastavení s obrazem Poslední večeře. 
FUKOV – vybudována byla roku 1881 jako jedenác-
tá křížová cesta Šluknovska a tvořilo ji 14 sloupků 
zastavení. 
RUMBURK – v letech 1899–1900 bylo na návrší 
u barokní kaple sv. Jana Křtitele vybudováno 14 
sloupků zastavení uspořádaných do podkovy. 
VARNSDORF – v letech 1911–1912 bylo Franzem 
Egerem zhotoveno 10 sloupků zastavení z umělého 
kamene, další čtyři zastavení v sobě ukrývá umělý 
kamenný pahorek. 
JÁCHYM U LOBENDAVY – na Jáchymu vznikla 
roku 1914 okolo kaple sv. Jáchyma. Kaple pochází 
z 2. poloviny 18. století a obnovena byla po požáru 
v roce 1914. Vybudováno bylo 13 sloupků zastave-
ní v historizujícím slohu, dále kaple Božího hrobu 
a kaple neznámého určení. 

www.branadocech.cz
www.ceskesvycarsko.cz

Křížová cesta – Království, II. zastavení Šluknov – Kaple Kalvárie z křížové cesty

| foto: Jiří Stejskal, Václav Jelínek, 
Klára Mágrová, obec Jiřetín

Loreta Rumburk – Expozice církevního umění Šluknovska, Poutní místa a křížové cesty
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Čekají nás i další významné „osudové osmičky“, 
a to roky 1938, 1948 a 1968. Městská galerie Kryt, 
která sídlí pod kláštereckou radnicí, si při této 
významné příležitosti pro své návštěvníky při-
pravila sérii čtyř výstav připomínající právě tyto 
zásadní mezníky našich dějin. 

V srpnu zahájíme výstavu Františka Frolíka 
s názvem Portréty a podpisy československých 
legionářů. Bude probíhat zároveň s výstavou 
předmětů a dokumentů získaných od občanů 
Klášterce nad Ohří.
V září představíme výstavu Osudové osmičky. 
Výstava, která vzniká ve spolupráci s Gymnáziem 
a Střední odbornou školou v Klášterci nad Ohří, 
připomene roky 1938, 1948 a 1968. 
V říjnu se návštěvníci dovědí něco o životě našeho 
prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka 
na výstavě Prezident Tomáš G. Masaryk z výstavy 
zapůjčené z muzea TGM v Rakovníku. 
Celou sérii zakončíme v listopadu výstavou 
s názvem Václav Havel, politika a svědomí, zapůj-
čenou Ústavem pro studium totalitních režimů.
Galerie Kryt je součástí turistickém informačního 
centra na náměstí v historické části města Kláš-
terce nad Ohří, nedaleko zámku, zámeckého par-

ku, muzea hodin a lázeňského areálu. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

OsuDOVé OsMIČKy 
V kLÁšTERCI Nad OHří
V roce 2018 si připomínáme jeden ze zásadních okamžiků 
v našich dějinách, a to založení samostatného československého 
státu. Od jeho vzniku letos uplyne přesně 100 let (1918). 

Galerie kryt a turistické informační centrum

nám. Dr. e. beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz
 galerie@muklasterec.cz
 Galerie Kryt, Město Klášterec nad Ohří

www.klasterec.cz
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Náměstí s pseudorenesanční radnicí
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Lipno je perfektní destinace pro letní rodinnou 
dovolenou. Na jednom místě se zde spojuje celá 
řada zážitků, které si užijí malí i velcí. Jedinečné 
výhledy ze Stezky korunami stromů, cyklistické 
výlety kolem největšího českého jezera i plavby na 
plachetnicích a člunech po jeho hladině nebo zába-
vu v Království lesa. 

Království lesa 
Je zasazeno do malebného šumavského lesa, kte-
rý ukrývá spousty prolézaček, provazových lávek, 
domečků z akátového dřeva, obří nafukovací tram-
políny i stádo živých koziček. Děti se zde přiučí 
o životě lesních zvířat nebo o vlastnostech dřeva 
díky interaktivním edukačním prvkům. Zatímco se 
vaše ratolesti budou doslova královsky bavit, vy si 
užijete relax ve stínu mezi vzrostlými smrky. V Krá-
lovství lesa je dostatek občerstvení, díky kterým zde 
vydržíte celý den. Děti budete mít stále na dohled.

Stezka korunami stromů 
Nedaleko od Království lesa naleznete Stezku koru-
nami stromů. Na její 40 m vysokou věž vás zavede 
pozvolně stoupající dřevěná bezbariérová lávka, 
která se proplétá mezi korunami stromů. Cestou 
vás čeká několik adrenalinových a edukačních 
zastávek. Z nejvyššího patra věže se otevírá široký 
pohled na okolní krajinu, jezero i rakouské Alpy. 
Cestou dolů se můžete svézt na jednom z nejdel-
ších suchých tobogánů v Čechách. 

Adrenalin při sjezdu
Jednou z variant, jak se od Stezky dostat zpátky 
k jezeru, je jízda na sjezdové koloběžce. Její trasa 
vede po bezpečných cestách a na 3,5 km dlouhé 
projížďce si užijete i nový lesní úsek plný terén-
ních nerovností a zatáček. Ale nebojte, jízdu na 

koloběžce zvládnou i děti od 8 let, stejně jako další 
lipenskou atrakci. Tou je takzvaný Floutrejl, 5 km 
dlouhá rodinná terénní cyklotrasa. 

Jihočeské moře
Lipenské jezero přímo vybízí k vodním radován-
kám. Užijete si projížďky na šlapadlech, populár-
ních paddleboardech, ale i na plachetnicích a elek-
tročlunech, které nabízí místní půjčovna. Na pla-
chetnici a člun navíc nepotřebujete žádné speciální 
oprávnění. Pro vyznavače cyklistiky je v půjčovně 
připravena celá řada biků, koloběžek nebo inline 
bruslí. 

Kde se ubytovat
Destinace Lipno nabízí celou řadu ubytování. Hote-
ly, apartmány, prázdninové domy i dobrodružství 
pod stanem nebo v karavanu v Campingu Modřín. 
Apartmány s výhledem přímo na jezero a jachetní 
přístav naleznete v rekrečním parku Landal Marina 
Lipno. Ať už jedete v páru, s rodinou, nebo s počet-
nou skupinou přátel, určitě si vyberete. Marina 
Lipno totiž nabízí ubytování pro 2 až 10 osob, a to 
přímo v centru veškerého dění. V kempu jsou pro 
děti připraveny každodenní animační programy, 
při kterých je bude bavit oblíbený maskot lišák Fox. 
Pokud se počasí na Lipně nevydaří, zábavu si užije-
te v Aquaworldu Lipno nebo ve velkém kuličkovém 
hřišti Hopsárium. 

Celou řadu výhod přináší karta hosta Lip-
no.card. Obdržíte jí jako bonus k ubytování 
u vybraných ubytovatelů nebo si jí můžete 
zakoupit v Infocentru Lipno za 149 Kč. Karta je 
platná vždy od listopadu do října a získáte s ní 
výhody a slevy nejen na Lipně, ale i u partnerů 
v okolí.

Využijte výhodné balíčky, které kombinují něko-
lik služeb. Například Královský rodinný balí-
ček zahrnuje vstup do ojedinělého Království 
lesa Lipno, na unikátní Stezku korunami stro-
mů Lipno a dopravu k těmto atrakcím – buď 
lanovou dráhou nebo Stezkabusem. To vše pro 
2 dospělé a 1-4 děti.

Infocentrum Lipno

 +420 731 410 800
 infocentrum@lipno.info

www.lipno.info
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Jeden den je na Lipno málo. Vydejte se do korun stromů nebo 
poznávejte s dětmi Království lesa. Vyzkoušet můžete i sjezd 
na koloběžkách, rodinnou cyklotrasu Floutrejl nebo lanový 
park. Tolik zážitků na jednom místě nabízí v Česku pouze 
Lipno. 

tIP Na Výlet 1�

kRÁLOVSkÁ 
dOVOLENÁ 
Na LIPNě
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Celým Pomoravím vede řada cyklostezek a tou 
nejznámější je Moravská stezka. Díky rovina-
tosti je tato oblast vhodná nejen pro děti, ale také 
pro seniory, na své si přijdou milovníci přírody 
i historie. V samotném centru můžete navštívit 
malebné město Litovel se spoustou zajímavých 
památek či muzeí. 

Litovelské Pomoraví nabízí několik zajímavých 
naučných tras. 
Jednou z nich je Romantický areál Nové zámky, 
kde můžete spatřit Chrám přátelství, Obelisk, kou-
sek dále na krasovém území vrchu Třesín známé 
a veřejnosti přístupné Mladečské jeskyně. V rámci 
naučné stezky uvidíte pozůstatky rytířské síně, jes-
kyni Podkovu nebo Čertův most. 

Další pozoruhodnou trasou je naučná stezka Luhy 
Litovelského Pomoraví vedoucí z Litovle do Horky 
nad Moravou. Na 16-ti kilometrové trase cyklostez-
ky jsou instalovány informační panely, seznamují-
cí turisty s přírodovědnými, kulturními a historic-
kými zajímavostmi krajiny. 
Děti mohou vyrazit se skřítkem Lesánkem na 8 km 
okruh, kde na ně čeká 5 zastavení se zábavnými 
prvky ve formě kostek s obrázky, pexesa, lanových 
drah a taky prolézaček. Lesánkovu cyklotrasu lze 
pohodlně projet i s kočárkem.

Cyklovýlety Litovelským Pomoravím
Turistické informační centrum Litovel opět i letos 
pořádá oblíbené cyklovýlety Litovelským Pomo-
ravím s průvodcem. Na každý prázdninový měsíc 
jsou připraveny 4 nenáročné prohlídkové okruhy. 
Cykloprohlídky jsou ZDARMA a sraz účastníků je 
vždy před budovou infocentra. Odjezdy jsou v nedě-
le ve 14 hod, v úterky v 15 hod. 

Přehled termínů a tras:
8. 7.  Novozámecký areál – I (20 km)
17. 7.  Želechovice – Uničov (27 km)
22. 7.  Novozámecký areál – II (25 km)
31. 7. Žerotín – Štěpánov (30 km)
5. 8. Novozámecký areál – III (21 km)
14. 8. Skrbeň – Horka (29 km)
19. 8. Novozámecký areál – IV (21 km)
28. 8. Hynkov přes Náklo (23 km)

LITOVELSké POMORaVí Na KOle
CHKO Litovelské Pomoraví je území okolo řeky Moravy, 
táhnoucí se od Mohelnice, přes Litovel až do Olomouce. 
Nejcennějším chráněným prvkem jsou rozsáhlé lužní lesy 
s dosud nenarušenou dynamikou řeky Moravy.

Lesánkova cyklotrasa (foto z archivu Města Litovel) Meandry řeky Moravy v Litovelském Pomoraví (foto Jan Vrbický)
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Přerov
Zámek na návrší Horního náměstí – to je přes-
ně to místo, které nemůžete při návštěvě Přerova 
minout. Dominantu uvidíte už z dálky, a až si ji 
vyfotíte… neváhejte vstoupit. Specialitou muzea, 
které v zámku sídlí, jsou rekonstrukce dobových 
školních tříd, expozice Archeologie Přerovska, 
Památník Komenského, Národopis Hané, a také 
expozice entomologie a mineralogie. Letos zvou 
navíc muzejníci na jubilejní výstavu 100letá 
Republika, která přibližuje příběh jednoho města 
- tedy Přerova - v letech 1918 až 1948. „Od 16. srp-
na pak bude k vidění druhá část výstavy, která se 
soustředí na období budování socialismu. Až do 
poloviny září je rovněž možno shlédnout výstavu 
Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa 

Moravy, co bylo před ní a po ní,“ říká Romana Nit-
ková z Muzea Komenského.  
Pokud se do Přerova vydáte v době letních prázd-
nin, neváhejte si vychutnat kino pod širou oblo-
hou, nebo tradiční svatovavřinecké hody. „Od 23. 
července nabídne Kinematograf bratří Čadíků pří-
mo na Masarykově náměstí čtyři večery plné skvě-
lých českých filmů,“ konstatuje Pavla Roubalíková 
z přerovského magistrátu. A druhým dechem zve 
i na hody, které začnou přesně v den svátku svaté-
ho Vavřince – tedy 10. srpna – a potrvají do neděle 
12. srpna. „Nabídnou koncerty, jarmark, historic-
ký průvod – a v sobotu večer bude vrcholem zábavy 
show, věnovaná 100. výročí republiky,“ doplnila. 
A muzika, ta bude v Přerově znít nejen o hodech. 
Na návštěvníky čeká už tradiční festival Hudební 
léto na hradbách, který každý úterní podvečer láká 
posluchače na romantické místo pod hradbami.

Lipník nad Bečvou
Líbí se vám dobové kostýmy? Pak vítejte v Lipníku 
nad Bečvou, který nabízí návštěvníkům – a to zcela 
bezplatně – kostýmované prohlídky. S průvodcem 
můžete navštívit každý den, kromě pondělí, napří-
klad kostel Církve československé husitské - býva-
lou synagogu, židovské hřbitovy či střešní zahradu, 
pod níž se nachází galerie Konírna. Léto v Lipníku 
bude také ve znamení tónů hudby, které se budou 
linout městem v rámci Lipenského kulturního léta. 
Jeho součástí se také stalo letní kino U čápa, které 
bude promítat po tři páteční večery na terase kul-

turního domu Echo. „Přijet do Lipníka, to znamená 
užít si i naši kovářskou tradici. Letos si ji už počtr-
nácté připomínáme exteriérovou výstavou Kov ve 
městě. V historickém centru a zámeckém parku 
představují svou tvorbu kováři – otec a syn Tasov-
ští,“ připomíná Ivana Debnárová z Městského úřa-
du v Lipníku nad Bečvou. Od 20. do 22. července 
zvou Lipenští na bohatý program, který se stane 
součástí Svatojakubských hodů.  

MORaVSkÁ bRÁNa 
aNI letOs NesPÍ 
chystá PrO VŠechNy bOhatOu POrcI zážItKů!
Pestrou paletu výletů nabízí i letos návštěvníkům Moravská 
brána. Profrčte jí – a přijeďte je ochutnat… na Přerovsko, Hra-
nicko a Lipensko, kde vás čekají zážitky, zábava i poznání. 

20 tIM V reGIONech

Muzeum Komenského v Přerově

Náměstí TGM během Svatovavřineckých hodů

Lipník nad Bečvou

Meditační zahrada a kostel Sv. Jakuba, Lipník n. Bečvou

Tanečnice, Na bidle – kované objekty Pavla Tasovského, Lipník n. Bečvou

Přerov
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Helfštýn
Z Lipníku pak můžete zamířit přímo na romantic-
ký hrad Helfštýn – byť se tam letos sejde turistický 
ruch s tím stavebním, neboť po více než dvou stech 
letech se zde odborníci pustí do záchrany torza 
renesančního paláce. „Po dobu rekonstrukce bude 
omezena možnost vstupu veřejnosti do areálu, a to 
pouze od čtvrtka do neděle. Mimo stavební projekt 
připravujeme o víkendech množství kulturních 
a společenských akcí. Těšit se můžete na řemes-
lo, divadlo i hudbu. Stálé expozice mincovnictví 
a archeologie jsou nově k vidění v prostorách bývalé 
Pekárny. Výběr toho nejlepšího z kovářské figurální 
tvorby z vlastních sbírek hradu pak zdobí galerii na 
II. nádvoří,“ připomíná kastelán Jan Lauro. 

Hranice
Stejně jako v Lipníku, tak i v Hranicích čekají na 
návštěvníky komentované prohlídky s průvod-

cem. „Při procházce zámkem vás uchvátí unikát-
ně zastřešená dvorana nebo Muzeum na zámku, 
nabízející stálou expozici historických zbraní 
a model, představující podobu Hranic v 18. stole-
tí. Je vytvořen z krabiček od čajů, malován ručně 
a autor jej postupně dokončuje,“ zve na návštěvu 
Lenka Dočkálková z Turistického informačního 
centra v Hranicích. Připomíná i to, že v létě probí-
hají zajímavé koncerty ve zrekonstruované zámec-
ké zahradě – a navštívit můžete také bývalou židov-
skou Synagogu, nyní galerii moderního umění, 
nebo muzeum ve Staré radnici, kde uvidíte výstavy 
zaměřené na hranický region. Na své si přijdou 
i milovníci vojenské historie, protože právě jim jsou 
určeny komentované prohlídky areálu bývalých 
c. k. rakousko-uherských vojenských ústavů. 

Teplice nad Bečvou

Navštívit Hranice – a nepodívat se do blízkých 
Teplic nad Bečvou, to by byl takřka hřích. Jedny 
z nejstarších moravských lázní se zaměřují na léč-
bu srdečních a cévních onemocnění, pohybového 
aparátu a specializují se i na léčbu dětí. „Přírodním 
léčivým zdrojem je proslulá minerální voda, známá 
také jako „teplická kyselka“, která se zahřátá použí-
vá k vanovým koupelím. Díky vysokému obsahu 
oxidu uhličitého má vynikající účinky,“ zdůrazňuje 
Sabina Koldová, obchodní ředitelka Lázní Teplice 
nad Bečvou. Pro ty, kdo hledají relaxaci, jsou tu 
připraveny kratší tematické pobyty s příjemnými 
uvolňujícími procedurami. A pokud vás trápí pohy-
bový aparát, artróza, revma, bolesti kloubů či kožní 
nemoci, určitě si nenechte ujít chladovou terapii 
s teplotami až minus 120 °C.
Přímo v areálu lázní pak lákají k návštěvě Zbrašov-
ské aragonitové jeskyně – jediné jeskyně u nás, na 
jejichž vzniku se kromě běžných srážkových vod 
podílela také teplá uhličitá kyselka. „Prohlídka 
podzemí s unikátní výzdobou trvá 50 až 60 minut 
a návštěvníci se budou pohybovat v příjemné tep-
lotě 14,5 °C, neboť Zbrašovské jeskyně jsou nejtep-

lejšími jeskyněmi u nás. Při prohlídce můžete obdi-
vovat výstavu s názvem Černý Buddha od světově 
proslulého výtvarníka Heshama Malika. Obrazy 
jsou malované rukama přímo v podzemí s příměsí 
zdejší hlíny,“ láká do jeskyní jejich vedoucí Barbora 
Šimečková. Třetím „dítětem“ teplické kyselky, které 
si lze při návštěvě Hranického krasu prohlédnout, 
je Hranická propast – nejhlubší propast České 
republiky a od roku 2016 také nejhlubší zatopená 
propast světa. Vede k ní naučná stezka a z vyhlíd-
kové plošiny uvidíte celý její jícen až k hladině zele-
navého Jezirka. Výchozím bodem k návštěvě lázní, 
jeskyní i propasti je budova bývalé železniční stani-
ce Teplice nad Bečvou, kde bylo letos nově otevřeno 
Turistické informační centrum Hranická propast, 
kde můžete mj. vidět maketu zatopených částí pro-
pasti a dozvíte se aktuální informace o stále pokra-
čujícím potápěčském průzkumu.

foto: Martin Necid; Dominik Bachůrek; Petr Zajíček; archiv

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

Exteriérová expozice kovářství na II. nádvoří, Helfštýn

Rozvinutý pohled na Helfštýn od jihozápadu

Zbrašovské aragonitové jeskynět

Muzeum na zámku, Hranice

Zámecká zahrada, Hranice

Lázeňský dům Moravan, Lázně Teplice n. Bečvou

Lázně Teplice nad Bečvou

Hranická propast
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Počet osob vyhledávajících aktivní odpočinek ve 
spojení s vodou přibývá. Vodáci vyhledávají indi-
viduální i hromadné organizované sjezdy nejen 
na řece Moravici. Řeka Moravice, která je rozlohou 

čtvrtým největším tokem v povodí Odry, pramení 
v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1134 m ve 
Velkém Kotli zhruba 3 km jižně od vrcholu Pradědu. 
Trasa Moravice je poměrně členitá, ve čtyřech mís-
tech se láme do přibližně pravého úhlu. Je to v Malé 
Morávce, u Břidličné, západně od Razové a pod Vít-
kovem-Podhradím. Moravice je vodácky nejoblíbe-
nější řekou v Moravskoslezském kraji.
Vodáky na různých plavidlech (kanoe, kajaky, ale 
i rafty a paddleboardy) milovníci přírody potkávají 
i na dalších řekách Moravskoslezského kraje. Pat-
ří k nim například Ostravice, kde v centru Ostravy 
funguje Loděnice pod hradem. Odtud se sjíždí do 
řeky Odry obvykle do Koblova, k Antošovické lávce, 
do Starého Bohumína nebo přes Hraniční meandry 
Odry do Polska. Řeka Odra je 856 km dlouhá řeka 
Střední Evropy. Pramení v Oderských vrších ve výš-
ce 634 m n. m.  

Na řece Opavě se jezdívá z Háje ve Slezsku k lávce 
v Třebovicích. Řeka Opava je levostranný přítok 
řeky Odry. Protéká okresy Bruntál, Opava a Ostra-
va-město v Moravskoslezském kraji. Vzniká souto-

kem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. 
Protože odvodňuje nejvyšší polohy Jeseníků, mívá 
Opava dostatek vody téměř po celý rok.
Na řece Olši je celoročně sjízdný úsek z Věřňovic na 
soutok s Odrou. Zájemci o vodní turistiku si mohu 
půjčit lodě také na vodních plochách různých vod-
ních děl. Vyhledávanou lokalitou je například areál 
Lodičky v Karviné, Kališok v Bohumíně, nebo napří-
klad Hlučínská přehrada, Žermanice a Těrlická pře-
hrada. Olše protéká okresy Frýdek-Místek a Karviná 
v České republice a pak vstupuje na území Slezské-
ho vojvodství v Polsku, přičemž částečně tvoří stát-
ní hranici. Řeka Olše je splavná především v celém 
úseku tzv. Slezských Benátek. To je od Karviné přes 
Věřňovice, Bohumín až za soutok s Odrou do pol-
ského Zabelkowa.
Existuje publikace Vodácký průvodce řekami Morav-
skoslezského kraje. Publikace je volně ke stažení na 
internetu. Obsahuje doporučená nástupní místa 
řek Opavy, Odry, Ostravice, Olše a Moravice.  
Není problém si podle průvodce naplánovat úseky 
dle svých schopností a splouvat. Řeky Moravsko-
slezského kraje nabízejí krásnou přírodu i kultur-
ní zajímavosti v jejich těsné blízkosti, romantickou 
plavbu meandry i adrenalin v peřejích a rozhodně 
stojí za splutí. 

www.severnimorava.travel
www.msk.cz

tIP Na Výlet22

VODácKé stezKy 
MORaVSkOSLEZSkéHO 
kRaJE
Přesvědčte se sami o krásách řady přírodních památek Morav-
skoslezského kraje třeba z vodní hladiny. Moravskoslezský 
kraj podporuje vodní turistiku dlouhodobě.

| foto: Jiří Spáčil

Slezská Harta

Hradec nad Moravicí
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Zámky na Orlici – místa s příběhem
Na České Loiře se projedete historií od středověku, 
přes renesanci, baroko až po empír, či biedermeier, 
ale především tu „žijí lidé s příběhy, které chytnou 
za srdce,“ uvedla Eva Vaníčková z Destinační společ-
nosti Orlické hory a Podorlicko a doplnila: „Majetek 
dostali zpět nebo koupili v zuboženém stavu. Při náv-

štěvě kteréhokoliv z nich pocítíte údiv, obdiv a poko-
ru, nechce se ani věřit, čím prošli lidé i ty majetky. 
Nyní jsou místy s pozitivní energií, kterou do obnovy 
rodových sídel jejich majitelé dali a trvale dávají.“
V sídle Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, oblíbe-
ném místě nejenom svatebčanů, žije pokračovatel 
rodu Kinských, majitel František Kinský z Vchynic 
a Tetova, významný donátor kultury a průvodce 

úspěšného pořadu ČT Modrá krev. Zámek Doudleby 
je mimořádný ojedinělou sgrafitovou výzdobou. Sta-
rá se Petr Dujka, syn Eleonory Dujkové, rozené Litic 
z Bubna, který v současné době rekonstruuje zámec-
ké hospodářské budovy a brzy otevře apartmánové 
ubytování a konferenční prostory. Častolovický zá-
mek promítá vkus paní hraběnky Diany Phipps Ster-
nbergové, úspěšné bytové architektky a přítelkyně 
Olgy a Václava Havlových. Oázou klidu je procházka 
oborou s jeleny a bílými daňky nebo Zámecký zvěři-
nec s možností krmení zvířátek. Prostředí barokního 
zámku v Potštejně vás vtáhne do dějin rodu Harbuval 
Chamaré hranými kostýmovanými prohlídkami. Do 
podzemí Bubákova vás doprovodí tajemný mnich. 
Témata prohlídek se každý rok mění. 
Další informace naleznete na turistickém portále 
destinace: www.mojeorlickehory.cz, www.dsohp.cz, 
www.krasnadikyhoram.cz, www.kdyzjemizima.cz, 
www.kralovstviorlicke.cz

ZÁMky Na ORLICI 
aNeb čESkÁ LOIRa

Díky dobrému nápadu, vstřícné mezilidské spolupráci 
a šikovnosti Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko 
byl ztvárněn projekt „Zámky na Orlici, aneb: Česká Loira“, 
který jako klíčový turistický produkt získal 1. místo v soutěži 
Evropské komise EDEN-Excelentní evropská destinace. 

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí

Častolovice

Doudleby

Do barokní a klasicistní podoby jej přestavěl 
významný rod Harrachů, který jej vlastnil do roku 
1941. V současné době se napůl zdevastovaný zá-
mek otevírá vždy na letní sezónu. Návštěvníci si 
uvnitř mohou prohlédnout velkoformátové foto-
grafie s původním interiérem, expozici loutek na 

téma jesenické pověsti či expozici výtvarných prací 
ZUŠ Rýmařov a školek a škol Rýmařovska na téma 
Květy a kytice. Dále bude k vidění výstava fotogra-
fií Davida Macháče Zahrádkáři a Petra Šimčíka 
Zákaz vstupu nebo výstava obrazů naivního malíře 
Miroslava Morávka. U zámku se také každoročně 

pořádá řada kulturních akcí (letní kina, hudební 
festivaly, autorská čtení aj.).

19. 7. Letní kino: 
film Libuše Rudinské o Jindřichu Štreitovi  Na tělo

16. 8. Letní kino: 
Ostře sledované vlaky

17. – 18. 8. 
Filmový a hudební festival Rýmařovská 
Skatastrofa 

PROGRaM • akCE Na ZÁMku

Informační centrum při Městském muzeu 
Rýmařov, p. o.

náměstí Míru 6, 795 01 rýmařov
 +420 554 212 381
 icko@inforymarov.cz

www.inforymarov.cz
www.rymarov.cz

www.muzeumrymarov.cz
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Otevírací doba zámku:
červen–září: úterý, čtvrtek, sobota

zpřístupněná galerie 13–14:00, 15–16:00
komentované prohlídky 14–15:00, 16–17:00

text: Městské muzeum Rýmařov | foto: Petr Salinger

VýLET DO JaNOVICkéHO ZÁMku
Zámek v Janovicích jako gotickou tvrz postavil v letech 1230-50 
zástavní pán Petr ze Žerotína. Královské panství zakoupil roku 
1583 do dědičného držení vzdělaný štýrský šlechtic Ferdinand 
Hoffmann z Grünbuchlu, který změnil tvrz na příjemný 
renesanční zámek. 
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Krovy v Chebu jsou považovány za fenomén, pro-
tože tvoří nejvýznamnější soubor těchto jedineč-
ných historických dřevěných konstrukcí, datovaný 

od středověku do poloviny 20. století na území ČR.  
Zcela unikátní v rámci celé střední Evropy je pak 
možnost krovy navštívit.

Za existenci památky s vysokou 
historickou hodnotou město 
vděčí nejen bohatství místních 
kupců, kteří od 14. století sta-
věli velké domy z kvalitního dře-
va, jejichž přestavby již nebyly 
v dalších stoletích nutné, navíc 

stavěli s vynikajícími tesaři a střechy pokrývali 
pálenou krytinou, která zabránila šíření devastu-
jících požárů. 

Díky projektu Nadač-
ního fondu Historický 
Cheb, který krovy chrá-
ní, prezentuje a zpří-
stupňuje veřejnosti, 
vám návštěvu krovů 
nabízíme jako unikát-
ní turistický cíl vašeho 
výletu do Chebu.

Rezervovat si prohlídku můžete na webových strán-
kách nadačního fondu www.historickycheb.cz 
nebo na stránkách Turistického infocentra 
www.tic.cheb.cz

CHEb a PrOhlÍDKOVá trasa
„POd STřECHaMI CHEbSkÝCH dOMů“
Prohlídková trasa po půdách městských domů na chebském 
náměstí vám představí vzácné historické krovy v celé jejich 
kráse a monumentálnosti. Jedná se o technické památky 
vysoké historické hodnoty. Krovy, zkonstruované v různých 
staletích, jsou dokladem jedinečné řemeslné zručnosti a geo-
metrické představivosti našich předků.

Turistické infocentrum Cheb

 +420 354 440 302
 infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz
www.historickycheb.cz
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Park Boheminium

Podzemí Vřídla

Zpívající fontánaZpívající fontána

Sklárna Moser

Rozhledna Diana

Svatošské skály

AquaforumAquaforumMotýlí dům

Vaše cesta 
za zážitky, poznáním 
i odpočinkem v celém 
Karlovarském kraji.

• turistická karta 
předplacených služeb 
do více jak 40 míst 
v kraji

• přes 20 subjektů 
poskytujících slevy

• bezplatná městská 
doprava v Karlových 
Varech a v Marián-
ských Lázních
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Tipy na akce v Karlových Varech

TIM_Léto2.indd   1 20.6.2018   13:59:58
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Zámek Červená Lhota
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PaRk bOHEMINIuM
Víte, kam míří každý sedmý náv-
štěvník Karlovarského kraje? 
Do parku Boheminium v Mari-
ánských Lázních, čtvrtého nej-
většího parku miniatur v Evro-
pě! Ten je unikátní nejen svým 
jedinečným zasazením do pří-
rody, ale i širokou nabídkou do 
detailu propracovaných mode-
lů českých památek v měřítku 
1:25. Není tak divu, že si ho roč-
ně prohlédne přes 110 000 lidí 
a stal se po právu nejnavštěvo-
vanější atrakcí v celém kraji. 

Karlštejn, Ještěd, zámek Červená Lhota, letohrádek 
Hvězda či zámek Český Krumlov. To je jen krátký 
výčet ze sedmi desítek dokonalých miniatur význam-
ných stavebních a technických památek z celé Čes-
ké republiky.
Výlet do parku Boheminium udělá radost všem. 
Park se nachází na vrchu Krakonoš, kam návštěv-
níky dopraví i lanovka či MHD, navíc ho obklopují 
lesy a louky. Stačí vstoupit a starosti a stres se jako 
zázrakem vypaří. 
Boheminium ale nenabízí jen pastvu pro oči, je také 
ideálním místem pro praktické vzdělávání dětí. Kde 
jinde si zájemci mohou prohlédnout detaily jednot-
livých staveb ze vzdálenosti jednoho metru. To je 
ostatně věc, která láká tisíce turistů všech věkových 
kategorií. Každoročně je navíc připraveno víc jak 
pětadvacet atraktivních akcí, pro děti i dospělé. 
Přidejte se k dalším spokojeným návštěvníkům 
miniaturparku Boheminium a užijte si to nejlepší 
z Mariánských Lázní! Na mezinárodních cestova-
telských, dovolenkových a turistických serverech je 
park hodnocen velmi vysoko. Například na TripAdvi-
sor je to známka 4,5 z 5, což potvrzuje Certifikát 
výjimečnosti, který park obdržel. A na Facebooku je 
návštěvníky hodnocen dokonce známkou 4,8 z 5. 
Otevírací doba:  každý den, včetně státních svátků 
a víkendů od 10 do 18 hodin, a to celoročně.

Katedrála svatého Bartoloměje

Zámek Červená Lhota Ještěd

Park boheminium

  www.facebook.com/boheminium
www.boheminium.cz
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Máte rádi turistiku, cyk-
listiku, koupání? V Suši-
ci se nudit nebudete. Na 
nejmenší návštěvníky 
čekají velká dětská hřiště 

a naučná stezka u řeky Otavy. Otavská cyklistic-
ká cesta nabídne projížďku romantickou krajinou 
nejen cyklistům, ale i vyznavačům in-line bruslí, 

kteří si mohou vyzkoušet také umělý povrch, který 
je položen v letních měsících na místním zimním 
stadionu. Síť pěších stezek „Sušická pavučina“ Vás 
pak provede městem, jeho krásným okolím i údolím 
řeky Otavy a Vy si tak můžete vychutnat pohled ze 
všech světových stran.
Parádní vodní radovánky si užijete ve venkovním 
koupališti v příjemném prostředí lesoparku Luh, 

které nabízí množství vodních atrakcí a hřiště na 
plážový volejbal. Průzračně čistá, ale chladná voda 
v řece Otavě také láká ke koupání. Říční lázně se 
nacházejí na okraji lesoparku Luh. Další příjemná 
místa najdete na Pátečku v Červených Dvorcích, 
kam se dostanete po Otavské cyklostezce proti prou-
du řeky. Otava je také vyhledávaným cílem vodáků 
a od Sušice je velmi přívětivá i k těm méně zkuše-
ným.
Milovníci kultury a historie si v Sušici jistě také na-
jdou to své. Kino, knihovna, galerie, Sokolovna, 
hudební kluby, náměstí a říční ostrov Santos jsou 
dějištěm mnoha kulturních akcí, které se tu kona-
jí především v letních měsících. S bohatou historií 
bývalého královského města se nejlépe seznámíte 
v Muzeu Šumavy. Najdete zde mechanický betlém 
s ukázkou starých tradičních šumavských řemesel 
a představující kopie významných budov ve městě 
a šumavských staveb. 
Po náročném dni jistě oceníte relaxaci v sauně či 
vířivce, které jsou součástí krytého bazénu. Nalezne-
te zde odpočinek pro tělo i duši a načerpáte pozitivní 
energii. Dalším oblíbeným místem relaxace je říční 
ostrov Santos, který oplývá báječnou atmosférou 
a najdete zde zázemí pro posezení a osvěžení, hřiště 
pro míčové hry a venkovní kuželník. Děti jistě potěší 
velké moderní dětské hřiště. Užijte si nerušené pro-
cházky v Sušici a posezení v útulné kavárničce může 
být příjemnou tečkou za skvěle prožitým dnem.

www.mestosusice.cz 
www.susicebranasumavy.cz
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SušICE – MěstO zábaVy, POzNáNÍ,
relaxace I aKtIVNÍhO ODPOČINKu
Každý, kdo míří do oblasti centrální Šumavy, nemůže tohle 
příjemné a malebné město minout. Na březích kdysi zlato-
nosné Otavy si podává ruku historie s přírodou, všední rušný 
den s prima prázdninovou náladou, která vyzývá k odpočinku 
i k nejrůznějším sportovním, společenským a kulturním akti-
vitám, kterých ve městě najdete víc než dost.

Zámek Zelená Hora znají mnozí z filmu Černí 
baroni nebo jako místo nálezu Rukopisu Zeleno-
horského. V letošním roce se zámek otevře veřej-
nosti ve dnech 30. 6.–3. 7., 5. 7.–8. 7. (každý den 
v čase 10–18 hod.). Ve středu 4. 7. zde odehraje svůj 
Koncert snů operní pěvkyně Gabriela Beňačko-
vá a Jakub Pustina. Vstupenky jsou v předprodeji 
plzenskavstupenka.cz. 
Nepomuk je malé městečko se svažitým náměstím 
a množstvím historicky cenných domů. V létě tu 
panuje čilý kulturní ruch. Koncerty a divadla se stří-
dají každý pátek od června do konce srpna na Malé 
letní scéně na nádvoří Městského muzea a galerie 
přímo v centru města. Každý měsíc se tu konají 
Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy s živou 
hudbou a pohádkou pro děti. Vyhlášené jsou Pivní 
slavnosti i závod historických motocyklů Nepomuc-
ký trojúhelník. Na tradici sochařských sympozií 
navazuje tvůrčí sympozium TRN. 
Poutní město Nepomuk, rodiště nejznámějšího svět-
ce českého baroka sv. Jana Nepomuckého, nabízí 
pestrou paletu zážitků. Můžete navštívit některé 
z místních muzeí, nahlédnout do svatojánského 

chrámu nebo se projít po na naučné stezce Pod 
Zelenou Horou. Trasa je dlouhá 4,5 km a dá se pro-
jet na kole i s kočárkem. . Také v Nepomuku je něko-
lik dětských hřišť, městské bazénky i dětský zábavní 
park.
Nepomuk je také ideálním výchozím bodem pro 
výlety do okolí. V blízkosti se nachází množství pří-
rodních památek,  Ždírecká minizoo, Tojické nut-
rie, rozhledna Na Skále u Železného Újezda či His-
torická a modelová železnice ve Vrčeni. 
Dobrým zážitkem bude i domácí kuchyně ve Švejk 
restaurantu v Nepomuku nebo návštěva restaura-
ce Angusfarm s vyhlášenými steaky v nedalekých 
Soběsukách. 

letNÍ aKce V NEPOMuku 
Jihovýchodně od Plzně vás malými kopečky vítá před-
hůří Šumavy. Na úpatí jednoho z nich pod Zelenou 
Horou leží městečko Nepomuk, kde se narodil sv. Jan 
Nepomucký.

kulturní a informační centrum

Náměstí a. Němejce 126, 335 01 Nepomuk
 +420 371 591 167
 infocentrum@nepomuk.cz

www.nepomuk.eu
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ZA VÝLET 
DO KRÁLOVSKÝCH 
VĚNNÝCH MĚST 
ODMĚNA PRO SBĚRATELE 
Přijeďte do královských věnných měst a sbírejte turistické 
vizitky, které jsou k zakoupení v informačních centrech. Při 
cestování můžete postupně nasbírat celou devítičlennou 
sérii. Pro sběratele je připraven také motivační program 
bonusových samolepek – za návštěvu 3 měst získáte do 
svého deníku samolepku s bronzovou korunkou, za návště-
vu 6 měst samolepku se stříbrnou korunkou a za návštěvu 
všech 9 měst samolepku se zlatou korunkou a dárek navíc. 
Nezapomeňte si deník doma!
Pokud Vás vizitky nelákají, můžete sbírat magnety krá-
lovských věnných měst. Sestavením všech devíti motivů 
vznikne zajímavý obrazec.

Města, která byla pro královnu 
věnem, budou pro Vás zážitkem. 
Tak přijeďte a objevujte:

Dvůr Králové nad Labem | tradice výroby vánočních ozdob 
Hradec Králové | učebnice architektury
Chrudim | tradice loutkářství 
Jaroměř | pevnost Josefov 
Mělník | vinařská tradice
Nový Bydžov | židovské památky 
Polička | poličské hradby 
Trutnov | legenda draka 
Vysoké Mýto | tradice výroby karosérií 

Více informací a tipů naleznete na 
www.vennamesta.cz

KVM_TIM_inzerce.indd   1 7.6.2018   15:33:17
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HuMPOLECkO Na KOle
Máte-li v úmyslu naplánovat zajímavou trasu 
pro rodinnou či přátelskou cyklistiku, pak 
má pro vás Humpolecko novinku.

V Humpolci pro vás spustili novou užitečnou aplikaci. Která je zcela zdarma. Stáhnout si jí 
můžete na App store nebo na Google Play. A pokud přece jen dáváte přednost klasické mapě, 
v humpoleckém infocentru si můžete koupit i papírovou verzi těchto výletů nebo vytisknout 
celou brožuru ze stránek www.infohumpolec.cz

• 6 cyklovýletů
• 233 najetých kilometrů
• 37 turistických cílů
• 10 restaurací
• Lehké až středně těžké terény
• možnosti koupání
• ryzí příroda
• hluboké lesy • léčivé studánky
• dechberoucí výhledy
• pocit štěstí a pohody 

www.infohumpolec.cz

Cykloturistika patří stále k TOP aktivitám, a na to 
jsme u nás dobře připraveni. Kromě značených 
tras zanesených v mapách vám na infocentru 

nabídneme doporučené okruhy, které spojují to 
nejlepší, co zdejší region nabízí. Ať už si cyklista 
vybere jakýkoliv směr, délku či náročnost, čeká ho 

poznávání místních pamětihodností a zajímavých 
lokalit.  
A co víc? V Dačicích fandíme elektromobilitě. Pří-
mo v centru města jsou nabíjecí stojany pro kola, 
auta a spousta USB nabíječek pro vaše mobilní 
zařízení, takže si s námi můžete zahrát i zábavnou 
geolokační hru o dárečky. V Dačicích prostě jdeme 
s dobou. Přijeďte se přesvědčit a při tom se zastav-
te na některé z našich hlavních akcí sezóny:    

dačICE jsOu sOuČástÍ 
čESké kaNady 

Turistická oblast České Kanady, to není jen nádherný přírodní 
park, ale také území Dačicka, Slavonicka či Jindřichohradecka. 
Na turisty v naší dačické části regionu čekají památky, pout-
ní místa, krásná příroda, sportovní aktivity, zážitky, rybaření, 
rozhledny, koupání a spousta kulturního vyžití.  

4.–15. 7.   Dačická kostka – hudebně divadelní 
festival na zámeckém nádvoří

21. 7.    Házení kozla z věže – historická veseli-
ce k výročí města

13.–18. 8.  Dačická řežba – mezinárodní řezbářské 
sympozium

20.–23. 8.    Kovářské dny – prezentace kovářského 
řemesla

PROGRaM • akCE

Infocentrum dačice

Palackého nám. 1/I
380 13  Dačice
 +420 384 401 265
 info@dacice.cz

www.dacice.cz
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Státní zámek Dačice Rozhledna

| foto:  Vojtěch Lojka; Petr Hilenka 
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Město Třebíč si také v letošním roce připomíná již 
15. výročí od zápisu svých památek na seznam UNE-
SCO. U příležitosti tohoto výročí město připravuje 
mimo jiné také výstavu „Patnáct let v elitní společ-
nosti UNESCO (Třebíč 2003–2018)“, která se bude 
konat od 14. června do 31. července ve Výstavním 
sále zámeckého křídla na zámku v Třebíči. 

 Bližší informace na: 

 www.visittrebic.eu
www.tkl-trebic.cz

PřIjeďte s NáMI OslaVIt létO
dO TřEbíčE!

V Třebíči každoročně ožívají památky zapsané na seznam 
UNESCO, bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť se hřbitovem, 
díky množství kulturních a společenských akcí. Ty nejvýznam-
nější letní festivaly jsou sdruženy do multikulturního projek-
tu Třebíčské kulturní léto.

13.–15. 7. – Oživené židovské město (židovská čtvrť). 
Víkendový návrat do období I. republiky s cílem navrátit 
původní živou tvář památce UNESCO. 

30. 7.–4. 8. – Šamajim (Zadní synagoga, židovské měs-
to). Festival židovské kultury je věnován třebíčskému rodá-
kovi Antonínu Kalinovi, zachránci židovských dětí v Buchen-
waldu a nositeli ocenění Spravedlivý mezi národy. 

17.–19. 8. – Slavnosti Tří kápí (Podzámecká niva) 
Velkolepá oslava bohaté historie Třebíče a zápisu památek 
na seznam UNESCO (noční průvod, vojenské ležení, stře-
dověké tržiště, koncerty a ohňostroj).

PROGRaM • akCE

 JAZZROCK FEST

Občerstvení zajištěno. Vstupné: 350 Kč; senioři, studenti a ZTP 200 Kč, děti do 7 let zdarma. 

FOTBALOVÝ STADION POD JELENICÍ 21. ČERVENCE 2018
KLOAKA  (ROCK-ALTERNATIVE)
JANA KOUBKOVÁ A QUARTET  ( JAZZ)
KRAUSBERRY (BLUESROCK)
MARTA JANDOVÁ A KAPELA (ROCK)
TRES QUATROS KVINTET (JAZZ)

I N Z E R C E

JIHLaVSké POdZEMí Vás OchlaDÍ
K dispozici jsou tři prohlídkové okruhy: historické podzemí, 
kolektory a prováděcí okruh „Alfa – kryt civilní obrany“.

Okruh historické podzemí a prováděcí 
okruh „Alfa – kryt civilní obrany“
Hlavní sezóna – duben–říjen
červen–srpen denně 9–17 hod.
září denně 10–17 hod
 
Okruh kolektory
Celoročně každou sobotu v 9, 11, 13 a 15 hodin po 
předchozí rezervaci přes elektronický rezervační 
systém. Do systému je nutné se zaregistrovat nej-
později do 12 hodin v pátek před sobotní rezervací. 
Poté se návštěvník dostaví 15 min. před konáním 
prohlídky do pokladny v objektu Hluboká 1 (poklad-
na historického podzemí), kde si zakoupí vstupen-

ku, vyzvedne ochranné přilby a odejde s průvodcem  
do kolektorů do Křižíkovy ulice, kde začíná vlastní 
prohlídka kolektorů. 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Historické podzemí: Maximální počet návštěvní-
ků v jedné skupině je 45. • Věk návštěvníků: děti 
vždy v doprovodu dospělé osoby. • Maximální věk 
neomezen, každý z návštěvníků zváží svůj aktuální 
zdravotní stav • Délka prohlídky 30–45 minut.
Kolektory: Maximální počet návštěvníků 20 osob, 
minimální 5 osob. • Věk návštěvníků: děti od 6 let 
vždy v doprovodu dospělé osoby. • Maximální věk 
neomezen. • Délka prohlídky maximálně 1 hodina. 

Prohlídkový okruh Alfa – kryt civilní obrany: 
Maximální počet návštěvníků10 osob, minimální 2 
osoby• Minimální věk 5 let, a to pouze v doprovodu 
dospělé osoby • Maximální věk neomezen • Délka 
prohlídky včetně vystrojení návštěvníků maximálně 
1 hodina. 100 Kč, snížené (děti, studenti) 50 Kč

Jihlavské podzemí

hluboká 109/1, 586 01 jihlava 1
 +420 565 591 846 (Pokladna)

https://jihlava.cz/podzemi/K
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Když jste užili vodních radovánek, můžete se pře-
sunout do rekreačního areálu Knížecí louka. Tady 
vyzkoušíte in-line dráhu, cyklostezku, relaxační 

část s cvičícími prvky, či nově otevřenou kavárnu 
se zázemím pro návštěvníky. Z jižní strany se nad 
Knížecí loukou tyčí rozhledna Pastýřka.

Víte, co je skutečnou perlou Moravské Třebové? 
Zámek postavený na místě původního hradu z 13. 
století. Představte si, že unikátní brána s portálem 
z roku 1492 patří dokonce k nejstarším renesanč-
ním památkám u nás!
Navštívit tu můžete některou z pěti nevšedních expo-
zic. Možná i trochu bát se budete při prohlídce středo-
věké mučírny nebo alchymistické laboratoře, kde vás 
mistr Bonacina zasvětí do tajů přípravy kouzelných 
elixírů. V letošním roce čeká návštěvníky nově rein-
stalovaná zámecká expozice Poklady Moravské Tře-
bové, kdy dvě místnosti budou věnovány stravování 
a stolování v renesanční době.
A pokud vás láká takzvaný temný cestovní ruch, 
máme pro vás jeden speciální tip. Tím je Křížový vrch 
se sousoším Kalvárie a unikátním hřbitovem. Ten je 
užíván již více než 500 let, nachází se v něm stavby 
a náhrobky s vysokou uměleckohistorickou hodno-
tou a v řadě ohledů je možné jej považovat za jedineč-
ný v rámci celé České republiky. 

www.moravskatrebova.cz

DO MORaVSké TřEbOVé 
za aKtIVNÍM VyžItÍM I relaxacÍ
Patříte mezi ty, kteří se snaží aktivně trávit svůj volný čas? 
Zamiřte do Moravské Třebové. Mezi zdejší lákadla patří třeba 
aquapark. Najdete zde plavecký bazén se čtyřmi drahami, 
rekreační bazén s vodním hřibem, chrliči, stěnovými tryskami, 
sedací lavicí se vzduchovou masáží a dokonce i houpací 
bazén. Nechybí ani tobogán a 29 metrů dlouhá skluzavka. 
Voda v bazénech je vyhřívaná a v areálu je také občerstvení 
s příjemným posezením a bezbariérový přístupový chodník.
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Věž kostela sv. Jakuba v Poličce – po vystoupání 
192 schodů do věže vás čeká nejen krásný výhled 
na Poličku a okolí, ale i rodná světnička hudebního 
skladatele Bohuslava Martinů vybavená dobovým 
nábytkem.  Z výšky 36 metrů uvidíte nejen celé 
město včetně hradeb, které obepínají jeho historic-
ké centrum, ale i jeho krásné okolí. 

www.cbmpolicka.cz

Hradní hláska hradu Svojanov a vyhlídkové altá-
ny na hradbách – rozhlédněte se po krásné krajině 
hlubokých lesů na jednom z nejkrásnějších gotic-
kých hradů u nás. Hrad Svojanov patří více než 100 

let městu Poličce, nachází se 17 km od bran města 
a rozhledy odtud si nemůžete nechat ujít!

 www.svojanov.cz

Přijeďte na Festival Polička 555 – 17.–19. 8. 2018 
– letní multižánrový festival, kdy hlavní scénou je 
Palackého náměstí. Na co se můžete těšit?  Romano 
Stilo,  věžní hudba, Mirai , Yo Yo Band, Petr Rezek, 
Olympic, velký ohňostroj a mnoho dalších překva-
pení pro malé i velké návštěvníky!

www.tyluvdum.cz

Máte rádi vše jako na dlani? V tom případě se podívejte na 
Poličku a její okolí z výšky. 

tIP Na Výlet 31

rOzhléDNěte se PO POLIčCE

Uvidíte historické 100 let 
staré studny vodovodu.

Svitavský magnet (58mm)

podle vašeho výběru
Platí 1x pro návštěvníka
městského informačního centra
do 31. 8. 2018 nebo do vydání zásob.

Kupón na dárek ZDARMA

Ve Vodárenském lese se vyskytují podmáčená 
a bažinatá místa se svým svébytným přírodním 

společenstvem. Pohodlný pohyb vám umožní 
dřevěné chodníky a šotolinové cesty, mostky 

a lávky nad vodotečemi.
Opečte si špekáček 

na veřejném piknikišti.
Čeká vás pohádka 

o vodníkovi Fasrmanovi.
Děti se zabaví na hřišti. 
Vy si dáte třeba kávu :)

Zdolejte nejvyšší vrchol 
ve městě - kopec Patriotů.
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Městské informační centrum
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy
www.ic.svitavy.cz
info@svitavy.cz 
tel.: 461 534 300

E-letáky

Svitavy nabízí to pravé dobrodružství pro celou rodinu. Nechte se okouzlit historií místních památek, zajímavými životy slavných rodáků a jedinečnými přírodními areály.

I N Z E R C E
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Z tradičních akcí se můžete těšit od 20. do 24. srp-
na na Týden hudby. Kromě místních a regionál-
ních kapel zde vystoupí i Gaia Mesiah, Ivo Jahelka 
& Miroslav Paleček, Midi Lidi, Arakain nebo In The 
Name Of Cobain – Nirvana Revival. V dalším týd-
nu, tedy od 27. do 30. srpna proběhne na náměstí 

Přemysla Otakara II. Kinematograf bratří Čadíků. 
Z filmů můžete zhlédnout Bábu z ledu, Bajkery, 
Bezva ženskou na krku nebo Hurvínka a kouzel-
né muzeum. 
A letní sezónu tradičně zakončí ve dnech 7.–9. 
září Městské slavnosti. Jejich součástí budou: 
studentský festival Gymjam, Výtvarný salón ZUŠ 
Královských věnných měst, slavnostní koncert 
Litomyšlského symfonického orchestru a smíše-
ných pěveckých sborů Otakar Vysoké Mýto a Ben-
dl Česká Třebová, Městský kujebácký jarmark, 
Dny otevřených dveří památek a setkání souborů 
tančících Českou besedu. Hlavní program vyvr-
cholí v sobotu 8. září vystoupeními skupiny MIG 
21 a Barbory Polákové. 
Letošní městské slavnosti budou v neděli 9. září 
obohaceny ještě o akci Zažijte to znovu! – Oslavy 
100 let výročí Československa. Akce se uskuteč-

ní na náměstích, kde se odehrávaly zásadní his-
torické okamžiky. Ta se v daný den „převléknou“ 
do doby před 100 lety (do roku 1918) a návštěvní-
ci prožijí příběh vzniku republiky. Dominantou 
bude dobová slavnost včetně kulturních vystoupe-
ní, stejně jako virtuální prohlídka míst, kde vzni-
kala republika. Lidé budou moci s dětmi navštívit 
tehdejší obecnou školu a ochutnají prvorepub-
likovou gastronomii. Atmosféru doplní výstava 
historických automobilů a dalších dobových před-
mětů. Součástí programu bude i příjezd prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka.

Více info na:

www.vysoke-myto.cz

baVte se V létě 
VE VySOkéM MÝTě! 
Léto je tady a Vysoké Mýto opět připravilo pro své občany 
a návštěvníky z širokého okolí bohatý kulturní program. Po 
oba prázdninové měsíce budou v Amfiteátru M-klubu probíhat 
koncerty, letní kina, divadélka pro děti a další. Náměstí Pře-
mysla Otakara II. oživí po čtyři čtvrtky dechová hudba. V rám-
ci promenádních koncertů vystoupí Dolnovanka, Poličanka 
a Choceňačka. 

španělská
slavnost

oslava 450. narozenin zámku Litomyšl 

• bubenická i ohňová show
• flamencová kapela Ponte Pardo
• La Descarga Salsa Orchestra 
• Karolína a Václav Žmolíkovi 
• nechte se vyfotit s oslavencem!
• večerní prohlídky zámku
• španělské speciality 

Litomyšl, sobota 28. a neděle 29. července 2018
Zažijte atmosféru španělského života 
– přijďte ve španělských barvách nebo 
alespoň s růží  ve vlasech, užijte si 
španělskou hudbu i tanec, ochutnejte 
španělské speciality včetně vína či sherry 
– prostě zažijte den na španělský způsob.  

...aneb připomenutí toho, jak Vratislav z Pernštejna
z velké lásky pro svoji španělskou manželku
Marii Manrique de Lara zámek vystavěti nechal www.litomysl.cz

I N Z E R C E
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  Prosím, představte se nám krátce. 
Odkud pocházíte, jak dlouho pra-
cujete v infocentru?

Pocházím z Hodkovic nad Mohelkou, 
což je velice příjemné menší město 
nedaleko Liberce, kde mám svou rodinu a přáte-
le. Čtyři roky už ale bydlím v Liberci, kam jsem se 
přestěhovala za svým manželem. 
V Městském informačním centru Liberec už pra-
cuji 11 let. Byla jsem zde na praxi v posledním 
ročníku hotelové školy a hned po maturitě jsem 
dostala nabídku stálého místa, kterou jsem moc 
ráda přijala. 
  Představte čtenářům magazínu vaši práci 

v informačním centru.
V současnosti pracuji jako vedoucí informačního 
centra, takže moje role se dělí na dvě části – jed-
na je ta administrativní, kdy musím zajistit chod 
oddělení, fakturace a další činnosti související 
s úřadem, který nás zřizuje. Ta druhá část je mno-
hem zábavnější, protože mám na starosti marke-
ting města. Vymýšlím nové propagační materiály, 

starám se o turistické profily na sociálních sítích 
a jako průvodce zajišťuji některé z našich prohlí-
dek. V mých rukách je také Liberec Film Office 
– díky které zařizuji spolupráci s filmovými štáby 
ve městě. 

  Zažila jste nějakou kuriozní situaci ve své práci? 
Všichni kolegové z infocenter mi dají za pravdu, že 
naše práce je plná kuriózních situací. Čas od času 
hledáte zaparkované auto, protože jeho majitel 
zapomněl, na kterém parkovišti jej zanechal, ale 
ví, že tam byl strom a lavička. Mnohdy se od nás 
očekává přesná předpověď počasí na minuty, pro-

tože klient chce vědět, v kolik hodin přesně začne 
pršet. Jednou se mě mladík z Holandska ptal, kde 
se dá v Liberci koupit marihuana. 

  Jaké je vaše oblíbené místo ve vašem městě 
nebo okolí, které není tak známé, ale stojí za 
návštěvu?

Já mám moc ráda lesy okolo Liberce. I když je 
sychravý podzim, všude mlha a vlezlo, tak je tu 
krásně. Člověk ani nemusí jít cíleně na výlet, stačí 
se jen tak procházet a hledat houby nebo sbírat 
borůvky a je to vítaný odpočinek. 

  Jaký je váš oblíbený regionální produkt?
Těžko vybrat jen jeden. Mám ráda šperky, takže 
v mé sbírce najdete různé náramky a náušnice od 
společnosti PERLEX, mám krásnou brož z černé 
bižuterie od pana Jiroše z Jablonce nad Nisou. 
Ráda podporuji místní řemeslníky a umělce. 

  Jak by zněla pozvánka do vašeho informační-
ho centra?

V našem informačním centru máme pestrou 
nabídku informačních materiálů ze širokého 
okolí. Nabízíme regionální i tradiční sběratelské 
suvenýry a navíc máme i vlastní řadu libereckých 
suvenýrů s logem města. Kolegyně jsou šikovné 
a dokáží zodpovědět všelijaké všetečné dotazy, 
takže věřím, že u nás bude uspokojen opravdu 
každý.

Rádi bychom představili z vaše-
ho kolektivu jednoho pracovníka, 
který podává informace ve vašem 
turistickém informačním centru. 
Koho navrhujete?

Bc. PAVLÍNA SACHEROVÁ

rOzhOVOr

Pojďme si představit další zajímavé turistické trasy, 
které jsou zajímavým a vyzkoušeným tipem na výlet 
pro rodinu s dětmi nebo skupinku přátel. 
Trasa č. 1: 
Z Harrachova k Erlebachově a Josefově boudě 
Délka: cca 19,1 km
Pěší trasa začíná v Harrachově u muzea Šindelka 
s lesnickou a mysliveckou expozicí. Pěšky se vydejte 
po modré značce pohodlnou cestou s kočárkem nebo 
na kolech s rodinkou až po Krakonošovu snídani 
soutoku Malé a Velké Mumlavy. Cesta vede podél říč-
ky Mumlavy kolem Mumlavského vodopádu, u kte-
rého budete s údivem pozorovat přepadající vodu 
do vytvořených vodních hrnců. Krakonošova snída-
ně je vhodným místem k odpočinku a občerstvení. 

Cesta arktoalpskou tundrou vás dovede až k rozces-
tí U Čtyř Pánů, původně hraniční bod čtyř polesí. 
Studánka U Labské boudy je vhodným zastavením 
pro načerpání sil nebo blahodárné pramenité vody. 
Cesta vede dále I. zónou Krkonošského národního 
parku po zelené  nad Labským vodopádem, kolem 
Martinovy boudy. Martinovka leží cca 2,5 km od 
pramene Labe, v blízkosti hranice s Polskem a máte 
odtud Krkonoše doslova jako na dlani. Kuchyně 
vám nabídne tradiční krkonošská jídla, především 
kynuté borůvkové knedlíky, které jsou vyhlášenou 
místní specialitou. Po dobrém obědě pokračujete po 
modré kolem Brádlerových bud až k vyhlídce Ptačí 
kameny, odkud je překrásný panoramatický výhled 
na celé údolí a vodopády. Odtud se vydáte k Petrově 

boudě a po červené Cestě česko-polského přátelství 
budete pokračovat směr Špindlerův Mlýn. Zakon-
čit svou túru můžete třeba na Erlebachově boudě, 
která poskytuje komfortní zázemí a gastronomický 
zážitek. Genius loci na vás zde působí na každém 
kroku. K rozjímaní a odpočinku slouží kaplička sv. 
Františka z Assisi, vybudovaná v roce 2007. 
Trasa č. 2: 
Z Erlebachovy boudy do Pece pod Sněžkou
Délka: cca 19,02 km
Z Erlebachovy boudy se vydejte kolem Josefovy 
boudy z kopce po žluté značce směrem k Čertově 
strouze. Čertův důl je jedním z nejzapadlejších míst 
Krkonoš. Unikátní soubor 43 kamenných přepážek 
je hrazenkářské dílo postaveno vězni v letech 1901  
- 1902. Opracované žulové kvádry přesně zapadající 
do sebe zabraňují vzniku povodňové vlny. Síla smí-
šeného lesa spočívá v zadržení a postupném vypa-
řování vody z listů a jehličí. Naučná stezka Čertova 
strouha vás dovede až k Boudě U Bílého Labe, odkud 
vede modře označená stezka až k Luční boudě. Luč-
ní bouda letos slaví 395 let od položení základního 
kamene, leží v srdci Krkonošského národního par-
ku s výhledem na Sněžku. Maskotem Luční boudy 
je bernardýn Bohouš, kterého si každý zamiluje. Po 
báječném obědě se vydejte po červené k Památníku 
obětem hor, kolem vyhlídky nad Výrovkou až dora-
zíte k Richterovým boudám. Odtud pokračujte Zele-
ným dolem po krásné stezce lesem kolem Liščího 
potoka až k sloupové kapličce se svatým obrázkem. 
Do Pece pod Sněžkou je to pak už jen kousek. 

www.krkonose.eu

Plánujete výlet nebo dovolenou, nejlépe někde na horách, 
kde fouká čerstvý vítr, ševelí potůčky, praskají větvičky pod 
nohama? Zkuste  Krkonoše!

ObJEVuJTE kRkONOšE!
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VŠECHNY AKCE JSOU 
ZDARMA
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23. mezinarodni
dudacky festival
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Vítejte ve městě, kde člověk nejí, aby žil, 
ale žije, aby jedl!
….. restaurace umístěná ve stylových prostorách 
bývalých pivovarských sklepů; restaurace, v níž 
naleznete jídla plná chutí, vůní a barev Indie; mako-
vá či kapustová zmrzlina nebo zmrzlina s příchutí 
likérové špičky, netradiční husitská restaurace; 
muzeum čokolády a marcipánu; první husitská 
krčma na světě; tradiční česká kuchyně v jednom 
z nejstarších domů v Táboře; pečená vepřová žebra 
v medové marinádě; vinný bar kombinující ruko-

dělná vína a pokrmy připravené z lokálních suro-
vin; muzeum pivovarnictví; speciality ujgurské 
kuchyně; táborská pivotéka, která nabízí řemeslná 
piva z minipivovarů z celé české republiky a také ze 
zahraničí;……

U nás si vybere každý – děti, vegetariáni 
i masožrouti!
Zcela unikátní je v tomto ohledu Staré Město, ale ani 
moderní centrum a okolí nezůstávají pozadu. Máte 
chuť na klasickou českou kuchyni? Není problém. 
Nebo upřednostňujete moderní gastronomii? Nebo 
radši vynikající dobroty italské kuchyně? Vyzkou-
šejte je! Preferujete šťavnaté steaky, ryby, maso na 
ohni? Ani to v našem městě nechybí. 

Na břehu Lužnice chutná nejvíce!
Vadí vám, že v některých městech narazíte téměř 
výhradně na jednu značku piva? Tak v Táboře 
máte z čeho vybírat! A s vínem je to stejné! Interié-
ry jsou od moderně strohých po útulně zabydlené, 
v drtivé většině alespoň s vysokou židličkou pro 
nejmenší návštěvníky. A jestli máte společenského 
psa a berete ho všude s sebou, i ten dostane svou 
misku s vodou.
Přijedete-li v létě, poseďte na předzahrádce. Zkrát-
ka zkuste projednou pojmout návštěvu Tábora 
nejen kulturně-historicky, ale i požitkářsky! 

Přijďte se svými nejbližšími nebo s celou partou, 
vždycky to bude stát za to! 

TÁbOR…
aNeb KDe se DObře jÍ a PIje
Vítejte v Táboře, městě, které je známé především díky své husit-
ské minulosti. A je veřejným tajemstvím, že Tábor už je proslulý 
i díky nezvykle bohaté nabídce restauračních zařízení. 
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1. Spišský hrad (1993), Spišská Kapitula, kostel 
s. Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotický-
mi freskami ze 13. století. Spišský hrad patří mezi 
největší hrady v Evropě, je tvořen renesančními 
i gotickými budovami. Nachází se v něm expozice 
zbraní.
V roce 2009 byla ke Spišskému hradu přiřazena 
i Levoča, středověké královské město, resp. jeho 
historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se 
vzácným gotickým dřevěným křídlovým oltářem 
Mistra Pavla.

2. Vlkolínec (1993) je vesnice, se 45 dřevěný-
mi tradičními budovami, v které dodnes žijí lidé. 
Jedná se o příklad zachované lidové architektury 
v národním parku Velká Fatra, nedaleko od města 
Ružomberok. 
3. Banská Štiavnica (1993) je bývalé královské 
báňské město, významné centrum historické těž-
by zlata a stříbra v Evropě. Město bylo důležitým 
centrem těžby zlata a dalších drahých kovů. V roce 
1762 zde byla založena první technická univerzi-
ta v Evropě zaměřená na hornictví. Hornickou 

minulost připomínají zpřístupněné štoly, muze-
um v přírodě, umělé vodní nádrže – tajchy, histo-
rická Klopačka, která svolávala horníky do práce 
a řada dalších památek.
4. Město Bardejov (2000) se nachází na severový-
chodě Slovenska a na seznam UNESCO je zapsá-
na jeho historická část s kostelem sv. Egídia, měst-
skou radnicí, židovským suburbiem a měšťanský-
mi domy, které jsou umístněné na čtvercovém 
náměstí. Jedná se o původní opevněné středověké 
město, které je vystavěné v renesančním a baro-
kovém slohu.

Podle Úmluvy o ochraně světového dědictví, která vstoupila v platnost 
v roce 1972, jsou každoročně připisovány unikátní památky a přírodní 
celky na prestižním Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví. Slovensko k této smlouvě přistoupilo ještě v době existence 
Československa, do dnešního dne má na seznamu celkem sedm zápisů.

slOVeNsKé DěDIctVÍ 
                       uNESCO
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5. Dřevěné kostelíky (2008). Celkem osm vzác-
ných dřevěných kostelíků patří pod ochranu UNE-
SCO: římsko-katolické kostelíky v Hervartově a Tvr-
došíně, evangelické artikulární chrámy v Kežmarku, 

Leštinách a Hronseku, kostelíky východního obřadu 
v Bodružalu, Ladomírové a Ruské Bystré. Řada dal-
ších už je na Listině čekatelů a o zápis ke světovému 
dědictví usiluje.

6. Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slo-
venského ráje (1995, 2000) Krasová krajina na 
území jihovýchodního Slovenska ukrývá nádherný 
podzemní svět, patří sem jeskyně Domica, unikátní 
Ochtínska aragonitová jeskyně, Gombasecká, Dob-
šinská ledová jeskyně a mnohé další.
7. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat 
a jiných regionů Evropy 
Patří sem především chráněné lokality Stužica, 
Rožek a Havešová v národním parku Poloniny a pra-
les na Vihorlatu.

SLOVENŠTÍ ČEKATELÉ NA ZÁPIS 
KE SVěTOVÉMU DěDICTVÍ

Podle oficiálních údajů UNESCO v Paříži je 
v současné době na Listině čekatelů na zápis 
ke světovému dědictví celkem 1686 míst ve 
177 zemích. Slovensko má podáno celkem 
13 nominací.
Do kategorie společných československých 
nominací patří archeologické naleziště opevně-
ného slovanského osídlení Velká Morava – na 
české straně Mikulčice, na slovenské Kopčany 
s kostelíkem sv. Margherity.
Do kategorie přírodních krás usilují o zápis 
Vysoké Tatry, dunajská přírodní a kulturní 
krajina, gejzír v Herlanech. 
Nominaci na zápis ke světovému dědictví mají 
podanou rovněž Košice, resp. historické jádro 
města, řada dalších dřevěných kostelíků na 
Gemeru a Abovu, památník Chatama Sófera 
v Bratislavě, největšího židovského učence 19. 
století. 
Dále by se ráda připojila k již vyhlášeným 
římským památkám v řadě zemí pod názvem 
Limes Romanus další podobná archeologická 
místa na Slovensku, jako opevnění vojenské-
ho tábora Gerulata z období římské říše mezi 
prvním a čtvrtým stoletím nebo předsunutý 
tábor Kelemantia v Iži na břehu Dunaje. Nej-
novější údaj – tzv. Dunajský Limes (společná 
nominace. Slovenska, Maďarska, Rakouska 
a Německa) byla předána Centru světového 
dědictví v Paříži v únoru 2018. 
Nominaci unikátního protitureckého pev-
nostního komplexu v Komárně, který chránil 
oblast soutoku Váhu s Dunajem, připravilo 
Slovensko společně s Maďarskem. Pevnost se 
postupně rozšiřovala mezi 14. a 19. stoletím 
(právě Stará pevnost byla součásti tehdejšího 
obranného systému Limes Romanus). Díky 
svým rozměrům patří mezi největší pevnostní 
systémy na světě.
O zápis usiluje také Tokajská vinařská oblast 
na jižních svazích vrchů Zemplína, jejíž his-
torie podle archeologických nálezů sahá až 
o sedmnáct století nazpět do minulosti.

www.unesco-slovakia.sk
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Zúčastnili se jí pracovníci ze všech lázeňských 
oborů – lékaři, pracovníci v gastro úseku, v tech-
nických službách, ekonomové, maséři a další pro-
fese. Jako přizvaná novinářka si troufnu říci, že i já 
jsem se již něco z lázeňské péče přiučila a vidím,  že 
podmínky, vybavení, délka pobytu a způsoby léče-
ní jsou v mnohém stejné, ale přesto v evropských 
zemích, které jsme měli možnost do této doby nav-
štívit,  se  aspekty a podmínky léčby dost liší.  
Naše cesta započala ve Slatinných lázní Třeboň – 
lázeňský dům Aurora, kde nás přivítal pan ředitel 
Milan Kramárik. Měli jsme možnost prohlédnout si 
vybavení lázní a také využít služby wellness centra, 

masáže, prozkoumat město a znovu konstatovat, 
že lázeňští hosté se v Třeboni cítí příjemně a služ-
by jsou opravdu na úrovni. A historická Třeboň je 
kulisa, kde to žije v každém ročním období, pře-
kvapilo mě množství kulturních akcí, rozmanité 
v každém týdnu. 
Ráno jsme vyrazili směrem k hranicím a navštívi-
li jsme menší lázně poblíž hranic – Bad Leonfeld 
a Bad Schallerbach, kde jsme si prohlédli vybave-
ní lázeňského hotelu Brundl. Zatímco naše lázně 
v tomto období praskají ve švech, v těchto lázních 
bylo hostů poskrovnu, ale jak jsme byli informová-
ni, hlavní sezóna se teprve blíží, léto je tady Top. 
Odtud jsem se již přesunuli do Bad Fussingu, kde 
se nacházejí hned troje velké lázně, s obrovskou 
kapacitou. Jak už to tak bývá, někdy se na léčivý 
pramen narazí úplně náhodou a tak se tomu sta-
lo i ve Fussingu. Při průzkumu možných nalezišť 
ropy začal ze země prýštit silný minerální pramen 
a dnes za ním jezdí pacienti z celého Německa, ale  
i dalších zemí. Na velkých plochách zde můžeme 
plavat a pobývat v různě teplých bazénech s mine-
rální vodou a pokud již máme pocit, že vody už bylo 
dostatek, součástí lázní jsou rozlehlé sauny s růz-
nou teplotou a vlhkostí, kde můžeme zapomenout 

na starosti všedních dnů. Lázně, které tu můžete 
navštívit se nazývají Europa Therme, Therme eins 
a Johannesbad Therme.  Ať už vyberte kterékoli, 
nebudete zklamaní.  
Při ubytování v některých lázeňských hotelech zde 
můžete získat na návštěvu v lázních slevu, samy 
hotely mají také další wellness zařízení, masáže 
a další možnosti, jako například fittness centra, 
vybírat si můžete, je opravdu z čeho. Naše první 
večeře proběhla slavnostně za účasti představitelů 
města a sdružení Bavorských lázní, kromě výborné 
večeře jsme mohli zkoumat a dotazovat se na obsa-
zenost lázní, plány do budoucna, možnosti léčení, 
ekonomické parametry.   
Druhý den jsme kromě prohlídky lázní prošli i měs-
to samotné-jeho památky, parky, infocentrum. Po 
prohlídce dvou menších lázniček, které byly poblíž 
Bad Fussingu – lázní Birbach a Grisbach, které, jak 
se zdálo, měly již s obsazeností větší problém, jsme 
se posunuli do Rakouska, kde jsme si prohlédli dal-
ší věhlasné lázně – Bad Reichenhall a Bad Ischl.  
Bad Reichenhall má významné naleziště solných 
ložisek, které spolu s minerální vodou tvoří základ 
léčebné kůry. I Bad Ischl používá sůl k léčení, zde 
se chystá ale významná investice čínské společnos-
ti, která investuje do modernizace a dostavby láz-
ní miliardy. Vznikne kromě jiného klinika čínské 
medicíny, o které se už i v naší republice několikrát 
diskutovalo, ale u nás zatím není. Jak nám bylo 
řečeno, vrátit se do Ischlu máme za 3 roky, aby-
chom mohli porovnat rozdíl teď a po výstavbě. 
Z Bad Ischlu jsme zamířili do dalších kouzelných 
lázní přímo v horách. V lázních Gasstein jsme se 
i ubytovali v hotelu Bellevue, s kouzelných výhle-
dem na horské masivy. Přímo v centru městečka 
vás překvapí ohromný vodopád, zdejší výtrysk vody 
je kolem 5 mil litrů vody denně, tady se zatím vodou 
šetřit nemusí.  

stuDIjNÍ cesta 
PO NěMECkÝCH 
a RakOuSkÝCH LÁZNíCH  
Stalo se téměř samozřejmostí, že Sdružení lázeňských míst 
ČR opět dokázalo zorganizovat zajímavou, a pro pracovníky 
v lázních, i velmi užitečnou studijní cestu. 

tIM V lázNÍch
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Přímo vedle vodopádů tryská další léčivý prostře-
dek, přírodní radon, který se využívá k léčení 
pohybového aparátu, léčení Bechtěrevovy nemoci, 
kožních onemocnění. Radon se do těla vstřebává 
přes dýchací aparát, takže můžete pobýt ve vyso-
kém bazénku, kde vám voda bude dosahovat až 
k nosu, abyste při nádechu uvolněný radon z vody 
vstřebali,  nebo další možnost, která je jedinečná 
a na světě   existuje pouze tato jedna – malý úzký 
vláček vás zaveze do hory, do radonových štol, pře-
dem je ale potřeba absolvovat lékařskou prohlíd-
ku. Vláček odjíždí vždy v celou hodinu a jak bude 
pokračovat cesta do nitra hory, bude se i zvyšovat 
teplota. Štoly jsou tu 4 s teplotou od 37 do 40 stup-
ňů, na teplotu je ale potřeba si zvykat postupně. Ve 
štole jsou u stěn umístěna lehátka, kde po dobu 
jedné hodiny dýcháte teplý vzduch a přes kamen-
né stěny i přírodní radon. Byla to pro účastníky 
zajímavá zkušenost, ale rozhodně není pro ty, kdo 
trpí klaustrofobií.  Menší výlet z lázní Gastein jsme 

si udělali do lázní jen několik kilometrů vzdálené-
ho Hofgasteinu, kde jsou opravdu nádherné ter-
mální lázně. 
Viděli jsme opravdu zajímavý výběr přírodních 
léčebných prostředků i vybavení a naše cesta 
skončila tam, kde započala, v naší krásné Třebo-
ni. Některé z vybavení a procedur se časem určitě 
v některých našich lázních uplatní. Nechme se 
tedy překvapit.   

tIM V lázNÍch 39
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ČERVENEC–SRPEN 2018

Městský klub Litovel
Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753/11

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

14., 27. a 28.7. od 19:00 hod.
Hudební podvečery
LITOVEL, ZAHRÁDKA RESTAURACE AMAZONKA 
14.7. SVL – rockový večer
27.7. THE ADAMS SISTERS – akustický rock
28.7. STŘEMKOŠ – blues a chanson

Hrad a zámek Staré Hrady
POHÁDKOVÉ REJDIŠTĚ - soboty, neděle a středy
v červenci a srpnu
Pohádkové bytosti ožívají na Starých Hradech každý 
den po celý rok a vtáhnou Vás do svých her a radovánek. 
Každou sobotu, neděli a středu o prázdninách jsou pro vás 
na nádvoří hradu a zámku připraveny soutěže a hry
s opravdovými pohádkovými bytostmi. 

DRACI NA HRADĚ - každý den v červenci a srpnu
Neváhejte a vstupte do starohradské Dračí pohádkové 
říše. Navštivte dračí prohlídkové okruhy a poznejte přes 
padesát druhů draků a dráčků. Novinkou je ZDRAVOSVĚT 
a Dračí království! Nahlédněte do tajemství Obřích 
smaragdových draků v pohádkovém sklepení a seznamte 
se s Vodovodními draky Potrubáky.
Každý den o prázdninách od 9.30 do 18.00 hod.

www.starehrady.cz

13.7. od 18:00 hod.
Folkové Pomoraví - Minifestival
LITOVEL, ZAHRÁDKA RESTAURACE AMAZONKA
Vystoupí kapely NOcA, Stráníci, Trio Marešová, Yasinski
a Chernoklinov
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

21. - 24. 7. od 21:00 hod.
Letní kino
LITOVEL, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA
Kinematograf Bratří Čadíků:
21.7. Anděl Páně 2
22.7. Bajkeři
23.7. Špunti na vodě
24.7. Šťastná
Vstupné dobrovolné.

MK Litovel připravuje:
19:00 hod., Velký sál Záložny Litovel
19.9. koncert LÁĎA KERNDL s orchestrem 
18.10. divadlo MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
20.10. koncert rockové legendy KERN
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Broumovské kostely se v létě 
opět otevřou veřejnosti
Už počtvrté dostanou lidé možnost prohlédnout si 
během léta unikátní sérii barokních kostelů skrytých
v broumovských lesích. Loni je navštívilo několik stovek 
lidí, letos by si pořadatelé přáli alespoň tisícovou 
návštěvnost.

„Zpřístupnění kostelů je pro nás vždy velkou událostí, 
protože standardně si kostely mohou prohlédnout 
pouze ti, kteří chodí na mše a široké veřejnosti tak jejich 
kouzlo uniká,“ říká broumovský děkan Martin Lanži.

Návštěvní dny jsou jako v loňském roce stanoveny na 
úterý a sobotu, což je podle Lanžiho formát, který se 
osvědčil jak po organizační stránce, tak i u návštěvníků. 

Dobrovolné vstupné pomůže k získání dotace od EU.

Kultura ve Velkých Karlovicích
Na konec srpna chystá Resort Valachy třetí ročník 
charitativního festivalu Týden kultury na Valašsku, který 
přinese osm divadelních představení v cirkusovém šapitó, 
opět i s oblíbenými Čtyřmi dohodami a Pátou dohodu 
Jaroslava Duška.

Ubytovaným hostům nabízí Resort Valachy oblíbené 
zvýhodněné pobyty s řadou výhod v ceně včetně volného 
vstupu do Wellness Horal a ubytování dětí zdarma.
www.valachy.cz
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Znění tajenky z minulého čísla: „představuji vám i já svou manželku“  
Výherci: Vincent Rosens ze Světic, Robert Fanta z Pardubic, Jana Obůrková z Třebíče
Znění osmisměrky z minulého čísla: „panorama skalních štítů“  
Výherci: I. Plášilová z Děčína, J. Košík ze Zlína, Z. Procházka z Valašského Meziříčí
Výherci soutěže parku miniatur: Veronika Rýznarová z Postřelmůvek, Petr Jaroš 
z Jičína, Alena Košťáková z Mělníka, Vlasta Václavíková z Jakubčovic nad Odrou, Pavla 
Jaklová z Hořic, František Matějka z Brantýsa nad Orlicí

„Přes léto se ti u Mácháče pěkně zakulatily tváře. To vám tak dobře vařili?”
„Ani ne, ale třikrát denně . . . (tajenka).“

BŘECLAV, BŘEZOVÁ, ČESKÝ KRUMLOV, 
DOMAŽLICE, HABRŮVKA, HANUŠOVICE, HOLEŠOV, 

HOLICE, HORKA, HOŘICE, HRONOV, HUMENNÉ, 
IVANČICE, JEVÍČKO, JÍLOVÉ, JÍVKA, KLADNO, 

KLUČOV, KOČÍN, KOPŘIVNICE, KORYČANY, 
KOSMONOSY, KOUŘIM, KRUPKA, LEVICE, LÍSKY, 
LITVÍNOV, LOVOSICE, LUČENEC, LUHAČOVICE, 
MARTIN, MICHALOVCE, NEKOŘ, OSEK, PLZEŇ, 

POPRAD, ROKYCANY, SEMILY, VSETÍN, VYŠKOV, 
ZNOJMO, ZVOLEN, ŽATEC

Na recepci hotelu zazvoní telefon: Tady je pokoj 232, 
právě jsem se pohádal se svou ženou...”

Recepční: „Pane, tady je hotelová recepce,
do osobních sporů my nemůžeme zasahovat...”

„Poslouchejte, vy tupče! Moje žena řekla,
že vyskočí z okna a to okno nejde otevřít. (Tajenka)!”
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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. 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 jednoho roku. 

Neváhejte a pošlete žádost o samolepku TIM!
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