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Vážení čtenáři, rodičové s dítkami, 
váš letní program máte právě před 
sebou!
Léto propuklo v plné síle a šikovná rodina 
začíná volno plánovat tak, aby se pobavi-
li všichni. Samozřejmě je třeba program 
rozložit příhodně na sportovní, naučný, 
poznávací i zábavní.  Naštěstí v každém 
kraji, ve městě i na horách jsme pro vás 
našli dostatek zajímavých možností. 
Výběr je letos doslova ohromující. Mů-
žete sjíždět řeku na nafukovacím člunu 
i kanoi nebo sjíždět hory na koloběžce. 
Vydejte se na letní představení pod širým 
nebem, nebo na hudební festival. Města 
ale pro vás připravila poutě, trhy i jar-
marky.
Prozkoumat můžete vojenská muzea 
i vojenské objekty, navštívit opevnění či 
na hradech a zámcích vypátrat nějaké to 
místní strašidlo.
Svoje novinky nabízejí v letním speciálu 
i IQ parky, western parky, muzea a nej-
různější workshopy, kde se naučíte zají-
mavým řemeslům. 

SOUTĚŽ 
O VSTUPENKY
Udělejte radost svým blízkým 

od 1.6. do 30.7. 
soutěžíme o vstupenky.
Posílejte odpovědi z kvízu 

na zadní straně Letních novin. 
Vyhrát můžete vstupenky 

do zábavných areálů. 

To bude panečku překvapení. 

Redakce TIM 
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A SUPER LETNÍ PROGRAM 

Ji
ze
rs
ké

 h
or
y

Bo
sk
ov
ic
e

– 
w
es
te
rn
ov
é 
m
ěs
te
čk

o

SLUNCE, VODA, VZDUCH 

12
18

3
7

9

8
10

10

3
4

45

221714

ZO
O
 D
ěč
ín

Bi
ke

pa
rk
 K
lín

y

3

Letní noviny TIM – letní program v ČR
Léto 2019
Vydavatel l Eurocard s.r.o., Chemická 955, Praha 4 
IČO l 24795097
Registrováno l evidenční číslo MK ČR E 23516



LETNÍ NoviNy do každé rodiny

�Letní noviny TIM

LETNÍ NOVINY do každé rodiny

2Letní noviny TIM



„Na přelomu let 2010 a 2011 už jsem věděl, že tady 
bude zábavní park. Měl jsem tehdy k dispozici zhru-
ba polovinu dnešního prostoru,“ vzpomíná na po-
čátky Mirakula jeho zakladatel a majitel Jiří Antoš. 
„Začal jsem vytvářet zhruba třímetrový model z po-
lystyrenu, snažil jsem se vytvarovat výškové rozdíly 
a nastínit zónování parku. Postupně tak bylo jasné, 
kde bude hrad, kde bude amfi teátr, habrové bludiš-
tě, zóna pro nejmenší děti, velké trampolíny a další 
stěžejní prvky.“ 

Základní koncepce, a to včetně budoucích gastrozón 
a také Vodního světa byla tedy dána, byť některé věci 
se posléze upravily – například kontaktní minizoo 
mělo být více ve středu parku. „Uvědomoval jsem 
si, že herní prvky musí být umístěné tak, aby se ná-
vštěvníci rozptýlili po celém areálu. Zásadní pro mne 
byl také dostatek zeleně, aby zde nevznikl nepřívěti-
vý betonovo-asfaltový prostor, popisuje pan Antoš.“

Mezi Gaudím a Hundertwasserem
„Když jsme začali budovat amfi teátr, věděli jsme, že 
pod hledištěm budou podzemní chodby. Původní 
myšlenka byla, že půjde o svah zarostlý keři, které 
budou skrývat vstupy. Jenže pak mi to přišlo škoda, 
protože ten svah byl a je hodně na očích,“ pokračuje 
Antoš: „Syn byl v té době ve Vídni a nadchla ho tam 
Hundertwasserova architektura. Nad fotografi emi 
těch domků nám všem bylo hned jasné, že to je ta 
správná cesta a rozhodli jsme se udělat něco à la 
Hundertwasser a à la Gaudí.“ 

„Ten vikýř měl být více nakřivo“
Jiří Antoš, Lucie Kozelská a technický ředitel parku 
Zdeněk Halda se stali hybateli všeho, co se v parku 
děje. Většinu věcí dělají společně, u jiných je domi-
nantní jen jeden z nich. „Propojení Lesního města 
a Lanového centra, které je novinkou letošní sezony, 
dělal pouze Zdeněk Halda. Převládá tam totiž tech-
nická stránka věci. Naopak vesnička pro nejmenší 
je z 95 procent Lucčina práce, protože tam je domi-
nantní design,“ popisuje Antoš. Složitější prvky si 
ale dodnes před samotnou stavbou nejprve modelují 
ve zmenšeném měřítku.

INFOBOX
*  Park byl otevřen v září 2012, měl rozlohu zhru-

ba sedm hektarů a první stavbou v něm byl 
hrad. Ten se stal jeho symbolem. Postupně 
se rozrostl na dnešních 10 hektarů a dvě stě 
atrakcí.

*   Za dobu existence parku prošlo jeho branami 
přes milion návštěvníků.

*  Přes zimu je park zavřený, navštívit ho můžete 
vždy od dubna do října.

*   Zábavně-naučný park není určen pouze dětem, 
jeho předností je, že nabízí zábavu celé rodině 
– najdete zde lesní hřiště a kontaktní zoo, obří 
trampolíny a houpačky, lanová centra, podzem-
ní chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úz-
kokolejnou železnici, která park propojuje se 
sousedním Tankodromem. Od léta 2015 také 
Vodní svět a oázy s vodními hříčkami.

*  V parku je 870 metrů podzemních chodeb – 
podzemní chodby najdete pod Hradem, v Les-
ním městě, kde je jich nejvíce (310 metrů), či 
v areálu Gaudí.

*  2539 metrů čtverečních parku zabírají gastro-
zóny.

*  Autorem všech atrakcí je kolektiv parku Mi-
rakulum, za vizuální podobou stojí výtvarnice 
Lucie Kozelská. Jejich nápady realizují mimo 
jiné i odsouzení z nedaleké věznice Jiřice. 

*   V parku celoročně pracuje do 30 lidí, v sezoně 
pak přibývá několik desítek brigádníků.

Fota: Archiv Mirakulum

PARK MIRAKULUM: 
TAJEMSTVÍ ZRODU
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích 
nabízí deset hektarů plných zábavy, kterou si 
sem každoročně přijíždějí užívat desetitisíce návštěvníků. 
Najdete tu největší lanové centrum v republice, Vodní svět, 
velké trampolíny a spoustu dalších menších i větších 
originálních herních prvků, ale také naučnou lesní stezku 
či políčka ukazující středoevropské zemědělské plodiny. 

PARK MIRAKULUM

  www.facebook.com/ParkMirakulum
www.mirakulum.czK
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Zámek pamatující rod Kolowratů i slavný rod 
Schebků, v jehož čele stál „Král železnic“, lze 
navštívit denně od května do září, v dubnu 
a v říjnu o víkendech. Zámek jako z pohádky 
nabízí interaktivní expozici Příběh řeky Sáza-
vy – řeka vypravuje o zaniklých řemeslech na 
vodě – hamerník, vorař, pradlena atd.
Středověká Kolowratská věž, která kdysi 
sloužila jako hláska hradní stráže, nyní v kaž-
dém patře nabízí interaktivní hru pro děti 
a zábavným způsobem seznamuje malé i velké 
návštěvníky s její historií. Děti mohou projít 
tajnou stěnou, složit znaky rodů vládnoucích 
na Zruči nebo sestavit z písmenek odpověď na 
otázku. Dospělí se mohou na naučných pane-
lech seznámit s historií věže. 
Na zámecké půdě najdete království panenek, 
jako medvídky, stavebnice, pokojíčky, kuchyň-
ky, loutkové divadlo, kočárky nebo dětské 
knížky. Jsou tu panenky staré porcelánové, 
papírové, látkové, celuloidové, ale i barbíny 
a miminka, která jsou k nerozeznání od živých 
miminek. 

Zábavně-naučná stezka Miloty z Kolowrat 
okolo zámku je stylizovaná do doby středověku 
v duchu výchovy mladých rytířů. Malí uchazeči 
o glejt rytíře Miloty Kolowrata si mohou vyzkou-
šet hod sekyrkou, lukostřelbu, šplh na totem, 
zdolání vodorovné klády, rybolov nebo kužel-
ník. Oblíbená je naučná stezka zámeckým par-
kem s hmatovým chodníčkem a průlez dutým 
stromem. 

Rozhledna Babka, netypická šestihranná dřevě-
ná rozhledna s kovovými prvky a schodištěm se 
nachází asi 2 km severně nad městem Zruč nad 
Sázavou směrem na Jiřice. Nedaleko zámku je pro 
děti všech kategorií areál s dětským hřištěm, kde 
najdete unikátní kuličkovou dráhu s můstky, sko-
kánky, tunely a šlapací káry.
Okolí Zruče nad Sázavou nabízí mnoho možností 
pro vyžití. Sami si zvolte, jak se k zámku vydáte. Au-
tem sjedete z D1 na 56 kilometru nebo lodí dopluje-
te po Sázavě přímo pod zámek.

Kulturní akce na zámku:

20. 7. 
Odpoledne 
s netradičními 
sporty

3. 8.
XIX. Historické 
slavnosti ve Zruči nad Sázavou 

31. 8. 
Hradozámecká noc

Zámek Zruč nad SáZavou 
– ráj pro děti
Zruč nad Sázavou je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném 
městě v okrese Kutná Hora. Hrad byl založen v první polovině 
čtrnáctého století. V polovině šestnáctého století proběhla přestavba 
v renesančním slohu a na konci devatenáctého století byl upraven 
novogoticky. Od roku 1958 je vyhlášen kulturní památkou ČR.

Zámek Zruč nad SáZavou

Zámek 1, Zruč nad Sázavou
 infocentrum@mesto-zruc.cz
 +420 327 531 329
 Zámek Zruč nad Sázavou
www. zamek-zruc.cz
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Foto: Vít Švajcr
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Aplikace a hra v rozšířené realitě s názvem Ta-
jemný Kolín vás provede po sedmi nejvýznam-
nějších památkách města, kam patří vedle Kar-
lova náměstí chrám sv. Bartoloměje se zvonicí 
a kostnicí, synagoga a bývalá židovská škola, sta-
rý židovský hřbitov, zámek, věž Práchovna a roz-
hledna Vodárna. Nasnímejte informační panely 
u těchto sedmi památek a začněte hrát. Po splně-
ní úkolu čeká všechny drobná odměna v jednom 
z informačních center.
Hlavní dominantou a nejcennější architektonic-
kou památkou města je chrám sv. Bartoloměje,
který je mimořádným dílem gotické architektu-
ry, stavbu vysokého katedrálního chóru prováděl 
v letech 1360–1378 významný stavitel Karla IV. 
Petr Parléř. 
Bývalá židovská čtvrť náleží k nejcennějším pa-
mátkám svého druhu na území Čech. Tento 
kolínský židovský klenot je právem nazýván 
Jeruzalém na Labi. Kolínská synagoga je jedna 
z nejstarších a nejcennějších synagog na území 
Čech. Na starém židovském hřbitově najdeme té-
měř 2700 náhrobků, je zde pochován i jediný syn 
pražského rabína Jehudy Löwa (Maharala) Beca-
lel, který v Kolíně zastával funkci rabína. Nově 
vznikla Stolperstein stezka, která připomíná pa-
mátku zavražděných kolínských Židů. 

Rozhledna Vodárna Kolín je cenným dokladem ar-
chitektury celé 1. poloviny 20. století. Čtyřicet pět 
metrů vysoká věž nabídne návštěvníkům vyhlídku 
z nejvyššího patra, přístup přímo do prostoru bý-
valé vodní nádrže a tematicky zaměřené expozice. 
Lesopark Borky s pomníkem medvědů od Kolína
nabízí zázemí pro odpočinek i sport, vypravit se 
můžete také na projížďku nejstarší polabskou ře-
pařskou drážkou.
Město Kolín má návštěvníkům co nabídnout, při-
jeďte se přesvědčit. 

www.mukolin.cz
www.tajemny.kolinzije.cz

www.vodarnakolin.cz

Kolínské kulturní léto
30. 6. MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE / 
18.00 h
předkapela Hope Astronaut / 17.00 h 

14. 7. BRATŘI EBENOVÉ + ROBERT KŘESŤAN 
A DRUHÁ TRÁVA / 18.00 h
předkapela Jimmy Bozeman & the Lazy pigs / 
17.00 h

11. 8. CHARIFEST / 17.00 h

25. 8. POSVÍCENÍ / 17.00 h
Nedloubej se v nose – koncert pro děti
Kyjovánek (cimbálová muzika)

15. 9. MAREK ZTRACENÝ / 19.00 h
předkapela Czech It / 18.00 h

POZVÁNKA DO KRÁLOVSKÉHO 
MĚSTA KOLÍNA

Přijměte pozvání do královského města Kolína, kde můžete 
obdivovat významné architektonické i technické památky, 
navštívit některý z koncertů Kolínského kulturního léta 

nebo se vydat na výlet např. po stopách bitvy u Kolína.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KOLÍN

Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
+420 321 712 021, +420 774 138 197
 mic@mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz
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Pořádají Partneři akce

Mělnické 
kulturní léto

červen – září
www.mekul.cz

Koncerty | Filmy | Divadlo  
Výstavy | Vinařské slavnosti

Zábava nejen pro děti

16. 7. O PLAVÁČKOVI � 21. 7. BOMBEROS  
29. 7.�10. 8. LETNÍ PARK U MKD � 30. 7.  DUHOVÉ BUBLINY  
1. 8. FILM PRO DĚTI � 4. 8. STREET MAGIC SHOW A ŽONGLOVÁNÍ 
6. 8. KOCOUR V BOTÁCH � 15. 8. ČERTÍ BRKO 
25. 8. LOUTKY, KTERÉ NIKDE NECHTĚLI � 27. 8. OŠKLIVÉ KAČÁTKO

Podrobný program na www.mekul.cz
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Hrádek, Barborská 28:
dva stálé okruhy: Město stříbra a Cesta stříbra 
– s návštěvou původního středověkého stříbrného 
dolu (nutno se předem objednat)

Kamenný dům, Václavské náměstí 183:
dva stálé okruhy: Královské horní město - 
měšťanská kultura a život v 17.–19. století a Lap-
idárium – unikátní kamenické prvky z významných 
kutnohorských památek v původním dvoupatro-
vém sklepě

Tylův dům, Tylova 507:
dvě stálé expozice: J. K. Tyl a Kutnohorské podzemí 
a jeho průzkum

Akce
11.–12. dubna – Den historických sídel

10. května – Noc literatury, Hrádek; tradiční čtení 
současné světové literatury v podání předních 
českých umělců, vstupné dobrovolné

17. května  – 15. Muzejní noc

22.–23. června – 28. Královské stříbření Kutné 
Hory, historické centrum Kutné Hory
Muzeum je spolupořadatelem tradiční historické 
slavnosti, připomínající slavné tradice královského 
horního města. Více na webu a Facebooku.

červenec– srpen – Kutnohorské léto
Hrádek a Kamenný dům – netradiční prázdninové 
prohlídky

7.–8. září – Dny evropského kulturního dědictví

28. října – Den Středočeského kraje

7. prosince – Advent na Hrádku, Hrádek

Středověký stříbrný důl a další zajímavosti
čeSkÉ muZeum StŘÍBra
v kutnÉ HoŘe
české muzeum stříbra patří mezi nejstarší, a podle 
počtu exponátů, mezi nejbohatší muzea v české repub-
lice. Stálé expozice i dočasné výstavy najdete ve třech 
objektech: na Hrádku, v kamenném a v tylově domě. 

Hrádek: 
Barborská 28, Kutná Hora, tel.: 327 512 159, 
otevřeno 1. 4.–30. 11. každý den kromě 
pondělí

Kamenný dům: 
Václavské náměstí 183, tel.: 327 512 821, 
otevřeno 1. 4.–30. 11. každý den kromě 
pondělí

Tylův dům: 
Tylova 504, tel.: 327 511 504, 
otevřeno 1. 4.–28. 10. každý den 
kromě pondělí a neděle

České muzeum stříbra, p.o.
 +420 327 512 159
 info@cms-kh.cz
 objednavky@cms-kh.cz
www.facebook.com/muzeumkh
www.cms-kh.cz
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Dvanáct zahradních labyrintů a bludišť na jednom 
místě, v zeleni historického anglického parku. Laby-
rintárium Loučeň je místo vhodné na výlet pro celou 
rodinu. 
Soubor labyrintů a bludišť na Loučeni vstupuje nejen 
do Vašich srdcí, ale i do slovní zásoby českého jazyka. 
Provozovatel loučeňských labyrintů požádal o paten-
tování nového slova – labyrintárium – a jeho uvedení 
do slovníků spisovné češtiny. 
Zahradní labyrintárium, umístěné v loučeňském 
zámeckém parku je nejen módní věcí, ale jde zároveň 
o věc nadčasovou, která je atraktivní, především pro 
svou zábavnost, energii, magičnost a tajemnost. 
Labyrintem vede jediná cesta, někdy pořádně klikatá. 
Oproti tomu v bludišti narazíte na mnohá rozcestí. 
A přitom ne každá z cest, kterou si na těchto rozces-
tích vyberete, vede tím správným směrem. Ať už se 
rozhodnete putovat labyrintem či bludištěm, zjistíte, 
že to není jen dětská zábava, ale kouzlu propadnou 
i dospělí. 
Labyrinty jsou magické a jsou téměř tak staré, jako 
lidstvo samo. Labyrinty užívali třeba Keltové, ve sta-
rověku je ale znali i obyvatelé daleké Indie. V pohan-
ských dobách měly na lidi v mnohém podobný vliv, 
jako později vznikající náboženství. Loučeňská blu-
diště a labyrinty jsou vybudovány na energeticky vel-

mi příhodných místech. Nevyčerpatelnou energii na 
rozdávání má podle jejich měření především Kamen-
ný labyrint. Přijďte využít léčivou sílu labyrintů.
Bludiště a labyrinty propojuje přesně vytyčená nauč-
ná stezka s obsáhlými, tematicky řazenými infor-
macemi o historických kořenech, ale i současnosti 
labyrintů a bludišť. Dozvíte se z ní, že labyrint hrál 
odpradávna svoji mnohdy tajemnou roli v rozličných 
starých světových kulturách. Při své cestě jedineč-
ným zámeckým parkem o celkové rozloze 23 hektarů 
budete postupně míjet jednotlivá bludiště a labyrinty. 
Poznejte také zámek, park, zámecký hotel, restauraci, 
nebo živou atmosféru zámeckých slavností.

Zámecké akce:
6. 7. 
NAROZENINY ZÁMECKÝCH LABYRINTŮ

27. 7.
4. mezinárodní den turistiky naboso

oBjevte Zámek, 
kde to Žije!

Historický barokní zámek Loučeň je romantickou barokní 
památkou s původními interiéry. obklopuje ho rozlehlý anglický 
park, který před nedávnem obohatil jeden celoevropský unikát, 
soubor 12 labyrintů a bludišť.

Zámek Loučeň
Loučeň č. p. 1,289 37 Loučeň, okr. Nymburk
 +420 325 585 228
 infocentrum@zamekloucen.cz, 
 zamek@zamekloucen.cz
www.zamekloucen.cz
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Nymburk je město na řece Labi, cca 50 km vý-
chodně od Prahy, ve středním Polabí. Historické 
jádro města je městskou památkovou zónou. 
Symbolem města jsou cihlové hradby s hrano-
lovými baštami. Původně město o ledvinovitém 

půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé 
opukové a červené cihlové, společně se dvěma 
příkopy. Z hradeb dnes zůstaly jen zbytky, které 

byly počátkem 20. stol. zrekonstruovány, další 
pozůstatky zdí nalezneme v Hradební ulici. 
Mezi významné osobnosti patří Bohumil 
Hrabal, který vyrůstal v místním pivovaru, Bo-
huslav Matěj Černohorský, Božena Němcová, 
František Rachlík, Radek Bejbl a další. Projděte 
se po místech, známých z českých fi lmů a pohá-
dek. Zamilujte se do něj, stejně jako spisovatel 
Bohumil Hrabal. 

Skřítci 
Nárožníčci
Za starých časů býval 
u každého rohového 
domu zazděn tzv. ná-
rožní kámen. Tehdy 
ještě nebyly dlážděné 
a asfaltové cesty jako dnes, uličky byly křivola-
ké a vozy tažené koňmi často zachytávaly o roh 
domu, čímž jednak poškodily dům, a hlavně si 
rozbily kolo a vysypaly náklad. Díky nárožním 
kamenům mohly ale vozy snadno projet a od-
bočit. Takových nárožních kamenů byste našli ve 
starobylých centrech měst mnoho, ovšem pouze 
v Nymburce pod nimi žijí skřítci Nárožníčci, kteří 
do svých deníků pečlivě zapisují veškeré události 
týkající se jejich uličky a obyvatel zde žijících.
Při každém úplňku se ve staré hradební věži 
Kaplance scházejí skřítci k pravidelnému „mel-
dování“, tj. setkání, při kterém si vyprávějí pří-
běhy z dávné minulosti města. V Kaplance bydlí 
nejstarší z nich, Jakub, který je starostou všech 
skřítků, protože pamatuje město od dob jeho zalo-
žení. Jeho deník je nejtlustší ze všech a najdeme 
v něm události až ze 13. století.

Každá ulička v Nymburce má svého Nárožníč-
ka, my vám namátkou představíme některé 
z nich: kromě Jakuba z Kaplanky to je Hána 
z Rathausu (radnice), Štěpán z rynku, Filip od 
sv. Mikuláše, Jíra od Hořice, Matouš od Svato-
jiřské brány, Blažej od rychty nebo Heřman od 
Staré rybárny.
Skřítkové by zůstali navždy utajeni lidským 
zrakům, kdyby se jedné noci místní spisovatel 
Honza Řehounek nezatoulal ke Kaplance a ne-
byl tichým účastníkem jejich meldování. Napsal 
o nich dokonce celou knihu Pověsti z Kaplanky 
aneb Co si nymbuští skřítci Nárožíčci vyprávěli.

NYMBURK, 
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA LABI
Přijměte pozvání do středočeského města Nymburk, města 
s bohatou historií, pestrou nabídkou sportovních a kulturních 
akcí, se staletou tradicí vaření piva, a především nenáročným 
terénem pro relaxační vycházky či vyjížďky po jeho okolí. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Náměstí Přemyslovců 165
Nymburk 288 02
 +420 325 501 104
 infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz/infocentrum
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V době letních prázdniny jsou otevřeny tyto 
výstavy: Chudá Praha / Lidé – místa – institu-
ce (1781-1948); 50 let se Čtyřlístkem; Pro kam-
na ke Špačkovi / Kachle a kamnářství v rene-
sanční Praze; Praha 1606.
Hlavní budova na Florenci v létě žije zejména 
Čtyřlístkem. Výstava 5O let se Čtyřlístkem je 
určena zejména dětem do 10 let s rodiči a je 
interaktivní. Menší děti se mohou seznámit 
s postavami ze Čtyřlístku, větší si mohou zahrát 
interaktivní hru Za tajemstvím Pindruší.
Školní skupiny a družiny mohou ještě v červnu 
navštívit program Čtyřlístek dětem, ale i další 
programy, které se vztahují k dějinám 
Prahy, včetně programů pro 
žáky 2. stupně a stře-
doškoláky. 

Dům U Zlatého prstenu 
nabízí školám i rodinám 
dětské muzeum Po sto-
pách Karla IV., které je 
připraveno jako inter-
aktivní dílna. Děti si 
mohou vyzkoušet stře-
dověké oblékání, tržiště, 

písařskou dílnu či stavební huť. 
V létě nabízí Podskalská celnice na Výtoni 
vycházku starým Podskalím pro školky a zájmo-
vé dětské skupiny. Na architektonické výzdo-
bě domů zkoumají děti práci starých vorařů 
a mohou se stát na chvíli Podskaláky

Ve správě MMP je i 6 pražských věží. Všechny 
(Staroměstská, Malostranská věž, Svatomiku-
lášská městská zvonice, Prašná brána, Petřín-
ská rozhledna a Novomlýnská vodárenská věž) 
spojuje zábavně-naučná hra pro rodiny s dětmi 
Klíče od pražských věží.  

muZeum HLavnÍHo 
měSta praHy
zve zájmové dětské skupiny, ale i rodiče s dětmi na programy a výstavy.

Muzeum hlavního města prahy

Muzeum hlavního města Prahy 
– Na Poříčí 52, Praha 8

Dům U Zlatého prstenu 
– Týnská 6, Praha 1

Podskalská celnice na Výtoni 
– Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2

www. muzeumprahy.cz
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památník krále jiřího z poděbrad
Unikátní expozice v zámecké hradní kapli, 
s výjimečnými gotickými nástěnnými malbami, 
seznamuje s rodem, životem a odkazem českého 
krále Jiřího z Poděbrad a vývojem Poděbrad 
a okolí v jeho době. 

Zámek Poděbrady, II. nádvoří
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
 +420 737 539 375
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: od 1. 4. do 31. 10. út–ne 9–17 hod.

polabské muzeum poděbrady
Příběh Polabí – Od křídového moře po moderní 
lázně. Stálá výstava o sepětí člověka s vývojem 
krajiny středního Polabí, kde jádrem expozice je 
prezentace výjimečných sbírkových souborů.

Palackého 68, 290 55 Poděbrady
 +420 325 612 640
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: celoročně út–ne 9–17 hod.

Vlastivědné muzeum nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk, založené již roku 
1885, seznamuje návštěvníky s dějinami a osob-
nostmi (Bohumil Hrabal) spjatými s královským 
městem Nymburkem.

Tyršova 174, 288 02 Nymburk,
 +420 325 512 473
 nymburk@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: celoročně út – ne 9:00 – 17:00 hod.

polabské národopisné muzeum 
přerov nad Labem
Muzeum v přírodě/skanzen tvoří 40 objektů lidové 
architektury, kde je představován život na Polabské 
vsi od poloviny 18. století do poloviny 20. století. 
V areálu skanzenu se konají tradiční velikonoční 
a vánoční výstavy s doprovodným programem.

289 16 Přerov nad Labem
 +420 325 565 272,  +420 733 715 342
 skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: konec března až říjen, út–ne 9–17 hod.
od poloviny listopadu a v prosinci pá–ne 9–16 hod.

muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
Stálá expozice Muzea Bedřicha Hrozného, 
umístěná v barokním památkově chráněném 
domě, seznamuje návštěvníky s významnými eta-
pami bohaté historie spojené s městem Lysá nad 
Labem a životem a dílem rozluštitele chetitského 
jazyka Bedřichem Hrozným.

nám. Bedřicha Hrozného 265
289 22 Lysá nad Labem
 +420 325 551 868
Mob  +420 731 449 380
 lysa@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: celoročně út–so 9:00–17:00 hod.
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Muzeum nabízí nepřeberné množství optických 
iluzí, které prověří Vaše smysly. Prostor Muzea je 
rozdělený do patnácti místností, které obsahují 
přes 40 exponátů. Mezi exponáty mimo jiné obje-
víte místnost, ve které se během vteřiny změníte 
z obra na trpaslíka a naopak. Po procházce na pís-
kových dunách Sahary si můžete odpočinout na 
dětmi tolik oblíbeném fakírově loži, ze kterého po 
zmáčknutí zeleného tlačítka vyjedou asi osm cen-
timetrů vysoké hřebíky. Až do této chvíle jste byli 
přesvědčeni, že voda teče vždycky jenom dolů? Že 
to vždycky tak úplně pravda není se na vlastní oči 
přesvědčíte v místnosti s levitujícím pramínkem 
vody. Oblíbenou částí muzea je i Vortex tunel, kte-
rý otestuje Vaši schopnost rovnováhy.
Muzeum je vhodné pro rodiny s dětmi, ale i škol-
ní skupiny. Během celého roku nabízí muzeum 
doprovodné programy a kreativní dílničky pro 
školní skupiny, které jsou tématicky zaměřené. 

Pro školní skupiny nabízí muzeum nejekonomič-
tější vstupné a to 100 Kč za žáka.

muZeum SmySLů
pro LetnÍ ŘáděnÍ
nově otevřené interaktivní muzeum Smyslů otevřelo své brány 
široké veřejnosti v praze, v jindřišské 20 v památkově chráněném 
domě Harrachova paláce.

muzeum Smyslů 

Jindřišská 20, 110 00 Praha 1
Objednávky pro rezervaci školní skupiny:
 teresa@museumofsenses.com 
www.muzeumsmyslu.cz
  www.facebook.com/Muzeum-Smyslů
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Při vstupu do historické části kabinetu jsou 
umístěny přírodovědné sbírky převážně moř-
ské fauny, doplněné sbírkami hmyzu, minerálů 
a voskových napodobenin plodů. Jako skuteč-
nou kuriozitu lze považovat fantaskního dráč-
ka, vyráběného speciálními řezy z rejnoka. 
Zástupce expozice s vojenskou tématikou vévo-
dí model válečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., 
vedle které jsou umístěny vojenské exponáty: 
hlaveň děla z r. 1686, dělové koule a jezdecké 
boty asi z doby francouzského obléhání Pra-
hy v r. 1742, polská kopí, tatarský luk, lovecká 
kuše, přilby z přelomu 17. a 18. stol. nebo slo-
venská sekyra - valaška. 

V prosklených skříních jsou prezentovány sbír-
ky historického brnění, husitských selských 
zbraní a keramiky. Mezi unikáty sbírky patří 
přímý zub z narvala, v minulosti vydávaný za 
roh jednorožce nebo podmořské ryby. 
Strahovský klášter je národní pokladnicí umě-
ní a vědění. Mimořádná hodnota knih ve zdejší 
knihovně neumožňuje zapůjčení knih domů, 
máte ale možnost si prohlédnout a přečíst 
danou knihu na místě ve studovně. Nejstarším 
rukopisem v knihovně je Strahovský evangeliář 
datovaný do roku 860. 

Otevřeno: denně po celý rok vyjma Štědrého 
dne, Božího hodu vánočního (25. prosince) 
a Velikonoční neděle 9–17.00 hod., polední pau-
za 12–13.00 hodin.

Vstupné: 120 Kč; snížené pro studenty střed-
ních a vysokých škol do 27 let 60 Kč. Pro žáky 
českých základních škol, v rámci výukového 
programu, je vstupné 10 Kč za žáka. Rodinné 
200 CZK (dva dospělí + max 3 děti do 15 let)

Školní třídy není nutno objednávat předem. 
České i cizojazyčné prohlídkové texty zapůjčí 
na požádání kustodi.

StraHovSkÝ kLáŠter

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 - Hradčany
www.strahovskyklaster.cz
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kaBinet pLnÝ kurioZit 
Kabinety kuriozit v Praze na Strahově představuje přímé 
předchůdce novodobých muzeí. Ve zdejší sbírce najdete 
exponáty tajemné a podivuhodné z počátku existence 
přírodních věd, které zaujmou celou vaši rodinu.

Na adrese Celetná 15 se na celých čtyřech pat-
rech funkcionalistické Baťovy budovy rozprostí-
rá muzeum, které vás zasvětí do tajů čokolády 
a všech aspektů jejího vzniku, muzeum vosko-
vých figurín, virtuální realita i originální bistro, 
díky kterému se můžete na chvíli přenést na 
kakaové plantáže.  
Prohlídka muzea Choco Story zahrnuje i ochut-
návku několika odrůd čokolády a interaktivní 
výstavu. A u nakukování pod ruce mistrům cho-
colatierům nemusí zůstat, jen si nasaďte na hla-
vu cukrářskou čepici a vyrobte si vlastní tabul-
ku, kterou si odnesete domů. V nabídce jsou 
totiž tři druhy workshopů, kde se naučíte vše od 
výroby klasické tabulkové čokolády po originální 
čokoládové medailonky. Po cestě se vyfoťte s Vác-
lavem Havlem nebo rytířem Bruncvíkem a na 
cestu domů se posilněte v originálním bistru 
inspirovaném Jižní Amerikou a odneste si třeba 
jednu z mnoha druhů exkluzivní ručně vyrábě-
né čokolády, čokoládovou kosmetiku nebo limi-
tované edice čokoládových sladkostí. 

Všechny informace najdete na  
www.chocotopia.cz

TRABANT MUZEUM 
PRAHA MOTOL

historie vozů značky Trabant od P-70 až po Trabant 1.1, 
malá ukázka jak se tehdy žilo a co se vyrábělo v NDR

Interaktivní retro muzeum věcí z NDR

… co je u nás k vidění
Kompletní historie vý�roby vozů značky Trabant, od
prvního předchůdce Trabanta AWZ – P70 (1954),
přes Trabant P 60 (600), Trabant 601 nejběžnější
a nejznámější provedení, až po nejnovějšího čtyřtakt-
ního Trabanta 1,1 s motorem původem z VW POLO
(1989 - 1991), se který�m byla vý�roba těchto vozů
v roce 1991 ukončena. Všechny tyto vystavené vozy
jsou prezentovány v původním dochovaném stavu.
… a co dál
Máme zde také kompletně vybavenou dobovou
garáž s opravovaný�m závodním Trabantem tak, jak
ji tu opravář uprostřed práce zanechal. V části uří-
znutého vozu si můžete zkusit, jak se tehdy sedělo,

řídilo a řadilo v Trabantu. Vojenský� Trabant Kü�bel
tu společně s vojáky hlídá Brandenburskou bránu
v Berlíně před vpádem nepřátelský�ch imperialis-
tický�ch vojsk.
… na závěr
Prohlédněte si předměty denní potřeby z bý�valé
NDR, od hraček přes elektroniku, toaletní potřeby
až třeba po lahve od dobový�ch nápojů. Prostě kaž-
dému se tady rozzáří oči nad něčím, co doma
míval, běžně užíval a dnes už na to jen rád s nos-
talgií zavzpomíná. 
Aby si mohli rodiče vše v klidu prohlédnout, připra-
vili jsme pro děti závodní dráhu, kde si mohou samy
s modely trabantů zasoutěžit.

Otevřeno
denně 9 - 17 hod.

Trabant muzeum Motol
Plzeňská 215b, Praha 5
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Praha

CHoCotopia 
– sladce strávený čas
v novém rodinném centru
v srdci prahy

Jen pár metrů od pražského orloje, v samotném centru města, můžete 
strávit bez obav i několik hodin ve společnosti čokolády a zábavy.

CHoCotopia 
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Adresa: 
Musée Grévin
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Staňte se členem 
Marienbad Hippo clubu.

Přírodní park Prelát 
U pavilonu Prelátova pramene uprostřed lesa se 
nachází přírodní park pro děti. Areál s jezírkem 
nabízí vodní atrakce, dřevěný hrad, lokomotivu, 
srub, lanovku, prolézačky, houpačky a dřevěné 
cvičební náčiní. Rodiny s dětmi tu najdou širo-
ké možnosti sportování i relaxace, včetně pří-
jemného posezení u ohniště. Z parku u Preláto-
va pramene vede naučná stezka na rozhlednu 
Hamelika.

Rozhledna Hamelika
Rozhledna Hamelika se nachází nad centrem 
Mariánských Lázní, na 
stejnojmenném kopci v  
nadmořské výšce 723 
metrů. Byla postave-
na roku 1876 ve stylu 
romantické zříceniny 
hradu. Aby byl tento 
motiv důvěrně vysti-
žen, byly k rozhledně 
přistavěny rozbořené 
zdi a polorozbořený 
vstupní portál. Pů-
vodně byla rozhledna nazývána Císařskou. Po 
vystoupání 120 schodů se ocitnete na vrcholu 
rozhledny, ze které se vám naskytne výhled na 
část Mariánských Lázní, Zelenou horu a Slav-
kovský les.

Lanová dráha
Kabinová lanová dráha nabízí krásný zážitek 
pro děti a snadnou možnost, jak se dostat z cen-
tra Mariánských Lázní k miniaturpaku Bohemi-
nium, dančí oboře Hvozd, rozhledně Hamelika 
a jízdárně.
V zimním období je kabinová lanová dráha spo-
lečně se dvěma lyžařskými vleky využívána lyža-
ři v místním Ski areálu.

Lukostřelba
Střelba sportovními luky na vzdálenost cca 
20 m do standardních lukostřeleckých terčů. 
Střelba probíhá po krátké instruktáži pod do-
hledem odborného instruktora. 

Terénní koloběžky
Vyzkoušejte si sjezd na te-
rénních koloběžkách ze sta-
nice lanovky Krakonoš po 
sjezdovce a lesních cestách. 
Půjčovna koloběžek Yellow 
point u nástupiště lanové 
dráhy Koliba. 

Bike Park Mariánky
Bike Park Mariánky nabízí tři sjezdové tratě 
různých úrovní s dalšími tratěmi a překážkami 
ve výstavbě. Otevřeno denně od 10.00 do 17.30, 
v provozu je lanovka, parking i občerstvení.

Terénní koloběžky

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
PATŘÍ DĚTEM
Přijeli jste s dětmi do Mariánských Lázní a chcete,  aby jejich 
čas zde byl co nejzajímavější? Vyražte s hrošíkem Marián-
kem po našem krásném městě a prohlédněte si miniaturpark 
Boheminium, dančí oboru Hvozd, rozhlednu Hamelika nebo 
přírodní park Prelát. Na hotelové recepci jsou k dispozici 
mapy s rozmístěním všech těchto lokací.

Výlety do blízkého 
i širokého okolí
Využijte svůj pobyt v Mariánských Lázních 
k návštěvě památek a přírodních rezervací, 
které jsou v našem kraji. Navštivte zámek Kyn-
žvart s krásným zámeckým parkem a unikátní 
sbírkou uměleckých děl a kuriozit, premonst-
rátský kášter Teplá s druhou největší klášter-
ní knihovnou v České republice, zámek Bečov 
s unikátním relikviářem svatého Maura, jed-
nou z nejvýznamnějších historických památek, 
nádherně zachovaný gotický hrad Loket, chrá-
něnou přírodní rezervaci Kladská s naučnou 
stezkou nebo tajemné bahenní mofety SOOS 
u Františkových Lázních. 

Nakupujte 
s hrošíkem Mariánkem
Chcete svým dětem udělat radost a koupit jim 
dárek na památku? Na recepci vašeho hotelu 
můžete zakoupit upomínkové předměty s dět-
ským motivem hrošíka Mariánka.

Léčebné lázně 
Mariánské Lázně a.s.
Masarykova 22

353 01 Mariánské Lázně 

Tel.: +420 / 354 655 501-9

Fax: +420 / 354 655 500

E-mail: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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Zámek Kynžvart

Premonstrátský klášter Teplá

Hrad Loket

HRACÍ KARTY - PLAYING CARDS

HRACÍ KARTY - PLAYING CARDS

RUMMY - BRIDGE - CANASTA

����

����

Přírodní rezervace Kladská
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Řeč je o kolosální cyklistické Krušnohorské ma-
gistrále, která se vine krajem a přimyká k sobě tu 
menší, tu větší vedlejší stezky, aby nakonec jako del-
ta mohutné řeky vyústila přes hraniční pohoří na 
Sněžníku u Děčína, kde navazuje na Labskou stez-
ku.  Je vedena mezi lesy a loukami, je vhodná pro 
pěší i cyklisty a v zimě pro běžkaře. 
Její počátek najdete v chráněném údolí řeky Ohře, 
přímo u nádrže Skalka. Od jejich písčitých pláží 
stoupá vzhůru k Františkovým Lázním a přilehlým 
rybníkům, míjí hrad Seeberg, zrestaurovaný ro-
mánský hrad Vildštejn z přelomu 12. a 13. století 
ve městě Skalná a přírodní park Kamenné vrchy 
u Plesné. Protíná Kraslice se zastávkou u vlakového 
muzea, v Bublavě se prudce stáčí a podél hranic vás 
přes Horní Blatnou a Boží Dar vyveze až na vrchol 
Klínovce.
Jejím velkým konkurentem je páteřní Cyklostezka 
Ohře, která navazuje na německou Valdštejnovu 
cyklostezku a provede vás postupně čtyřmi regiony: 
Chebskem, Sokolovskem, Karlovarskem a Ostrov-
skem. Řeka vám bude dělat společnost po většinu 
cesty, ať už ve stínu okouzlujícího Lokte, v roman-
tickém údolí Svatošských skal nebo v kopcovitém 
závěru u tajuplného Horního Hradu ve Stráži. Ve 
Velichově doporučujeme odbočit do Ostrova, kde je 
možné navštívit několik unikátních památek. 

Více na www.cykloohre.cz

Nejen cyklostezkami je ale cyklista živ, proto na Klí-
novci před pár lety vyrostl Trail Park s extrémními 
sjezdy pro adrenalinové závisláky i rodinnými stez-
kami, určenými k tréninku malých bajkerů. Sjezdy 
jsou vypracované do posledního detailu, a kromě 
větru ve vlasech nabídnou i okouzlující výhledy do 
krajiny, horský vzduch a panenskou přírodu, kam 
jen oko dohlédne. Více na www.trailpark.cz. Vydat 
se můžete na kole či koloběžce i na trasy Bike parku 
Plešivec.

 Více na www.skiarealplesivec.com

Nejste si jisti, zda celou plánovanou trasu ujedete 
na kole? Až vás začnou bolet nohy, stačí naskočit na 
vlak nebo autobus, které jsou v kraji na převoz kol 
připravené. Speciální cyklobusy zajišťují dopravu 
třeba z Chebu přes Karlovy Vary, Boží Dar na Klíno-
vec a zpátky. Stejnou službu můžete využít i směrem 
na Bochov, Valeč, Žlutice a Chyše nebo naopak Ma-
riánské a Františkovy Lázně a Lázně Kynžvart. No 
a pokud kolo nemáte nebo ho s sebou nechcete ta-
hat? Jednoduše si ho půjčte v jedné z mnoha půjčo-
ven. Ve stanicích Českých drah v Karlových Varech 
Dolní nádraží, v Mariánských Lázních a Chebu jsou 
pro vás k dispozici také elektrokola, dětská kola a ko-
loběžky. 
Kdyby vás to v sedle přestalo bavit, není nic jedno-
duššího než seskočit, chopit se turistických holí 

a vydat se po jedné ze stovek turistických tras za po-
znáním i dobrodružstvím. Namátkou zmiňme třeba 
Naučnou stezku Kladská, Naučnou stezku přírodní 
rezervace SOOS nebo Naučnou stezku Horní Blatná 
– Vlčí jámy. 

Cyklostezka Ohře zvítězila v soutěži 
agentury CzechTourism v kategorii 
Česko jede v r. 2018. 

Peřejemi řeky Ohře
Bystrá, hbitá a průzračná, protínající Karlovarský 
kraj, vedoucí od Chebu po Litoměřice, kde ji pod 
svá křídla bere mohutnější sestra Labe.
Vodní tok oplývající dramatickými úseky, grandi-
ózními výhledy i pohodlnými místy pro odpočinek 
po celé délce své trasy. Pokud je i ve vás kousek 
vodáka, představíme vám její krásy. Ohře pramení 
v Horních Francích. Její pramen, obložený dvanác-
ti hrubě tesanými žulovými kameny, se nachází na 
úpatí hory Schneeberg. Její pouť u nás začíná na 

prosluněných plážích vodní nádrže Skalka, odkud 
se přes Ottův jez valí hlouběji do nitra našeho re-
gionu. Industriální zátiší nechává za sebou a záhy 
vplyne do malebné české krajiny plné listnatých 
koridorů, opuštěných mostů a idylických vesniček, 
lemujících oba břehy. Pouhých pár kilometrů za 
Chebem čeká první příjemná zastávka u šenkovny 
pivovaru Kynšperk ve stejnojmenném městě. Vý-
roba chmeleného moku se zde vrátila po 61 letech 
a rozhodně stojí za ochutnání. Jen o kousek dál leží 
tajemstvími opředená vesnička Chlum sv. Maří, 
kde sídlí konvent křížovníků s červenou hvězdou. 
Jde o jediný církevní rytířský řád založený v Čes-
kých zemích a zároveň jediný mužský řád založený 
ženou. Za návštěvu stojí kostel Nanebevzetí Panny 
Marie z 15. století. Od nedalekého poutního místa 
pak voda unáší lodě a čluny dál směrem k Soko-
lovu, kde se vlévá do lesnatého údolí, směřujícího 
k hradu Lokti. Ten můžete obkroužit ze všech stran 
a prohlédnout si ho zespodu, poté loďku uvázat 
v tábořišti a vydat se na průzkum starobylých pa-
mátek. Při svých toulkách se určitě stavte v rodin-
ném pivovaru Sv. Florián. Pivo se v tomto městě 
vaří už od dob Jana Lucemburského. 
A kam jinam z Lokte než do Karlových Varů. V lá-

zeňském městě si můžete udělat zastávku, vyrazit 
na rozhlednu Diana, do Obory sv. Linhart, jež na-
bízí ojedinělý pohled na zvířata shora z můstků. 
Předtím však nezapomeňte zastavit u malebných 
Svatošských skal. Toto skalní městečko odvozuje 
svůj název z pověsti o zkamenělém svatebním prů-
vodu a ve svých knihách ho ztvárnili i bratři Grim-
mové.
Vodácké putování krajem pak nezbývá než zakon-
čit v poklidné vesničce Kyselka. V muzeu Matto-
ni můžete nahlédnout do historie slavné značky 
Mattoni a po turistické stezce vystoupat na vrchol
kopce Bučina. Z tamní vyhlídkové věže přehlédne-
te Krušné i Doupovské hory nebo skalní ostroh se 
zříceninou hradu Andělská Hora. Celou trasu le-
mují vodácká tábořiště a kempy. 

Více na
http://pruvodce.poohri.cz/web/cs/pruvodce/

vodacka-ohre

Půjčovna lodí
Dronte, www.dronte.cz
Pirrat, www.pirrat.cz
Putzer, www.ohre.putzer.cz
Samba, www.pujcovna-lodi.cz

7 tipů na výlety pro rodiny s dětmi
Objevte společně místa, která vás uchvátí, na něž 
budete dlouho společně vzpomínat.

• Za zvířátky
Zoopark Amerika ve Františkových Lázních
Vaše děti potěší malý zoopark a hřiště u rybníka 
s lesoparkem.

• Za zábavou
Svatošky dětský ráj
Areál nabízí pobyt v čisté přírodě u Svatošských 
skal.

• Za adrenalinem
Areál Plešivec
V zábavném parku pro celou rodinu na Plešivci na 
vás čeká obří trampolína, lanové centrum a další 
atrakce.

• Za poznáním
Botanická zahrada v Bečově
Vydejte se na plavbu po jezírku, projděte si bio-
ferrata a prozkoumejte fl oru zdejší zahrady.

• Do pohádky
Vánoční dům v Karlových Varech
Zažijte s dětmi pohádkovou vánoční atmosféru po 
celý rok a potěšte se výstavou více než sedmi tisíc 
medvídků.

• Na rozhlednu
Rozhledna Krásno
Podívejte se na Krušné hory z unikátní rozhledny 
inspirované babylonskou věží a navštivte nedaleké 
hornické muzeum.

• Za koupáním
Přírodní koupaliště Michal u Sokolova
To pravé léto začíná na největším přírodním koupa-
lišti v kraji s obřím tobogánem, vodní trampolínou 
a dlouhou písčitou pláží. 

Další tipy na výlety najdete na turistickém portálu 
www.zivykraj.cz nebo v pořadu Toulky Karlovar-
ským krajem na Stream.cz

ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 
KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

Závodní 379/84a
360 06 Karlovy Vary
 info@zivykraj.cz
www.zivykraj.cz
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POZNEJTE KRAJ V SEDLE KOLA
Protíná louky, lesy i pohádkové skály. Vine se kolem 
majestátních hradů, dramatických skalních útvarů 
i meandrů horských říček. Ať už zbarvená červencovým 
sluncem nebo spadaným listím za podzimních měsíců, 
nepřestává uchvacovat po celý rok.

Trail Park Klínovec

Svatošské skály

Vodácká Ohře

Bečovská botanická zahrada

Rozhledna Krásno

Dětský park Plešivec
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www.pohadka.cz
11. – 15. září 2019

29. ročník fes�ivalu s pod�itulem

Znám já jeden krásný zámek aneb
Pohádky a pověs�i z hradů a zámků Českého ráje

Jičín – město pohádky jicinmestopohadky
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HRADECKO 
– MALÉ ÚZEMÍ, 
VELKÉ ZÁŽITKY!
Každé dítě někdy snilo o tom, že je 
vojákem, princeznou, rytířem či kuchařkou. 
Na Hradecku takové sny plníme! Seznamte 
se s hradeckými skřítky, upečte si chleba 
v krňovickém skanzenu, zahrajte si na lovce 
mamutů ve všestarském archeoparku nebo na 
prince a princezny na Karlově Koruně. Ať na 
Hradecku zavítáte kamkoliv, všude je pro vás 
a vaše děti připravena velká spousta zážitků! 
Hradecko je správný cíl vaší cesty!

www.hradecko.eu/katalog/urceno-pro-deti
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V programu Cihelny 2019 bude několik bojo-
vých ukázek v režii vojensko-historických klu-
bů s tématem druhé světové války, dále pak 
prezentace AČR, integrovaného záchranného 
systému, Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeň-
ské služby ČR, výstava vojenské historické 
i nejmodernější techniky a mnoho dalšího. 
Hlavním pořadatelem je město Králíky, v jehož 
okolí se akce odehrává, AČR a ARMY FORT 
s.r.o. – provozovatel Vojenského muzea Králí-
ky, aktivně se zapojují muzea v Králické pev-
nostní oblasti a kluby vojenské historie z celé 
ČR. Akci podporují Pardubický kraj a řada dal-
ších subjektů.

Aktuální informace budou postupně zveřejňo-
vány zde: http://www.akcecihelna.com/
 
 

V pátek 16. 8. 2019 proběhne v rámci 
konání akce CIHELNA spanilá jízda 

vojenské historické a bojové techniky 
s osádkami v dobových uniformách 
a oděvech okolními městy a obcemi.

Trasa a přibližné časy průjezdu 
– vystavení:

8:00 Vojenské muzeum Králíky - start

8:05–8:30  Králíky, Velké náměstí Lichkov - 
Mladkov - Pastviny

9:20–9:45 Žamberk, náměstí Lukavice

10:00–10:25  Letohrad, Václavské náměstí Šedi-
vec

11:00–11:25  Jablonné nad Orlicí, náměs-
tí, Červenovodské sedlo

12:25–12:50  Červená Voda, parkoviště 
u obecního úřadu

13:00   Vojenské muzeum Králíky 
– ukončení

akCe CiHeLna 2019
22. ročník akce Cihelna proběhne ve dnech 16. až 17. srpna 2019 
v Králíkách a okolí. Cihelna 2019 - jedna z největších akcí věnovaná 
tematu obrany státu kdysi i dnes. Vojensko-historické prezentace 
a ukázky, oživená historie, vojenská historie a vojenská technika 
z minulého století i ze současnosti. Velkolepá podívaná pro malé i velké, 
vzpomínka na naše předky, jejich statečnost a vlastenectví.

VMK - diorama „Jaro 1945“



LETNÍ NoviNy do každé rodiny

Letní noviny TIM11



ONDRA

MUZEUM HISTORICKÝCH 
MOTOCYKLŮ 
•KAŠPERSKÉ HORY
•ŽELEZNÁ RUDA
•BEČOV NAD TEPLOU
Muzeum historických motocyklů Zdeňka Bálka bylo založeno v roce 
1990 otevřením muzea motocyklů v Kašperských Horách. S postupem 
času a neutuchající sběratelskou vášní pro motocykly k Muzeu 
historických motocyklů v Kašperských Horách přibyly ještě další dvě 
pobočky, a to v Bečově nad Teplou a v Železné Rudě.

LIPNO ZAHAJUJE DALŠÍ NABITOU
SEZONU. 
Nabitou letní sezonu zahajuje zážitkový areál na Lipně, který je 
tuzemskou jedničkou pro rodinnou dovolenou. Bezmála čtyři desítky 
akcí, novinky na Stezce korunami stromů i v kempu Modřín, ale 
především nová karta hosta Lipno.card, která přinese revoluci v 
podobě pohodlného nákupu vstupenek z domova bez nutnosti jít k 
pokladnám..

V současné době se jedná o jednu z nejrozsáh-
lejších soukromých sbírek motocyklů v České 
republice. A protože od motocyklů už je to na 
jednu stranu jen krůček k automobilům a na
tu druhou zase k jízdním kolům, k vidění jsou 
právě i historická jízdní kola a v některých na-
šich výstavních prostorách i automobily. V sou-
čtu tato sbírka obsahuje přes 200 kusů histo-
rických motocyklů, přes 80 kusů historických 

jízdních kol, několik kusů historických auto-
mobilů, motory a jiné příslušenství.
V jednotlivých muzeích lze najít i mnoho světo-
vých unikátů a rarit. Expozice jsou koncipová-
ny tak, aby zaujaly i děti a dámy. Věříme tedy, že 
si naši návštěvníci výlet do světa předků sou-
časných vozítek nejen užijí, ale objeví i spoustu 
zajímavostí z tohoto kouzelného světa vonícího 
benzinem a olejem.

MOTO MUZEUM

Zdeněk Bálek
 +420 606 737 041
 Moto muzeum
 moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz
www.historicke-moto.cz
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Největší novinkou je spuštění nového e-shopu 
a nové karty hosta Lipno.card, která je s tímto 
e-shopem propojena. Hosté si mohou zakou-
pitelektronické vstupenky na Stezku koru-
nami stromů, do Království lesa a na lanovku
z pohodlí domova. 

Zavedení nové Lipno.card není jedinou novin-
kou letošního léta, které díky rychlému nástu-
pu léta začalov červnu. Na Stezce korunami 

stromů se připravuje oživení loňské novinky 
Ptačí stezky, která se rozrostla o unikátní pta-
čí hodiny. Přestože je Ptačí stezka nenápadnou 
součástí Stezky korunami stromů, v loňské se-
zóně zaznamenala obrovský zájem nejen u ro-
din s dětmi. Lidé si se zájmem prohlížejí dřevě-
né modely ptáčků žijících v okolí, jejich hnízd-
ní budky umístěné na stromech a informace
o jejich životě na edukačních tabulkách.

Pro kempaře je novinkou v Camping Lipno 
Modřín půjčovna šlapadel a dalších plavidel. 
Kemp je velmi vyhledávaný kvůli své poloze na 
břehu jezera v blízkosti všech lipenských zážit-
ků. V letních měsících je zde centrum animač-
ních programů pro děti s oblíbeným maskotem 
lišákem Foxem.

Možnost vyzkoušet si celou řadu sportů, setkat 
se se známými sportovci a závodit v několika 
disciplínách přinese největší český sportovní 
festival Lipno Sport Fest 2019. Od 17. do 25. 
8. proběhne již 8. ročník této oblíbené akce, za 
kterou se sjíždí na Lipno hosté z celé republiky. 
Po loňském úspěchu se pak na Lipno vrací ex-
trémní překážkový závod SpartanRace, během 
kterého se 21. a 22. 9. poběží hned tři závody
s různou délkou tratě a náročností překážek. Je 
to vůbec poprvé, kdy se tento takzvaný Trifecta 
závod uskuteční na stejném místě dva roky po 
sobě. Minulý ročník přilákal na Lipno zhruba 
dvacet tisíc hostů, z tohoosm tisíc závodníků.

Více informací najdete na:
www.lipno.info

INFOCENTRUM LIPNO

Vojen Smíšek – manažer marketingu, PR
 +420 604 689 294
 vojen.smisek@lipno.info
www.lipno.info
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EXOTICKÁ KROKODÝLÍ ZOO
Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu 
provozovatele této zoo Miroslava Procházky.

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ
AREÁL HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Sportovně relaxační areál Vám přináší celou řadu aktivit a širokou 
nabídku sportovního vyžití. Jsme ideálním místem pro místem pro od-
počinek a relaxaci. rodiče i děti. Výběr vašich aktivit necháme na Vás.

ATRAKTIVNÍ PŮJČOVNA 
SPORTOVNÍCH POTŘEB
Ve sportcentru Hluboká najdete také moderní půjčovnu sportovních 
potřeb, některé jsou dokonce jedinečné v celé České republice.

Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých 
přírodovědců v Písku, kde získal základní znalosti 
v chovu krokodýlů. Samotná expoziční část zoo je 
budována v Protivíně v historické hospodářské bu-
dově, jejíž vznik je datován do konce 18. století. V 19. 
století sloužila jako stáj pro koně, kočárovna a slu-
žební byt pro kočí, náležela k zázemí protivínského 
zámku, jenž byl v majetku rodu Schwarzenbergů.
Původní chov probíhal v zázemí jeho zemědělské 
farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je budována 
expoziční část zoo v Protivíně. Farma ve Chvalši-
nách zůstala zachována a slouží jako chovatelská 
a zásobovací farma pro ZOO. O licenci ZOO požádal 
Miroslav Procházka Ministerstvo životního prostře-
dí ČR dle zák. 162/2003 Sb. v lednu 2008, v květnu 
byla tato licence udělena.

VÍKENDOVÉ AKCE – KVĚTEN/ČERVEN
Vždy v sobotu a v neděli můžete shlédnout ukázky 
krmení velkých krokodýlů a Golema – největšího 
krokodýla chovaného v Evropě.

Pozorování malých gaviálů indických na lovu
vždy v pondělí – pátek od 11:00 hod. a od 14:00 hod. 

Zážitkový program – Poznej dokonalý výtvor evo-
luce – edukačně–zážitkový program. 
Účastníci tohoto programu jsou seznámeni se stav-
bou krokodýlího těla přímou demonstrací komplet-
ní kostry kajmana brýlového, včetně břišních že-
ber. Lektor vysvětlí funkci krevního oběhu a ostat-

ních ústrojí u preparátu srdce aligátora. V závěru 
programu si může návštěvník vlastníma rukama 
hmatem prověřit hladkou kůži na břišním štítu 
krokodýla, která se používá v kožedělném průmys-
lu. Naopak hřbetní štít, zpevněný osteodermami, je 
při pohmatu velmi hrubý.
Při této příležitosti se účastník programu může 
s krokodýlem vyfotografovat. K této ukázce i k foto-
grafování jsou využívána pouze mláďata v naší zoo 
narozená, která jsou od prvních dnů života navyklá 
na manipulaci. Pro malé krokodýly je dotek teplých 
lidských rukou příjemný, neboť teplota 36°C je pro 
ně komfortní při slunění. Program probíhá průběž-
ně každý den, zakoupit si jej můžete současně se 
vstupenkami do zoo a realizace s fotografováním 
probíhá pak na konci výkladu průvodce s jeho asi-
stencí. 

KROKODÝLÍ ZOO PROTIVÍN

Masarykovo nám. 261, 398 11 Protivín
Pokladna � +420 725 155 648
� info@krokodylizoo.cz
www.krokodylizoo.cz
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V případě nepřízně počasí může být některá akce 
zrušena nebo přesunuta na jiný termín. Informace 
o akcích na tel: 387 002 211, 724 113 797.

Nejbližší zajímavé akce
27.5. - 7.6. 2019 DĚTSKÉ DIVADELNÍ DNY
Tradiční dva týdny pohádek nejen pro mateřské
a základní školy. Představení se konají ve všedních 
dnech v zastřešeném divadélku.

22.6. 2019 NETOPÝŘÍ DEN A NOC  
Přijďte se seznámit se zajímavým životem těchto ta-
juplných nočních savců.

4.7. 2019 a 23.8. 2019 VEČERNÍ POHÁDKOVÁ ZOO
Za zvířátky, ale také do pohádky. V letošním roce 
dvakrát více pohádkové zábavy v zoo.

5.10. 2019 DEN ZVÍŘAT
Společně se zvířaty oslavíme jejich svátek. Připrave-
ny budou soutěže pro děti na zvířecí téma.

2.11. 2019 STRAŠIDELNÁ ZOO 
V sychravém počasí podzimních dnů Vás jistě za-
hřeje trocha zábavy v maskách. Přijďte ve strašidel-
ných kostýmech a hlavně si sebou vezměte dobrou 
náladu a chuť se bavit. 

6.12. 2019 – 6.1. 2020 VÁNOČNĚ NASVÍCENÁ ZOO
Dlouhé zimní večery si můžete zkrátit návštěvou ve-
černí zoo, pozorovat zvířata po setmění a přitom zažít 
pohádkovou atmosféru tisíců rozzářených světýlek.

24.12. 2019 ŠTĚDRÝ DEN V ZOO 
Zdá se Vám čekání na Ježíška příliš dlouhé? 
Štědrý den si můžete užít i v naší zoo. Společně 
budeme krmit zvířátka, zazpíváme si koledy a ka-
ždý dětský návštěvník si odnese malý dárek.

Krmení zvířat
Chcete vědět, jaký jídelníček mají naše zvířata?
Přijďte se podívat na krmení vybraných zvířat, 
která probíhají v pravidelných časech. 

Časy pravidelných krmení:
Medvěd hnědý 13:00 od října krmíme medvědy 
pouze časně z rána jednou denně.

Malé šelmy 14:30. Malé šelmy najdete v expozici 
Jezevčí skály. 

Krmení probíhají každý den, kromě neděle, to 
mají všechny šelmy půst.

Kontaktní zoo
Chcete-li si nakrmit nějaké zvíře sami, máte tuto 
možnost například v naší kontaktní zoo, kde 
můžete kozy nejen krmit, ale také si je pohladit.

Zde jsou k dispozici automaty s krmivem, které 
zvířatům neublíží. Automat je na mince v hod-
notě 5 Kč a vydá dávku cca „do dlaně“. Granule 
jsou určeny vždy jen pro druh zvířete, který je na 
automatu vyobrazen. V žádném případě nekrm-
te granule jiným zvířatům ani zvířatům nepodá-
vejte Vámi přinesené „dobroty“. 

ZOO HLUBOKÁ
S NOVÝM PROGRAMEM 
Zoo totiž není jen pěkná procházka mezi zvířaty. Přijďte
se dozvědět něco nového, zajímavého, hrát si a bavit se.

JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou
pokladna � +420 387 002 219
� info@zoohluboka.cz 
www.zoohluboka.cz

K
O

N
TA

K
T

Vybrat si můžete ze všech našich atrakcí:

ADRENALIN PARK
Velký lanový okruh
22 lanových překážek ve výšce 8m, které jsou za-
končeny 100m sjezdem. 

Doba trvání: 1 - 1,5h, věk: 12 let a výše,
výška: 140cm a výše

Technický lanový okruh
12 náročných lanových překážek ve výšce 8m, 
které Vás postupně dovedou k zemi. Zakončíte 
jedním sjezdem. 

Doba trvání: 0,5 - 1 hod., věk: 12 let a výše,
výška: 140 cm a výše

Dětský lanáček
15 lanových překážek v síťovém bludišti, které jsou 
zakončeny pavučinou a tobogánem. 

Doba trvání: 10 - 20 min., možné opakovat,
věk: 6 - 12 let

Velký sjezd
Odstartujte z výšky 16 m Vaši adrenalinovou jízdu
v délce 200m přes celý areál. Jedinečný rozhled, adre-
nalinový zážitek pro nejodvážnější s ostrým dojezdem!

Doba trvání: 5-10 min., věk: 4-12 let, výška: od 100 cm

Bungee trampolíny
Vyzkoušejte si nejrůznější akrobatické prvky, u nás 
však bez rizika pádu. 

Doba trvání: 10 min., věk: 4-12 let, výška: od 100 cm

Boulder lezecká stěna
Stěna nabízí lezecké vyžití pro zkušené lezce, ale 
jsou zde i kolmé stěny pro začátečníky. Boulde-
ring je druh lezení provozovaný bez lana na ma-
lých skalních blocích nebo umělých stěnách.

MINIGOLF
Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18–ti jamek 
různé obtížnosti. Hra není nijak fyzicky náročná
a zahrát si u nás může skutečně každý, včetně těch 
nejmenších. Žádný dresscode a velmi jednoduchá 
pravidla, to je Adventure minigolf pro celou rodinu. 
Hřiště je navíc krásně osvětleno a nabízí tak neob-
vyklý večerní zážitek plný dokonalé romantiky.
(relaxační hudba, jezírka, potůčky,..)

ŠPUNTÁRIUM
Ve špuntáriu najdete nafukovací hrady, dětský 
herní koutek s hračkami od Mattela, relaxační 
zónu s posezením a občerstvením.

NAFUKOVACÍ TRAMPOLÍNA
Vzduchová trampolína je neustále dofukována 
vzduchem, aby vytvořila pevnou oporu pro hry
a skákání dětí. Dopřejte svým dětem zábavu na 
našem obřím vzduchovém polštáři-pro všechny,
do výšky vzrůstu 150 cm. 

Sportovní areál disponuje také víceúčelový hřiš-
těm, hraje se zde plážový volejbal a pro ochlazení 
je zde ochlazovací zóna hned vedle koktejl baru. 

Jediná půjčovna v České Republice. Sportovně 
relaxační areál nabízí zástupce z novinek vodních 
sportů!

ECLIPSE Mirage
- šlapací paddleboard

Neuvěřitelně stabilní, za použití MirageDrive® a silou 
nohou. Brzy budete létat vysoko výjimečnou rychlos-
tí, hbitě carvingové střídání směru pomocí dotyko-
vých ovládacích pák. Snadné a lehké nastavení. 

Výletní sólo, s partnerem nebo se skupinou Mirage-
Eclipse bere kondici z tělocvičny na vodu a pod slun-
ce na čerství vzduch.

Deska je lehká a odolná a plná promyšlených funk-
cí, jako polstrované ozubení vrchní části desky
a bezstarostnou montáž Kick-up kormidla. 

HobieEclipseMirage je výborný sportovní produkt 
podobný stepperu ale na vodě. Rychlost, obratnost, 
variabilita a špičkové provedení Vás uchvátí.

Mirage Passport
- šlapací kajak

Cestujte na řece Vltavě pod zámkem Hluboká. 
Snadno ovladatelný systém řízení a jednoduché 
kormidlo s otočným a pevným kloubem umož-
ňuje jednoduché ovládání kajaku pro každého 
včetně dětí. S ploutvemi jste schopni dosáh-

nout s kajakem rychle velkých vzdáleností. Ten-
to model se stává dostupný téměř pro každého.

Půjčovna sportovního vybavení dále nabízí
 Firemní akce na paddleboardu s instruktorem, 

do 20 osob
 Vyjížďka na motorovém člunu s kapitánem 
 Mořské kajaky
 Obří paddleboard pro 10 osob
 4 hřiště plážového volejbalu
 Koupací molo a pláž

… plus to co je na obrázcích…

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou
� 602 746 746
� petrik@good-agency.cz  
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Paddleboard Mirage Passport

Motorový člun Laura Elektrokolo

Koloběžka Elektronický longboard

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou
� 602 746 746
� petrik@good-agency.cz  
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Terezínská pevnost byla založena roku 1780 
císařem Josefem II. za účelem obrany hranic 
Čech proti útokům ze severu. Představuje vrchol 
evropského bastionového pevnostního stavitel-
ství. 
Projděte si interaktivní výstavu o historii města, 
mohutné opevnění, spletité podzemí. Objevte 
jeho zapomenutou historii od Marie Terezie po 
Masaryka. Poznejte, jak se žilo v pevnosti. 
Zajděte si za zvířátky na vojenský dvorek na Kav-
alíru 2. nebo zavítejte na některé z našich akcí 
– Josefínské slavnosti, Terezínské hry, Pirátské 
války a mnohé další. Zkrátka objevte neznámé 
a poznejte Terezín trochu jinak.

Nabízíme interaktivní prohlídky na míru, pro-
gramy pro školy a skutečně nevšední zážitky.

OTVíRACí DOBA:  
Muzeum Terezína: denně 9–17:00 

Prohlídky podzemí a další expozice: 
út–ne  10–16:00

tereZÍn – pevnost a labyrint 
podzemních chodeb
terezín nabízí i jiné zážitky než jen 20. století. navštivte 
jedinečnou barokní pevnost založenou císařem josefem ii. 
máte se na co těšit. čeká vás nevšední zážitek.

pevnoSt tereZÍn

Návštěvnické centrum Retranchement 5
Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín
 +420 775 711 881
 info@terezin.cz
 www.facebook.com/TerezinMestoZmeny/
www.terezin.cz
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Svým rozsahem a rozlohou jsou rekultivace na 
tomto území jedny z největších v České repub-
lice. V současné době rekultivované jezero 
slouží veřejnosti jako rekreační areál s mož-
ností koupání a plavby na bezmotorových 
plavidlech. V okolí jezera jsou také vyznačená 
místa pro stanování, cyklotrasy v areálu jezera, 
stezky a parkování.

Naučná stezka
Naučná stezka Jezero Milada vás seznámí 
s historií těžby uhlí na Chabařovicku, které 
mělo velmi podstatný dopad nejen na vzhled 
této podkrušnohorské krajiny, ale především 
na životy mnoha místních obyvatel. Nauč-
ná stezka začíná v Chabařovicích na Husově 
náměstí, pokračuje kolem hřbitova lipovou ale-
jí k zasypané těžební jámě „Černé Máry“, kde 
se před vámi otevře pohled na jezero a v pozadí 
České středohoří. Na tabulích rozmístěných po 
stezce se dozvíte, jak se zde žilo dříve horníkům 
a jejich rodinám, které živočichy nebo rostliny 
zde můžete vidět.
Délka stezky: 3,5 km

Cyklostezka
U ocelárny je možné se napojit na cyklostez-
ku 3009. Ze sedla kola můžete sledovat pro-
cesy, které navrací krajině vegetaci a činí z ní 

prostředí pro odpočinek. Aktivní cyklisté, ale 
i pohodoví turisté si zde určitě najdou spoustu 
malebných a zajímavých míst.

Sportovní akce:
Závod Miladatlon je určen pro děti, rodinné 
příslušníky se svými ratolestmi v kategorii 
rodinných štafet. Nejde o nadprůměrné spor-
tovní výkony, ale především o setkání s přáteli 
v krásném přírodním prostředí jezera Milada.

Terénní triatlon a kvadriatlon Miladatlon
Termín: 24.8.2019, jezero Milada

Přijďte si užít pohybu a možná i poprvé v životě 
vyzkoušet krásný a opojný sport – terénní tri-
atlon nebo kvadriatlon. Nezapomeňte na Vaše 
děti a skoro dospěláky, ti mají také svoje kate-
gorie. Pokud se necítíte na absolvování celého 
závodu, neváhejte oslovit členy Vaší rodiny, 
přátele, kamarády, a postavte štafetový tým. 
Motto „To dáš!“ platí, protože tu svojí distanci 
si vybere každý.

www.jezeromilada.cz

jeZero miLada nabízí naučné
stezky i cyklostezky
počátek komplexní revitalizace území dotčeného těžební 
činností palivového kombinátu Ústí, s.p. je datován do roku 
1991. rekultivační činnost je směrována k vytvoření harmonické 
kulturní krajiny, blízké krajině před vlastní těžbou uhlí.
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Loretánská kaple byla vybudována podle plá-
nů architekta Johanna Lucase Hildebrandta 
z Vídně. Do roku 1950 byla součástí kapu-
cínského kláštera u sv. Vavřince. Dnes o ni 
pečuje rumburské děkanství. Pořádají se tu 
výstavy, koncerty, prohlídky s průvodcem 
a mše svatá.
V čase letních prázdnin se v rumburské Lo-
retě odehrají večerní prohlídky, při nichž 
v tajuplné večerní atmosféře zazní duchovní 
písně, ambit s Loretou a klášterním kostelem 
se projdou za svitu svíček a doprovodu var-
hanní hudby. V křížové chodbě je k vidění 
výstava fotografi í přibližujících krajinu a pa-
mátky nejsevernějších Čech. Pouze jednou 
do roka, začátkem července se zájemci vydají 
na prohlídku běžně nepřístupných prostor, 
navštíví kryptu kostela a vystoupají pod stře-
chu loretánské kaple. Hravé seznámení s lo-
retánským příběhem nabízí prohlídky pro  
malé návštěvníky od 5 do 11 let. Děti čeká 
plnění jednoduchých úkolů, luštění hádanek 
a kreslení. Rodiče mezitím mohou absolvovat 
vlastní prohlídkový okruh. Za pomoci GPS si 
návštěvníci odloví loretánskou kešku Po sto-
pách andělů. 

Akce v Loretě:
29. 6.–31. 8. – úterý až sobota od 15.00
Prohlídka Lorety pro děti 

3. 7.–14. 9. 
výstava fotografi í Taje a krásy Šluknovska

13. 7.
Prohlídka technického zázemí Lorety 

9. 7., 16. 7., 23. 7., 13.  8., 20. 8. 
Večerní prohlídky Lorety a kostela při svíč-
kách – prožitek varhanní hudby, duchovních 
skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů

4. 8.
Odpustková církevní slavnost Porciunkule

14. 9.
Loretánské slavnosti 2019
Divadelní a hudební program pro celou rodin

22. 9. 
Den pro Via Sacra

22. 9.
premiéra divadelní hry Půlnoc v pohraničí

LORETA V RUMBURKU 
LÁKÁ NA VEČERNÍ PROHLÍDKY
Barokní památka ležící v Českém Švýcarsku zve k návštěvě 
rodiny s dětmi. Celoročně přístupná barokní kulturní památ-
ka Loreta v Rumburku pochází z 18. století. Stavbu hradila 
knížata z Liechtensteinu.

Stěžejní letní akcí Dolního Poohří je slavnost „Den 
Ohře.“ Akce vypukne 27. července ve městě Kada-
ni, na oblíbeném Nábřeží Maxipsa Fíka. Celý den 
bude zaměřen na zážitky pro rodiny s dětmi. Hu-
dební vystoupení, soutěže a atrakce si užijí malí 
i velcí. Den Ohře pro děti zajistí víla Ohřinka, skří-
tek Ohřínek a víla Egerie. 
Nebude chybět profesionální malování obličeje, 
vyzkoušet si můžete zdarma atrakce jako napří-
klad aquazorbing na řece nebo bumperfotbal. 
Zasoutěžit a zazpívat si děti mohou s hudebním 
divadlem, k dispozici bude půjčovna šlapadel či 
lodiček, chlapci si mohou vyzkoušet středověké 
brnění. 
Děti mohou na akci přijít v kostýmu víly Ohřinky 
nebo skřítka Ohřinka a zúčastnit se soutěže o nej-
hezčí kostým. Za odměnu dostanou nejrůznější 
ceny.
Ochuzeni nebudou ani rodiče, pro ně budou při-
praveny stánky s občerstvením klasického výbě-

ru. Vše doplní nabídka certifi kovaných produktů 
značkou POOHŘÍ – regionální produkt®. Program 
zakončí vystoupení krojovaných muzikantů de-
chové hudby.

LETNÍ PUTOVÁNÍ 
S VÍLOU OHŘINKOU
Oblast Dolního Poohří je vhodným cílem pro 
turisty všeho druhu – cyklisty, pěší nebo 
vodáky. V různých koutech Dolního Poohří 

můžete navštívit výstavy, akce a jiné příležitosti k zabavení 
nejen svých ratolestí, ale celé rodiny. Příkladem budiž 
slavnost Den Ohře, která se letos odehraje v malebném 
prostředí města Kadaně, přímo pod městským hradem.
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Loretánská kaple byla vybudována podle plá-
nů architekta Johanna Lucase Hildebrandta 
z Vídně. Do roku 1950 byla součástí kapu-
cínského kláštera u sv. Vavřince. Dnes o ni 
pečuje rumburské děkanství. Pořádají se tu 
výstavy, koncerty, prohlídky s průvodcem 
a mše svatá.
V čase letních prázdnin se v rumburské Lo-
retě odehrají večerní prohlídky, při nichž 
v tajuplné večerní atmosféře zazní duchovní 
písně, ambit s Loretou a klášterním kostelem 
se projdou za svitu svíček a doprovodu var-
hanní hudby. V křížové chodbě je k vidění 
výstava fotografi í přibližujících krajinu a pa-
mátky nejsevernějších Čech. Pouze jednou 
do roka, začátkem července se zájemci vydají 
na prohlídku běžně nepřístupných prostor, 
navštíví kryptu kostela a vystoupají pod stře-
chu loretánské kaple. Hravé seznámení s lo-
retánským příběhem nabízí prohlídky pro  
malé návštěvníky od 5 do 11 let. Děti čeká 
plnění jednoduchých úkolů, luštění hádanek 
a kreslení. Rodiče mezitím mohou absolvovat 
vlastní prohlídkový okruh. Za pomoci GPS si 
návštěvníci odloví loretánskou kešku Po sto-
pách andělů. 

Akce v Loretě:
29. 6.–31. 8. – úterý až sobota od 15.00
Prohlídka Lorety pro děti 

3. 7.–14. 9. 
výstava fotografi í Taje a krásy Šluknovska

13. 7.
Prohlídka technického zázemí Lorety 

9. 7., 16. 7., 23. 7., 13.  8., 20. 8. 
Večerní prohlídky Lorety a kostela při svíč-
kách – prožitek varhanní hudby, duchovních 
skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů

4. 8.
Odpustková církevní slavnost Porciunkule

14. 9.
Loretánské slavnosti 2019
Divadelní a hudební program pro celou rodin

22. 9. 
Den pro Via Sacra

22. 9.
premiéra divadelní hry Půlnoc v pohraničí

LORETA V RUMBURKU 
LÁKÁ NA VEČERNÍ PROHLÍDKY
Barokní památka ležící v Českém Švýcarsku zve k návštěvě 
rodiny s dětmi. Celoročně přístupná barokní kulturní památ-
ka Loreta v Rumburku pochází z 18. století. Stavbu hradila 
knížata z Liechtensteinu.

Stěžejní letní akcí Dolního Poohří je slavnost „Den 
Ohře.“ Akce vypukne 27. července ve městě Kada-
ni, na oblíbeném Nábřeží Maxipsa Fíka. Celý den 
bude zaměřen na zážitky pro rodiny s dětmi. Hu-
dební vystoupení, soutěže a atrakce si užijí malí 
i velcí. Den Ohře pro děti zajistí víla Ohřinka, skří-
tek Ohřínek a víla Egerie. 
Nebude chybět profesionální malování obličeje, 
vyzkoušet si můžete zdarma atrakce jako napří-
klad aquazorbing na řece nebo bumperfotbal. 
Zasoutěžit a zazpívat si děti mohou s hudebním 
divadlem, k dispozici bude půjčovna šlapadel či 
lodiček, chlapci si mohou vyzkoušet středověké 
brnění. 
Děti mohou na akci přijít v kostýmu víly Ohřinky 
nebo skřítka Ohřinka a zúčastnit se soutěže o nej-
hezčí kostým. Za odměnu dostanou nejrůznější 
ceny.
Ochuzeni nebudou ani rodiče, pro ně budou při-
praveny stánky s občerstvením klasického výbě-

ru. Vše doplní nabídka certifi kovaných produktů 
značkou POOHŘÍ – regionální produkt®. Program 
zakončí vystoupení krojovaných muzikantů de-
chové hudby.

LETNÍ PUTOVÁNÍ 
S VÍLOU OHŘINKOU
Oblast Dolního Poohří je vhodným cílem pro 
turisty všeho druhu – cyklisty, pěší nebo 
vodáky. V různých koutech Dolního Poohří 

můžete navštívit výstavy, akce a jiné příležitosti k zabavení 
nejen svých ratolestí, ale celé rodiny. Příkladem budiž 
slavnost Den Ohře, která se letos odehraje v malebném 
prostředí města Kadaně, přímo pod městským hradem.
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EXOTICKÁ KROKODÝLÍ ZOO
Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu 
provozovatele této zoo Miroslava Procházky.

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ
AREÁL HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Sportovně relaxační areál Vám přináší celou řadu aktivit a širokou 
nabídku sportovního vyžití. Jsme ideálním místem pro místem pro od-
počinek a relaxaci. rodiče i děti. Výběr vašich aktivit necháme na Vás.

ATRAKTIVNÍ PŮJČOVNA 
SPORTOVNÍCH POTŘEB
Ve sportcentru Hluboká najdete také moderní půjčovnu sportovních 
potřeb, některé jsou dokonce jedinečné v celé České republice.

Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých 
přírodovědců v Písku, kde získal základní znalosti 
v chovu krokodýlů. Samotná expoziční část zoo je 
budována v Protivíně v historické hospodářské bu-
dově, jejíž vznik je datován do konce 18. století. V 19. 
století sloužila jako stáj pro koně, kočárovna a slu-
žební byt pro kočí, náležela k zázemí protivínského 
zámku, jenž byl v majetku rodu Schwarzenbergů.
Původní chov probíhal v zázemí jeho zemědělské 
farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je budována 
expoziční část zoo v Protivíně. Farma ve Chvalši-
nách zůstala zachována a slouží jako chovatelská 
a zásobovací farma pro ZOO. O licenci ZOO požádal 
Miroslav Procházka Ministerstvo životního prostře-
dí ČR dle zák. 162/2003 Sb. v lednu 2008, v květnu 
byla tato licence udělena.

VÍKENDOVÉ AKCE – KVĚTEN/ČERVEN
Vždy v sobotu a v neděli můžete shlédnout ukázky 
krmení velkých krokodýlů a Golema – největšího 
krokodýla chovaného v Evropě.

Pozorování malých gaviálů indických na lovu
vždy v pondělí – pátek od 11:00 hod. a od 14:00 hod. 

Zážitkový program – Poznej dokonalý výtvor evo-
luce – edukačně–zážitkový program. 
Účastníci tohoto programu jsou seznámeni se stav-
bou krokodýlího těla přímou demonstrací komplet-
ní kostry kajmana brýlového, včetně břišních že-
ber. Lektor vysvětlí funkci krevního oběhu a ostat-

ních ústrojí u preparátu srdce aligátora. V závěru 
programu si může návštěvník vlastníma rukama 
hmatem prověřit hladkou kůži na břišním štítu 
krokodýla, která se používá v kožedělném průmys-
lu. Naopak hřbetní štít, zpevněný osteodermami, je 
při pohmatu velmi hrubý.
Při této příležitosti se účastník programu může 
s krokodýlem vyfotografovat. K této ukázce i k foto-
grafování jsou využívána pouze mláďata v naší zoo 
narozená, která jsou od prvních dnů života navyklá 
na manipulaci. Pro malé krokodýly je dotek teplých 
lidských rukou příjemný, neboť teplota 36°C je pro 
ně komfortní při slunění. Program probíhá průběž-
ně každý den, zakoupit si jej můžete současně se 
vstupenkami do zoo a realizace s fotografováním 
probíhá pak na konci výkladu průvodce s jeho asi-
stencí. 

KROKODÝLÍ ZOO PROTIVÍN

Masarykovo nám. 261, 398 11 Protivín
Pokladna � +420 725 155 648
� info@krokodylizoo.cz
www.krokodylizoo.cz
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V případě nepřízně počasí může být některá akce 
zrušena nebo přesunuta na jiný termín. Informace 
o akcích na tel: 387 002 211, 724 113 797.

Nejbližší zajímavé akce
27.5. - 7.6. 2019 DĚTSKÉ DIVADELNÍ DNY
Tradiční dva týdny pohádek nejen pro mateřské
a základní školy. Představení se konají ve všedních 
dnech v zastřešeném divadélku.

22.6. 2019 NETOPÝŘÍ DEN A NOC  
Přijďte se seznámit se zajímavým životem těchto ta-
juplných nočních savců.

4.7. 2019 a 23.8. 2019 VEČERNÍ POHÁDKOVÁ ZOO
Za zvířátky, ale také do pohádky. V letošním roce 
dvakrát více pohádkové zábavy v zoo.

5.10. 2019 DEN ZVÍŘAT
Společně se zvířaty oslavíme jejich svátek. Připrave-
ny budou soutěže pro děti na zvířecí téma.

2.11. 2019 STRAŠIDELNÁ ZOO 
V sychravém počasí podzimních dnů Vás jistě za-
hřeje trocha zábavy v maskách. Přijďte ve strašidel-
ných kostýmech a hlavně si sebou vezměte dobrou 
náladu a chuť se bavit. 

6.12. 2019 – 6.1. 2020 VÁNOČNĚ NASVÍCENÁ ZOO
Dlouhé zimní večery si můžete zkrátit návštěvou ve-
černí zoo, pozorovat zvířata po setmění a přitom zažít 
pohádkovou atmosféru tisíců rozzářených světýlek.

24.12. 2019 ŠTĚDRÝ DEN V ZOO 
Zdá se Vám čekání na Ježíška příliš dlouhé? 
Štědrý den si můžete užít i v naší zoo. Společně 
budeme krmit zvířátka, zazpíváme si koledy a ka-
ždý dětský návštěvník si odnese malý dárek.

Krmení zvířat
Chcete vědět, jaký jídelníček mají naše zvířata?
Přijďte se podívat na krmení vybraných zvířat, 
která probíhají v pravidelných časech. 

Časy pravidelných krmení:
Medvěd hnědý 13:00 od října krmíme medvědy 
pouze časně z rána jednou denně.

Malé šelmy 14:30. Malé šelmy najdete v expozici 
Jezevčí skály. 

Krmení probíhají každý den, kromě neděle, to 
mají všechny šelmy půst.

Kontaktní zoo
Chcete-li si nakrmit nějaké zvíře sami, máte tuto 
možnost například v naší kontaktní zoo, kde 
můžete kozy nejen krmit, ale také si je pohladit.

Zde jsou k dispozici automaty s krmivem, které 
zvířatům neublíží. Automat je na mince v hod-
notě 5 Kč a vydá dávku cca „do dlaně“. Granule 
jsou určeny vždy jen pro druh zvířete, který je na 
automatu vyobrazen. V žádném případě nekrm-
te granule jiným zvířatům ani zvířatům nepodá-
vejte Vámi přinesené „dobroty“. 

ZOO HLUBOKÁ
S NOVÝM PROGRAMEM 
Zoo totiž není jen pěkná procházka mezi zvířaty. Přijďte
se dozvědět něco nového, zajímavého, hrát si a bavit se.

JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou
pokladna � +420 387 002 219
� info@zoohluboka.cz 
www.zoohluboka.cz
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Vybrat si můžete ze všech našich atrakcí:

ADRENALIN PARK
Velký lanový okruh
22 lanových překážek ve výšce 8m, které jsou za-
končeny 100m sjezdem. 

Doba trvání: 1 - 1,5h, věk: 12 let a výše,
výška: 140cm a výše

Technický lanový okruh
12 náročných lanových překážek ve výšce 8m, 
které Vás postupně dovedou k zemi. Zakončíte 
jedním sjezdem. 

Doba trvání: 0,5 - 1 hod., věk: 12 let a výše,
výška: 140 cm a výše

Dětský lanáček
15 lanových překážek v síťovém bludišti, které jsou 
zakončeny pavučinou a tobogánem. 

Doba trvání: 10 - 20 min., možné opakovat,
věk: 6 - 12 let

Velký sjezd
Odstartujte z výšky 16 m Vaši adrenalinovou jízdu
v délce 200m přes celý areál. Jedinečný rozhled, adre-
nalinový zážitek pro nejodvážnější s ostrým dojezdem!

Doba trvání: 5-10 min., věk: 4-12 let, výška: od 100 cm

Bungee trampolíny
Vyzkoušejte si nejrůznější akrobatické prvky, u nás 
však bez rizika pádu. 

Doba trvání: 10 min., věk: 4-12 let, výška: od 100 cm

Boulder lezecká stěna
Stěna nabízí lezecké vyžití pro zkušené lezce, ale 
jsou zde i kolmé stěny pro začátečníky. Boulde-
ring je druh lezení provozovaný bez lana na ma-
lých skalních blocích nebo umělých stěnách.

MINIGOLF
Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18–ti jamek 
různé obtížnosti. Hra není nijak fyzicky náročná
a zahrát si u nás může skutečně každý, včetně těch 
nejmenších. Žádný dresscode a velmi jednoduchá 
pravidla, to je Adventure minigolf pro celou rodinu. 
Hřiště je navíc krásně osvětleno a nabízí tak neob-
vyklý večerní zážitek plný dokonalé romantiky.
(relaxační hudba, jezírka, potůčky,..)

ŠPUNTÁRIUM
Ve špuntáriu najdete nafukovací hrady, dětský 
herní koutek s hračkami od Mattela, relaxační 
zónu s posezením a občerstvením.

NAFUKOVACÍ TRAMPOLÍNA
Vzduchová trampolína je neustále dofukována 
vzduchem, aby vytvořila pevnou oporu pro hry
a skákání dětí. Dopřejte svým dětem zábavu na 
našem obřím vzduchovém polštáři-pro všechny,
do výšky vzrůstu 150 cm. 

Sportovní areál disponuje také víceúčelový hřiš-
těm, hraje se zde plážový volejbal a pro ochlazení 
je zde ochlazovací zóna hned vedle koktejl baru. 

Jediná půjčovna v České Republice. Sportovně 
relaxační areál nabízí zástupce z novinek vodních 
sportů!

ECLIPSE Mirage
- šlapací paddleboard

Neuvěřitelně stabilní, za použití MirageDrive® a silou 
nohou. Brzy budete létat vysoko výjimečnou rychlos-
tí, hbitě carvingové střídání směru pomocí dotyko-
vých ovládacích pák. Snadné a lehké nastavení. 

Výletní sólo, s partnerem nebo se skupinou Mirage-
Eclipse bere kondici z tělocvičny na vodu a pod slun-
ce na čerství vzduch.

Deska je lehká a odolná a plná promyšlených funk-
cí, jako polstrované ozubení vrchní části desky
a bezstarostnou montáž Kick-up kormidla. 

HobieEclipseMirage je výborný sportovní produkt 
podobný stepperu ale na vodě. Rychlost, obratnost, 
variabilita a špičkové provedení Vás uchvátí.

Mirage Passport
- šlapací kajak

Cestujte na řece Vltavě pod zámkem Hluboká. 
Snadno ovladatelný systém řízení a jednoduché 
kormidlo s otočným a pevným kloubem umož-
ňuje jednoduché ovládání kajaku pro každého 
včetně dětí. S ploutvemi jste schopni dosáh-

nout s kajakem rychle velkých vzdáleností. Ten-
to model se stává dostupný téměř pro každého.

Půjčovna sportovního vybavení dále nabízí
 Firemní akce na paddleboardu s instruktorem, 

do 20 osob
 Vyjížďka na motorovém člunu s kapitánem 
 Mořské kajaky
 Obří paddleboard pro 10 osob
 4 hřiště plážového volejbalu
 Koupací molo a pláž

… plus to co je na obrázcích…

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou
� 602 746 746
� petrik@good-agency.cz  

K
O

N
TA

K
T

12Lázeňské noviny TIM

Paddleboard Mirage Passport

Motorový člun Laura Elektrokolo

Koloběžka Elektronický longboard

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou
� 602 746 746
� petrik@good-agency.cz  
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V Zooparku na vás čeká více než 160 druhů zvířat, 
mezi kterými je 14 ohrožených druhů zvířat 
zařazených do Evropských záchranných programů. 
Krásné přírodní prostředí, dokonalé služby, nabízí 
návštěvníkům možnost strávení příjemného dne 
s celou rodinou.

Zoovláček amálka opět jezdí
Kromě populárního Safari expresu se na 
návštěvnických trasách zooparku prohání také 
oblíbený zoovláček Amálka. Tentokrát ovšem ve 
zbrusu novém provedení. O prázdninách se můžete 
svézt každý den, mimo prázdniny se projedete 
o víkendech a svátcích.

Stáje s jezdeckým areálem
Součástí zooparku je jezdecký areál, který slouží 
pro chov a výcvik koní. V jezdeckém areálu jsou 
k dispozici stáje s boxovým ustájením, rozsáhlé 
výběhy, jezdecká krytá hala, venkovní písková 
jízdárna i kruhové cvičiště. Areál slouží také pro 
jezdce, kteří se chtějí zdokonalovat v umění jízdy 
na koni, i když vlastního koně nemají. Děti i dospělí 
si mohou domluvit pravidelné výcvikové hodiny 
jízdy na koni nebo jen vyzkoušet pohled z koňského 
hřbetu. Děti si mohou zvolit také variantu s účastí 

v jezdeckém oddílu, kde si kromě jízdy osvojí i péči 
o koně. Součástí areálu je hospůdka „U Pratura“ 
s příjemnou obsluhou, kde může doprovod malých 
jezdců posedět a občerstvit se, zatímco vaše děti 
pronikají do tajů jezdeckého sportu.

Skanzen Stará ves
Ukázkou historie a způsobu života obyvatel 
Krušnohoří je soubor staveb ve Staré Vsi. Stavby 
a jejich okolí jsou vybaveny dobovými předměty. 
Dominantou je funkční větrný mlýn holandského 
typu. Roubená stavba zve k návštěvě stálých expo-
zic řemesel typických pro Krušnohoří, jimiž jsou 

zejména výroba dřevěných hraček, krajkářství, 
včelařství a mnohé další. Statek nabízí komplexní 
pohled na tradiční venkovský život rodiny a na 
běžné práce v hospodářství i v domě. Skutečnými 
raritami jsou exempláře břízy ojcovské, která patří 
mezi nejpřísněji chráněné rostliny, a jabloňový sad, 
který vyrostl ze štěpů starých odrůd posbíraných 
v již zaniklých vesnicích regionu. 
Stará Ves je otevřena každý den a je přístupná 
v rámci jednotného vstupného do zooparku. Po-
drobné informace mohou návštěvníci získat 
z materiálů připravených na pokladnách zooparku 
nebo v rámci prohlídek s průvodcem, které začínají 
na statku ve Staré Vsi vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin, 
mimo pondělí a úterý, popř. v individuálně dohod-
nutých časech.

Akce v Zooparku: 
28. 6.  Za vysvědčení do zoo zdarma
9., 10. 8.  Pohádkové safari
5. 10.  Den zvířat
26. 10. Strašidelná zoo

Otevírací doba a vstupné:
po – ne: 9:00 – 18:00

Otevřeno 365 dní v roce, včetně svátků.
DOSPĚLÉ OSOBY  100 Kč

DĚTI OD 3 DO 15 LET  60 Kč
PSI  ZDARMA

kamencové jezero
Kamencové jezero je celosvětový unikát a rekreační 
areál nacházející se v Chomutově. Každé léto 
láká návštěvníky nejen z nedalekého okolí, ale 
také z celé České republiky a ze všech koutů Ev-
ropy. Kromě přírodního koupaliště s upravenými 
plážemi, kterému dominuje nové plovoucí molo, 
nabízí svým návštévníkům řadu možností, jak 
trávit svůj volný čas. Sportovním nadšencům 
udělá radost pestrá nabídka sportovního vyžití, 
jako je minigolf, plážový volejbal, streetball, stolní 
tenis, badminton nebo nohejbal. Zapůjčit si zde 
můžete také šlapadla, lodičky či paddleboardy. Pro 
děti jsou zde dětská hřiště a nově vzniklé lanové 
centrum.
Pro další informace a rezervace ubytování neváhe-
jte kontaktovat recepci Kamencového jezera na tel-
efonním čísle +420 777 187 843 nebo na e-mailu 
recepce@kamencovejezero.cz      

Otevírací doba
provozní doba: 1. 5.–1. 10. 

recepce autokemp Kamencové jezero: 8–20:00
vrátnice – nepřetržitý provoz

koupaliště: 9.00–19.00
minigolf: 9.00–21.00

půjčovna lodiček: 9.00–19.00
www.kamencovejezero.cz

Zoopark CHomutov 
– vaše oáza klidu
Zoopark Chomutov byl založen v roce 1975 
a je specializován na chov zvířat pocházejících 
z oblasti palearktu, zahrnující území euroasie, ze které pochází 
převážná část chovaných zvířat, a z území severní afriky.

Zoopark CHomutov 

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
 +420 474 624 412
 zoopark@zoopark.cz
www.zoopark.cz
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Chloubou je například největší chovná skupina 
makaků chocholatých v ČR, vzácné lamy vikuně, 
obří kapybary, pozoruhodné kočky rybářské, mra-
venečník velký, takin indický, tapír jihoameric-
ký nebo nově i chápani středoameričtí a medvěd 
kamčatský. Na své si v Zoo Děčín přijdou i milov-
níci ptactva – drobní a pestře zbarvení pěvci vám 
v Ptačím domě budou volně poletovat nad hlavou. 
Od roku 2006 patří k zoologické zahradě také od-
dělená expozice v centru města Děčína s názvem 
Expozice Rajské ostrovy.

Zoologická zahrada v Děčíně byla otevřena na 
jaře roku 1949. Založena však byla již o rok dříve. 
Vznikla z iniciativy skupiny milovníků zvířat, kte-
rou kolem sebe soustředil podmokelský obchodník 
a zoolog Ludvík Grác. Jednoduchými počty si tak 
lze spočítat, že rok 2019 je pro děčínskou zoo rokem 
jubilejním. Zoo slaví 70. narozeniny a přichystala 
k tomuto významnému výročí také spousty aktivit. 
Během léta se mohou návštěvníci těšit například na 
akci s názvem Retrovstupné (1. července), kdy bude 
možné se podívat za zvířaty za cenu, která se platila 
před sedmi desítkami let (7 Kč pro dospělého, 3 Kč 
pro dítě). Na září je naplánovaná výstava k historii 
zoo v Obchodním centru Pivovar Děčín, na říjen 
pak velká oslava Mezinárodního dne zvířat. Dárkem 
k 70. Narozeninám se stala nová venkovní expozice 
pro chápany středoamerické mexické a také import 
nového druhu – medvěda kamčatského, který na-
hradil ukončený chov medvědů grizzly. 

www.zoodecin.cz
www.facebook.com/zoodecin

Výročí 110 let Lumpeparku
Ústecká ZOO si vloni připoměla významné 
kulaté výročí, uplynulo 110 let od založení 
ptačího parku významným ústeckým obchod-
níkem, mecenášem, nadšeným ornitologem 
a ochráncem přírody Dr. h. c. Heinrichem 
Lumpem. Jednalo se o první přírodní ptačí 
rezervaci ve střední Evropě zvané Lumpepark, 
ze které po 2. světové válce postupně vznikla 
dnešní moderní zoologická zahrada.

Zoovláček
Vláček přepravuje zájemce od vstupní poklad-
ny z Drážďanské ulice k hornímu vstupu, 
v případě zájmu i naopak. Zoovláček nejez-
dí okružní jízdou okolo výběhů a expozic ve 
spodní části zoo, protože cesty jsou zde příliš 
úzké. Účelem je přepravit malé i velké návštěv-
níky pohodlným způsobem do horní části zoo. 
Vláček je v provozu od dubna do konce října. 
V letních měsících červeneci a srpnu každý 
den, na jaře a na podzim většinou pouze bě-
hem víkendů. Provozní doba je cca od 10:00 do 
17:15 hodin, ale může se měnit podle počasí. 

Venkovský dvorek
V horní části zoo byl z tzv. Dětské ZOO vybu-
dován Venkovský dvorek s různými druhy 
domestikovaných zvířat, zejména slepicemi, 
prasaty nebo kozami. Ovce kamerunské jsou 
zvyklé na kontakt s lidmi. Je to jediné místo 
v zoo, kde lze zvířata hladit a krmit, ovšem pou-
ze granulemi z krmných automatů.

Dravci v akci
Od začátku května je nabídka předváděcích 
akcí rozšířena o ukázky sokolnického výcviku. 
Během víkendů můžete na stanovišti na louč-
ce poblíž horního vstupu z bezprostřední blíz-
kosti shlédnout letové ukázky několika druhů 
dravých ptáků a sov doplněné o odborný ko-
mentář.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Letní sezóna (duben–září)
Pokladny a pavilony: od 9.00 do 18.00 hodin
Areál zoo: do 19.00 (turnikety u spodního či 
horního vchodu). Po dobu letní sezóny jsou 
otevřeny oba vchody (spodní i horní).

VSTUPNÉ:
Dospělí: 120 Kč, děti (3–15 let), studenti (do 26 
let), důchodci: 60 Kč, rodinné vstupné = 2 do-
spělí a 2 děti (3–15 let): 310 Kč. Děti do 3 let: 
zdarma

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA DĚČÍN
Zoologická zahrada Děčín patří co do velikosti 
k menším českým zoologickým zahradám, 
ale je návštěvníky hodnocena jako jedna 
z nejhezčích. Hospodaří na zhruba 6 hektarech 
plochy v příjemném prostředí lesoparku 
na Pastýřské stěně. Zaměřuje se na chov 
ohrožených a méně známých druhů zvířat 

a také fauny Českosaského Švýcarska. Na jednom místě tu 
máte možnost poznat téměř 400 zvířat ve 150 druzích.  

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
ÚSTÍ NAD LABEM

Zoologická zahrada v hlavním městě Ústeckého kraje je 
otevřena celoročně, najdete tady kolekci zvířat z celého 
světa. Jsou pro vás připraveny předváděcí akce se zvířaty, 
komentovaná krmení tuleňů, medový strom pro medvědy 
a mnoho dalšího.

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
 +420 475 503 354
 zoo@zoousti.cz
www.zoousti.cz
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Bikepark Klíny má celkem cca 6 km sjezdových 
tratí všech obtížností a stavitelé plánují další 
rozšíření. Díky čtyřsedačkové lanovce jezdci 
nemusí šlapat do kopce. Lanovka je pohodlně 
vyveze zpátky na start tratí. Pro letošní letní 
sezonu přibylo na tratích mnoho prvků (klopen-
ky, skoky, boule, dřevěné lávky, mohutné mosty 
přes bobovou dráhu apod.), díky kterým se jízda 
stává zábavnou a jezdec si zde na kole užije celý 
den. Tratě vedou krásnou přírodou Krušných 
hor, kdy má cyklista požitek nejen ze samotné 
jízdy, ale může se i kochat skvělou krajinou na 
čerstvém vzduchu. 

Unikátní novinkou je bezpečná bobová dráha, 
která začíná u nástupiště lanovky. Bobová drá-
ha o délce 900 metrů vede po sjezdovce, přes 
dlouhý most, který křižuje místní komunika-
ci, dále krásným smrkovým a dubovým lesem 
a končí u nástupiště lanovky, která bobisty 
odveze zpět do areálu. Tato lehce adrenalinová 
atrakce je opravdu pro každého a malí a velcí 
bikeři ji mohou po náročném tréninku na kole 
využít jako relax. V areálu nechybí ani půjčov-
na kol nebo koloběžek, a pokud nemáte vlastní 
vybavení, rádi vám ho zapůjčí, klidně na celý 
den.

Otestovat vlastní sílu, obratnost a rovnováhu, 
která je pro cyklisty důležitá, mohou návštěv-
níci v nízkém a vysokém lanovém parku, lesní 
posilovně, nebo na lezecké stěně. 
V areálu si přijdou na své opravdu všichni, od 
malých prcků po babičky a dědečky v nejlep-
ších letech. Díky Mammut baru a restauraci 
Emeran můžete dopřát i chuťovým buňkám. 
Místní šéfkuchaři a barmani ví, co mají mlsné 
jazýčky nejraději.
A když je špatné počasí? Nic se neděje, můžete 
využít sportovní halu s lezeckou stěnou, nebo se 
ukrýt do wellness či fitness v hotelu Emeran.
Pokud pro sebe a své malé bikery hledáte to 
správné místo pro letní dovolenou, ve Sport are-
álu Klíny v Krušných horách to stojí za to!

Letní provozní doba:
Vždy od 11.00 do 18.00 hodin v těchto termínech:
• Květen, říjen – pouze víkendy
• Červen, září – od středy do neděle
• Červenec, srpen – od pondělí do neděle

Více informací najdete na www.kliny.cz

Sport areáL kLÍny
ve Sport areálu klíny již sedmým 
rokem tvoří místní nadšenci bikepark. 
Z jedné lehké modré trasy, která vznikla jako první v roce 2012, 
se postupně bikepark rozrůstal. Stavěly se červené a černé trasy 
určené pro pokročilé bikery. Letošní novinkou je postavená nová 
zelená trasa, kterou sjede na kole nebo koloběžce téměř každý. 

Sport areáL kLÍny 

Rašov 64, 436 01 Klíny
N 50°37.71228’, E 13°33.89457 
  SportarealKliny, BikeparkKliny
www.kliny.cz
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INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

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

Začněme tedy Labskou stezkou, cyklistickou tra-
sou, která vede přes město kolem úžasných míst. 
Je vhodná pro méně náročné cyklisty nebo pro ro-
diny s dětmi a je oblíbená především díky působivé 
přírodě, nepříliš namáhavému terénu a koneckon-
ců i idylickému Labi. Svůj cyklistický výlet můžete 
navíc příjemně zkombinovat s lodní dopravou. Lodí 
tak můžete dojet do Litoměřic a odtud se zpět do 
Ústí vrátit na kole. Stezka vás povede kolem Žer-
noseckého jezera, okolo malebných vinic a pod 
vyhlídkou Tři kříže vjedete do údolí zvané Porta 
Bohemica. Labe zde vytvořilo velmi nevšední kraji-
nu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého 
středohoří. Při vjezdu do Ústí vás přivítá Masaryko-
vo zdymadlo, kde byste se určitě měli zastavit a pro-
hlédnout si plavební komory z přechodové lávky. Ze 
zdymadla je rovněž krásný pohled na hrad Střekov. 
Kolem Mariánského mostu, jednoho ze symbolů 
města, pak stezka dále pokračuje do Děčína. 
Labská stezka je ale rovněž ideální pro projížďku 
na koloběžce nebo na kolečkových bruslích. Obojí 
si můžete zapůjčit v prostoru Zanádraží, který se 
nachází na druhé straně řeky. Kola či koloběžky 
vám půjčí v Cyklocentru města Ústí nad Labem a 
kolečkové brusle jen o pár metrů dál v půjčovně 
spolku InlineSkating.cz. 
Náročnější a zdatnější cyklisté mohou vyrazit zdo-
lávat okolní vrchy Krušných hor nebo Českého 
středohoří. Právě do Krušných hor vás dopraví cy-
klobusy, které jsou provozovány na dvou trasách 
a odjíždějí z centra města Ústí nad Labem (zastávka 
Divadlo). První trasa označená jako linka číslo 20 
vede přes Chlumec, Zadní Telnici, Adolfov, Krásný 
Les a Varvažov, druhá trasa číslo 21 vede přes Chlu-
mec, Nakléřov, Petrovice a Tisou.

Tři cykloturistické okruhy můžete vyzkoušet také 
kolem jezera Milada. Jedná se o okruh Tuchomyš-
lský, Otovický a Vyklický. Od letošního roku je na-
víc k dispozici 4 km dlouhý zpevněný povrch pro 
bruslaře. Příznivci vodních sportů určitě také ocení 
možnost zapůjčení paddleboardu přímo na hlavní 
pláži. 
Aktivní dovolená je ale také turistika a pro tu je Ústí 
nad Labem jako stvořené. Vyzkoušet můžete třeba 
jednu z naučných stezek. Zdatní turisté mohou zvo-
lit NS Pod Vysokým Ostrým. Stezka měří necelých 
9 km a zavede vás kolem Průčelského vodopádu na 

vrchol Vysokého Ostrého. Méně náročnou trasou 
vedou NS Větruše – Vrkoč nebo Větruše popraviště 
– Ústecké podzemí. Obě stezky začínají u výletního 
zámečku Větruše. Jednou cestou dojdete k Vaňov-
skému vodopádu a na vyhlídku Vrkoč, druhá vám 
představí historii bombardování Ústí nad Labem 
v roce 1945. Zcela unikátní a jedinečná je NS Ber-
tino údolí. Jedná se o romantické údolí kolem Stří-
brnického potoka, které se nachází téměř v centru 
města.
Prohlédnout město z výšky si můžete z jedné z ús-
teckých rozhleden. Na výběr máte třeba Erbenovu 
či Střekovskou vyhlídku nebo vzdálenější rozhled-
nu Varhošť. Ze všech tří rozhleden se vám otevře 
úžasný a pokaždé jiný pohled na České středohoří.  
Při svých turistických výšlapech byste určitě nemě-
li vynechat ústecké vodopády. Jen málokde se totiž 
nalézá tolik vodopádů jako v okolí města Ústí nad 
Labem. Mezi největší a nejnavštěvovanější patří již 
zmíněný Vaňovský vodopád. Dalšími poutavými 
vodopády jsou třeba Budovský vodopád, Pekelský 
vodopád nebo vzdálenější Moravanský vodopád. 
Ústí nad Labem ale skýtá i řadu příležitostí pro 
méně obvyklé sporty. Milovníkům golfu nabízí své 
služby Golf resort Ústí nad Labem. Projížďky na ko-
ních poskytují mnohé stáje či farmy v okolí města. 
Při své návštěvě města Ústí nad Labem zavítejte ale 
nejdřív do informačního střediska, kde vám jeho 
pracovníci rádi podají veškeré informace potřebné 
k tomu, aby vaše aktivní dovolená byla nezapome-
nutelná. 

ÚSTÍ NAD LABEM – skvělé 
místo pro aktivní dovolenou 
plnou sportu a zábavy

Ústí nad Labem nabízí svým návštěvníkům řadu možností, 
jak zde strávit jedinečnou aktivní dovolenou. Jízda na kole, 
koloběžce, kolečkových bruslích, plavba na paddleboardu 
nebo turistika? Stačí si vybrat, případně aktivity vyzkoušet 
všechny.
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Z nabídky vybíráme:
Za pověstmi Českého ráje – turistická hra pro 
malé i velké cestovatele. 
K Českému ráji se váže množství legend a pověs-
tí. Pojďte a vydejte se s Černým rytířem do Hru-
boskalského skalního města, s loupežníky na 
Maloskalsko či s vílou Jizerýnou do Horního Poji-
zeří. Na svazích Kozákova vám jistě skřítci kame-
náři pomohou najít achátovou pecku. Za čertem 
musíte ke kapličce na vrchu Zebín nedaleko 
Jičína, za vodníkem Čeperkou do okolí Kopidlna. 
V Prachovských skalách možná zahlédnete skřít-
ka Pelíška. Zastavte se na chvíli také u studánky 
nedaleko zámku Humprecht, kterou hlídá sobo-
tecký had. Budete-li mít štěstí, potkáte na bývalém 
nádvoří kumburského hradu bílou paní a třeba 
uslyšíte, co vypráví meluzína, když se prohání 
mezi věžemi hradu Trosky…

Z těchto příběhů, které se 
možná staly, možná nestaly, 
vychází zábavná turistická 
hra Za pověstmi Českého ráje. 
Průvodcem a pomocníkem na 
vašich cestách vám bude Ces-
toknížka, Cestomapa a brožura 
Dvanáct pověstí Českého ráje, 
které získáte v informačních 
centrech regionu. Do Cesto-
knížky budete při vašem puto-
vání sbírat soutěžní razítka 
a plnit úkoly. Za každých pět 

nasbíraných razítek v Cestoknížce dostanete v tzv. 
směnárnách (informačních 
centrech regionu Český ráj) 
drobnou cenu a bonusovou 
kartu, na kterou můžete čerpat 
různé slevy a výhody u našich 
partnerů. Pokud nasbíráte 30 
razítek a odpovíte na všechny 
úkoly v Cestoknížce, získáváte 
titul „Všudybyl, který všude 
v Českém ráji byl“. 

Více informací na 
www.ceskyrajdetem.cz.

Pacltův drahokam 
– Skryté příběhy v Turnově
Pátrací hra pro rodiny s dětmi v rámci mobilní 
aplikace Skryté příběhy. Vydejte se spolu s hle-
dačem drahých kamenů a dobrodruhem Čeň-
kem Pacltem do ulic Turnova. Trasa je dlouhá 
2,5 km a začíná u chrámu Narození Panny 
Marie. Více informací a informační leták s her-
ní přílohou pro děti získáte v Regionálním 
turistickém informačním centru Turnov.

K populární hře „Pacltův drahokam“ a k turis-
tické hře „Za pověstmi Českého ráje“ byla 
vydána absolventská vizitka. 

Turnovské léto 
Na každý den v týdnu je připravena pest-
rá nabídka aktivního trávení volného času. 
Můžete navštívit zajímavá místa a prozkoumat 
Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem. 
Zúčastníte se rozmanitých dílniček, koncertů, 
divadelních představení a dalších kulturních 
pořadů pro malé i velké.

Hrad Valdštejn
Prohlídka hradu s loupeživým rytířem – každé 
prázdninové pondělí a středu. 
Prohlídka se zdejším loupeživým rytířem, s hledá-
ním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11:00, 
13:00 a 15:00. V případě nepříznivého počasí se 
akce nekoná. 

Prohlídka hradu s princeznou – každé prázdnino-
vé úterý a čtvrtek (kromě 6. 8.).
Dětská prohlídka s princeznou Kateřinou, která 
děti zavede za ztracenými poklady, ale i za postava-
mi z pověstí Českého ráje. Začátky v 11:00, 13:00 
a 15:00. 
Dětské hry a klání – 6. 8. 2019, 9:00–18:00
Den plný dobových soutěží a her v celém areálu 
hradu. 
Podrobný program a pozvánky najdete na webo-
vých stránkách hradu.

regionální turistické informační
centrum turnov
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
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uŽijte Si prima práZdniny
na turnovSku

Již několik let jsou na letní sezónu vydávány 
Turistické noviny Turnovska, které přinášejí tipy 
na výlety, kulturní a sportovní tipy, informace 
o možnostech trávení volného času pro celou 
rodinu a další zajímavosti. Najdete zde i kompletní 
nabídku pro rodiny s dětmi a také program 
Turnovského léta, které probíhá po dobu letních 
prázdnin. Noviny jsou zdarma k dispozici 
v Regionálním turistickém informačním centru 
Turnov a v dalších infocentrech nejen v Českém 
ráji, ale i v okolí. Stáhnout si je můžete také na 
webových stránkách turnovského infocentra.

Hrad valdštejn

Kadeřavec 18, 511 22 Turnov
 +420 739 014 104, +420 733 565 254
 info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

T U R N O V S K É  L É T O  2 0 1 9
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

Vyhlídková věž kruhového půdorysu nabíd-
ne výhled z výšky 22 metrů nad zemí nejen na 
koruny stromů a na samotný lesopark Šibeník, 
ale také na centrum Mostu a vrchy Ressl, Širák 
a Hněvín. 3D bludiště je tvořeno z pochozích lávek 
zavěšených mezi kůly, na nichž jsou přestupové 
domečky. Lávky mají podobu spletitých lanových 
překážek a jsou umístěny ve dvou až třech pat-
rech nad sebou. Výhodou bludiště a věže je poloha 
uprostřed města, snadná dostupnost a rozlehlost. 
Návrh stavby získal titul v anketě Dřevěná stavba 
roku 2018.
Na mosteckém Šibeníku najdou návštěvníci 
a sportovci i nové workoutové hřiště, běžecké trasy 
a pro ty nejmenší jsou tam dětská hřiště. Tím ale 
nabídka mosteckých zajímavostí rozhodně nekon-
čí. Navštivte město, kde se odehrával seriál Most! 

Matylda – sport a relaxace 
u zatopeného lomu
V letních měsících je oblíbeným odpočinkovým 
místem vodní nádrž Matylda, nalézající se na 
severním okraji města Mostu. Vodní nádrž vznikla 
zatopením bývalého lomu Vrbenský a její rozloha 
dosahuje téměř čtyřiceti hektarů vodní plochy. 

Příznivci slunění a koupání naleznou na východ-
ních březích nádrže travnaté plochy, písčitou pláž 
i nafukovací atrakce. V lovné sezoně jsou zalesně-
né západní břehy Matyldy cílem rybářů z široké-
ho okolí. V této části nádrže lze jezdit na vodních 
lyžích a skútrech.
Břeh vodní plochy lemuje čtyřkilometrový okruh 
upravený pro rekreační běh i pro jízdu na in-line 
bruslích. Zájemci si mohou zacvičit na venkovních 
posilovacích strojích. Pro vyznavače dalších spor-
tovních aktivit areál nabízí možnost kitingu nebo 
jízdu na loďkách a šlapadlech. Rodiny s dětmi pak 
ocení veřejné griloviště a dětské hřiště.
V areálu je také prostor pro kemp, který je v provo-
zu od 2. 5 do 30. 9.

Více na internetových stránkách 
www.imostecko.cz

v moStě vyrůStá 
LanovÉ BLudiŠtě
S vyHLÍdkovou věŽÍ
První návštěvníky přivítá vyhlídková věž a bludiště koncem června. 
Obě nové atrakce budou součástí mosteckého parku Šibeník v centru 
města. Atrakce jistě nepřiláká jen místní, ale bude lákadlem a důvo-
dem k návštěvě Mostu i pro turisty z blízkého či vzdáleného okolí. 

turistické informační centrum most

Radniční 1/2, 434 01 Most
N 50°30’10.720” E 13°38’25.183”
+420 476 448 220 (223) 
 +420 774 105 314
 infocentrum@mesto-most.cz
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V letech 1791–1793 zde pobýval i známý svě-
toběžník, literát a milovník žen Giacomo Casa-
nova. Nyní zámek slouží plně veřejnosti. Probí-
hají v něm rozmanité krátkodobé i dlouhodobé 
výstavy.
Do konce roku můžete navštívit výstavu HRAČ-
KY A HRY DĚTÍ ZE ŠLECHTICKÝCH RODIN 
A HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V LIT-
VÍNOVĚ. Do 11. ledna příštího roku zhlédněte 
interaktivní výstavu LITVÍNOVSKÉ ZÁMEC-
KÉ IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FOR-
MANŮ A JEJICH PŘÁTEL. Bratři Formanové 
se svými přáteli výtvarníky obydleli zámeckou 
galerii loutkami, námořníky, akrobaty, cir-
kusovým šapitó, pohádkovými imaginacemi, 
hybohledy a kuklostroji, obrázky i divadelní-
mi dekoracemi. Povedlo se jim otevřít prostor, 
kde fantazie nemá hranice, hrát si je povoleno 
a více než žádoucí. Výstava je rozdělena do ně-
kolika částí. Přes kouzelný les se dostanete do 
hýbacího a hravého cirkusu. Jako hub po deš-
ti je tu naseto hybohledů a kuklostrojů – kou-
zelných dřevěných bedýnek, které ukrývají 
drobná panoramata a historky. Stačí zatočit 

kličkou, rozpohybovat postavy a příběh začí-
ná… Ve stálé expozici zámku najdete SOCHY
STANISLAVA HANZÍKA. V galerii jsou vysta-
veny busty známých herců R. Hrušínského, 
V. Brodského, J. Kemra, S. Neumanna nebo 
oceněná díla v zahraničí Svářeč, B. Hrabal. Ně-
které z vystavených soch se objevily v českém 
fi lmu Pupendo. Trochu recese nezaškodí – vý-
stava PŘEHLÍDKA NÁPADŮ, ZRUČNOSTI, 
ŘEMESEL A VTIPU aneb Vánoce po celý rok 
nabízí inspiraci na tradiční i zcela netradiční 
vánoční výzdobu s využitím i neobvyklých ma-
teriálů.

MĚSTO LITVÍNOV 
ZVE DO ZÁMKU VALDŠTEJNŮ
V místě bývalé tvrze stál již před rokem 1727 panský dům. 
Do podoby dnešního barokního zámku jej nechal přestavět 
Jan Josef Valdštejn. Dle návrhu Františka Maxmiliána 
Kaňky v letech 1727–1742 proběhla přestavba, jejíž výsledek 
v Litvínově stojí dodnes. 

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

Litvínov, ul. Mostecká čp. 1
GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E,
 Pokladna, informace: +420 603 151 600
www.litvinov.cz
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Otevřeno: ÚT-NE 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, 

děti  a studenti 20 Kč, rodinné vstupné 90 Kč.
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Pokud chcete do své sbírky získat skleněný 
penízek s podobiznou Víly Izeríny, vydejte se s ná-
mi na putování po tajemných místech Jizerských 
hor. Čeká vás osm výletů do více či méně známých 
míst - k Protržené přehradě, na Čihadla, k prameni 
řeky Nisy, na Dračí kámen, k Hajnímu kostelu, na 
bájné Trniště nebo ke Skalnímu hradu, na kterém 
dříve žili loupežníci. 

Trasy jsou připraveny tak, aby je zvládly rod-
iny s dětmi, které už jsou zvyklé chodit na výlety 
v délce do 10 kilometrů. Většina tras je vedena 
po naučných stezkách, takže mimo hledání opis-
ového místa, se při putování dozvíte i spoustu za-
jímavých informací.
Pro své putování budete potřebovat hrací kartu, 
kterou zdarma získáte v informačních centrech 

Jizerských hor nebo na webu www.vilaizerina.
cz. Na těchto webových stránkách najdete mimo 
popisů výletů i zajímavá vyprávění regionální spi-
sovatelky Kláry Hoffmanové, která se k putování 
váží. Můžete si tak večer před výletem společně 
s vašimi dětmi číst a důkladně se na tajemná 
pátrání připravit. 
Cílem putování by nemělo být jen zdolání určené 
trasy, ale především odkrytí tajemného místa, 
které pro vás víla vybrala. 
V hrací kartě, u každého výletu, najdete prázdné 
místo, na které obkreslíte známku, kterou během 

výletu objevíte. Doporučujeme si proto na výlet 
kromě svačiny přibalit i obyčejnou tužku. 
Pokud se vám podaří nasbírat všech osm otisků, 
čeká na vás již zmíněná odměna – skleněný 
penízek. Ten si můžete vyzvednout v informačním 
centru v Jablonci nad Nisou, v Bedřichově, v Liber-
ci, ve Frýdlantu nebo ve Smržovce.  
Pokud vás putování po tajemných místech bude 
bavit, můžete si ve vybraných informačních cen-
trech Jizerských hor zakoupit místopisné pohádky 
o Víle Izeríně pro malé i velké, které mohou sloužit 
jako další tipy na výlety po Jizerských horách. 

pŘijměte poZvánÍ 
na tajemná mÍSta 
jiZerSkÝCH Hor 
od kráSnÉ vÍLy iZerÍny
Každé hory mají svého patrona. Ty jizerské chrání křehká víla Izerína, 
která se narodila v srdci Bukovce, v osadě Jizerka. Svoje jméno získala 
od řeky Jizery, která v těchto krásných horách pramení.

Okolí nabízí řadu cílů pro pěší i cyklisty. Jed-
ním z nich je například pískovcová Popova ská-
la, která je dominantou severovýchodní části 
Lužických hor. Na jejím vrcholu je upravená 
vyhlídka s krásným panoramatickým výhledem 
do tří zemí najednou. Spatříte z ní ale i vrcholky 
Jizerských hor, Krkonoš, Českého středohoří.
Přírodní kuriozitou jsou skály, které svou 
bělostí a zaoblenými tvary připomínají mohut-
né hřbety slonů. Právem jsou označovány jako 
Sloní skály. 
Mezi hranicemi a městem najdete jezero Kris-
týna s rekreačním areálem, panenskou příro-
dou Žitavských a Lužických hor plnou skalních 
vyhlídek. Jezero Kristýna je lákadlem díky čisté 
vodě s písčitými plážemi a travnatými plocha-
mi. Od jara do podzimu můžete využívat in-line 
stezky kolem jezera nebo hustou síť cykloste-
zek, propojující všechny tři země. Můžete si půj-
čit loď a po Lužické Nise plout malebným údo-
lím až do německého St. Marienthalu. Součástí 

areálu Kristýna je rozsáhlý autokemp Kristýna 
s možností ubytování v penzionu, chatkách, 
vlastních stanech nebo karavanech. V areálu 

Kristýna je lanový park, kde si užijete lezení 
v korunách stromů, řada cvičebních prvků. 
Nedaleko jsou nedávno zpřístupněné mokřady, 
které jsou oázou klidu.
Za návštěvu určitě stojí hrad Grabštejn s jedi-
nečnou renesanční kaplí sv. Barbory. 

Tip na výlet:
Turistický okruh přes tři státy
Délka trasy: 8 km
Trasa vede: Hrádek nad Nisou – Kristýna 
– Trojmezí – Žitava – Hartava – Hrádek nad 
Nisou.

HrádeCká nej 
v trojZemÍ
Malebné město Hrádek nad Nisou je právem považováno za bránu 
Trojzemí, kde se setkávají hranice České republiky, Německa a Polska. 
Centrum města je městskou památkovou zónou. Dominantou Horního 
náměstí je morový sloup se sousoším sv. Anny Samotřetí.

informační centrum

Horní náměstí 71, 
Hrádek nad Nisou, 463 34
 +420 482 319 719, 
 +420 725 457 066
www.hradek.eu
www.branatrojzemi.cz
http://www.autocampkristyna.cz
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Jen těžko byste hledali jiné místo, kde pod jed-
nou střechou najdete historické stroje a technic-
ké skvosty. S údivem budete žasnout nad důmy-
slností strojů a výrobních postupů. 
Kromě obecně známých řemesel, jako je např. 
mlynář, řezbář, hodinář, kloboučník, švec, muze-
um prezentuje i práci paramentáře, puškaře, 
fotografa a mnoha dalších.  Hodně také zaujmou 
pohyblivé mechanizmy, jako je třeba vyřezávaný 
skanzen řemesel s 15 řemeslníky. 
Na mechanické trase v přízemí, kde se již pohy-
bují i větší stroje, je pak možné nahlédnout kro-
mě jiného i do „dílny“ kovotlačitele, soustruž-
níka, kováře, truhláře, koláře a velké pilnice se 
třemi katry.
Pokud budete mít více času, doporučujeme nav-
štívit ještě některou z dalších tras, např. kočárov-
nu, zemědělství, starou školní třídu, retro expozi-
ci nebo gynekologickou ordinaci z roku 1924. 

Do konce září je v expozici na trase A navíc umís-
těna výstava loutkových divadel.
Z tepla domova  můžete nasát dobovou atmosfé-
ru  shlédnutím  našeho videa, které najdete na 
webu muzea řemesel.

Otevírací doba:
leden–březen   St–Ne 9:00–16:00 
duben–září   Po–Ne 9:00–17:00 

říjen  Út–Ne  9:00–17:00 
listopad, prosinec   Út–So 9:00–16:00

muZeum ŘemeSeL 
LetoHrad
Už víme proč se jezdí do Letohradu!

muZeum ŘemeSeL 

Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad 
 +420 465 622 160 
 letohrad@muzeumremesel.cz
 facebook.com/muzeumremesel
www.muzeumremesel.cz
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Najdete tu obří labyrint se skluzavkou nebo 
toboganem, můžete prolézat džunglí pro-
lézaček a vyzkoušet kanónovou střelnici s 
pěnovými míčky. Na šikulky bez strachu z 
výšek čeká stezka přidrzlých opic, vedou-
cí na sopku a pak jízda dolů po klouzačce. 
Pro malé dobrodruhy je připravena pirátská 
skákací loď. Na ty větší čeká závodní dráha 
pirátů silnic, laserová střelnice, air hockey 
a spousta dalšího. Vaše zážitky vám budou 
připomínat fotograe z rychloskluzavky nebo 
fotostěny. Odpočinek poskytuje komfortní 
zázemí pro lenošení, vybavené sedacími pytli 
a masážními křesly. Samozřejmostí je wi- 
připojení zdarma. Součástí parku je i re-
staurace s nabídkou tradičních jídel i zákus-
ků. Vychutnat klid, pohodu a dobrou kávu 
můžete v kavárně Café Budík, která je rovněž 
součástí parku.

Rodinný park Robinson
Pod Jánským kopečkem 5712/38, Jihlava
Tel.: 727 805 237, www.robinsonjihlava.cz

Rodinný zábavní park Robinson nabí-
zí zábavu za každého počasí, bez ome-
zení věku. V klimatizovaném areálu 
na ploše 2500m2 objevíte desítky ori-
ginálních atrakcí přístupných dětem i 
dospělím.

Největší zábavní park na Vysočině

Dvě expozice: Čtyřmetrový plyšový medvěd, vyší-
vaná mapa Evropy, Pražský hrad ze špejlí, skleněná 
parní lokomotiva, největší zápalkový obraz na světě 
+ 90 světových unikátů ze sirek a sirkových hlaviček 
a stovky dalších exponátů. 

Rozlehlá zahrada se stoly a lavicemi, na kterých se děti 
vydovádějí nebo v klidu spořádají svačinu. Jako bonus 
uvidíte obří kuchyňské nádobí, mamuta upleteného 
v životní velikosti z březového proutí  a sochy vyřezáva-
né motorovou pilou. 
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Poprvé od roku 2006, kdy byl vybudován vůbec 
první bikepark na šumavském Špičáku, bude od 
soboty 15. června začínat a dále pokračovat až 
do 15. září každodenní provoz. Bikepark Špičák 
tak díky dohodě s ochránci přírody získal pro 
bikery navíc dalších 14 dnů, kdy může nabízet 
své služby a nechat jezdce užívat si sjezdy v jed-
nom z nejlepších bikeparků v Evropě. 

Do 9. června budou lanovka i bikepark v provo-
zu od 10 do 16 hodin (od 15. 6., pak od 9 do 17 
hodin, v pátek a sobotu do 18 hodin).    

Bikepark Špičák přípravy nepodcenil a vzhle-
dem k časnějšímu startu bikerské sezony 
s nimi začal už na podzim 2018. Vyplatilo se 
to, protože ještě v polovině dubna ležel skoro 
na 50 procentech tratí sníh. Bylo nutné se také 
popasovat se spoustou stromů popadaných při 
lednové sněhové kalamitě.  

Od května se dá vyrazit i na nově zrekon-
struovaný horní úsek oblíbené trati Black Fri-
day. Byl vylepšen její povrch, aniž by se zasáhlo 
do jeho přírodního charakteru. Přidán byl další 

atraktivní skok přes trať, kde si jezdci mohou 
vybrat, zda ji přeskočí nebo objedou jinudy.

K dalším novinkám patří nově vybudovaný 
pumptrack a skill centrum pro výuku 
začátečníků, které bude umístěné v místech 
pod novým parkovištěm společně s tréninko-
vým hřištěm, které bude dokončené k 15. 6., 
kdy tady začíná každodenní provoz. 

Bikepark Špičák už několik let jako jediné 
středisko v ČR vydává a akceptuje Gravity Card, 
což je společná jízdenka pro 20 nejlepších 
bikeparků v několika zemích Evropy. V průběhu 
léta bude otevřena Gravity Academy – biková 
škola zaměřená na downhill, freeride, enduro.

Letní půjčovna byla opět z více než 50 % ob-
novena. Návštěvníci bikeparku uvítají nové 
Kony Operator nebo kompletní vybavení Fox. 
Půjčit si tu lze i klasická horská kola (včetně 
dětských) nebo elektrokola. Poblíž lanovky je 
dětské hřiště. 

Akce v sezóně 2019:

24.–26. 5. 
Bike weekend s Outdoorchicks

15. 6.
Summer Start – zahájení každodenního 
provozu, Live koncert, Big Air Bag contest, 
testování Kona

16.–18. 8. 
IXS European Downhill Cup – jubilejní 
desátý ročník evropského poháru ve sjezdu, 
jediný v ČR

14.–15. 9. 
Giant Enduro Race Špičák – součást en-
duroserie.cz, nominační závod světové série 
EWS

Další informace najdete na: 
www.spicak.cz

Bikepark na Špičáku 
Novinkami letošní sezóny jsou zrekonstruovaný horní úsek trati Black 
Friday, nový pumptrack a skill centrum pro výuku začátečníků. 
Pokračuje spolupráce s německým Geisskopfem i program Gravity Card.
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Návštěvnické centrum Šumavy

ITC Železná Ruda
1. máje 12, 340 04  Železná Ruda
/fax: +420 376 397 033
 itc@zeleznaruda.cz
www.zeleznaruda.cz
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Otevírací doba: 

 ITC: Po-Ne 8.00-12:30, 13:00-18:00

NC: Po-Ne 9:00-18:00 (poslední vstup v 17:30)

EC: Po-Ne 9:00-18:00 (poslední vstup 17.30)

Centrum vzniklo v nově opravené budově bývalé ZŠ. 
V několika patrech najdete celou řadu expozic: 

Historie lyžování, Bobr evropský, 
Jelen lesní, Byliny a houby, Expozice šumavských lesů, 

Geologie a geomorfologie.. 
Součástí je též ITC, které krom propagačních materiálů zdarma
nabízí prodej různých map, pohlednic, publikací a suvenýrů. 

Nechybí ani místnost s veřejným internetem, 
přednáškový sál či 3D kino. Vstup je zdarma.

Velkou letošní novinkou je turistický vláček na trase 
Špičácké sedlo => Černé jezero.

Environmentální centrum Železná Ruda
ITC Města Železná Ruda
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NOVÁ VENKOVNÍ EXPOZICE
Od června si radost z poznávání užijete s celou 
rodinou i pod širým nebem. VIDA! totiž otevře-
la novou venkovní expozici s krásným výhle-
dem do areálu brněnského výstaviště. Těšit 
se můžete na vodní orchestr, světelný hranol, 
rotující kola nebo obří bublifuk. Užijte si také 
hravou výstavu H2Orchestra, na které si může 
zahrát až 50 zájemců a to díky mechanickým 

objektům, které vyluzují zvuky vody nebo vodu 
potřebují, aby hrály. 

VÝSTAVA HALÓ
od 1. 4 do 30. 9. 2019
Vyzkoušejte různé způsoby, jak doručit zprá-
vu. Hravá výstava „Haló“ představuje fyzikální 
jevy, technické úspěchy, ale i nebezpečí, která 
jsou spojená s vývojem telekomunikace. Zažij-

te dobrodružství komunikace na menší i vět-
ší vzdálenosti. Odvysílejte vzkaz kamarádovi 
díky nejslavnějšímu kódu na světě – prostřed-
nictvím morseovky. Dorozumívejte se pomocí 
akustických zrcadel nebo barevných vlajkových 
kódů. Zahrajte si na špiony, naučte se šifrovat 
zprávy a odposlouchávat cizí rozhovory. Využij-
te jednoduchý systém lan a předávejte si dopisy 
jako děti z Bullerbynu. Desítku exponátů ocení 
dospělí i děti starší 5 let.

OCEÁNY: NAŠE MODRÁ PLANETA 
Objevte svět pod mořskými vlnami
Staňte se podmořskými průzkumníky a odhal-
te tajemství, které skrývá nejméně probádaná 
část naší planety – oceány. S pomocí nejmo-
dernějších filmových technologií prozkoumej-
te mělčiny i temné hlubiny a těšte se na jedi-
nečné záběry z mořského světa plného života.

PEVNOST VIDARD – pokladová hra plná 
úkolů 
kdykoliv během otevírací doby
Zažijte novou dimenzi návštěvy expozice VIDA! 
Objevte věci, které zůstávají běžnému návštěv-
níkovi skryté. Stačí si na pokladně kdykoliv 
během otevírací doby koupit startovní balíček 
a vydat se do expozice řešit úkoly a hádanky. 
Na úspěšné čeká poklad. Ke hře je nezbytné 
použití vlastního zařízení s připojením na 
internet. Wi-Fi je ve VIDA! bezplatná.

www.vida.cz

ZáBavnÍ vědeCkÝ 
park vida! v Brně
Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak se projet na kole 
po laně několik metrů nad zemí, zahalit město do husté mlhy a nakonec 
zmrazit vlastní stín. Neuvěřitelné? Ne, to všechno můžete během 
jediného dne zažít v brněnském zábavním vědeckém parku VIDA! 
Čeká vás tu více než 175 exponátů.
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Výstup na Sněžku je nejoblíbenější turistická trasa 
v Krkonoších, která láká každoročně miliony turis-
tických nadšenců, kteří chtějí zdolat nejvyšší horu 
Česka, s rodinou a rodinným mazlíčkem.  Nejlehčí 
pěší trasa na vrchol Sněžky je z Horní Malé Úpy, kde 
si na posilněnou můžete dát místí vlajkový 11° ležák 
Trautenberk ve stejnojmenném pivovaru, který se 
nachází naproti cestě česko-polského přátelství.
Pivovar Trautenberk s útulnou restaurací a ubyto-
váním, nabízí skutečné kulinářské speciality, jako 
například pivní guláš, domácí pečenou kačenu 
nebo salát s opečenou červenou řepou a kozím sý-
rem. Nad restaurací se rozprostírá ve dvou patrech 
stylové ubytování v útulných a moderně vybavených 
pokojích se sociálním zařízením a výtahem.
Pokud chcete zažít východ slunce na Sněžce, musí-
te si trochu přivstat a ve 2:00 hodiny ráno vyrazit. 
Pokud vyrazíte ve 3:30, východ slunce na boudě 

Jelence je překrásný. V noci ještě můžete poslouchat 
tokání tetřívka, který je chráněným ptačím druhem. 
Od Jelenky vás čekají „schody do nebe“, které jsou 
velmi dobře udržované a zavedou vás na vyhlídku 
Svorová hora ve výšce 1411 m n. m. Pozvolna se do-
stanete k vyhlídce na Obřím hřebenu, odkud máte 
Polské město Karpacz jako na dlani.  Cesta česko-pol-
ského přátelství vede až na vrchol Sněžky, ve výšce 
1603 m n.m. Zasloužený odpočinek a občerstvení 
nabízí Česká poštovna s venkovní terasou a střešní 
vyhlídkou na okolní panorama. Duchovním místem 
a nejstarší stavbou na Sněžce je bezesporu kaple sv. 
Vavřince, která je vyhlášeným poutním místem.  
Zpět se můžete vydat pod lanovkou po žluté přes 
Růžovou horu až do Růžohorek, kde se musíte za-
stavit v restauraci Děčínská bouda – horská farma, 
o kterou se s láskou stará paní domácí Radka s dce-
rami a manželem. Obslouží vás v dobovém oblečení, 

které znáte z Krko-
nošských pohádek. 
Domácí koláčky, dle 
vlastní receptury, vy-
rábí paní majitelka 
osobně a chutnají 
božsky. 
Po občerstvení je to z kopce po zelené až k Portáš-
kám. Děti zde ocení herní krajinu PecKa. Na rozlehlé 
ploše a mezi stromy jsou interaktivní dřevěné sochy 
obřích rozměrů, znázorňující krkonošskou faunu, 
jako rysa, padlého jelena, zmiji, mravenčí larvy nebo 
čapí hnízda s průlezkou. 
Zábavným a adrenalinovým způsobem se můžete do-
stat na horských koloběžkách sjezdem po trase o dél-
ce cca 5 km až k dolní lanové stanici ve Velké Úpě.  
Přejeme šťastnou cestu a pěkné počasí.

CESTA NA SNĚŽKU S RODINOU
Když se řekne Krkonoše, hned každého napadne Krakonoš, 
Sněžka a známé Krkonošské pohádky o nelítostném Trauten-
berkovi a jeho čeledínech Kubovi, Ančí a hajným. Jednu tako-
vou pohádkovou cestu můžete zažít s rodinou a užít si pře-
krásné pohledy na okolní krajinu.

Lanová dráha na Sněžku

Vyhlídka

Park Pecka

Děčínská bouda – interiér
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Kousek od Brna můžete zaparkovat na místě, 
kde se zastavil čas. Lidé zde žijí v přátelském 
vztahu se zvířaty a dodržujeme obyčejné 
přírodní zákony. Důstojnost každého člověka 
je u nás nedotknutelná.
Ve Westernovém městečku Boskovice, na místě 
opuštěného pískovcového lomu, se prohánějí 
kovbojové na koních. Saloon 1870, občerstvení 
u Šedých Vlků nebo stylová cukrárna na Main 
Street zvou na ochutnávku místních specialit, 
indiánská vesnička nabízí nevšední zážitky 
a vyschlé koryto řeky ukrývá cenné poklady.

Namísto koruny platí dolar 
Westernové městečko slibuje autentické prostředí 
divokého západu a to nejen kvůli dobovým 

stavbám či lidem v kostýmech, ale také díky 
vlastní měně. Jeden boskovický dolar odpovídá 
jedné české koruně.

Zábava pro malé i velké 
V areálu městečka si na své přijdou malí 
i velcí. Ti nejmenší si do sytosti užijí El Pohodu 
s krmením rybiček v malém jezírku, ti větší si 
mohou půjčit na procházku kozičku a pokud 
budou odvážní, povozí se na opravdovém 
kovbojském koni, nebo vyzkoušejí stezku 
odvahy v lanovém centru. Na velké čeká 
střelnice Mr. Santera a indiánská vesnička, 
kde si mohou vyzkoušet střelbu z luku nebo 
se naučit zacházet s tomahawkem. Divadelní 
představení ve velkém amfiteátru přiblíží dění 

na divokém západě s humorem a nadsázkou 
a každou sobotu máme v Saloonu 1870 country 
bál.

Dechberoucí koňská show 
V naší koňské aréně se dozvíte, že vztah člověka 
a koně není o zneužívání koňské velikosti a síly, 
ale právě naopak, o uzavření věčného přátelství, 
porozumění a lásky. Strhující představení 
s kaskadérskými kousky jezdců nenechá ani 
jedno oko suché.
Někdy není potřeba jít daleko, abychom se vrá-
tili k dětským snům a znovu si mohli zahrát na 
kovboje a indiány. Zde se vám nikdo smát neb-
ude, právě naopak. Každý si bude hrát s vámi 
a rád.

ZajÍmavÉ akCe v měStečku: 
31.5. - 2.6. 
Country taneční festiválek

22.6. 
Soutěž v pomalém kouření dýmek

28.6. - 30.6. 
Mexický víkend

30.8.  
Léčivé divadlo Gabriely Filippi - Dar z nebes

31.8
Sraz kytaristů 

uděLejte Si vÝLet v čaSe
Když se řekne dovolená, mnozí z nás si vybaví letadlo nebo pláž daleko od kolotoče povinností běžných dní. 
K cestování do dálek neodmyslitelně patří i časový posun. Zejména při dalekých cestách za odpočinkem 
a dobrodružstvím si hodinky posouváme tak, aby ladily s místním časem destinace, do které jsme se 
vydali. Při cestování po Evropě si obvykle čas posouváme o hodinu či dvě. Umíte si však představit, že se na 
dovolenou vydáte na místo, kde se píše rok 1870 a přitom si hodinky nemusíte posouvat vůbec?

WESTERNOVÉ
MESTECKOˇ ˇ
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Expozici doplňuje část věnující se geologii Jese-
nicka, textilnictví a hutnictví. Součástí muzea je 
také Galerie Octopus, v jejichž prostorách se kaž-
dý rok uskuteční kolem dvanácti převážně výtvar-
ných výstav. Ke každé výstavě pracovníci muzea 
přichystají edukační program pro žáky a studen-
ty Rýmařovska. V menší galerii Pranýř jsou zase 
prezentována témata historická, etnografi cká 
či přírodovědecká. V letní sezóně muzeum dále 

zajišťuje komentované prohlídky v barokní pa-
mátce, kapli V Lipkách, na zámku v Janovicích 
a v externí expozici o dějinách textilnictví v budo-
vě HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. a poskytuje také 
komentované prohlídky města.
Expozice geologických exponátů pod širým ne-
bem je umístěna na nejstarším osídleném místě 
Rýmařova – archeologické lokalitě Hrádek, jež je 
veřejnosti celoročně zpřístupněna.

Galerie Octopus
• Hana Rysová: Čas a kameny (1.–25. 6.)
• 50 let rodinných domů očima Jindřicha Štreita 

(28. 6.–31. 7.)
• Kurt Gebauer: V bazénu (3.–28. 8.))

Galerie Pranýř
•  Zmizelé Sudety (3. 6.–31. 7.)

Slavnostní zahájení zámecké sezóny na janovic-
kém zámku – 8. 6. od 11 hodin
Slavnostní otevření nové expozice o textilní výrobě 
v budově Hedva Český brokát – 13. 7. od 11 hodin

Více na www.muzeumrymarov.cz

Park Permonium® je „zábavní park s příběhem“, 
nabízející aktivní poznání, zábavu i adrenalinové 
zážitky spojené s historií těžby černého uhlí v regi-
onu Rosicko-oslavanského uhelného revíru.
Permonium® je tematický moderní park s příbě-
hem pro aktivní návštěvníky. Park vznikl na zákla-
dě oslavanských pověstí o 6 oslavanských permo-
nech na území bývalého revíru. Jedná se převážně 
o technické atrakce v duchu hornických tradic, 
mapující vznik černého uhlí od počátku prvohor – 
znázorňuje jezero, sopka, až do dnešní informační 
doby. Na ploše členěné do dvou výškových úrovní 
se nachází 26 různých atrakcí, v nichž se odehrá-
vá interaktivní hra „Magic Permon“, řízená pomocí 
moderních informačních technologií. 

Duhový svět – pohádkový park pro 
nejmenší 
Duhový svět je součástí Permonia – zábavního 
parku s příběhem. Park Permonium® s těžní věží 
Kukla a park Duhový svět se rozkládají na více 
než hektaru plochy. Předností areálu je nabídka 
zábavy, programu i ponaučení pro celou rodinu. 
Území, kde se v minulosti těžilo černé uhlí, a kte-
ré doposud obývá šest oslavanských permonů, 
se v loňském roce díky rozšíření parku o Duhový 
svět doplnilo o postavu víly Permíny, která je sest-

rou oslavanských permonů. Příběhy permona 
Zaklášterského, Starohorského, Vinohradského,  
Koblihu, Bouchala, Kováře i víly Permíny  ožívají 
v  interaktivních a pohádkových hrách pro děti 
a dospělé.  

Kalendář akcí 2019:

27. 7. Tma v Permonium / noční hra
24. 8.   Strach v Permoniu / noční hra 

s místními strašidly
28. 9.  Špekáčkobraní / soutěž o nej špeká-

ček
28. 10.   Permon cup 2019 / soutěžní hra 

pro celou rodinu o pohár Permonia

Park Permonium® je v červnu, září a říjnu 
otevřen pouze o víkendech od 10:00 do 18:00 hod. 

O letních prázdninách každý den 
od 9:30 do 18.30 hod. 

Sledujte nás na www.permonium.cz nebo
www facebook.com/Permonium

MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV
Rýmařovské muzeum návštěvníkům nabízí prohlídku stálé 
expozice pojednávající o dějinách Rýmařova od pravěku po 
19. století. 

PERMONIUM®

– ZÁBAVNÍ PARK S PŘÍBĚHEM
Zábava, adrenalin a vzdělání spojené s historií a technologií 
těžby černého uhlí, to je park Permonium®. Návštěvníci zde 
naleznou největší nadzemní bludiště v ČR imitující styl 
důlních chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s lanovým 
centrem, prales, starou hornickou dílnu nebo reálné štoly.

Městské muzeum Rýmařov
  +420 554 254 382
 muzeum@inforymarov.cz
www.muzeumrymarov.czK
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Otevírací doba muzea:
pondělí a svátky zavřeno

úterý– pátek 9–12 hod., 13–17 hod.
sobota 9–12 hod., 13–16 hod., neděle 13–16 hod.

LÉTO V KARVINÉ Z N A Š Í L E T N Í

N A B Í D K Y S I

U R I T K A D Ý

V Y B E R E

Stojí za to!
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Drazí cestovatelé, 
Jsou dny, kdy i ten nejzapálenější cestovatel pocítí únavu, kondice 
pokulhává a je třeba dopřát tělu zasloužený relax. Upozorňujeme,
že únava se nemusí dostavit pouze v deštivých a zamračených dnech, 
dostaví se většinou po velkém výletění. Dopřejte si odpočinek,
ke kterému se náš kvíz bude hodit. Výhercům zašleme vstupenky do 
prázdninových parků, do zoo, lanových center. Stačí vyluštit 5 kvízů 
správně. Výherce zveřejníme na našich www stránkách. Vaši Timáci
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