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VIDA! Exploze zážitků Jaro na Ústecku Táborské jaro



 hra o certifi kované produkty české kvality
  najdete v certifi kovaném 

    Turistickém informačním centru
  sbírejte a získejte zajímavé ceny
  odměňování hráčů
  originální české výrobky
  podpořte výrobce ve svém regionu

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA  

Mléčné výrobky 
z kozího mléka

Vyrábí:
Ondřej Malina, Dolní Poustevna
V Nové Vísce byste našli kozí farmu a pastviny, kde 
se pase stovka koz českého plemene – koza hnědá 
a bílá. Rodinou farmu obhospodařují manželé Mali-
novi a z kozího mléka vyrábějí chutný smetanový sýr 
s lehkou příchutí po kozím mléce. 

VÝHERNÍ KUPÓN
www.regionalni-znacky.cz

www.czech-tim.cz

EU/3-1

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA  

Svíčky 
ze včelího vosku

Vyrábí:
AnnKas s.r.o., Úštěk
Jsme malá fi rma sídlící v Českém středohoří. 
Výroba svíček se u nás traduje již od roku 1998, 
ale až v posledním roce jsme se rozhodli rozšířit 
náš sortiment a vytvořit společnost, která bude 
nabízet včelí a bylinné výrobky. 

VÝHERNÍ KUPÓN
www.regionalni-znacky.cz

www.czech-tim.cz

EU/25-1

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA  

Čerstvě řezané bylinky 
z Chluman

Vyrábí:
KY.BY zahrada Chlumany
BYLINKY !!! 
Jejich pěstování nám přináší zábavu … 
a čerstvě nařezané bylinky Vám naši péči vrátí 
svou vynikající chutí v domácích pokrmech 
i nápojích.

VÝHERNÍ KUPÓN
www.regionalni-znacky.cz

www.czech-tim.cz

EU/19-8

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA  

Repase a repliky
 historických 

truhlářských prací

Vyrábí:
Miroslav Chlouba, Výsluní

„Zabývám se renovací dřevěných prvků historic-

kých objektů, včetně kování a dalších kovových 

součástí. Pracuji se smrkem, dubem, borovicí 

a ostatními tvrdými dřevinami.“...

VÝHERNÍ KUPÓN

www.regionalni-znacky.cz

www.czech-tim.cz

EU/10-9

!!! NOVINKA !!! 
od května 2017
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DOPORUČUJEME: 
Staňte se naším fanouškem 

na facebooku, ten totiž dostane 

od Tima vždy i něco navíc.

Vážení turisté a turistky! 
I když jsme letos opravdu zažili pořádnou 

zimu, konečně se počasí přehouplo směrem 

k jaru, a tak se společně můžeme těšit na 

krásné vycházky, zajímavé velikonoční pro-

gramy, otevření hradů a zámků, nastartování 

cyklistické sezóny.  Vždyť už je také nejvyšší 

čas si trochu protáhnout zdřevěnělé nohy. 

To platí zejména pro ty, kteří neholdují zim-

ním sportům, ti si letos zimních sportů užili 

do sytosti. V tomto čísle nesmí chybět oslavy 

Velikonoc, a to nejen u nás. Také přinášíme 

několik výborných jarních receptů, které vás 

určitě dostanou do kondice. 

Připravte se také na nové cyklostezky a puto-

vání po geoparcích, objevujte a bavte se. 

Vaše redakce

Nebojte se, takto se tu jen v některých částech 

zdraví, takže „dobrý den“ hezky spolkněte 

a jazyk ven. Pořádně zamotat hlavu vám mohou 

i místní při cestování po Albánii. Kývání hlavou 

totiž znamená nesouhlas a naopak krouce-

ní souhlas. Ať už s jazykem vyplazeným nebo 

schovaným, je potřeba vždy zvyky země, kam se 

chystáte, trochu nastudovat, abyste se vyhnuli 

zapeklitým situacím, které si svou neznalostí 

můžete přivodit. .

JINÝ KRAJ I JINÝ MRAV, ALE TAKHLE? 
O TIBEŤANECH JE ZNÁMÉ, ŽE JSOU NÁRODEM VELICE PŘÁTELSKÝM. PŘESTO 
O TOM MŮŽE MNOHÝ CESTOVATEL RYCHLE ZAPOCHYBOVAT. SOTVA TU 
VSTOUPÍTE DO VESNICE, DŘÍVE NEŽ SE POŘÁDNĚ ROZKOUKÁTE, UŽ NA VÁS 
VYPLAZUJÍ JAZYK. PROČ ALE? 
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Naše dnešní chápání krásy bylo a stále je baro-

kem také zásadně ovlivněno. Ladné křivky, oblou-

ky, spirály, efektní a opulentní výmalby, přemíra 

barev, zlato, kam se člověk podívá, expresivní 

výrazy soch. Baroko si podmanilo prostor české 

krajiny a hrálo si s dimenzemi, perspektivami, 

průhledy. Baroko proměnilo svět, proměnilo 

města i krajinu. Ve městech vyrůstaly zlatem 

zářící chrámy, mariánské a morové sloupy - mod-

litba za odvrácení černé smrti. Stejným tempem 

tu ale rostly stavby světské – od okázalých zám-

ků a paláců přes měšťanské domy, po nádherné 

zahrady a alegorické kašny. V krajině se objevily 

lány, meze, stromové aleje, člověk dokonce začal 

měnit krajinu v obrovské neoplocené zahrady 

přizpůsobené rafi nované koncepci. A v duchu 

baroka si stavěli oblouky a křivky na svých stat-

cích i sedláci a prostí lidé. Baroko českou krajinu 

významně proměnilo a podobná místa najdeme 

snad jen na několika místech ve světě.

V zemi naplněné barokními skvosty až po okraj 

je těžké vybrat deset nekrásnějších, vybraná 

místa pojměme tedy spíše důstojné reprezen-

tanty všeho podstatného, co baroko pro Česko 

znamená, osm z nich je navíc součástí světového 

dědictví UNESCO.

Praha 
Nejvýznamnější z pražských barokních chrámů 

je kostel svatého Mikuláše na Malé Straně, dílo 

otce a syna Dientzenhoferových. Nedaleko jsou 

i paláce Černínský a Valdštejnský. Kamenný 

Karlův most dodnes zdobí třicítka soch a sou-

soší, z nichž většina je barokních. Areál Kle-

mentina s ojedinělou barokní knihovnou a ast-

ronomickou věží. Nádhernou knihovnu ukrývá 

i Strahovský klášter. Na okraji města pak najde-

me barokní zahradu zámku v Troji.

Kutná Hora
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svaté-

ho Jana Křtitele v Sedlci, části Kutné Hory, je 

triumfem stylu „barokní gotiky“ Jana Blažeje 

Santiniho. Ten obnovil i sousední kostel Všech 

Svatých, ve kterém navrhnul také výzdobu 

sestavenou z kostí ve světoznámé kostnici. Výle-

tem do světa vzácného plemena barokních koní 

je návštěva nedalekého Národního hřebčína 

v Kladrubech.

 

Kuks
Úchvatný hospital Kuks s dochovanou barokní 

lékárnou, špitálem, kostelem Nejsvětější troji-

ce a pozoruhodnou sochařskou výzdobou. To 

ZJEVENÍ BAROKA
Baroko je fenomén. Významné stavitelské období vtisklo 
tvář české krajině. V barokním stylu se stavěly velkolepé 
kostely, kláštery a paláce.
TENTO UMĚLECKÝ SLOH PRONIKL NEJEN DO MĚST, ALE I DO ČESKÝCH VESNIC. 
BAROKO JE SYMBOLEM ČESKA, KTERÝ KAŽDOROČNĚ OBDIVUJÍ TURISTÉ 
Z CELÉHO SVĚTA. V LIDSKÉ HISTORII NENÍ EPOCHA, KTERÁ BY TOLIK CHTĚLA 
PROMĚNIT SVĚT A OBRÁTIT HO K BOHU. V KRAJINĚ SE TENTO PRINCIP 
PROJEVIL VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽŮ, BOŽÍCH MUK, VÝKLENKOVÝCH 
A SLOUPKOVÝCH KAPLÍ, LESNÍCH KAPLIČEK I POUTNÍCH KOSTELÍKŮ. 
OKÁZALÝ VÝKŘIK K NEBI NÁS DODNES NENECHÁVÁ V KLIDU. 

 Praha

Kroměříž

 Zelená hora

Český Krumlov

Olomouc

Mikulov

Valtice

Holašovice

Kuks

Kutná Hora, Sedlec
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Buchlovice
Dokonalý příklad barokního šlechtického zámec-

kého sídla komponovaného od počátku jako sou-

část nádherné zahrady uspořádané v souladu 

s terénem do atraktivních teras. Zahrada začíná 

nejvyšší terasou, která přímo navazuje na zámek 

a její úhlednou symetrii vymezují jezírka s kašna-

mi a sochami.  www.zamek-buchlovice.cz

Dobříš
Francouzským zahradním uměním inspirovaná 

zahrada dobříšského zámku je uspořádána do 

teras. Jde o typickou ukázku rokokové koncepce 

zahrady s množstvím soch a výraznou osou, kte-

rá je ukončena typickou oranžérií. 

www.zamekdobris.cz

Jaroměřice nad Rokytnou
Interiéry jaroměřického zámku pokračují do exte-

riéru reprezentativní barokní zahradou s dvo-

jitým schodištěm, fontánami, sochami, velmi 

pozoruhodnými tesanými lavicemi a rostlinnými 

prvky upravovanými do podivuhodných tvarů. 

www.zamek-jaromerice.cz  

Duchcov
Soustava bazénů, vodotrysků a fontán, sochy 

Matyáše Bernarda Brauna, lomená osa, tvaro-

vané stromy, rozlehlé terasové dvouramenné 

schodiště, taková je Knížecí zahrada navazující 

na budovy zámku. Chodníčky pamatují kroky 

Casanovy, Mozarta, Haydna, Chopina, Beethove-

na. www.zamek-duchcov.cz

Český Krumlov
V posledních desetiletích byl zásadně obnoven 

barokní charakter zámecké zahrady se třemi 

terasami, nádhernou kaskádovou fontánou zdo-

benou sochami vodních božstev, nymf a zvířat. 

Jedinečný pozdně barokní letohrádek Bellarie 

má barokní kuchyň a umělou jeskyni.

www.ckrumlov.info

Praha
Stejný účel, jako zahrady zámecké, plnily i zahra-

dy pražských šlechtických paláců. Patrně nejma-

lebnější z nich je terasová Vrtbovská zahrada se 

sala terrenou a Braunovými sochami. Nejcenněj-

ší je ovšem raně barokní Valdštejnská zahrada 

s rybníkem, umělým ostrůvkem, kašnami, socha-

mi a jeskyní. www.vrtbovska.cz

Kroměříž
Nejproslulejší ze všech českých barokních zahrad 

je Květná zahrada v Kroměříži. Je vlastně jiná 

– nenavazuje na žádné sídlo, je koncipována jako 

odloučená a je jediným dochovaným zástupcem 

tohoto typu zahrad v Evropě. Jde ukázku raně 

barokního zahradnického myšlení, triumf syme-

trie a geometrie je tu ohromující. Kašny, labyrinty, 

vodní plochy, samostatné stavby,představovaly 

přelomovou fázi ve vývoji zahrad. Na Arcibiskup-

ský zámek potom navazuje Podzámecká zahra-

da, která má částečně také barokní charakter, 

později je přeměněna na anglický park. 

www.zamek-kromeriz.cz

ÚCHVATNÁ SYMETRIE ZAHRAD
BAROKNÍ ZAHRADA, TO JE VLASTNĚ LOGICKÉ POKRAČOVÁNÍ ZÁMKU 
DO KRAJINY. VLÁDNE TU SYMETRIE, GEOMETRIE, EFEKTNÍ PRŮHLEDY, 
KVĚTINOVÉ OBRAZY, VELKÉ PLOCHY BAREV IT VARŮ, ALE TAKÉ SOCHY, SALA 
TERRENY, KAŠNY A FONTÁNKY. KONCEPCE BAROKNÍCH ZAHRAD JE DÁNA 
VZOREM A IDEÁLEM ZÁMECKÝCH ZAHRAD VE VERSAILLES.

všechno harmonicky srůstá se zvlněnou polab-

skou krajinou z vůle osvíceného muže, hraběte 

Františka Antonína Šporka.

Olomouc
Pomyslný střed města tvoří impozantní morový 

sloup Nejsvětější Trojice, který je největším sou-

soším v Česku. Město skrývá i ojedinělý soubor 

barokních kašen. Interiéry Arcibiskupského 

paláce berou dech. Obrazárna v Arcidiecézním 

muzeu zase hýčká skvosty barokního malířství.

Kroměříž
Nádhernému městu dominuje barokní zámek, 

bývalé letní sídlo olomouckých biskupů a arci-

biskupů. Je protkáno barokními zahradami 

nevídané krásy. Kroměřížská zámecká galerie 

pečuje o druhou nejvýznamnější sbírku obrazů 

v Česku. Zažít Květnou zahradu v době festiva-

lu barokní kultury Hortus Magicus je ojedinělý 

zážitek.

 

Valtice
Výstavní zámek se zrekonstruovaným barokním 

divadlem i okolní komponovaná krajina, jejíž 

základy byly položeny právě v baroku, jsou mag-

netem pro návštěvníky kraje révy askvělého vína.

Mikulov
Rozsáhlý zámecký komplex, vrcholně barok-

ní průčelí Dietrichsteinské hrobky, významné 

památky připomínající židovskou komunitu 

i pozoruhodný Svatý kopeček s křížovou cestou 

akaplí svatého Šebestiána dělají z Mikulova vyhle-

dávaný barokní skvost.

 

Zelená hora
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého je 

nejslavnějším dílem Jana Blažeje Santiniho-Aich-

la. Právě tady se prolnuly všechny jeho ideály, 

záměry ivize. Santiniho dílem je i Dolní hřbitov 

připomínající svým tvarem lidskou lebku, zámek, 

v němž dnes sídlí Muzeum nové generace zamě-

řené na barokní svět.

Český Krumlov
Nejstarší dochované (a plně funkční!) barokní 

divadlo na světě objevíte na zámku s obnovenou 

barokní zahradou a ojedinělým Plášťovým mos-

tem. Zámek je korunou městského celku, který 

se nepodobá ničemu z toho, co jste kdy viděli.

 

Holašovice
Jihočeská vesnička, v níž pochopíte zcela jedineč-

ný fenomén lidového baroka. Zdobné štíty a prů-

čelí statků a selských stavení vytvářejí celek, který 

působí až pohádkově.

Západočeské skvosty
Nejkrásnější desítku doplňuje ojedinělý pro-

jekt Západočeské baroko, který vás zavede do 

úchvatných klášterů v Kladrubech a v Plasích, 

na jejichž barokní obnově se podíleli dva velikáni 

– Santini aDientzenhofer, i do Mariánské Týnice, 

kde vás ohromí Santiniho areál probošství i kos-

tel Zvěstování Panny Marie.

Dobříš

Kroměříž



Expozice zahrnuje monstrance, kalichy či relik-

viáře od středověku po počátek dvacátého stole-

tí, ale také bohatě zdobené liturgické oděvy spja-

té s prostředím kláštera, vybavením konventní-

ho kostela či sběratelskou činností opatů. Dále 

jsou v expozici prezentována také další cenná 

díla, mezi něž patří kupříkladu reliéfní štíty na 

rakve či medaile, vydávané klášterem při slav-

nostních příležitostech,“ uvedli kurátoři Mgr. 

Libor Šturc a Helena Zápalková. 

Velká část zde vystavených předmětů vznikala 

přímo na objednávku premonstrátského řádu, 

nebo se do jeho majetku dostala koupí či darem. 

Mezi umělecky nejcennější se řadí relikviářové 

desky z přelomu 13. a 14. století, jež byly zhoto-

veny pro Svatojiřský klášter na Pražském hradě 

a na Strahov se dostaly po josefínských refor-

mách. Expozice vznikla ve spolupráci s Muze-

em umění v Olomouci za fi nančního přispění 

Ministerstva kultury ČR. 

KLENOTNICE 
STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA
OD 1. ÚNORA SE V PROSTORÁCH STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA OTEVÍRÁ 
VEŘEJNOSTI STÁLÁ EXPOZICE KLENOTNICE STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. 
PŘEDSTAVUJE TÉMĚŘ STOVKU PŘEDMĚTŮ ZE SBÍREK UMĚLECKÉHO ŘEMESLA 
PŘEVÁŽNĚ LITURGICKÉHO CHARAKTERU. 

WWW.STRAHOVSKYKLASTER.CZ
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Hned na počátku jara Novoměstská radnice 

přinese na talíři celý svět během Festivalu deli-

kátních chutí. 22. a 23. 3. ochutnáte tradiční 

i netradiční pokrmy z několika kontinentů. 

Součástí festivalu budou i přednášky či projek-

ce spojené s tématikou cestování. 1. 4. se koná 

výprava za bohatstvím našich regionů a již 

tradičně se seznámíte s originálními výrobky 

šikovných řemeslníků a farmářů na Novoměst-

ském krajáči. Na obě akce je vstup zdarma.

V Galerii v přízemí si prohlédnete grafi cké prá-

ce Lukáše Tůmy, v Galerii ve věži pak fotogra-

fi ckou výstavu Photocontest. Pro děti s rodiči se 

pořádají Nedělní ethno obědy – kurzy vaření, 

během kterých společně připravíte a poobědvá-

te tradiční pokrmy z různých zemí.  Ve Velkém 

sále probíhají zajímavé hudební večery.

Budete si moci vybrat, zdali se zúčastnit v břez-

nu např. oslavy tibetského Nového roku, jógo-

vého festivalu, Rondího plesu nebo dubnové 

prodejní výstavy nožů Knives, dalšího veletrhu 

starožitností, nové akce Design Mode 2017 či 

hry po pražských věžích, startující z nádvoří. 

Nádvoří od konce dubna ožije ještě více. Úter-

ky zde budou patřit kvalitnímu Street Foodu. 

Až půjdete kolem, ochutnáte asijskou kuchyni, 

něco sladkého i pořádný kus masa. A zahrát si 

u toho můžete na piáno…

Celý program, kontakty a foto na www.nrpraha.cz 

a www.facebook.com/NRpraha

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE 
OŽÍVÁ S PŘÍCHODEM JARA
PO CELÝ ROK SI NÁVŠTĚVNÍCI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ MOHOU 
V PŘEKRÁSNÝCH HISTORICKÝCH PROSTORÁCH NOVOMĚSTSKÉ RADNICE 
VYBÍRAT TO, CO JE ZAJÍMÁ A ČÍM SE CHTĚJÍ POBAVIT. NA JAŘE VŠAK, PO 
ZIMNÍM ODPOČINKU, RADNICE, OPLÝVAJÍCÍ BOHATOU HISTORIÍ, OŽÍVÁ 
JEŠTĚ VÍCE. DÍKY LETOŠNÍM KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM, SE MŮŽE 
KAŽDÝ SEZNÁMIT S POZORUHODNÝM PŘÍBĚHEM TÉTO VÝZNAMNÉ NÁRODNÍ 
KULTURNÍ PAMÁTKY. OD 21. 3. BUDOU MOCI MILOVNÍCI VÝŠEK TÉŽ OPĚT 
VYSTOUPIT AŽ NA OCHOZ VĚŽE. 
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TRABANT MUZEUM PRAHA MOTOL
… a co dál
Máme zde také kompletně vybavenou dobovou
garáž s opravovaným závodním Trabantem tak, jak
ji tu opravář uprostřed práce zanechal. V části uří-
znutého vozu si můžete zkusit, jak se tehdy sedělo, ří-
dilo a řadilo v Trabantu. Vojenský Trabant Kübel tu
společně s vojáky hlídá Brandenburskou bránu v Ber-
líně před vpádem nepřátelských imperialistických
vojsk.

… co je u nás k vidění
Kompletní historie výroby vozů značky Trabant, od
prvního předchůdce Trabanta AWZ – P70 (1954), přes
Trabant P 60 (600), Trabant 601 nejběžnější a nejzná-
mější provedení, až po nejnovějšího čtyřtaktního Tra-
banta 1,1 s motorem původem z VW POLO (1989 -
1991), se kterým byla výroba těchto vozů v roce 1991
ukončena. Všechny tyto vystavené vozy jsou prezento-
vány v původním dochovaném stavu.

Plzeňská 215b, Praha 5
www.trabantmuzeum.cz

Interaktivní 
retro muzeum

věcí z DDR

Interaktivní 
retro muzeum

věcí z DDR

… na závěr
Prohlédněte si předměty denní potřeby z bývalé NDR,
od hraček přes elektroniku, toaletní potřeby až třeba
po lahve od dobových nápojů. Prostě každému se
tady rozzáří oči nad něčím, co doma míval, běžně
užíval a dnes už na to jen rád s nostalgií zavzpomíná. 

Aby si mohli rodiče vše v klidu prohlédnout, připravili
jsme pro děti závodní dráhu, kde si mohou samy s mo-
dely trabantů zasoutěžit.

otevřeno denně 9 - 18 hod.

I N Z E R C E

MUZEJNÍ NOVINY
PRO ŠKOLY I RODINY

Najdete na www.czech-tim.cz 

I N Z E R C E
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Na jeden výlet vyrazila i sportovní část redakce 

magazínu TIM. Cílem bylo zažít aktivní, sportov-

ní a vlastně i relaxační dovolenou u moře. Pro 

akci jsme využili služeb CK AGM TRAVEL, ta 

zajišťuje nejenom pobyt na lodi s polopenzí ale 

i dopravu autobusem s vlekem na kola. Po příjez-

du na jadranské pobřeží nás v přístavu v blízkos-

ti Splitu čekala loď ALOHA, náš domov během 

plavby. Plán naší týdenní trasy byl navštívit ost-

rovy Brač, Hvar a Vis.

Na lodi nás uvítala posádka. Ta se o nás každý 

den starala jako o vlastní, připravovala nám 

místní kulinářské speciality. Kuchař Saša nás 

všechny každý den ohromoval vynikajícími pokr-

my z darů moře nebo masa doplněné množstvím 

jižního ovoce. 

Každé ráno nám průvodce představil denní plán 

a možné trasy na vlastních aktuálních cykloma-

pách, kam jsme si vyznačili naši trasu. Účastník 

zájezdu má na vybranou, kterou trasu pojede 

a po jakém povrchu, jestli se vydá na kolo, nebo 

se zůstane opalovat na lodi. Loď hned po našem 

příjezdu vyplula na ostrov Brač, kde jsme zakot-

vili v přístavním městečku Milna a zde jsme 

strávili první noc. Přístav Milna nabízí desítky 

příležitostí pro rozptýlení a zábavu. Můžete pose-

dět v typické kavárně přímo v přístavu, několik 

metrů od zakotvené ALOHY.

Po první noci nás čekal přesun do přímořského 

romantického letoviska Bol. Cesta vedla kolem 

nejvyššího vrcholu ostrova Brač Vidovy gory, 

který se nachází v nadmořské výšce 778 metrů. 

Odtud je dechberoucí výhled na Bol a na proslu-

lou jadranskou pláž „Zlatni rat“. 

Třetí den jsme se vydali z městeč-

ka Bol na trasu podél pobřeží až 

do nedaleké Murvice, kde je na 

úpatí kopce výborná restaurace 

s výhledem na moře z terasy.

Čtvrtý a pátý den nás čekal ost-

rov Vis, který býval vojenským 

pásmem nepřístupným veřej-

nosti. Právě proto oplývá jakýmsi 

vnitřním klidem, romantickými 

plážemi a průzračným mořem. 

Ostrov se dá krásně projet za den 

na kole a je na něm spoustu zají-

mavých míst. Na ostrově narazíte na ponorkovou 

základnu či tzv. Titovu horu. Při stoupání na 

vrchol Hum (586 m. n. m.), kde se stále nachází 

vojenská základna (radar), narazíte na tzv. Titovu 

jeskyni (pozor, je opravdu dobře ukrytá), která se 

stala na konci II. světové války sídlem generální-

ho štábu jugoslávské armády v čele s maršálem 

Titem. 

Šestý den jsme se přesunuli na ostrov Hvar do 

městečka Stari Grad, kde nás večer potěšila náv-

štěva místní farmy a restaurace Santa Maria ve 

vesnici Dol. Ochutnávka kozího sýra, jehněčího 

masa a jiných místních specialit, destilátů a vína 

byla velkolepá a nezapomenutelná. Přístavní 

městečko Stari Grad patří pod kulturní dědictví 

UNESCO a nabízí historické centrum a nespočet 

památek. Mezi nimi vyniká opevněný renesanč-

ní letohrádek, který si dal postavit v 16. století 

básník Petar Hektorović. 

Sedmý den jsme se přesunuli do Splitu, kde nás 

čekala prohlídka historického centra, vyhlídko-

vá věž a následně poslední plavba, přesun do 

domovského přístavu Krilo Jesenice. Z Krila 

doporučujeme výlet na kole do nedalekého měs-

tečka Omiš a jeho přilehlého okolí.

Osmý den, cestou autobusem do Čech, jsme 

podnikli výpravu po pobřežních zajímavostech 

v okolí města Šibenik. Zde jsme si prohlédli míst-

ní pevnost sv. Mikuláše a naposledy se projeli 

podél jadranského pobřeží, vykoupali se a v pod-

večer vyrazili k domovu.

Cestovní kancelář AGM TRAVEL nabízí výběr 

z několika tras od severu (ostrov Cres) po jih 

Dalmácie (Dubrovník). Každá z tras je něčím 

jedinečná. Na severu se můžete vydat po stopách 

Vinnetoua; na Visu do jeskyně, která se stala síd-

lem maršála Tita a na Mljetu se vykoupat v tzv. 

Odysseově jeskyni, která se stala údajně nedob-

rovolným sídlem Odyssea při jeho návratu domů 

na Ithaku. Při cestě do Dubrovníku míjíte ostrov 

Lopud, kde v roce 1931 zemřel při koupání na 

srdeční mrtvici významný český básník a politik 

– Viktor Dyk. 

Vlajkovou lodí AGM TRAVEL je loď ALOHA, která 

je v nabídce CK již od roku 2000. Nabízejí i další 

lodě – loď Tajna Mora (kat. A, velké luxusní kaju-

ty vč. klimatizace, toalety a sprchy na kajutách, 

kapacita 18 os.) a loď Vruja (kat. B, celodřevěná 

loď, společné příslušenství, centrální klimatiza-

ce, kapacita 22 os.). Lodě lze využít pro aktivní 

dovolenou, relax, poznávání, teambuilding či 

fi remní akce. K dispozici jsou termíny od dubna 

do října. Na lodi je spokojen jak biker, tak pří-

ležitostný cyklista, pěšák, vegetarian i gastrotu-

rista! Nenechte si ujít tuto příležitost a poznejte 

během pár dnů krásy dalmatských ostrovů. 

Můžeme vřele doporučit. 

OSTROVY DALMÁCIE 
NA LODI I NA KOLE
KOMBINACE PLAVBY LODÍ A VÝLETŮ NA KOLE 
JE OBLÍBENOU LETNÍ AKTIVITOU, VYDÁTE SE 
PO ROMANTICKÝCH DALMATSKÝCH OSTROVECH 
A ZAŽIJETE JEDINEČNOU DOVOLENOU S MOŘEM ZÁŽITKŮ.
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Cestovní kancelář AGM TRAVEL spol. s r.o.

Tel.: +420 728 484 253
E-mail: objednavky@agmtravel.cz

www.agmtravel.cz
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Těšte se na spoustu věží, 

kde jste s naší hrou ještě 

nebyli. V Troji navštívíte 

zámek s parkem – blu-

dištěm, Botanickou zahradu 

s rozhlednou, vinici sv. Kláry v Troji, baziliku sv. 

Markéty ve starobylém Břevnovském klášteru.

Navštívíte hřbitov, kde je pochován Karel Kryl, 

prohlédnete si věž bývalého větrného mlýna, 

zdoláte kamennou rozhlednu v Košířích a doza-

jista si vyšplháte na věž Novoměstské radni-

ce, k tomu pár dalších nejmenovaných věží, 

nemusíte vědět všechno. Malé občerstvení pro 

každého soutěžícího poskytne pivnice U Fleků. 

Samozřejmě v archivech najdeme nějakou pěk-

ně starou mapu, podle které půjdete.

Start je podle tradice na nádvoří Novoměstské 

radnice. Ve hře poznáte nové pohledy na město 

a vystoupáte spoustu schodů. Čekají vás úkoly 

na stanovištích i pár tajných kontrol nezakres-

lených v mapě.

Vytvořte si tým o libovolném počtu účastníků. 

Přihlášky najdete na www.prazske-veze.cz. 

Vstupy zdarma v rámci startovného. Prezen-

tace bude možná v so od 18 hod. v restauraci 

Podskalská celnice na Výtoni, to pak budete 

moci v neděli v 10.30 hod. startovat z domova 

či v neděli od 10.00 hodin na Novoměstské rad-

nici.

Na startu každý obdrží startovní průkaz umož-

ňující vstupy do objektů, mapu Prahy s vyznače-

nými stanovišti, k tomu popis stanovišť a úkoly. 

Jako odměnu předem absolventskou turistic-

kou vizitku s motivem Pražských věží a během 

hry ochutnávku piva v pivovaru U Fleků. Zvolte 

si strategii sami, stanoviště můžete obcházet 

v libovolném pořadí, trasu absolvujete pěšky, 

na kole nebo MHD. Těšíme se na vás!

WWW.PRAZSKE-VEZE.CZ

12. PRAŽSKÉ VĚŽE, dobrodružná hra
VELKÁ DOBRODRUŽNÁ HRA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ PRAŽSKÉ 

VĚŽE SE KONÁ V NEDĚLI 2. DUBNA 2017.
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Sběratelská hra propojuje činnost několika 

organizací, které usilují o celorepublikovou 

propagaci regionálních výrobků. Jedná se 

o organizace: Asociace regionálních značek, 

Turistický magazín TIM a Asociaci turistických 

informačních center ČR.

Cílem je seznámit širokou veřejnost s techno-

logií výroby, především propagovat  zručnost, 

ruční výrobu, píli a originalitu.

Principem je sběr Regionální turistické karty 

(RTK), která obsahuje informace o výrobku 

a jeho zhotoviteli z vašeho regionu. Karty jsou 

barevně odlišné podle regionu, ve kterém se 

výrobce nachází. RTK mají podporovat a pro-

pagovat originální certifi kované produkty čes-

ké kvality, regionální značku a TIC. 

Bližší informace Vám přineseme v dalším 

vydání TIM nebo na našem webu.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA
PŘINÁŠÍME VÁM V LETOŠNÍM ROCE MOŽNOST ZAPOJIT SE DO NOVÉHO 
PROJEKTU POD NÁZVEM: “REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA ANEB 
CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY ČESKÉ KVALITY“, KTERÝ VZNIKL VE SPOLUPRÁCI 
TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO MAGAZÍNU TIM A ASOCIACE REGIONÁLNÍCH 
ZNAČEK.

TIM V REGIONECH •
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REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA  Mléčné výrobky z kozího mlékaVyrábí:Ondřej Malina, Dolní Poustevna
V Nové Vísce byste našli kozí farmu a pastviny, kde 

se pase stovka koz českého plemene – koza hnědá 

a bílá. Rodinou farmu obhospodařují manželé Mali-

novi a z kozího mléka vyrábějí chutný smetanový sýr 

s lehkou příchutí po kozím mléce. 
VÝHERNÍ KUPÓN

www.regionalni-znacky.cz
www.czech-tim.cz

EU/3-1

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA  

Svíčky 
ze včelího vosku

Vyrábí:
AnnKas s.r.o., Úštěk
Jsme malá fi rma sídlící v Českém středohoří. 
Výroba svíček se u nás traduje již od roku 1998, 
ale až v posledním roce jsme se rozhodli rozšířit 
náš sortiment a vytvořit společnost, která bude 
nabízet včelí a bylinné výrobky. 

VÝHERNÍ KUPÓN
www.regionalni-znacky.cz

www.czech-tim.cz

EU/25-1

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ KARTA  

Čerstvě řezané bylinky 

z Chluman

Vyrábí:

KY.BY zahrada Chlumany

BYLINKY !!! 

Jejich pěstování nám přináší zábavu … 

a čerstvě nařezané bylinky Vám naši péči vrátí 

svou vynikající chutí v domácích pokrmech 

i nápojích.
VÝHERNÍ KUPÓN

www.regionalni-znacky.cz

www.czech-tim.cz

EU/19-8

K
Čerstvě ř

Vyrábí: KY.BY z

Adresa: 384 22

Tel.: +420 388

Mob.: +420 6

E-mail: obe

http://ww

http://ww
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Turistické informační centrum města Brna 

otvírá nové multifunkční infocentrum TO JE 

Brno. Jeho náplní je pomoc obyvatelům a náv-

štěvníkům, aby se ve městě cítili jako doma

„Chápeme Brno jako velkoměsto, ve kterém se 

člověk zároveň snadno cítí jako doma. TO JE 

Brno vystihuje charakter města, svým koncep-

tem je tu pro všechny, ať už jste v Brně jenom 

na skok, nebo v něm žijete.“ Jana Janulíková, 

ředitelka TIC. 

Komplexní služby TO JE Brno přesně vysti-

hují nejčastější důvody návštěvy infocentra: 

nevím, hledám, potřebuji, chci. A tak si kromě 

tipů na návštěvu památek a výletů do okolí, 

můžete dát v TO JE Brno kávu, odskočit na 

WC nebo chvíli počkat na schůzku. Do nabíd-

ky TO JE Brno patří také možnost dobít si 

mobil, připojit se k wifi a koupit designové 

dárky. TO JE Brno je samozřejmě příjemným 

prostředím, kde vám rádi v několika jazycích 

poradí, jak si užít brněnskou pohodu. 

„Oproti původním informacím na Staré rad-

nici je na lepším místě, dostanete se k němu 

pohodlně MHD, pěšky i autem. TO JE Brno 

se nachází v nových designových prostorách 

v přízemí parkovacího domu Domini. Na jeho 

realizaci spolupracoval TIC s Brněnskými 

komunikacemi a Ateliérem Hrůša,” doplňuje 

Janulíková. 

Staré „íčko pod krokodýlem“ v ulici Radnická 

zůstane v provozu a jeho nabídka bude rozší-

řena o publikace brněnských autorů a knihy 

o Brně samotném. 

V běžném denním režimu jsou v provozu TIC 

po celý rok tři informační centra: IC pod kro-

kodýlem v Radnické ulici, IC na hradě Špil-

berk a IC na letišti Brno Tuřany. V letní sezóně 

můžou návštěvníci využít infocentrum Brno je 

zlatá loď na Brněnské přehradě u přístaviště. 

K dispozici jsou také Tourist Friendly Pointy, 

partnerská síť míst, kde návštěvníkům města 

poskytnou základní informační servis, free 

wifi, důležité tiskoviny a mapy. 

„TO JE BRNO“ 
NEJSOU KLASICKÉ INFORMACE
„BRNO JE ČÍM DÁL VYHLEDÁVANĚJŠÍ TURISTICKOU DESTINACÍ, ZKVALIT-
ŇOVÁNÍ SLUŽEB A ŽIVOTA VE MĚSTĚ JE JEDNOU Z HLAVNÍCH PRIORIT NAŠÍ 
ČINNOSTI, PROTO JSME SE ROZHODLI OTEVŘÍT NOVÉ INFOCENTRUM TO JE 
BRNO.“ PETRA RUSŇÁKOVÁ, RADNÍ PRO MARKETING A CESTOVNÍ RUCH. 
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VIDA! nabízí přes 170 exponátů, se kterými si 

můžete hrát a objevovat tak, jak funguje svět 

kolem nás. Můžete tu rozpoutat tornádo, vstou-

pit do obřího srdce, zažít zemětřesení, postavit 

magnetickou sochu, zmrazit vlastní stín, nebo 

si vyzkoušet trénink pilotů stíhaček. Tím však 

nabídka VIDA! rozhodně nekončí. Čekají tu 

na vás dočasné výstavy, představení s pokusy 

v Divadle vědy, promítání 3D fi lmů, pokladová 

hra v expozici nebo víkendové Labodílny pro rodi-

ny s dětmi. 

Představení v Divadle vědy 
v ceně vstupenky
Je možné zapálit oheň kostkou ledu? Vyrobit svě-

télkující sliz? Nechat se ve vakuu probudit budí-

kem? Na tyto a spoustu dalších otázek dostanete 

odpovědi během vědeckých show, které se konají 

několikrát během dne v Divadle vědy. 

Výstava Klamárium
Zajímá vás, jak snadné je ošálit lidské smysly? 

Chcete si užít svět, kde se neuvěřitelné stává 

skutečností? Dospělí se mění na trpaslíky, kulič-

ka se kutálí do kopce a mizí věci, které jste ještě 

před chvíli na vlastní oči viděli. Navštivte výstavu 

Klamárium na galerii VIDA! a seznamte se s více 

než třiceti optickými klamy. Až do 9. 5. 2017.

Divoká Afrika 
– dechberoucí záběry ve 3D 
V hlavní roli nového 3D fi lmu se představí jeden 

z přírodních živlů – voda. Sledujte ji od zamrzlých 

vrcholků hor k jezerům plným života, skrze vlhké 

deštné pralesy až k vyprahlým savanám a pouš-

tím. Seznamte se se zvířaty, která tu dennodenně 

bojují o přežití. Denně za příplatek ke vstupnému 

50 Kč/os. www.vida.cz/3Dfi lmy

Pevnost VIDArd 
– hra s pokladem plná úkolů 
Kdykoliv během otevírací doby
Zažijte novou dimenzi návště-

vy expozice VIDA! Objev-

te věci, které zůstávají 

běžnému návštěvní-

kovi 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.

Víkendové Labodílny
Každý víkend je v Labodílnách připraven speciál-

ní program pro rodiny s dětmi. Těšit se můžete 

na ukázky zajímavých experimentů i drobné 

výrobní dílny. Od února do dubna na téma světél-

kování.  www.vida.cz/labodilny

VIDA! 
BRNĚNSKÁ EXPLOZE ZÁŽITKŮ
V BRNĚNSKÉM ZÁBAVNÍM VĚDECKÉM PARKU VIDA! SI UŽIJETE 4600 M2 
CHYTRÉ ZÁBAVY, PŘEDSTAVENÍ S POKUSY, 3D FILM NEBO HRU O POKLAD.

VIDA! science centrum

Křížkovského 12, Brno
Tel.: +420 515 201 000
E-mail: info@vida.cz 

www.vida.cz
www.facebook.com/vidabrno

OTEVŘENO DENNĚ
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Zábavní vědecký park VIDA! provozuje Moravian Science 
Centre Brno, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, 
která je členem České asociace science center.
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Výstava věnovaná hornic-

kým městům Krušných 

hor představuje důležité 

hornické lokality, které 

vznikly díky těžbě nerost-

ného bohatství na české 

straně Krušných hor a měly významný vliv na 

osídlení, hospodářství a kulturu území dneš-

ního Ústeckého a Karlovarského kraje. Výsta-

va je putovní a probíhá vždy na jednom místě 

v délce jednoho měsíce, je dvojjazyčná, v čes-

kém a německém jazyce. 

Centrum středověkého hornictví 
Krušnohoří v Krupce
Turistům, archeologům a studentům připravu-

je město Krupka v příštím roce nové Centrum 

středověkého hornictví Krušnohoří. Budova 

bude sloužit jako nové turistické, společenské, 

konferenční a informační centrum s výstavní-

mi, výukovými a společenskými prostory.

Z HORNICKÝCH MĚST 
ÚSTECKÉHO KRAJE 
K ČARODĚJNICÍM 
O BÝVALÝCH HORNÍCH MĚSTECH KRUŠNÝCH HOR, O MĚSTECH NACHÁZEJÍCÍCH 
SE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTI POHOŘÍ NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO 
KRAJE, BYLO NAPSÁNO JIŽ MNOHO. KROMĚ JEDENÁCTI SÍDEL, KTERÁ 
MĚLA POSTAVENÍ HORNÍHO MĚSTA UŽ PŘED ROKEM 1850, JE DŮLEŽITÉ 
PŘIPOMENOUT INFORMACE O DVOU DALŠÍCH – OSEKU A CÍNOVCI, JEŽ SICE 
V MINULOSTI BÁŇSKÁ PRIVILEGIA NEZÍSKALA, ALE JEJICHŽ VÝZNAM PRO 
ROZVOJ KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ JE ZCELA NESPORNÝ. 
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Vybudované centrum se po dokončení stane 

součástí přeshraniční hornické stezky, která 

má v Krupce už několik zastávek, jako hrad, 

štolu nebo kapli. Starosta Krupky je přesvěd-

čen, že projekt pomůže k nominaci Hornické 

kulturní krajiny Krupka na seznam UNESCO.

Naučné stezky
Dalším produktem bude vznik naučné stezky 

se dvěma okruhy. První po stopách horníků, 

která návštěvníky zavede na Komáří vížku 

a prostřednictvím interaktivních tabulí je 

seznámí s hornickou minulostí krajiny. K dis-

pozici by měla být již v létě 2017, na ni pak 

naváže druhá stezka na saské straně.

Štola Starý Martin
Kulturní památka što-

la Starý Martin bývala 

jedním z nejvýznam-

nějších starých důl-

ních děl krupského 

revíru. Otevírala jednu z nejbohatších cíno-

vých rudních žil – žílu Lukáš. Dolování zde 

začalo v průběhu 14. století, těžba ustala před 

druhou světovou válkou.

Štola Starý Martin nabízí návštěvníkům ukáz-

ky ražení historických dlouhých důlních děl, 

ukázky rozdílů ve vyztužování prostor v minu-

losti i současnosti, na vybraných stanovištích 

způsoby dobývání cínové rudy, které doku-

mentují rozvoj technologie těžby, dále charak-

teristické úseky žíly Lukáš s její minerální 

výplní, sbírku historických předmětů a znaků 

hornických měst v ČR, výstavu minerálů a hor-

nin a venkovní expozici důlní techniky. Atrakcí 

je tzv. Pramen štěstí a krápníková výzdoba.

Prohlídka s odborným výkladem trvá cca 45 

minut, délka trasy je 1000 m tam i zpět. Pro 

návštěvníky je k dispozici velké parkoviště 

naproti štole, zázemí pro čekající na prohlídku 

poskytuje místnost s výstavkou hornických 

potřeb a s propagačními materiály města. Sou-

částí zázemí je sociální zařízení. Za příznivé-

ho počasí mohou návštěvníci využít venkovní 

terasu.

PROVOZNÍ DOBA

Květen–říjen

Po–Ne: 9.30 hod. první prohlídka

16.15 hod. poslední prohlídka

Listopad–duben

Čt: 9.30 hod. první prohlídka

4.15 hod. poslední prohlídka

Pá.,So.,Ne: 9.30 hod. první prohlídka,

16.15 hod. poslední prohlídka

Polední přestávka od 12.30 hod. do 13 hod.

KONTAKTY

Tel. štola: +420 417 822 154,

                   +420 724 260 711

Zdař Bůh, světové dědictví
Projekt Zdař Bůh, světové dědictví je propojen 

se společnou česko-saskou žádostí o zápis Hor-

nické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří 

na Seznam světového dědictví UNESCO, o jejíž 

úspěch všichni tři partneři dlouhodobě usilují. 

Projekt si klade za cíl, aby se stal „Montanregi-

on Krušné hory“ světově uznávanou značkou 

a byl vnímán jako jedinečná kulturní krajina 

s mnoha památkami vzniklými během více než 

800leté společné hornické historie regionu. 

Zajímavý výlet si můžete naplánovat do Muzea 

čarodějnic v královském městě Kadani.

Během prohlídky, kterou vás provede čaro-

dějnice Safíra nebo čarodějnická teta Agáta, 

se seznámíte s prvopočátky magie u nás, na 

vlastní oči uvidíte alchymistickou dílnu s bub-

lajícími lektvary. Vyzkoušet si můžete pravou 

čarodějnickou školu a lavici, kde seděla i čaro-

dějnice Saxana. Dne 30. dubna slaví muzeum 

svátek a zároveň 1. narozeniny. Přijďte slavit 

taky. Netradiční program a prohlídky proběh-

nou od 17 do 21 hodin. 

WWW.BRANADOCECH.CZ
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Od muzea hodin je to doslova pár kroků do zámec-

kého parku, který na rozloze téměř 10 ha přináší 

možnost klidných procházek a zároveň poznává-

ní vzácných dřevin, kterých tu najdeme bezmála 

dvě stě druhů. Ty nejvzácnější jsou označeny dře-

věnou tabulkou s trojjazyčnými názvy. Návštěvní-

ci zde najdou i „Strom štěstí“, jak bývá nazýván 

Gingko Biloba. Park je upraven v anglickém stylu, 

jedna jeho část vede nad romantickými skalami, 

odkud je krásný výhled na řeku Ohří. Nachází se 

zde i vzácná architektonická památka – výklenko-

vé kaple Sedmero bolestí Panny Marie. 

Zámecký park nechal při přestavbě zámku v 17. 

století vybudovat Michael Oswald Thun. V pro-

storách původní barokní zahrady se nachází 

malebná sala terrena, která je obklopena sochami 

barokního sochaře Jana Brokofa. 

Další část parku, která směřuje k areálu lázní 

Evženie, bývala původně oborou.  

V renesančním zámku uprostřed parku je mož-

né vybrat si prohlídku dle jednotlivých okruhů. 

I. okruh je zaměřen na Muzeum porcelánu, hlav-

ním lákadlem Pohádkového okruhu je Pohádková 

země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny 

Matěje Kopeckého, III. Okruh zvaný Atraktivity 

přibližuje historii těžby drahých kamenů z neda-

lekých nalezišť. Ametysty, acháty a jaspisy z Kláš-

terecka totiž již ve středověku posloužily k výzdobě 

kaple sv. Kříže na Karlštejně a katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě. 

V kláštereckých Lázních Evženie jsou jímány tři 

minerální prameny. Ty působí příznivě na trávi-

cí trakt a podporují metabolismus cukrů a tuků. 

Minerální koupele mají mimořádný účinek na 

degenerativní onemocnění pohybového aparátu 

a fungují jako prevence kardiovaskulárních cho-

rob. Také tento areál obklopuje park plný zeleně 

i sochařské výzdoby. Kolem lázeňského parku 

pak vede značená turistická cesta ke zřícenině 

hradu Šumburk. 

WWW.KLASTEREC.CZ
WWW.LAZNEEVZENIE.CZ

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
představuje vzácné sbírky hodin, porcelánu 
i drahých kamenů
V ÚDOLÍ MEZI KRUŠNÝMI A DOUPOVSKÝMI HORAMI SE ROZPROSTÍRÁ 
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, KTERÝ NABÍZÍ TURISTŮM HNED NĚKOLIK LÁKAVÝCH 
CÍLŮ. V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA SE NACHÁZÍ JEDINEČNÉ MUZEUM 
HODIN, KTERÉ PŘEDSTAVUJE ROZSÁHLOU EXPOZICI STAROŽITNÝCH HODIN, 
Z NICHŽ NEJSTARŠÍ POCHÁZÍ Z ROKU 1580. 
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Páté kolo certifi kace regionálních výrobků, 

služeb a zážitků organizuje Destinační agentura 

Dolní Poohří ve spolupráci s Asociací regionál-

ních značek. Přihlášky se uzavírají 17. března 

a certifi kační komise zasedne na konci března.

Cílem certifi kace je propagovat a doporučovat 

turistům originální výrobky z daného regionu, 

v tomto případě podél celého toku řeky Ohře. 

Komise hodnotí nejen regionální charakter, 

ale také kvalitu, jedinečnost či podíl ruční prá-

ce. Pro návštěvníky regionu představuje logo 

s modrými vlnkami řeky Ohře, které mohou 

certifi kovaní producenti používat, snadnou 

orientaci, jak získat kvalitní a zaručeně místní 

službu nebo produkt. 

Přehled všech certifi kovaných fi rem a organiza-

cí najdete na www.regionalni-znacky.cz. 

Destinační agentura Dolní Poohří propaguje 

certifi kované výrobky a služby na svých akcích. 

„Produkty z Poohří jsme použili na titulku 

kapesních kalendáříků na rok 2017 a budeme 

je prezentovat třeba na zahájení sezóny v dub-

nu či na Slavnostech Ohře v červenci. Rádi by-

chom také vydali publikaci, věnovanou výrob-

kům a zážitkům 

i lidem, kteří stojí za 

nimi,“ říká ředitelka 

Destinační agentury 

Dolní Poohří Libuše 

Novotná Pokorná. 

ZÁŽITKY A VÝROBKY 
Z REGIONU POOHŘÍ

VÝROBCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB ČI POŘADATELÉ Z REGIONU PODÉL ŘEKY 
OHŘE SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT DO DALŠÍHO KOLA CERTIFIKACE. ÚSPĚŠNÍ 
ŽADATELÉ ZÍSKAJÍ TITUL „POOHŘÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT ®“.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s..

náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Sladovna, Masarykova 356  
E-mail: info@dolnipoohri.eu
Tel.: +420 731 086 714

www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz
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JARO NA ÚSTECKU: 
Zahajme společně turistickou sezónu 2017!
TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ÚSTECKU BÝVÁ VE ZNAMENÍ 
VÝLETŮ, SPORTU, POZNÁNÍ, OSLAV VELIKONOC A PŘEDEVŠÍM TÉ SPRÁVNÉ 
JARNĚ-TURISTICKÉ NÁLADY. PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA SEVER ČESKA, KDE 
SE V LABSKÉM ÚDOLÍ CHYSTAJÍ RŮZNORODÉ AKCE PRO MALÉ I VELKÉ 
ZVĚDAVCE.

25. 3. – Hrad Střekov 
Slavnostní zahájení sezóny na hradě Střekov

25. 3. – Ústí nad Labem, Mírové nám.
Zahájení cyklistické sezóny

1. 4. – Zoo Ústí nad Labem
Slavnostní zahájení sezóny v Zoo

8.–9. 4. – Zubrnice 
Velikonoce v Zubrnicích vč. posílených vlaků 
Zubrnické museální železnice

15. 4. – Zámek Velké Březno
Hraběcí mlsání (Velikonoční čokoláda s princeznou)

29. 4. – Ústí nad Labem, hl. n./České středohoří
Jízda Českým středohořím (14. ročník) –
3 cyklistické trasy v délkách 55, 75 a 120 km

1. 5. – Ústí nad Labem
Prvomájový výstup na Kozí vrch (70. ročník)

PROGRAM•AKCE

Informační středisko města Ústí nad Labem

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

www.usti-nad-labem.cz
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Pro další informace a kompletní program 

sledujte webové stránky a facebook města.

14. 5. – Cyklokemp Loděnice v Brné
Jarní odemykání Labské stezky

20. 5. – Chabařovice
Chabařovická pouť (24. ročník)

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH ••
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Zoo Ústí nad Labem

Přijďte se jarně naladit a zažijte velikonoční 

atmosféru v úchvatných prostorách bývalého 

gotického hradu. Prostory hradu i jeho nádvoří 

se zaplní prodejci rukodělných výrobků, stánky 

s občerstvením, dětskými dílničkami, živými 

zvířátky a nebude chybět ani bohatý doprovod-

ný program.

Navštivte Litoměřice a nebudete litovat. 

• Vyhlídková věž Kalich, symbol města, skýtají-

cí krásný výhled na okolí

• Expozice Důl Richard v proměnách času 

mapuje temnou historii vápencového dolu 

Richard.

• Městská památková rezervace s cennými his-

torickými budovami, Dómský vrch s katedrá-

lou a věží sv. Štěpána

• Oblastní muzeum, Galerie a muzeum litomě-

řické diecéze, Severočeská galerie

Více o královských Litoměřicích na 

www. litomerice-info.cz

NAVŠTIVTE ZAHRADU ČECH 
A PŘIVÍTEJTE JARO 
NA HRADĚ LITOMĚŘICE
POKUD SE CHYSTÁTE NA TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY ZAHRADY ČECH, 
KTERÉ SE KONAJÍ OD 5.4. DO 9. 4., PAK NEZAPOMEŇTE V SOBOTU 8. 4. OD 
10 DO 17 HOD NAVŠTÍVIT JIŽ ŠESTÝ ROČNÍK VELIKONOČNÍHO JARMARKU 
ŘEMESEL A DOVEDNOSTÍ NA HRADĚ LITOMĚŘICE. 

Informační centrum Litoměřice

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 916 440
E-mail: info@litomerice-info.cz

www. litomerice-info.cz
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Střekovská rozhledna na Malém Sedle



EURO
REGION
TOUR
2017
17–18/3/2017

EUROCCENTRUMEUR
LONNEC NAD NISOUJABLO

www.eurocentrumjablonec.czww

Oteevírací doba:
00–18.00 / spá 10.0 so 9.00–13.00pá 10.

VSTUP P P ZDARMA

 17. ročník mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu

www.euroregiontour.cz

euroregion-tour2017-inzerceTIM.indd 2 15.12.2016 13:25:50
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Českolipské PEKLO je národní přírodní památ-

kou, které se nachází v údolí Robečského poto-

ka mezi městem Česká Lípa a obcí Zahrádky 

u České Lípy.  Toto maloplošné chráněné úze-

mí, vyhlášené již roku 1967, je především ceně-

no z biologického hlediska jako lokalita bohatá 

na ohrožené druhy rostlin (např. bledule jar-

ní, prvosenka vyšší, stulík žlutý) a živočichů 

(např. výr velký, ledňáček říční, skorec vodní). 

Pod ochranou je stezka v délce 4 km, procház-

ka údolím je velmi příjemná a nenáročná. 

Turistická naučná stezka Peklo začíná v okra-

jové části České Lípy v Dubici a vede národní 

přírodní památkou po červené trase přes osa-

du Karba s krásnými zachovalými roubenkami 

až do obce Zahrádky. Tato 4 km dlouhá trasa je 

určena pouze pro pěší turisty.

Město Česká Lípa nezapomíná ani na handica-

pované. Ve městě  je připraven informační sys-

tém, který umožní i nevidomým návštěvníkům 

projít a poznat historické centrum města a jeho 

pamětihodnosti.

Turistům slouží zvukové informační majáčky 

umístěné u významných objektů, exteriérové 

hmatové plány a reliéfní publikace zachycující 

některé českolipské pamětihodnosti. Na inter-

netových stránkách města je pro snadnější ori-

entaci umístěn zvukový popis trasy, který si lze 

stáhnout do mobilního telefonu. Návštěvníci 

mohou  při své cestě zavítat do Vlastivědného 

muzea a galerie a do Centra textilního tisku, kde 

jsou připraveny exponáty určené k dotýkání.

Informační systém pro zrakově postižené náv-

štěvníky České Lípy byl vytvořen za přispění 

prostředků státního rozpočtu České republiky 

z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Více informací naleznete na www.mucl.cz.

NAVŠTIVTE JARNÍ ČESKOU LÍPU A NEDALEKÉ ÚDOLÍ PEKLO, 
KDE NA JAŘE ROZKVÉTAJÍ TISÍCE BLEDULÍ A UŽIJTE SI 
JARNÍ ATMOSFÉRU V JEDINEČNÉM PROSTŘEDÍ.

JARO NA ČESKOLIPSKU
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Městský park hmatový plán

LIBERECKÉ VELIKONOCE 
NEJEN NA TRADIČNÍ TRHY SE MŮŽETE O LETOŠNÍCH VELIKONOCÍCH 
TĚŠIT VE DNECH 7. 4. AŽ 16. 4.. NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ ZAPLNÍ 
DESÍTKY STÁNKŮ A K VIDĚNÍ A POSLECHU BUDE BOHATÝ 
DOPROVODNÝ PROGRAM. 

7. 4.  14:00  Slavnostní zahájení Velikonoč-
ního trhu

   Pěvecký sbor Jitřenka, fl étnový 
soubor Altenzo, děti z MŠ Korálek, 
děti z MŠ Motýlek

7. 4. 16:00        Naštorc – koncert souboru příč-
ných fl éten

8. 4. 17:00  JARRET – koncert liberecké rock. 
skupiny

9. 4. 10:30 Pohádka o kohoutkovi s slepičce

 16:00 Pipi Band – dívčí pěvecké trio

10. 4. 16:00  MŠ Beruška, MŠ Čtyřlístek, 
MŠ Rolnička

 17:00  Křížaly – rockový koncert ZUŠ 
Jabloňová

11. 4.  16:00  MŠ Klíček, MŠ Jeřmanická, 
MŠ Kytička

 17:00 Červík Pepík – pěvecký sbor

12. 4.  16:00  MŠ Malínek, MŠ Lísteček, MŠ 
Motýlek

 17:00 Karolka – dětský pěvecký sbor

 17:30  Muzikanti z Liďáků – žáci 
hudebních kurzů

13. 4.  17:00  DNA Brothers – koncert liberec-
ké skupiny

15. 4. 17:00 Anežka Cvejnová & Imaginárium 

16. 4.  10:30 Jizera – folklórní soubor

7.–20. 4  „Velikonoce očima dětí“ – 
výstava mateřských škol v 1. a 2. 
patře historické radnice
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V galerii a kavárně Ve Věži v gotické Pražské bráně 

zahájí ve čtvrtek 9. března vernisáž s koncertem 

skupiny BA.FNU výstavu mladé výtvarnice Lenky 

Kahudy Klokočkové se symbolickým názvem Kvě-

ty a plody. Návštěvníky tak po dlouhých tmavých 

a mrazivých měsících inspiruje k radostnému 

těšení na barevnější část roku a zároveň otevře 

sérii koncertů Hudební jaro Ve Věži.

Tradičním vynesením Morany na Smrtnou nedě-

li 2. dubna defi nitivně skončí vláda zimy a s jarní 

energií se naplno rozběhne i nová turistická sezó-

na. Velikonoční jarmark s kulturním programem 

ve znamení lidových tradic zahájí 15. dubna na 

náměstí Míru letošní pravidelné farmářské trhy.

22. dubna pokračuje Hudební jaro Ve Věži festi-

valem Art Jam 2017 na téma Fenomén všestran-

nosti v umění. Hosty druhého ročníku festivalu 

budou autoři a interpreti, kteří se kromě hudební 

tvorby zabývají i dalšími uměleckými aktivitami: 

malbou, grafi kou a sochařstvím, divadlem, scéno-

grafi í i vlastní literární tvorbou. Kromě prezenta-

ce jednotlivých autorů budou součástí festivalu 

i tvůrčí workshopy pro děti i dospělé, autorské 

čtení či minimarket knih, hudebních nástrojů 

a uměleckých předmětů.

29. dubna ožije historické centrum města prv-

ní vinařskou akcí letošního roku. Tradiční Vin-

ná noc přináší výjimečnou příležitost ochutnat 

zejména mladá vína vynikajícího ročníku 2016 

od všech místních producentů na jednom mís-

tě. Návštěvníci tak mohou porovnat vína větších 

renomovaných výrobců s víny malovinařů, kteří 

s láskou zpracovávají měl-

nické hrozny jen pro vlast-

ní potřebu a potěšení.

MĚLNÍK NA JAŘE NEZAHÁLÍ
CELOROČNĚ OTEVŘENÉ STŘEDOVĚKÉ MĚLNICKÉ PODZEMÍ S UNIKÁTNÍ 
NEJŠIRŠÍ STUDNOU V ČESKÉ REPUBLICE NEZKLAME NÁVŠTĚVNÍKY ANI 
V PŘÍPADĚ PŘEDJARNÍHO ČI APRÍLOVÉHO POČASÍ. NOVĚ NAVÍC PŘIPRAVILO 
NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘEKVAPENÍ V PODOBĚ PŘEHLEDNÝCH INFORMAČNÍCH 
PANELŮ A MINIEXPOZICE HISTORICKÝCH HORNICKÝCH NÁSTROJŮ.

Pražská brána – galerie Ve Věži

Vinná noc
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Novinka

OBŘÍ RUBÍNOVÍ DRACI

a cesta za dračím pokladem

VÝLET PRO DĚTI
DO POHÁDEK

ČARODĚJE ARCHIBALDA I.

I DOSPĚLÉ

CELOROČNĚ 
NAVŠTIVTE NAŠE PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
OTEVÍRACÍ DOBA
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
soboty, neděle, prázdniny, svátky 10:00-17:00
KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ denně mimo pondělí 9:30-17:00
ČERVENEC, SRPEN denně 9:30 – 18:00
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
soboty, neděle, prázdniny, svátky 10:00 – 17:00
Předem objednané zájezdy kdykoliv po celý rok.

Mnoho
novinek

w w w. s t a re h ra d y. c z   
Te l. :  6 0 2  3 0 2  2 6 5
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Turistická sezóna v Českém ráji bude již po 

čtrnácté zahájena akcí Český ráj dětem. Koná 

se poslední dubnovou sobotu, tedy 29. 4. 2017 

a jak již název napovídá, je určena především 

rodinám s dětmi. Akce vychází z úspěšné celo-

roční turistické hry „Za pověstmi Českého ráje“. 

V letošním putování v okolí města Turnova si 

děti i dospělí vyzkouší své znalosti Českého ráje, 

setkají se s postavami z českorajských pověstí 

a za úspěšné splnění všech úkolů obdrží drobné 

ceny. V cíli pochodu, ve Sportovně rekreačním 

areálu Maškova zahrada, pak čeká na všechny 

bohatý kulturní program, který vyvrcholí pří-

jezdem krále Granáta s družinou a symbolické 

předání vlády nad pohádkovou krajinou. Bližší 

informace najdete na webových stránkách info-

centra (www.infocentrum-turnov.cz).

V dubnu své brány otevírá i většina památek 

Českého ráje a mezi nimi i hrad Valdštejn. 

Novinkou letošního roku bude výstava kostýmů 

z pohádek točených na Valdštejně a v okolí pod 

názvem „Za pohádkou na Valdštejn“. Kostýmy 

budou zapůjčeny přímo z Fundusu Barrandov. 

I v letošním roce se Valdštejn stane dějištěm 

mnoha zajímavých akcí, těšit se můžete i na 

divadelní představení „Bylo nás pět“. Podrob-

ný program a pozvánky najdete na webových 

stránkách hradu.

Regionální turistické informační centrum 
Turnov

náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 366 255-6
E-mail: info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz
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Hrad Valdštejn

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

www.hrad-valdstejn.cz

PROŽIJTE PŘÍJEMNÉ 
JARNÍ DNY NA TURNOVSKU

VYDEJTE SE NA TOULKY POHÁDKOVÝM KRAJEM, KTERÝ SE PRÁVEM NAZÝVÁ 
ČESKÝ RÁJ. 
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Pod rýmařovské muzeum spadá externí expozi-

ce pod širým nebem, volně přístupná v archeo-

logické lokalitě Hrádek (místo nejstaršího osíd-

lení) s geologickými exponáty jesenické oblasti 

a externí expozice „Dějiny textilnictví na 

Rýmařovsku“ v budově textilky Hedvy Brokát, 

s.r.o. Jsou zde vystaveny originály církevních 

brokátů, kravat či dochovaná, reinstalovaná 

pražská prodejna kravat ve stylu art deco.

Otevírací doba: květen–září
úterý + čtvrtek + sobota 9–12:00, 13–16:00

Na letošní sezónu se prostřednictvím komen-

tovaných prohlídek otevírá kostel Navštívení 

Panny Marie, lidově zvaný kaple V Lipkách. 

Tato mimořádná barokní památka pochází 

z roku 1714. Rozsáhlou malířskou výzdobu 

vytvořili olomoučtí malíři Ferdinand Naboth 

a Jan Kryštof Handke, jenž je autorem také 

oltářního obrazu.

Otevírací doba: květen–září (květen na zavolání) 
úterý + čtvrtek + sobota 9–12:00, 13–17:00

Město Rýmařov má řadu významných osob-

ností, dvěma z nich je věnována dlouhodobá 

expozice. O objeviteli roztroušené sklerózy 

a kolegovi Sigmunda Freuda – Ottu Marbur-

govi – se dozvíte v budově lékárny na náměstí 

Míru, na jejíž fasádě visí pamětní deska. Gale-

rie Marie Kodovské zase představuje význam-

nou art brut malířku a básnířku, a to přímo 

v domě, ve kterém umělkyně žila od roku 1946 

do roku 1992. 

Více informací na:

WWW.MUZEUMRYMAROV.CZ
WWW.RYMAROV.CZ

RÝMAŘOVSKÁ HISTORIE
MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV NABÍZÍ DLOUHODOBOU EXPOZICI PŘEDSTAVUJÍCÍ 
HISTORII MĚSTA RÝMAŘOVA OD STŘEDOVĚKU PO 19. STOLETÍ. SOUČÁSTÍ 
EXPOZICE JE TAKÉ ČÁST O TEXTILNICTVÍ A HUTNICTVÍ, STEJNĚ JAKO GEOLOGIE 
JESENICKÉ OBLASTI. PO PROHLÍDCE EXPOZICE SI V GALERII OCTOPUS MŮŽETE 
PROHLÉDNOUT I KRÁTKODOBOU VÝSTAVU, PŘEVÁŽNĚ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. 

Stálá expozice muzea

Expozice Hedva Brokát
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Na území, které zahrnuje 2/3 Karlovarského kra-

je, najdete rozmanité geologické a přírodní bohat-

ství.  Díky němu bylo území vždy známé zejména 

těžbou nerostných surovin. Oblast Slavkovského 

lesa proslula mimo jiné těžbou cínu. Zájemce 

dnes může navštívit středověký cínový důl Jero-

ným, který byl v roce 2008 prohlášen Národní kul-

turní památkou, díky dochovaným autentickým 

stopám po těžbě tehdejší technikou, především ze 

16. století. Další velmi významnou oblastí, kde se 

těžilo rozmanité bohatství nitra Země jsou Krušné 

hory. Při toulkách krušnohorskou krajinou najde 

turista celou řadu dochovaných důkazů těžby. 

Mezi nejvýznačnější lokality patří Jáchymov. Měs-

to se navždy proslavilo nejen exploatací stříbra, 

uranu a dalších barevných kovů, ale také jako nej-

starší radonové lázně na světě. Málokdo také ví, 

že Jáchymovsko je nejbohatším mineralogickým 

nalezištěm světa. V současné době je zde otevřena 

pro veřejnost Štola č. 1 a muzeum v bývalé Králov-

ské mincovně. Dávnou těžební činnost v jihozá-

padní části Krušných hor dále prezentují hlubin-

ný důl Muricius na Hřebečné a Štola Johannes 

na Zlatém kopci nedaleko Božího Daru. Význam-

ným tématem Geoparku je lázeňství a minerální 

prameny. Tzv. Lázeňský trojúhelník, vymezený 

městy Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Láz-

ně, patří mezi naše nejznámější lázně. Území Geo-

parku, zvláště oblast Slavkovského lesa a chebské 

pánve je prošpikována minerálními prameny. 

Některé z nich se prodávají jako známé minerál-

ky. Komorní a Železná hůrka jsou naše nejmladší 

sopky, činné ještě na přelomu třetihor a čtvrtohor. 

Časté zemětřesení, jejichž epicentrum se nachází 

v chebské pánvi, se také mimo jiné připisuje prá-

vě postvulkanické činnosti. „Venkovní“ přírodní 

expozici vhodně doplní muzea Geoparku, kde se 

dozvíte další zajímavé informace z historie dané 

oblasti. Hornické muzeum v Krásně nabízí kromě 

stálé expozice také svezení důlním vláčkem. Další 

informace obdrží zájemce na informačních cen-

trech Geoparku, kde je možné získat další infor-

mační materiály o Geoparku Egeria.

www.geopark.cz

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA
– Tajemství nitra Země

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA JE UKÁZKOVÝM ÚZEMÍM S PROJEVY STOVKY 
MILIÓNŮ LET TRVAJÍCÍCH GEOLOGICKÝCH PROCESŮ PODÉL VÝZNAMNÉ 
STRUKTURY TZV. OHERSKÉHO RIFTU. GEOLOGICKOU PESTROST ÚZEMÍ POD-
TRHUJÍ LOŽISKA HNĚDÉHO UHLÍ, KERAMICKÝCH SUROVIN, RUD A DRAHÝCH 
KOVŮ. KROMĚ MNOHA VZÁCNÝCH NEROSTŮ SE ZDE NACHÁZEJÍ MINERÁL-
NÍ PRAMENY I DALŠÍ GEOLOGICKÉ FENOMÉNY, AŤ JIŽ TO JSOU BUBLAJÍCÍ 
MOFETY NEBO SLABÁ ZEMĚTŘESENÍ. MNOHO MÍST JE CHRÁNĚNO JAKO PŘÍ-
RODNÍ A TECHNICKÉ PAMÁTKY.
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Vysoký kámen

Národní geopark Železné hory se rozkládá na plo-

še 777 km2 a zahrnuje Železné hory spolu s jejich 

okrajovými částmi. Největším sídlem je královské 

věnné město Chrudim, odkud se můžete vypravit 

za poutavými příběhy o zkamenělinách, minerá-

lech, sopkách, ale i příbězích o osidlování krajiny 

a třeba i tragické historii Ležáckých kameníků.

Brána do pravěku
Kdo by neměl rád dinosaury? I ty u nás najdete. Ve 

východní části geoparku, u pískovcových skalních 

měst Toulovcových Maštalí, se nachází brána do 

pravěku, kde se můžete vydat po stopách vývoje 

života. Dotkněte se trilobita nebo mamuta a vyko-

pejte si prvního českého dinosaura. To vše lze 

spojit s návštěvou pohádkového zámku v Nových 

Hradech, skalních obydlí ve Zderazi nebo pískov-

covým labyrintem Toulovcových Maštalí.

Lomy odkrývají svou historii
Na území geoparku se nacházelo více než 500 

lomů. Řada z nich dnes již neexistuje, ale mno-

ho je jich v krajině dosud patrných. A právě po 

nich se můžete vydat a pátrat po historii dobývá-

ní kamene. Lomy v Horkách u Skutče jsou pro-

pleteny naučnou stezkou, která vás vtáhne o sto 

let zpátky, lom v Brlohu je zase jak stvořený pro 

romantiky. A pokud máte rádi činné lomy, pak 

se projděte kolem toho prachovického, kde vede 

naučná stezka odhalující skrytá tajemství největ-

šího činného lomu v geoparku.

Živá geologie
Více než kde jinde se právě v našem geoparku 

projevuje propojení geologie s živou přírodou. 

Romantická údolí Doubravy u Bílku nebo Chru-

dimky pod Nasavrky odhalují původní divočinu, 

která má své kouzlo v každém ročním období. 

Procházky rozlehlými bučinami kolem zříceniny 

hradu Lichnice zase ukazují barevné možnosti 

přírody. A kdo by neznal Seč. Rozlehlou přehradu, 

nad kterou se tyčí zbytky hradu Oheb.

Národní geopark Železné hory nabízí poznání - 

přírody, ale i sama sebe. 

Více o geoparku a jeho sezónních aktivitách na 

www.geoparkzh.cz.

Unikátní výprava do historie planety Země 
– NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY
TAJEMNÉ VÝPRAVY DO HISTORIE LÁKAJÍ NEJEN MALÉ DĚTI, ALE I DOSPĚLÉ. 
KDYŽ SE VŠAK ŘEKNE HISTORIE, VŠICHNI SI PŘEDSTAVÍ DOBU VZDÁLENOU 
MAXIMÁLNĚ PRVNÍ STOVKY LET. NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO GEOPARKU ŽELEZNÉ 
HORY SE VŠAK MŮŽETE VYDAT ZA HISTORIÍ STAROU TÉMĚŘ 700 MILIÓNŮ 
LET, ZA HISTORIÍ PLANETY ZEMĚ, ZA HISTORIÍ VÝVOJE ŽIVOTA.
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Údolí Doubravy
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Geoparky vznikají na základě dobrovolné spo-

lupráce různých subjektů v daném území, 

v úzké spolupráci se státní ochranou přírody, 

které chtějí navázat na místní tradice a přírodní 

podstatu regionu se zvláštním zřetelem ke geo-

logickému dědictví. Cílem je chápat kraj jako 

harmonický celek a ukázat jej tak nejen svým 

obyvatelům, ale hlavně návštěvníkům.

Rada národních geoparků je hlavním koordi-

načním orgánem národní sítě geoparků. Členy 

Rady jsou zástupci významných odborných 

geologických, památkových institucí, univerzit 

a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionál-

ní rozvoj. Rada rozhoduje o zařazení území mezi 

národní geoparky a napomáhá v jejich činnos-

tech.

Více o geoparcích: 

WWW.NARODNIGEOPARKY.CZ

Co si představit pod pojmem NÁRODNÍ GEOPARK?
TERMÍN GEOPARK OZNAČUJE ÚZEMÍ, KTERÉ POSKYTUJE OBRAZ O GEOLO-
GICKÉM VÝVOJI ZEMĚ A UKAZUJE VLIV MÍSTNÍHO PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ 
NA EKONOMICKÝ A KULTURNÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI. VZNIKÁ V REGIO-
NU, JEHOŽ GEOLOGICKÁ STAVBA UMOŽŇUJE ZAJÍMAVOU INTERPRETACI 
GEOLOGICKÝCH PROCESŮ A KDE SE VYTVOŘÍ FUNKČNÍ INFRASTRUKTURA 
Z MÍSTNÍCH SKUPIN, PODPORUJÍCÍ TRADIČNÍ I NOVÉ GEOTURISTICKÉ 
AKTIVITY. 

A jak může vypadat taková návštěva geoparku? 

Co třeba zavítat do moderního Muzea kamenic-

tví v Mrákotíně, kde se kromě mnoha faktů týka-

jících se převážně těžby místní žuly nachází také 

autentický kamenický přístřešek se štontem, 

kamenické boty, zaprášený klobouk či kalendář 

s obrázky dívek a žen, které si všichni kamení-

ci dávali na zeď. Dále doporučujeme návštěvu 

hradu Roštejn, který se skrývá v lesích na skal-

natém vrchu nedaleko obce Doupě, telčské pod-

zemí, venkovní geoexpozici u Roštejnské obory, 

horolezecké centrum volnočasových aktivit 

a turistiky Panský dům (Telč) a další. Pro milov-

níky pohybu v přírodě je možné udělat si pro-

cházku po naučné stezce s bee-tagy, která vede 

od hradu Roštejn přes Míchovu skálu (symbol 

Geoparku Vysočina) až na horu Javořici. 

Pestrý celoroční program dotváří různorodé 

kulturní akce, jako například „Balóny nad 

Telčí“, letní hudební festival „Prázdniny v Tel-

či“, výletní jízdy historického parního vlaku 

„Léto s párou“, závody dračích lodí na Štěpnic-

kém rybníku, historické slavnosti Zachariáše 

z Hradce a Kateřiny z Valdštějna, Silvestrovský 

výstup na Javořici, tradiční farmářské trhy, 

charitativní zářijová cyklojízda „Na kole dětem 

Vysočinou“ a další.

Do budoucna se nabízí řada projektů, které 

by mohly být realizovány za podpory místních 

obyvatel a dalších subjektů. Jedná se napří-

klad o širokou spolupráci se školami, rozšíření 

nabídky propagačních materiálů, tvorba inter-

pretačního střediska, tvorba univerzity třetího 

věku, výstavba rozhledny na hoře Javořice, 

vytvoření sítě geoprůvodců, výstavba stezky 

v korunách stromů, pořádání exkurzí, worksho-

pů a dalších edukačně vzdělávacích akcí pro 

širokou veřejnost. 

Ukázkou konkrétní akce je projekt „Žijeme pří-

rodou v Geoparku Vysočina aneb Netradičně 

do přírody“, který je spolufi nancován Krajem 

Vysočina z Fondu Vysočiny. V rámci tohoto pro-

jektu se geopark zaměří na spolupráci s dětmi 

a studenty z MŠ a ZŠ a VŠ. Vzniknou tak pro-

pagační materiály a vzdělávací programy, kte-

ré budou mít za cíl pěstovat v dětech pozitivní 

vztah k přírodě. 

Další informace: 
www.telc.eu; www.region-vysocina.cz;
http://www.e-collegium.cz/web/region-renesance; 
http://geoparkvysocina.cz/cs/

GEOPARK VYSOČINA
VYSOČINA PATŘÍ MEZI EKOLOGICKY NEJZACHOVALEJŠÍ ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY. SPECIFICKÁ KRAJINA, GEOLOGIE, PŘÍTOMNOST OJEDINĚLÝCH 
BIOTOPŮ, ŽIVOČICHŮ, SKAL A RAŠELINIŠŤ, DLOUHODOBÁ KAMENICKÁ 
TRADICE, BOHATÁ KULTURA A HISTORIE A ZAHRNUTÍ MĚSTA TELČE S JEHO 
PAMÁTKAMI UNESCO, TO JSOU CHARAKTERISTICKÉ PRVKY GEOPARKU 
VYSOČINA, DÍKY KTERÝM SE TOTO 204,86 KM2 ROZSÁHLÉ ÚZEMÍ OBLASTI 
ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY ZAŘADILO JAKO OSMÉ V POŘADÍ DO SÍTĚ 
NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

Mikroregion Telčsko

nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 223 235
Mob.: +420 778 412 690
E-mail: telcsko@telcsko.cz

www.geoparkvysocina.cz
www.telcsko.cz

•
KO

N
TA

K
T

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH ••

TE
X

T 
A

 F
O

TO
:  

M
IK

R
O

R
EG

IO
N

 T
EL

ČS
KO

Javořice – vrchol (838 m.n.m.)

Míchova skála – 773 m.n.m.

Muzeum kamenictví –Mrákotín
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Brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče
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Velký Blaník je však znám především díky pověsti 

o spícím vojsku, jejíž kořeny sahají do 15. století. 

V 19. století se stala tato pověst i hora Blaník jed-

ním z českých národních symbolů.

Jedná se o oblast geologicky velmi zajímavou 

a pestrou, vhodnou pro geoturistiku. Již v roce 

2014 získalo území titul Národní geopark. Náv-

štěvníci geoparku mají možnost poznat na řadě 

lokalit skutečný geologický základ našeho úze-

mí. 

Ke Kraji blanických rytířů neodmyslitelně pat-

ří městečka, vesnice a samoty, které si dodnes 

zachovaly svůj původní ráz typický pro střední 

Čechy. Jsou součástí půvabné mozaiky krajiny 

doplněné řekou Blanicí, celou řadou potoků, 

rybníků a rybníčků, lesy, remízky, poli a lou-

kami. Před 1 miliardou let byste našli na místě 

Kraje blanických rytířů mělké moře.

Jak se dostat do geoparku na kole?
Na kole s dětmi zámeckým parkem Konopiště, 

Český Šternberk – Louňovice pod Blaníkem, 

Český Šternberk – Postupce, Okolo řeky Sáza-

vy, Posázaví z Českého Šternberka do Týnce 

nad Sázavou, Zruč nad Sázavou – Davle, Vlašim 

– Český Šternberk.

WWW.BLANIK.NET

GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
NA VRCHOLKU VELKÉHO BLANÍKU, V MÍSTECH, KDE DNES STOJÍ ROZHLEDNA, 
KTERÁ SKÝTÁ NÁVŠTĚVNÍKŮM ROMANTICKÝ POHLED NA ZDEJŠÍ KRAJINU, 
JSOU POZŮSTATKY KELTSKÉHO HRADIŠTĚ, JEHOŽ HISTORIE SAHÁ AŽ DO 
5. STOLETÍ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. 

Hlavním mottem Geoparku Ralsko je „Krajinou 

zaniklých obcí, železné rudy a pískovce bez bari-

ér“, jenž vyjadřuje hlavní přírodní a kulturní 

fenomény oblasti. Poznávání bez bariér zname-

ná zpřístupnění území lidem všech věkových 

a sociálních kategorií a zachování tohoto území 

pro širokou veřejnost v rámci udržitelného ces-

tovního ruchu. Reliéf oblasti vybízí k poznávání 

krajina ze všech úhlů pohledu a díky své nená-

ročnosti je přístupný i pro návštěvníky s ome-

zením pohybu.

V loňském roce získal Národní geopark Ralsko 

certifi kát a členství v Národní radě geoparků 

ČR.

WWW.GEOPARKRALSKO.CZ

NÁRODNÍ GEOPARK RALSKO
NÁRODNÍ GEOPARK RALSKO LEŽÍ NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO VOJENSKÉHO 
PROSTORU RALSKO. ZABÍRÁ ÚZEMÍ 294 KM2. JE TO KRAJ, KAM SE VRÁTILA 
DIVOČINA. MEZI TŘEMI STŘEDOVĚKÝMI HRADY RALSKO, BEZDĚZ A DĚVÍN SE 
V NEKONEČNÝCH BOROVÝCH LESÍCH SKRÝVAJÍ ROMANTICKÁ ZÁKOUTÍ. 

Geopark Český ráj nabízí 35 cyklistických tras, 

které se klikatí rozmanitou krajinou. Pokud 

nechcete jet na vlastní pěst, ale v doprovodu geo-

průvodce, můžete využít nabídky geoparku.

Do seznamu sítě evropských geoparků pod pat-

ronaci UNESCO byl zařazen v roce 2005. Území 

geoparku bylo v průběhu posledních vice než 500 

milionů let historie Země opakovaně dnem moři 

se sopečnou činností. Spolu s pohyby bloků zem-

ské kůry proběhla vrásnění hor a přeměny hor-

nin. Na zemsky povrch působily přírodní síly jako 

vítr, voda, mraz, slunce a další. Výsledkem jejich 

činnosti je krajina s divokými skalami, bývalými 

sopkami, řekami, lesy, loukami a rybníky.

Geopark Český ráj nabízí návštěvníkům osm 

venkovních expozic, jejichž společným tématem 

je příběh kamene. Místní akční skupina „Obec-

ně prospěšná společnost pro Český ráj“ vybudo-

vala odpočinkové místo v Kacanovech s expozici 

věnovanou pískovci. Další body poskytuji infor-

mace o sopečném vrchu Vyskeř. 

V Olešnici se věnuji okolní krajině, která vznik-

la mezi pískovci a čediči. Místní akční skupina 

„Brána do Českého ráje“ v expozici v Libuni 

seznamuje s nepředstavitelně dlouhým geologic-

kým časem, v Nove Pace se zkamenělými prvo-

horními rostlinami a v Tatobitech s významem 

zpracování kamene. 

Zveme vás k návštěvě expozic, množství zajíma-

vostí, protože každý kámen má svou bohatou 

historii a minulost.

NÁRODNÍ GEOPARK ČESKÝ RÁJ
GEOPARK ČESKÝ RÁJ PŘINÁŠÍ OBRAZ O GEOLOGICKÉ HISTORII 
ZEMĚ V PRŮBĚHU NĚKOLIKA TISÍCILETÍ. ÚZEMÍ O ROZLOZE 750 KM2 ZAHR-
NUJE PESTROU ŠKÁLU GEOLOGICKÝCH FENOMÉNŮ, PALEONTOLOGICKÉ, 
MINERALOGICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY I HISTORICKÉ PAMÁTKY.

WWW.GEOPARK-CESKYRAJ.CZ
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Rok 2013 byl prvním rokem, kdy v Beskydech 

odstartovala anketa Cena cestovního ruchu 

v kategorii Nejlepší turistický produkt. Tím se 

stala tehdy nově vybudovaná rozhledna na Vel-

kém Javorníku.

Vystoupejte po 106 schodech a žasněte. Tak 

úchvatný pohled na hřeben s Lysou horou i Rad-

hoštěm, na Moravskou bránu s Ostravou i na 

Jeseníky v dáli se vám jen tak nenaskytne. Roz-

hledna Velký Javorník na stejnojmenném kopci 

o nadmořské výšce 918 m.n.m. je pojata jako ori-

ginální dřevostavba navazující na typickou míst-

ní frenštátsko-rožnovskou architekturu. Díky ní 

budete mít Beskydy jako na dlani. A nejen ty. 

Za příznivého počasí i Malou a Velkou Fatru, 

Roháče a Belianské Tatry. Tisíce návštěvníků 

ročně se tak vydá na téměř 26 metrů vysokou 

rozhlednu, která má dvě vyhlídkové plošiny, při-

čemž první podlaží je obloženo ve stylu valašské 

roubené stavby. A jedním z návštěvníků můžete 

být i vy! Vydejte se na ní kdykoliv, rozhledna je 

celoročně přístupná a vstupné zdarma.

O rok později ohodnotila odborná porota jako 

nejlepší turistický produkt v Beskydech za rok 

2014 TOP dětský letní a zimní park na Bílé. 

Právě zde si užijete den s dětmi ve velkém sty-

lu, na Bílé je to prostě dětský ráj, odkud se jim 

večer nebude chtít ani odcházet. Tento park 

najdete ve skiareálu Bílá a je svým zaměřením 

a vybavením jedinečným na celé Moravě. Děti se 

vyřádí na tubingové dráze, trampolínách, skáka-

cích hradech nebo kolotočích. Ty nejlepší hrady 

z písku vytvoří na obřím pískovišti, vyzkouší si 

život indiánů v indiánské vesnici, zahrají mini-

golf, zajezdí si na kolech a koloběžkách a vy 

jako rodiče si odpočinete v odpočinkové zóně. 

A pokud jim i to vše bude málo, mohou se vydat 

na pašeráckou stezku nebo navštívit oboru 

s divokou zvěří.

Letní park je možné navštívit od jara do pod-

zimu, v zimě se park mění na zimní dětský 

park, který je jedním z nejvybavenějších dět-

ských lyžařských parků nejen na Moravě, 

ale také v celé České republice. Využívat ho 

můžete s ratolestmi sami nebo s instruktory. 

Díky spoustě zábavných prvků a pomůcek od 

zvířatkové výzdoby přes podjezdy pod obry 

i trpaslíky až po šmoulí domeček bude lyžo-

vání bavit mnohem více. Pro chvíle odpočinku 

a svačinku jsou zde přichystány outdoorové 

vaky a lavičky. Můžete se tak v klidu vyhřívat 

na sluníčku a užívat pohody na horách.

Zatím v posledním ročníku si Cenu cestovního 

ruchu v kategorii Nejlepší turistický produkt 

v Beskydech odnesla Naučná stezka Beskyd-

ské nebe. 

Díky této naučné stezce se zase areál Horeček stal 

atraktivní odpočinkovou lokalitou nejen pro oby-

vatele města, ale i jeho návštěvníky. Vydejte se tak 

za životem obyvatel stromů, kteří žijí ve zdejších 

korunách stromů.  Naučná stezka v sobě zahrnu-

je expozici siluet dravců pod zastřešením pódia 

amfi teátru, dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčá-

ku s expozicí Život v korunách stromů a dalších 

šest zastavení v rámci celé lokality Horeček. Pro-

jděte se „Bosým chodníčkem“, zazvoňte na zvon 

ve Zvoničce Strážkyně Beskyd, napijte se z Mařen-

činy studánky a poznejte život Břetislava Bartoše. 

Nejatraktivnější část celé naučné stezky je však 

85 metrů dlouhý vzdušný chodník, který je ve tva-

ru podkovy a na 6 zastaveních se tak seznámíte 

s životem obyvatel korun stromů. 

V roce 2016 byl poprvé vyhlášen i vítěz kategorie 

Nejlepší turistický počin. V této kategorii vyhrála 

nově vybudovaná Bezručova chata na Lysé hoře. 

Protože snad žádný jiný vrchol v České republice 

nemá tolik věrných a stále se vracejících turistů, 

vyrostla na jejím vrcholu její replika, která vyho-

řela v roce 1978. A díky intenzivnímu úsilí desítek 

nadšenců z Klubu českých turistů se tak po 37 

letech mohli turisté do ní vrátit. 

A který produkt bude nositelem Ceny cestov-

ního ruchu za rok 2016 a který letos můžete 

v Beskydech navštívit? Dozvíte se v dalším čísle 

magazínu TIM. A my budeme u toho, protože náš 

časopis se stal partnerem  6. ročníku Fóra ces-

tovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valaš-

sko s názvem Image-Impulsy-Inspirace-Beskydy 

2017, kde vyhlášení vítěze proběhne.

Cenu cestovního ruchu vyhlašuje Destinační manage-
ment turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o. p. s. 
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CENOU CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI BESKYDY-VALAŠSKO SE 
JIŽ PYŠNÍ NĚKOLIK SUBJEKTŮ, KTERÉ SVOU ORIGINALITOU, SLUŽBAMI 
A ATRAKTIVNOSTÍ ZAUJALY NÁVŠTĚVNÍKY BESKYD. PŘEDSTAVUJEME VÁM 
JEJICH VÝHERCE, O JEJICH KVALITÁCH SE UŽ PŘESVĚDČÍTE SVOU NÁVŠTĚVOU 
BESKYD.

DO BESKYD ZA NEJLEPŠÍMI 
TURISTICKÝMI PRODUKTY

2015

2015

2013

2014

WWW.BESKYDYPORTAL.CZ

Turisté se díky nadšencům mohli vrátit 

po 37 letech do nové Bezručovy chaty.

Vystoupejte po 106 schodech a žasněte nad úchvatným pohledem na 

hřeben s Lysou horou i Radhoštěm.

Užijte si den s dětmi ve velkém stylu,na Bílé je to prostě dětský ráj!

Vydejte se za životem obyvatel stromů, kteří žijí ve zdejších korunách stromů.



HRADEC KRÁLOVÉ
��. – ��. �. Divadlo Evropských regionů a Open Air program  

�. – �. �. Königgrätz �	�� – vzpomínkové akce na jednu 
z největších bitev ��. století


. – �. �. Rock for People
festival zaměřený na rockovou a populární hudbu

�. – �. �. Czech International Air Fest CIAF
mezinárodní letecká přehlídka

��. – �
. ��. Jazz jde městem / Jazz Goes to Town
mezinárodní jazzový festival

CHEB
�. �. Špalíčekfest – hudebně-zábavný festival

�
. – ��. �. Chebské dvorky
přehlídka uměleckých projektů v chebských dvorcích 

�
. – ��. �. Letecký den Cheb ����
oslavy ��� let prvního vojenského letiště v republice

��. – ��. 	. Valdštejnské slavnosti
��. ��. Grand Prix Cheb ���� – mezinárodní taneční soutěž

JINDŘICHŮV HRADEC
��. �. Přes kopec na Hradec aneb

Jindřichohradecký pedál
zahájení turistické sezóny 

�. – �. �. Dny města Jindřichův Hradec
městské slavnosti 

��. �. – �. 	. TOP týden – koncerty, pouť Porcinkule,
fotografování v kostýmech

�
. – ��. 	. DO klobouku – festival pouličního umění
��. 	. Opera na III. nádvoří st. hradu a zámku

Giuseppe Verdi – Aida

KUTNÁ HORA
��. 
. Kutnohorský majáles 

��. – ��. �. Operní týden
�
. – ��. �. Královské stříbření Kutné Hory – historická slavnost 

červenec – srpen Kutnohorské léto
celoprázdninový kulturně zábavný festival 

��. – ��. 	. TyjátrFest 

LITOMYŠL
��. – ��. 
. Zahájení �. Litomyšlské lázeňské sezóny

lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy 
��. – ��. �. Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové

víkend plný vůní a chutí 
��. �. – �. �. ��. Smetanova Litomyšl

a ��. Smetanova výtvarná Litomyšl 
�. �. – �	. 	. Toulovcovy prázdninové pátky

každý pátek pohádka a koncert 
��. �. – �. ��. ArchiMyšl ���� – Světový den architektury 

POLIČKA
��. – ��. 
. Polička Jazz ���� – víkend plný jazzové muziky,

divadlo, kino a fotografie s jazzovou tématikou
�. – �	. �. Martinů Fest – festival klasické hudby věnovaný 

Bohuslavu Martinů
��. – ��. �. Poličské Rockoupání – rockový hudební festival 

na poličském koupališti
�	. – ��. 	. Festival Polička ��� – multižánrový festival 
��. – ��. �. Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy

Česká inspirace
města plná života  ����

navštivte 
osm

z nejkrásnějších 
českých 
měst!

www.ceskainspirace.cz

TŘEBOŇ
�. – �. �. ANIFILM – mezinárodní festival animovaných filmů 

��. �. Otevírání lázeňské sezóny
��. �. – �. �. Okolo Třeboně – multižánrový festival 

červenec a srpen �� let studia Bratři v triku
výstava v domě Štěpánka Netolického 

�
. – ��. �. Historické slavnosti Jakuba Krčína

TELČ
��. �. Folklor v máji – setkání folklorních souborů

nejen z Vysočiny a řemeslný trh
�
. – ��. �. Mezi dvěma branami – retro závod automobilů

po kdysi slavné trati Mezi dvěma branami
��. – ��. �. Francouzsko-česká hudební akademie 
�	. – ��. 	. Historické slavnosti Zachariáše

z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
snoubení renesance s barokem 

�	. �. – ��. 	. Prázdniny v Telči – vícežánrový festival
koncerty, divadla, výstavy, nokturna
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Historické centrum města je lemováno měšťan-

skými domy s renesančními a barokními štíty. 

Nejvýznamnějším objektem na náměstí je stará 

radnice. Pohled z jejího ochozu skýtá obrázek 

malebného města a okolní krajiny. V domě Ště-

pánka Netolického najdete expozici historie 

rybníkářského řemesla. V empírovém Divadle 

J. K. Tyla je jedna z nejstarších dochovaných 

měšťanských opon. Renesanční zámecký kom-

plex byl honosným sídlem rodu Rožmberků. 

Poslední odpočinek dalším majitelům Třeboně 

- Schwarzenbergům - poskytla unikátní Schwar-

zenberská hrobka na jihovýchodní straně rybní-

ka Svět. Augustiniánský klášter, založený v polo-

vině 14. století jako centrum české vzdělanosti 

a kultury na jihu Čech, přiléhá ke kostelu sv. Jiljí 

a Panny Marie Královny. Kostel se může pyšnit 

jednou z prvních staveb dvoulodní baziliky se 

sloupořadím uprostřed v Evropě a také unikátní 

gotickou Třeboňskou madonou. První třeboň-

ské lázně postavil v roce 1883 u Zlaté stoky uči-

tel Václav Hucek. Hlavní léčivý zdroj - slatina - se 

využívá dodnes. Léčebné i relaxační pobyty nabí-

zejí Bertiny lázně a Lázně Aurora. Třeboňské 

rybníky Svět a Rožmberk, historické centrum 

města, Zlatá stoka, Nová řeka a část Staré řeky 

jsou nominovány k zápisu na Seznam světového 

dědictví UNESCO. Světová je Třeboň i zastoupe-

ním sídel hned několika vědeckých institucí, kte-

ré rovněž otevírají brány veřejnosti. 

Prožijte sladké jarní probuzení i opojné léto 

v Třeboni! 

TIPY 2017 
8.–17. 4. Amarylis na zámku 
2 –7. 5.  Anifi lm – mezinárodní festival animova-

ných fi lmů 
20. 5.  Třeboňská šlapka – zahájení cyklistické 

sezóny 
27. 5. Otevírání lázeňské sezony 
3. 6. Dračí Svět 2017 – závody dračích lodí 
10. 6.  Vítání léta s Mildou Dubulíkem – slavnost 

pro děti 
24. 6. Svatojánská barokní slavnost 
30. 6.–3. 7.  Okolo Třeboně – multižánrový hudeb-

ní festival 
10.–15. 7.  Třeboňská nocturna – mezinárodní 

hudební festival 
14.–15. 7.  Historické slavnosti Jakuba Krčína 

– jubilejní 20. ročník 
5. 8. Lázeňská Třeboň 
8.–9. 8. Mezinárodní jazzová setkání 
12. 8. Myslivecká Třeboň 

WWW.ITREBON.CZ 
WWW.MESTO–TREBON.CZ

TŘEBOŇ – perla v rybniční krajině
TŘEBOŇ – MĚSTO KULTURY, HISTORIE A LÁZEŇSTVÍ, KRAJ DVOJÍHO NEBE. 
MĚSTO S ATMOSFÉROU DOB ROŽMBERSKÝCH I MÍSTO S MODERNÍM ZÁZEMÍM. 
NABÍZÍ VZRUŠENÍ I KLID, DOBRODRUŽSTVÍ I ODPOČINEK A SPOUSTU 
NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ. 
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Poličská radnice patří mezi tři nejvýznamněj-

ší barokní radnice v zemi. V budově radnice si 

mohou návštěvníci prohlédnout barokní kapli sv. 

Františka Xaverského, jež prostupuje dvěma pat-

ry a dodnes je v úplnosti dochována její původní 

výzdoba. Galerie v radnici nabízí k prohlídce sbír-

ky starého a moderního umění.

Morový sloup Neposkvrněného početí Panny 

Marie je vysoký 22 metrů, byl vytvořen v letech 

1727–31 jako dík za ochránění města před 

morem. Nenalezlo by se mnoho mariánských 

sousoší v Čechách a snad i ve střední Evropě, kte-

ré by mohly s poličskou skupinou soch soutěžit 

dramatičností i bohatou výstavbou. 

Tip a doporučení:
Využijte k prohlídce Poličky nové-

ho průvodce pro děti „Poznej 

město Polička“. V barevné kníž-

ce plné obrázků, kvízů, pověstí 

a doplňovaček, najdou děti i jejich rodiče infor-

mace o městě Polička, a to hravou a zábavnou 

formou. Materiál zpracovala a ilustrovala malířka 

Veronika Balcarová. 

Celou knížku spojuje obrázek poličských hradeb 

a až na poslední dvojstránce vyluštíte tajenku. 

Tedy, pokud správně doplníte písmenka a zařa-

díte je podle tvaru kamenů v hradbách. Hledejte 

odpovědi na otázky: „Kolik měřil poličský loket?“ 

„Jak se nazývá průchod v hradbách pro pěší?“ 

Vymyslet můžete jméno i pro dosud neobjevenou 

příšeru, která možná žije na dně poličského ryb-

níka. 

Užijte si Poličku jinak – barevně a hravě! Materiál 

pro děti k dostání v poličském IC nebo v Centru 

Bohuslava Martinů. 

WWW.POLICKA.ORG
WWW.CBMPOLICKA.CZ

BAROKNÍ POLIČKA
MĚSTO POLIČKA VÁS ZVE NA JARNÍ VÝLET K PROHLÍDCE SVÝCH 
BAROKNÍCH SKVOSTŮ. VŠE NAJDETE NA JEDNOM MÍSTĚ, A TO 

V SAMÉM CENTRU NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ. ZDE MŮŽETE OBDIVOVAT 
BAROKNÍ RADNICI, MARIÁNSKÝ MOROVÝ SLOUP A BAROKNÍ KAŠNY, TO VŠE 
JE ZAŘAZENO NA SEZNAM NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ČR. 
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Svátky jara a zahájení turistické sezóny budou 

v Telči parádní již proto, že město slaví význam-

né výročí, které je spojeno s množstvím akcí 

a výstav, otevřením Státního zámku v Telči, 

Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Telč, Měst-

ské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, 

Muzea techniky, Telčského domu, rozhledny …

Malebné město uprostřed Českomoravské 

vrchoviny nabízí návštěvníkům živé setkání 

se všemi stavebními slohy minulého tisíciletí. 

Představuje jedinečně zachovaný architektonic-

ký komplex, jemuž dominuje renesanční zámek 

a náměstí.

Navštivte některou z našich Top akcí: 
30. 3. 
Konference UNESCO na Státním zámku v Telči
Slavnostní setkání a představení aktivit v roce 2017 
k 25. výročí zápisu Telče na Seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO a k 45. výročí 
podpisu Úmluvy o ochraně světového dědictví kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO.

Zahájení jarní sezóny v Telči
8. 4. –  Vítání svátků jara s tradičním předváděním 

řemesel 
7.–9. 4. – Velikonoční výstava zahrádkářů
15. 4. – Velikonoční jarmark Sdílení
17. 4. –  Velikonoční obchůzka s folklorním souborem 

Podjavořičan 

Z našich mnoha dalších krásných programů vybíráme: 
8. 4.
Vítání svátků jara na náměstí Zachariáše 
z Hradce – zahájení jarní sezony s místními horác-
kými folklorními soubory a tradičním předváděním 
řemesel

22. 4.
Mesiáš – Oratorium G. F. Händela, účinkuje Muzika 
Animata z Třebíče. Koncert v barokním kostele Jmé-
na Ježíš k Mezinárodnímu dni památek a sídel

6. 5. 
Veteránská revue – Vvýstava historické doprav-
ní techniky s doprovodným programem na náměstí 
Zachariáše z Hradce.
Spolek telčských velocipedistů, www.velocipedy-telc.cz

20. 5. 
Folklor v máji – Setkání folklorních souborů a řeme-
slný trh, kácení máje 
na náměstí Zachariáše z Hradce od 10 do 17 hod.

20. 5.–4. 6.
Týden Národního Geoparku Vysočina

28. 5.
O střevíček z pohádkové Telče – soutěž mažore-
tek, www.mazoretkytelc.cz

9. 6.
Noc kostelů – od odpoledních hodin až do půlnoci se 
pro veřejnost opět otevřou telčské kostely, 
www.nockostelu.cz

WWW.TELC.EU

MĚSTO TELČ SLAVÍ VÝROČÍ 
V ROCE 2017 OSLAVÍME 25. VÝROČÍ ZÁPISU MĚSTA TELČE NA 
SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 
UNESCO 45. VÝROČÍ ÚMLUVY O OCHRANĚ SVĚTOVÉHO 
KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO.
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Nechte se proto v roce 2017 pozvat turistickým 

infocentrem do Chebu a navštivte například nově 

prohlášenou národní kulturní památku – cheb-

skou falc, jedinou románskou falc na našem úze-

mí, postavenou pro císaře Fridricha Barbarossu 

roku 1180, která patří k nejzachovalejším falcím 

dochovaným v původní středověké podobě.

Další novinkou turistické sezony bude od května 

2017 do provozu uvedená prohlídková trasa po 

historických krovech, které jsou fenoménem 

hodným zřetele.  V loňském roce se opět podařilo 

prokázat, že Cheb je výjimečné město z hlediska 

své historie a zachovaných památek. Odborníci 

zkoumali krovy ve 44 domech na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad a v jeho blízkém okolí. Prů-

zkum přinesl mimořádně překvapující výsledky. 

V rámci celé České republiky byl objeven nejstar-

ší hambalkový krov s podélným vázáním použitý 

na městském domě a také nejstarší ležatá stolice 

s pětibokou prahovou vaznicí. Pětina krovů je 

středověká a nejstarší z nich pochází již z období 

sklonku vlády Karla IV. V žádném jiném českém 

městě není dochován tak pestrý a přitom uce-

lený soubor historických krovů, a jen několik 

měst západní Evropy se může chlubit podobným 

bohatstvím. Těšíme se na vaši návštěvu!

TURISTICKÉ INFOCENTRUM V CHEBU 
oslaví v červnu 20 let své činnosti
SLUŽBY, KTERÉ OBYVATELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA INFOCENTRUM 
POSKYTUJE, SE V PRŮBĚHU LET ROZROSTLY. DNES TYTO SLUŽBY ZAHRNUJÍ 
PŘEDEVŠÍM VÍCEJAZYČNÉ POSKYTOVÁNÍ TURISTICKÝCH INFORMACÍ A PRO-
SPEKTŮ MĚSTA, PRODEJ TURISTICKÝCH VIZITEK A TURISTICKÝCH ZNÁMEK, 
PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ, MAP A PRŮVODCŮ, PRODEJ VSTUPE-
NEK NA KULTURNÍ I SPORTOVNÍ AKCE, PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY, PŮJČOVNU 
AUDIOPRŮVODCE, TLUMOČNICKÉ SLUŽBY, VÝLEP PLAKÁTŮ, ORGANIZACI 
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, BEZPLATNOU WIFI A POČÍTAČE S PŘIPOJENÍM 
NA INTERNET, PRODEJ POŠTOVNÍCH CENIN A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ 
PROPAGACI MĚSTA A JEHO PAMÁTEK.

Turistické infocentrum Cheb

Jateční 476/2, 350 20 Cheb
Tel: +420 354 440 302
E-mail: infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz
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V Muzeu Jindřichohradecka se nachází největší 

pohyblivý lidový betlém na světě – Krýzovy jes-

ličky. V Muzeu fotografi e a moderních obrazo-

vých médií najdeme jak díla předních domácích 

a zahraničních autorů, tak i práce amatérských 

fotografů. Nově zrekonstruovaný výstavní dům 

Stará radnice nabízí výpravu do historie i sou-

časnosti českých večerníčků a výtvarníků tvo-

řících pro děti. Jiná část výstavního domu se 

věnuje lokální raritě - Jindřichohradecké úzko-

kolejce nebo historii města. Unikátní podívanou 

v podobě kombinace hudby, světelných efektů 

a videoprojekce nabízí aqua show v obchodně-

medicínském centru sv. Florián. Krásy města 

a okolí si můžete prohlédnout z 33 metrů vysoké 

rozhledny Rýdův kopec u obce Děbolín. Krásy 

přírodního parku Česká Kanada, jehož je Jin-

dřichův Hradec součástí, poznáte během jízdy 

Jindřichohradeckou úzkokolejkou. 

Novinka
Bývalý zámecký mlýn nabízí novou expozici 

věnovanou historii rybníkařství a lesnictví na 

Jindřichohradecku. Zhlédnout můžete i Křiží-

kovu malou vodní elektrárnu. 

•TOP AKCE 2017

Infocentrum Jindřichův Hradec
Panská 136, 377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 363 546
E-mail: info@jh.cz

www.infocentrum.jh.cz
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2–3. 6. – Dny města – tradiční městské slavnosti 
na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci

26. 8. – Opera na zámku – opera AIDA od Giu-
seppe Verdiho pod širým nebem na nádvoří Státní-
ho hradu a zámku v Jindřichově Hradci

jihočeské město plné inspirace
NEJVĚTŠÍ DOMINANTOU MĚSTA JE BEZPOCHYBY STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, KTERÝ JE 
TŘETÍM NEJVĚTŠÍM PAMÁTKOVÝM KOMPLEXEM V ČESKÉ REPUBLICE. ZA NÁVŠTĚVU 
STOJÍ TAKÉ DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC A ŘEMESEL, INTERAKTIVNÍ 
MUZEUM S UKÁZKOU TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ RUČNÍHO TKANÍ.

JINDŘICHŮV HRADEC,
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LITOMYŠL • 26. – 30. DUBNA 2017

ZAHÁJENÍ
6.LITOMYŠLSKÉ
LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY

• průvod kolonádou
• soutěž lázeňské prameny
• pivní a sluneční lázně 
• architektonické prohlídky
• moderuje Václav Žmolík
• vše pod dohledem Četnické

pátrací stanice Pardubice 

• Žlutý pes
• Ondřej Ruml  
• Sestry Havelkovy 
• Thom Artway 
• auto-moto veteráni
• fotoateliér na ulici
• swingová tančírna 

I N Z E R C E
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První  impuls k zápisu se zrodil právě v Hradci 

Králové. Podnět k nominaci Východočeského 

loutkářství na národní seznam ČR, o který se spo-

lečně s loutkáři zasadily Královéhradecký a Par-

dubický kraj, poté inspiroval zájem obou republik 

o zapsání „Loutkářství na Slovensku a v Česku“.  

Fenomén loutkářství ve městě Hradec Králové 

navazuje na odkaz legendárního loutkáře Matěje 

Kopeckého, narozeného v nedalekých Libčanech.

Rodinným stříbrem je Divadlo Drak založené 

v roce 1958, jedna z nejvýznamnějších loutkář-

ských scén v České republice, jehož inscenace 

jsou žádané a inspirující i v zahraničí.  V roce 

2010 se rozrůstá o unikátní interaktivní muzeum 

loutek – Labyrint Divadla Drak.

Labyrint nabízí návštěvníkům mimo jiné stálou 

expozici – bludiště loutek, které vznikly v dílnách 

Divadla Drak a vystupovaly v jeho slavných insce-

nacích. Součástí expozice je i Dračí laboratoř 

–originální multimediální herna s moderními tre-

nažéry, které návštěvníkům umožní vyzkoušet si 

různé divadelní profese. 

Přijeďte do východních Čech a Hradce Králové 

za loutkami, čerstvým přírůstkem na seznamu 

UNESCO. 

ČESKÉ LOUTKY NA SEZNAMU UNESCO 
Loutkářství v Hradci Králové a okolí 
LOUTKÁŘSTVÍ JE PO STALETÍ SOUČÁSTÍ TRADIČNÍ KULTURY VE VÝCHODNÍCH 
ČECHÁCH. JEHO VÝZNAM PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU DOKAZUJE 
I ZÁPIS DO REPREZENTATIVNÍHO SEZNAMU NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ LIDSTVA UNESCO, USKUTEČNĚNÝ V PROSINCI 2016.TE
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WWW.HRADECKRALOVE.ORG
WWW.DRAKTHEATRE.CZ

JARO V KUTNÉ HOŘE Tipy na akce a více na www.kutnahora.cz
INSTAGRAM - VISITKUTNAHORA

YOUTUBE - KUTNÁ HORA
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BAROKO ZMĚNILO TVÁŘ ČESKÝCH MĚST, VESNIC I KRAJINY. ZMĚNILO ALE 
I MYŠLENÍ LIDÍ, JEJICH ZVYKY, KAŽDODENNÍ ŽIVOT. PRÁVĚ V BAROKU 
ZAČALY KLÍČIT MNOHÉ TRADICE, KTERÉ JSOU V ČESKU ŽIVÉ DODNES. 
ZRODILO SE LIDOVÉ STAVITELSTVÍ, HRÁLO SE DIVADLO, VAŘILO SE PIVO, 
PĚSTOVALO, VYRÁBĚLO A S LÁSKOU PILO VÍNO, LIDÉ SI POTRPĚLI NA DOBRÉ 
JÍDLO A NA SVÁTKY, KTERÉ DOKÁZALI PROŽÍT NAPLNO A NEVÁZANĚ – PŘI 
VŠÍ ZBOŽNOSTI A POKOŘE.

Když císař Josef II. na sklonku baroka zakázal 

poutě a procesí, lidé se tiše vzepřeli. Setrvali ve 

svých zvycích navzdory příkazu a přidali k němu 

demonstrativní nárůst stavebního ruchu – od 

sakrálních staveb v krajině po zcela novou podo-

bu svých statků a domů. Zrodilo se selské baro-

ko. A tak jako jinde v zemi narazíme na lidové 

roubené nebo podstávkové domy, na jihu Čech 

nás dodnes okouzlují nádherné štíty statků plné 

oblouků a kudrlinek. Obyčejní zedníci dokázali 

svérázně napodobit a přizpůsobit si styl velkých 

architektů. Výsledek je – no prostě pohádkový. 

Stačí se zajet podívat do Holašovic, projít se tam 

po návsi, a pochopí to úplně každý. Lidové stavby 

roubeného, ale i ostatních typů jsou zachovány 

nejen ve vesnicích, ale především v lidových skan-

zenech. Zdánlivě idylický obraz dřívějšího života, 

domy, dílny, sušárny, kostelíky, úly, pily… to všech-

no doplněné bohatým programem jarmarků, trhů 

a slavností. Patrně nejznámější jsou skanzeny 

v Rožnově pod Radhoštěm (ten patří k nejstar-

ším a největším ve střední Evropě), na Veselém 

kopci, v Zubrnicích, Kamenické Stráni, Přerově 

nad Labem, Kouřimi, Příkazech nebo Rymicích.

www.holasovice.eu

www.vmp.cz

www.vesely-kopec.eu

www.skanzen-zubrnice.cz

www.polabskemuzeum.cz/prerov-nad-labem

www.skanzenkourim.cz

www.hanackeskanzen.cz

www.muzeum-km.cz/rymice_main.php

Jídlo a pití patřilo k lidovým svátkům stejně neod-

myslitelně jako dnes. Tradice spojená s výrobou 

piva a vína je velmi živá. V době barokní nebylo 

kláštera, aby se v něm nevařilo pivo. Součas-

ný boom lokálních pivovarů klášterní pivovary 

navrací do života – pivo se zase vaří v Břevnově, 

Želivě, Oseku, Vyšším Brodě, Broumově nebo 

na Strahově. Také vinaři pokračují v barokní 

tradici. Na řadě míst vinařských oblastí „Mora-

va“ i „Čechy“ dodnes najdeme nádherné a stále 

funkční barokní sklepy – proslulé jsou hlavně ty 

v Pavlově, najdeme je ale i ve Velkých Pavlovicích, 

Brně, Uherském Hradišti, Petrově, Kroměříži, 

Perné, Dolních Kounicích… Barokní gastronomie 

zase dala základ typické české kuchyni. Dodnes 

se na mnoha zámcích konají dny a festivaly barok-

ní kuchyně, zejména Plzeňsko je jimi proslaveno. 

Současné gastro trendy: www.czechspecials.cz

Velikonoce a Vánoce byly v baroku ještě daleko 

podstatnějšími svátky, než jsou dnes. Pro barok-

ního člověka měly hluboký mystický význam. 

O Vánocích si sice ještě lidé nerozdávali dárky, 

zato se scházeli u příležitosti velkolepých cír-

kevních slavností, ale také lidových divadelních 

představení činoherních i loutkových. Divadlo 

je dodnes neodmyslitelnou součástí tradičních 

vánočních trhů, na které narazíte v podstatě 

v každém větším městě. Tradiční velikonoční 

koleda se za uplynulá staletí příliš nezměnila. 

Tradiční „pomlázku“ dnes můžete velmi auten-

ticky zažít především na vesnicích jižní a východ-

ní Moravy. Koleda, pomlázka, řehtání, polévání 

vodou, to všechno doplněno o lidové kroje, koled-

ní písně, tance – a samozřejmě dobré víno či sli-

vovici.

www.tradicemasmysl.cz

BAROKO VEPSANÉ DO TVÁŘÍ
ČESKÝCH MĚST A VESNIC
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Holašovice

Vánoce v Českém Krumlově Houbový Kuba Plže
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Smyslem soutěže Velká cena cestovního ruchu 

je každoročně upozornit na výjimečné projek-

ty z různých segmentů turismu a poukázat na 

atraktivní novinky z oboru. 

Velmi úspěšně se v soutěži umístily Šumavské 

bylinné lázně v Kašperských Horách. V katego-

rii Nejlepší turistický produkt získali 2. místo 

a v kategorii Nejlepší lázeňský a wellness balí-

ček za produkt nazvaný „On a Ona“ (Když v ráji 

pršelo). Ceny osobně převzal ředitel Šumavských 

bylinných lázní a Parkhotelu v Kašperských 

Horách pan Jaroslav Fischer. Ocenění je o to 

významnější, že na turistický produkt nebyly 

čerpány žádné fi nanční dotace, veškeré náklady 

s projektem, výstavbou a uvedením do provozu 

fi nancoval z vlastních zdrojů majitel Parkhotelu 

Tosch a Šumavských bylinných lázní v Kašper-

ských Horách pan JUDr. František Talián.

Nechtěli byste také vy na jaře očistit tělo i mysl 

a vyzkoušet některý z doporučených pobytů?

 

KDYŽ V RÁJI PRŠELO „ONA A ON“ 
POBYT NA 5 NOCÍ
od 03. 02. – 03. 12. 2017
Poznejte krásy Šumavy a užijte si pobyt, jehož 
součástí jsou zdraví přinášející procedury. Využijte 
volného vstupu do hotelového bazénu, odpočívejte 
v novém hotelovém Energetickém parku pod men-
hiry s krásným výhledem na hrad Kašperk. Jako 
bonus získáte román „Když v ráji pršelo“.
Román Jana Otčenáška je právě tady návodem, 
jak utéct před stresem, shonem a nevlídností uspě-
chaného života. Stačí porozumění, soucítění, hodně 
tolerance a každý z nás může mít svůj ráj, ale i tam 
občas zaprší.

ONA
• 1x Brusinková procedura (koupel+zábal)
• 1x Aroma masáž zad
• 1x Celotělové ošetření (koupel, scrub, jíl, olej, loti-

on) – (růže, levandule)
• 1x Vířivá detoxikační koupel v epsomské soli 

a bylinkách/suchý zábal, výběr ze 3 druhů
• 1x Kosmetické ošetření bylinnými pudry – obličej 

a dekolt
• 1x Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupre-

surou
• 4x Speleoterapie ve skalní jeskyni

ON  
• 1x Vířivá šumavská rašelinová koupel/zábal
• 1x Bylinná parní lázeň malá (2.fáze) výběr ze 

3 druhů bylinných směsí (detoxikační, uklidňující, 
povzbuzující)

• 1x Bahenní zábal z Mrtvého moře – celotělový
• 1x Klasická masáž – záda, šíje
• 1x Celotělové ošetření – bylinková řada – (borovi-

ce, heřmánek, rozmarýn, tymián)
• 1x Breussova masáž páteře
• 1x Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupre-

surou
• 4x Speleoterapie ve skalní jeskyni
• Pitná bylinná kůra ke každé proceduře

Pobyt dále obsahuje:
• 5x noc ve dvoulůžkovém pokoji 
• 5x snídaně - bohaté švédské stoly
• 5x večeře o třech chodech 
•  Župan a pantofl e během celého pobytu 
• Volný vstup do relaxačního bazénu 
• Volný vstup do relaxační místnosti 
• Neomezený pronájem tenisového kurtu
• Volný vstup do hotelového energetického a medi-

tačního parku
• Barevná publikace Šumavské bylinné lázně
• Hotelové parkoviště elektronicky hlídané

Cena balíčku v termínech 03.02.-19.03.2017 
a 02.10.-03.12.2017:
Pokoj typu Standard: 7.230,- Kč / osoba
Pokoj typu Superior:  7.650,-Kč / osoba

Cena balíčku v termínu 20.03.-23.04.2017:
Pokoj typu Standard: 7.930,-Kč / osoba
Pokoj typu Superior:  8.330,-Kč / osoba

Cena balíčku v termínech 24.04.-01.10.2017:
Pokoj typu Standard: 8.630,-Kč / osoba
Pokoj typu Superior:  9.200,-Kč / osoba

OCENĚNÍ 
ŠUMAVSKÝCH 
POBYTOVÝCH BALÍČKŮ  
NA ZÁVĚR PRVNÍHO DNE MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ CESTOVNÍHO RUCHU 
GO&REGIONTOUR BYLA NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNA 
OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VELKÁ CENA CESTOVNÍHO RUCHU. V DESÁTÉM ROČNÍKU 
HODNOTILA ODBORNÁ POROTA ELEKTRONICKÉ PROJEKTY, PROPAGAČNÍ 
KAMPANĚ, TURISTICKÉ PRODUKTY ČI LÁZEŇSKÉ A WELLNESS BALÍČKY. 
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Parkhotel Kašperské Hor

ParkHotel TOSCH
Náměstí 4, 341 92 Kašperské Hory
Tel.: +420 376 582 592
E-mail: recepce@tosch-parkhotel.cz
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22. 3.–23. 4. Velikonoční výstava 
Velikonoční výstava v Galerii 140 se ponese 

v duchu oslav jara a tradičních českých Veli-

konoc. Novinkou bude typická jarní zahrádka 

a venkovský dvorek. Tradičně budou vystaveny 

zajímavé druhy kraslic či unikátní historické 

formy na beránky, ozdoby z vizovického, kynu-

tého nebo perníkového těsta, kalíšky na vajíčka, 

nádherné kroje a mnoho dalšího. Výstava tak-

též připomene poněkud zapomenuté velikonoč-

ní zvyky a tradice. 

Pořádáno ve spolupráci s Husitským muzeem, 

Jaroslavou Holinou a Vlastou Křečkovou z klu-

bu sběratelů kuriozit. 

www.galerietabor.cz

8. 4. Velikonoční jarmark
Velikonoční trh s programem, ukázkami tradič-

ních zvyků a prodejem řemeslných výrobků.

Vystoupí venkovská dudácká muzika Bedrdík, 

folklórní soubor Javor, Divadlo Kvelb s poulič-

ními velikonočními loutkovými příběhy, Řech-

tačka, skupina Chůdadlo a Agentura A.R.G.O. 

Chybět nebude ani dětská velikonoční dílnič-

ka.

www.visittabor.eu

7. 3.–8. 4. Táborský festival vína
Nejdelší festival vína a gastronomie ve střed-

ní Evropě a také největší přehlídka českých, 

moravských a zahraničních vín na jihu Čech. 

Kromě gastronomie se mohou zájemci těšit 

na herce Jaroslava Duška a jeho obě dohody, 

Jaromíra Dulavu, Ivu Janžurovou s Pavlem 

Zedníčkem a Janou Paulovou (Sbohem, zůstá-

vám!), zpěváka Tomáše Kluse či francouzské 

šansony. Táborský festival vína cílí na Francii 

- její vína i speciality tamní kuchyně. Nebudou 

ale chybět tuzemská vína, přijedou je prezento-

vat například vinaři, kteří si letos nejlépe vedli 

v soutěžích, jako Král vín, Vinař či vinařství 

roku.

www.festival-vina.cz

6. 5. Otevření turistické sezóny
Kulturně-zábavný program, koncerty, prezenta-

ce partnerských měst včetně ochutnávky gast-

ronomických specialit a představení lidových 

řemesel, výstavy, putování za pohádkou, škola 

žonglování, Nordic Walking, Outdoorový festival 

Harrachovka a další. Hudbu přesahující žánr 

swingu a jazzu zahraje Swing Band Tábor. Pre-

miéru akrobatické cirkusové, ohňové a divadel-

ní show představí divadlo Chůdadlo. Hlavním 

hostem bude Vladimír Merta v triu a skupina 

Hromosvod.

www.visittabor.eu

6. 5. Jihočeské BaroKolování 
aneb Kypré tvary – to se nosí!
Jarní 69 km dlouhý cyklovýlet  v rámci Otevře-

ní turistické sezóny - z Tábora na Soběslavsko-

veselská blata za stavbami selského baroka 

s barokním programem.

www.visittabor.eu

WWW.VISITTABOR.EU

 TÁBORSKÉ JARO
ZIMA KONČÍ, MRÁZ A SNÍH STŘÍDÁ SLUNCE A ZAČÍNAJÍ KVÉST PRVNÍ JARNÍ 
KVĚTINY. VŠE SE OPĚT ZAČÍNÁ PROBOUZET K ŽIVOTU. NESEĎTE DOMA 
A PŘIJEĎTE STRÁVIT JARO DO TÁBORA. ČEKAJÍ NA VÁS NEJEN KULTURA, 
TRADICE, GASTRONOMIE A SPORT. 

 TIP NA VÝLET  TIP NA VÝLET ••
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Zábava po celý rok 
Navštivte sušický skatepark, který v roce 2016 

prošel rozšířením a se současnou rozlohou přes 

1100 m2 se řadí k těm největším v Česku, hodným 

vaší návštěvy. Na své si přijdou nejen vyznava-

či skateboardů, ale i in-line bruslí,  koloběžek či 

jezdci na BMX kolech. Park je navržen pro široké 

spektrum jezdců. Výzvou bude nejen zkušeným 

jezdcům, ale i začátečníkům. Hlavním tahákem 

je určitě nový bowl (bazén),  dále vysoký rádius 

po celé šíři skateparku a proti němu postavená 

přes 2 m vysoká rozjezdová rampa. Mezi tím jsou 

po ploše rozmístěny schody, raily, pyramida, atd. 

V areálu byly v rámci rozšíření doplněny stojany 

na jízdní kola, přístřešek se stolem a lavičkami, 

dále byly rozšířeny vydlážděné plochy, kde se dají 

pilovat triky.  Skatepark je bezbariérově přístup-

ný a provozují jej Sportoviště města Sušice (www.

sportoviste-susice.cz).

Za zmínku stojí i skvělá lokace skateparku, přímo 

uprostřed rekreačně sportovního areálu, hned 

vedle letního koupaliště s velkým množstvím vod-

ních atrakcí a hřištěm pro plážový volejbal. Vše se 

nachází kousek od centra města. Skatepark i kou-

paliště jsou snadno přístupné z Otavské cyklos-

tezky vinoucí se podél řeky v lesoparku Luh, ve 

kterém najdete další možnosti ke sportovnímu 

vyžití, relaxaci i zábavě. V teplých dnech se můžete 

zastavit a osvěžit se na říčním ostrově Santos, kte-

rý je dějištěm mnoha kulturních a sportovních 

akcí. Na nejmenší zde čeká velké dětské hřiště. 

Za špatného počasí můžete navštívit krytý bazén, 

který se nachází nedaleko lesoparku. V objektu 

najdete plavecký bazén, celou řadu vodních atrak-

cí, vířivky, saunu, páru a fi tness. 

V Sušici je to zkrátka fajn! 

WWW.SUSICEBRANASUMAVY.CZ
WWW.MESTOSUSICE.CZ 

Projekt Sušický skatepark – rozšíření turistických aktivit a atrak-
tivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku byl pořízen za přispění pro-
středků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR.

POHODOVÁ DOVOLENÁ V SUŠICI 
SUŠICE, MALEBNÉ MĚSTO LEŽÍCÍ NA BŘEHU ŘEKY OTA-
VY, KDE SI HISTORIE PODÁVÁ RUKU S PŘÍRODOU. VYBER-
TE SI Z BOHATÉ NABÍDKY ZÁŽITKŮ OD TĚCH KULTURNÍCH 

A SPORTOVNÍCH, AŽ PO TY GASTRONOMICKÉ. OCHUTNEJTE PIVO Z MÍSTNÍ-
HO PIVOVARU, PŘÍJEMNĚ SE NALAĎTE V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉM KINĚ 
A NENECHTE SI UJÍT ANI SUŠICKÝ MECHANICKÝ BETLÉM S UKÁZKOU STA-
RÝCH TRADIČNÍCH ŠUMAVSKÝCH ŘEMESEL, KTERÝ JE JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH 
V ČR. UŽIJTE SI PROCHÁZKY KRÁSNOU PŘÍRODOU PO SÍTI STEZEK SUŠICKÉ 
PAVUČINY. VYCHUTNEJTE SI POHODOVOU DOVOLENOU NA ŠUMAVĚ. 
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Muzeum Šumavy
Navštívíte-li Kašperské Hory, Muzeum Šumavy 

si určitě nesmíte nechat ujít. Je to takové malé 

národní muzeum zdejšího kraje. Čekají vás tu 

tři podlaží plná gotických Madon, barokních 

plastik, šumavského skla, betlémů, maleb na 

sklo a další lidová umění, k vidění je také vel-

ké množství vycpaných zvířat. Spatříte tu na 

vlastní oči specialitu Šumavy – umrlčí prkna 

(Totenbrett). V minulosti stávala u kapliček, 

křížků, poblíž statků, ale také osamělá na okra-

jích lesů a rozcestích. Drsné šumavské zimy 

a velká vzdálenost od hřbitovů znemožňovaly 

provedení pohřbu. V zimě byl proto nebožtík 

zabalený do plátna položen na umrlčí prkno 

do studené komory nebo kolny, kde zmrzlý 

ležel několik týdnů. Zdobená prkna s iniciály 

zesnulých se stávala neobvyklou památkou na 

zemřelé.

   

Galerie Muzea Šumavy
Součástí Muzea Šumavy je i galerie. K vidění 

zde jsou krátkodobé výstavy starého i součas-

ného umění.

Tři v jednom
Na náměstí v Kašperských Horách naleznete 

ještě jeden dům, který hostí rovnou muzea tři. 

Pod jednou střechou tu naleznete Muzeum his-

torických motocyklů, Expozici hraček a nově 

otevřené Pivovarnické muzeum, které vystavuje 

více než 600 exponátů.

MUZEA A GALERIE 
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH 

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY JE KRÁSNÉ V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ. POKUD SE 
ALE POČASÍ ZROVNA NĚKTERÝ DEN NEVYSPÍ DORŮŽOVA, NABÍZÍME VÁM 
ALTERNATIVNÍ PROGRAM V KAŠPERSKÝCH MUZEÍCH. KAŠPERSKÉ HORY 
JSOU TOTIŽ TAKÉ MĚSTEM MUZEÍ. VEDLE JIŽ TRADIČNÍHO MUZEA ŠUMAVY 
TU V NEDÁVNÝCH DOBÁCH VZNIKLA DALŠÍ TŘI MALÁ MUZEA.

Muzeum Šumavy

Kašperské Hory, náměstí 
Tel: +420 376582226 
E-mail: muzeum.susice@tiscali.cz

www.ruckl.cz
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Muzeum historických motocyklů 
a expozice hraček

Vimperská 12, Kašperské Hory
Tel: +420  606 737 041 
www.sumava.net /khory/motomuzeum
Hromadné výpravy po telefonické domluvě na tel. 
+420 606 737 041, +420376 582 255

Šumavské pivovarnické muzeum

Vimperská 12, Kašperské Hory
Tel: +420  606 737 041 
Provozní doba: Po–Ne 9:00 – 17:00
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Lötz  – sklo ze Šumavy
V šumavském údolí poblíž 

Kašperských Hor pracovala 

do poloviny 20. století sklár-

na, která patřila na konci 19. 

a v prvních desetiletích 20. 

století k naprosté světové 

špičce. Zdejší skla ve stylu secese a moderny čas-

to vyráběná podle návrhů předních soudobých 

výtvarníků vynikala kvalitou designu a dokona-

lým technickým provedením. Skláři z Klášter-

ského Mlýna byli proslulí svým umem a výrobky 

z jejich rukou našly zákazníky v mnoha zemích 

světa. Sklo Lötz se stalo pojmem a zůstalo jím 

dodnes. Na trzích se starožitnostmi je tím nejvy-

hledávanějším a pro mnoho sběratelů se stalo 

celoživotní láskou. Jen vzácně se ale najde sbě-

ratel, který se rozhodne zapůjčit nezištně svou 

sbírku na dlouhá léta k veřejné prezentaci. Ale 

stalo se. A tak díky jednomu rakouskému sbě-

rateli mají  od roku 2014 obyvatelé i návštěvníci 

Klatov možnost zhlédnout v Pavilonu skla jednu 

z největších a nejcennějších evropských sbírek 

skla Lötz. Více než 500 kusů šumavského skla 

z Klášterského Mlýna zde potěší svou krásou 

nejen milovníky skla. 

O Pavilonu skla
Výstavní pavilon v zahradě 

u Muzea Dr. Karla Hostaše byl 

postaven v 60. letech 20. sto-

letí v tzv. akci „Z“ pro výstavy 

klatovských karafi átů. Pozdě-

ji byl ale využíván pro účely převážně amatér-

ských uměleckých výstav (např. AMTEX), které 

bývaly velmi populární. V 80. letech byl pavilon 

rekonstruován, ale záhy začal sloužit jen jako 

depozitář muzea. Jako součást muzea později 

přešel do majetku nově vzniklého Plzeňského 

kraje. V roce 2012 se podařilo Městu Klatovy 

získat pavilon zpět výměnou s krajem, a to ote-

vřelo cestu k jeho revitalizaci.  Základem expo-

zice je unikátní soukromá sbírka šumavského 

skla fi rmy Lötz, doplňovaná příležitostnými 

výstavami českého i zahraničního skla. 

Otevírací doba

duben–říjen: 

denně 9–17

listopad–březen: 

denně 11–16.30

HTTP://WWW.PASK-KLATOVY.CZ/LOTZ/ 

PAVILÓN SKLA V KLATOVECH ZVE NÁVŠTĚVNÍKY 
K PROHLÍDCE UNIKÁTNÍCH KOUSKŮ

Provoz byl slavnostně zahájen přestřižením 

stužky a uvedením infocentra do provozu za 

přítomnosti starosty města pana Jiřího Stručka 

a ředitelky Městského kulturního střediska paní 

Boženy Vaňkové, a dalších pozvaných hostů. 

Pro turisty je připraveno řada vylepšení, RIC je 

prostornější, vzdušnější. První místnost RIC je 

určena především jako odpočinková místnost 

pro návštěvníky. Je zde umístěn veřejný inter-

net, televize s velkoplošnou obrazovkou promítá 

spoty z Tachovska, jsou zde k dispozici propa-

gační materiály. Druhá místnost  je  informač-

ní. Velkou výhodou nového objektu je uzavřená 

zahrada, jež bude v budoucnu sloužit turistům 

k odpočinku. 

Infocentrum je členem ATIC ČR, držitelem ofi ciál-

ního označení a užití loga Czech Tourism i certi-

fi kátu Českého systému kvality služeb. Zajišťuje 

prodej vstupenek na vlastní akce, online prodej 

vstupenek portálů TICKESTREAM, TICKETART, 

TICKETPORTAL, Plzeňská vstupenka, Městské 

divadlo Mariánské Lázně (KISML). 

Otevřeno je od 

pondělí do pátku 

od 9,00 do 17,00 

hodin, v době 

turistické sezony, 

tj. od dubna do 

září je otevřeno 

i v sobotu od 9,00 

do 12,00 hodin. Veškeré informace rády podají 

pracovnice na telefonních číslech: 374 630 000, 

374 630 001, případně na e-mailu: infocent-

rum@mkstc.cz; hemrova@mkstc.cz. 

Městské kulturní středisko Tachov by rádo 

pozvalo čtenáře na XV. ročník letního festi-

valu Dveře jízdárny dokořán, jež představu-

je cyklus 5 koncertů v jízdárně ve Světcích 

u Tachova. Pozvánka platí i na Husitské 

slavnosti v Tachově, které se konají v termí-

nu od 4. do 6. srpna 2017 a jejichž tématem 

je výročí 590 let od bitvy na Vysoké. 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TACHOV 
NA NOVÉ ADRESE 

MKS TACHOV, VČETNĚ REGIONÁLNÍHO TURISTICKÉHO CENTRA (RIC) SE 
PŘESTĚHOVALO. PŮVODNÍ SÍDLO V DOMĚ ČP. 119 , VYMĚNILO OD 1.2.2017 
ZA PROSTORY NA ADRESE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 85.
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Oblíbenou akcí spojenou s vítáním jara je rovněž 

„Hledání jara na stezce“. Jde o vycházku jarní 

přírodou spojenou s pozorovací soutěží na trase 

smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského 

potoka. Účastníci dostanou pracovní list a na 

stanovištích je budou čekat zajímavá pozorování 

a jarní hry. V cíli čekají pro účastníky odměny. 

Své první jaro na stezce bude slavit i nový totem, 

který byl vztyčen na podzim minulého roku mís-

to dřívějšího totemu, kdysi nejvyššího v Čechách, 

později zkráceného a následně skáceného z důvo-

du nestability. Nový totem dle rodinné tradice opět 

vytvořil řezbář Jaroslav Nastoupil, který na něm 

pracoval s rodinou celé léto.

Nejvýznamnější kulturní událostí letošního jara 

se stane v České Třebové bezesporu Hudební fes-

tival Antonína Bennewitze. Tento rok se můžete 

těšit na Jaroslava Svěceného, Virtuosi Pragenses, 

Jitku Hosprovou, Pavla Svobodu, Evu Garajovou 

nebo skupinu Cigánski diabli ze Slovenska.

Od května bude o víkendech a svátcích opět ote-

vřena rozhledna Maxe Švabinského v Kozlově, 

začnou jezdit horské káry a otevře se Bike park 

Peklák, jehož dráhy musejí příznivce tohoto spor-

tu nalákat už jen svými názvy, např. Rolling Sto-

nes nebo Rock and Roll.

SMRTHOLKA SI ZAPLAVE VE TŘEBOVCE
V ČESKÉ TŘEBOVÉ SE TĚŠÍME NA JARO A 2. DUBNA HO SE 
ZDEJŠÍM RODINNÝM CENTREM ROSA PATŘIČNĚ UVÍTÁME 
RITUÁLEM „VYNÁŠENÍ MORENY“. PRO TY, KTEŘÍ O VYNÁŠENÍ 
MORENY JEŠTĚ NESLYŠELI, JEDNÁ SE O STARÝ LIDOVÝ ZVYK 
Z PŘEDKŘESŤANSKÉ ÉRY, JEHOŽ ÚSTŘEDNÍM PRVKEM JE SLA-
MĚNÁ FIGURA V ŽENSKÝCH ŠATECH ZVANÁ JAKO MORENA, 

TÉŽ MORANA, MAŘENA, SMRTKA NEBO SMRTHOLKA. MORENA SYMBOLIZUJE 
SMRT, KTERÁ JE VŽDY NA JAŘE VYNÁŠENA Z MĚSTA ČI VESNICE A VHOZENA 
DO ŘEKY (V NAŠEM PŘÍPADĚ DO ŘEKY TŘEBOVKY), ABY ZDEJŠÍM LIDEM UŽ 
NEMOHLA UŠKODIT.

2. 4. v 15:00 –  Vítání jara – vynášení Moreny. 
Pořádá RC Rosa.

5. 4. –  Pekelný kilometr – 1. běh bez vyhlášení. 
Pořádá Iscarex Česká Třebová.

8. 4. –  Ukliďme svět – kampaň s úklidem okolí 
města. Pořádá ČSOP Podorlicko.

9. 4. –  Hledání jara na stezce. Pořádá ČSOP 
Podorlicko.

19.–29. 4. –  Hudební festival Antonína Ben-
newitze. Pořádá Kulturní centrum.

22. 4. –  Běh Javorkou. Pořádá Iscarex Česká 
Třebová.

11. 5. –  Den Země. Pořádá MěÚ – odbor životního 
prostředí.

20.–21. 5. –  Putování za třebovským kohou-
tem. Pořádá klub českých turistů.

27. 5. –  Muzejní noc v Kozlově. Pořádá Městské 
muzeum.

PROGRAM•AKCE

Turistické informační centrum Česká Třebová

Staré náměstí 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
Tel.: +420 465 500 211
E-mail: info@ceska-trebova.cz

www.ceska-trebova.cz
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Unikátem je raně renesanční brána z r. 1492 

a medailony Ladislava z Boskovic a Magdaleny 

z Dubé, jedny z nejstarších renesančních pamá-

tek v ČR. Současná podoba stavby je výsledkem 

rekonstrukce probíhající od začátku 90. let minu-

lého století, po které zámek opět patří k největším 

renesančním skvostům střední Evropy. Na zám-

ku vás čeká 5 stálých expozic - Středověká mučír-

na, Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny, 

Poklady Moravské Třebové, Jak se žilo na venkově 

a geologická expozice Barevná planeta.

www.zamekmoravskatrebova.cz

ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
SKUTEČNOU PERLOU MORAVSKÉ TŘEBOVÉ JE ZÁMEK, 
POSTAVENÝ NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO HRADU ZE 13. STOLETÍ. 
NA SKLONKU 15. STOLETÍ BYLA ZAHÁJENA JEHO PŘESTAVBA 
NA RENESANČNÍ ZÁMEK. 

1. 4. 10–18 hod. – moravskotřebovský zámek, 
Zahájení zámecké sezóny

20.–25. 4. – Dny slovenské kultury  
Festival česko-slovenské vzájemnosti v Moravské Tře-
bové přináší vystoupení slovenských skupin a umělců 
i ochutnávku tradičních slovenských specialit. 

8. 4. – Vandr skrz Maló Hanó   
Tradiční turistická akce pro veřejnost. Pro návštěvní-
ky jsou přichystány čtyři pěší trasy a jedna cyklistic-
ká. Součástí je i dětský pochod, neboli Dětský vandr, 
plný pohádkových postav, úkolů a soutěží. Trasy jsou 
dlouhé třináct, dvaadvacet, dvaatřicet a dvaačtyřicet 
kilometrů. Dětská verze vandru měří šest kilometrů 
a cyklisté si mohou projet trať o délce padesáti kilo-
metrů.

PROGRAM•AKCE

WWW.MORAVSKATREBOVA.CZ 
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Hrad Helfenburk 
Hrad Helfenburk, nazývaný také Hrádek, posta-

vili v první polovině 14. století Ronovci, ale už 

roku 1375 se dostal do vlastnictví pražského 

arcibiskupství. Hrad je volně přístupný po celý 

rok.

Masivní opevnění, které výrazně pozměnilo cel-

kový ráz hradu, nechal postavit arcibiskup Jan 

z Jenštejna. Komplex hradeb vysokých až 12 

metrů, kterému dominuje přes 17 metrů vysoká 

věž, je volně přístupný po celý rok. Pouze věž je 

otevřena jen o víkendech.

V bouřlivých dobách husitských válek se hrad 

stal útočištěm arcibiskupa, poté přešel do šlech-

tických rukou. Obydlen zůstal ještě téměř po celé 

16. stol., roku 1620 byl zapálen a zničen. Hlav-

ní věž se dočkala romantických úprav v letech 

1887-90, kdy zříceninu hradu koupil a upravil 

průmyslník hrabě Josef von Schroll a začala být 

atraktivní pro turisty.

Díky místnímu občanskému sdružení, které se 

o Helfenburk celoročně stará, jsou ruiny vysta-

věné na pískovcové skále velmi dobře přístupné.  

Hrad Helfenburk, severozápadní Čechy
411 45 Úštěk

Hrad Červený Újezd
Na hradě najdete muzeum českého venkova, 

skanzen v krásných zahradách, restauraci Krč-

ma, kde ochutnáte nejrůznější krajové speciali-

ty a hernu Arcade.

Soukromá stavba Hrad Červený Újezd vznikla 

v roce 2001 a jejím záměrem bylo postavit mís-

to pro rozsáhlé sbírky a ukázat je veřejnosti. 

Tato kopie historického sídla nám umožňu-

je snít v moderní době.  V restauraci Krčma 

si můžete z bohatého jídelního lístku vybrat 

například halušky s lesními houbami, vepřo-

vou panenku s hruškami,…  Převážně v letním 

měsících pořádáme další aktivity (vystoupení, 

ukázky řemesel apod.), po celý rok organizuje-

me soukromé či fi remní akce - svatby, prezen-

tace, školení apod. 

Hrad Červený Újezd, střední Čechy
Červený Újezd 280, 273 51 Unhošť
www.hrad-cervenyujezd.cz

Zámek Radim
V roce 1610 Záruba z Hustiřan na místě bývalé 

tvrze postavil renesanční zámek, který se téměř 

v původní podobě zachoval dodnes. Zámek je 

otevřen celoročně a návštěvníkům nabízí zimní 

i letní prohlídkové okruhy.

Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, nejdéle 

jej vlastnil knížecí rod Lichtenštejnů. Od roku 

1948 do roku 1990 vlastnil zámek stát, pak byl 

vrácen v restituci potomkům Jaroslava Bukov-

ského. V roce 2005 byl zámek prodán novému 

majiteli. V posledních letech prošel zámek celko-

vou rekonstrukcí, interiéry jsou vybaveny rene-

sančním nábytkem. V několika místnostech 

zůstaly zachovány původní malované záklopové 

stropy z let 1607-10.

V současné době pořádá zámek jednou za měsíc 

oblíbené noční prohlídky, dále se zde konají 

oživené a tématické prohlídky včetně velikonoč-

ních, mikulášských a vánočních, pořádají se 

zde koncerty.

Zámek v současné době návštěvníkům nabízí 3 

prohlídkové okruhy:

• Letní okruh: Život na zámku aneb bydlení 

renesančního šlechtice

  Časy prohlídek: od desíti do pěti každou celou 

hodinu. Okruh otevřen květen - říjen.

• Zimní okruh: Kuchyně, služebnictvo a správa 

zámku. Doba trvání cca 45/minut.

• Dětský okruh

  Zapůjčení kostýmů v ceně. Okruh otevřen 

v létě

Zámek Radim, Středočeský kraj
Radim u Kolína, 281 03 Radim
www.zamek-radim.eu

Zámek Dub u Prachatic 
Novogotický zámek s cimbuřím můžete navští-

vit ve vsi Dub, asi 10 km severně od Prachatic. 

Zámek je patrová čtyřkřídlá stavba se vstupní 

věží a malým nádvořím, obehnaná zdí s cimbu-

řím. Budovu zámku obklopuje park s exotický-

mi dřevinami.

Původní tvrz z 15. století nechali Říčanští 

z Hodějova v 17. století přestavět na pozdně rene-

sanční zámek. V letech 1854 – 1860 byl zámek 

novogoticky upraven podle projektu architekta 

J. Niklase. V roce 1998 zámek koupili manželé 

Battagliovi a kdysi výstavnou budovu poniče-

nou v době, kdy sloužila jako internát, postupně 

začali opravovat. Bylo nutné zrekonstruovat 34 

místností a udělat novou fasádu. Opravené pro-

story jsou využívány také jako galerie a k pořá-

dání příležitostných výstav. Noví majitelé se 

snaží vrátit zámek do podoby, jakou získal po 

novogotické přestavbě v 19. století.  

I přes smutnou historii si zámek uchoval pár 

unikátů – kobercovou dlažbu s námětem řec-

kého meandru v kuchyni a jedinečný klavír, 

kterých bylo vyrobeno pouze osm, v hudebním 

sále. Zámek Dub u Prachatic je otevřen celoroč-

ně. Vstup je možný buď malými nenápadnými 

dveřmi přímo z návsi od prodejny potravin, 

nebo je nutné celý areál obejít zprava po silni-

ci směrem na Dubskou Lhotu a Strunkovice 

a použít velká mřížová vrata. Zámek Dub je ote-

vřen denně za přítomnosti majitelů od 9 do 17 

hodin. Návštěvu však doporučujeme domluvit 

telefonicky.

Zámek Dub u Prachatic, Šumava
Dub č.p. 1, 384 25 Dub
zamekdub.webnode.cz

NA HRADY A ZÁMKY
RÁDI SE VYPRAVÍTE NA JAŘE NAVŠTÍVIT NA HRADY A ZÁMKY? PAK VÁM 
NABÍZÍME TY MÉNĚ ZNÁMÉ, UDĚLEJTE SI ZAJÍMAVÝ VÝLET, NEBUDETE 
LITOVAT.  
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Na zdobení vajíček máme 

několik různých technik. 

Mezi ty nejjednodušší 

patří obtisky a barva, 

nebo je můžeme nama-

lovat voskovkami a pak 

obarvit, nebo obarvit a pak 

vyškrábat. Zdobíme vejce 

uvařená natvrdo i ta vyfouk-

lá. K barvení používáme také 

cibulové slupky, listy špenátu 

nebo kopřiv, dubovou kůru, 

šťávu z červené řepy, prostě 

přírodní barviva. Někde se 

také na vajíčko fáčem při-

chytí jarní lístky, které pak 

po obarvení zůstanou 

bílé. Základní barvy jsou 

červená, zelená, modrá 

a žlutá a jsou spojeny 

se symboly. Červená 

– láska, zelená – život, 

jaro, příroda, modrá 

– víra, čistota, žlutá 

– slunce, zlato ze sko-

řápek podle legendy 

o Kristovi. 

Pečení beránka patří 

k symbolu Velikonoc, 

představuje v židovské 

tradici lid Izraele, který ho vede jako pastýř oveč-

ky. Ty jsou na pastýři závislé, stejně jako člověk 

v rukou Božích. Izraelité obětovali beránka jako 

Bůh obětoval Ježíše Krista za spásu lidstva.

Víte, jaká barva je symbolem spojení Velikonoc 

a vajíčka?

Vejce je symbolem zrodu nového života, pro-

to patří k jaru. Také Ježíš byl pohoštěn vejci 

vařenými v popelu. Po jeho odchodu se skořáp-

ky proměnily ve zlato a hospodyně od té doby 

každoročně obdarovávaly pocestné vejci. Od 19. 

století byla barva kraslic červená, jako symbol 

lásky a života, měla chránit před zlými silami. 

Na Velikonoce se také pečou mazance, boží 

milosti, kupujeme čokoládová vajíčka, fi gurky 

zajíčků a beránků. Tradice velikonočního zajíč-

ka ale pochází z Německa.

Na Velikonoce si většinou chceme také ozdobit 

příbytek těmito symboly jara. V obchodech se 

nabízí mnoho dekorací, výzdobu zvládneme ale 

i sami.  

Na dveře věšíme velikonoční věnečky. Do vázy 

nařežeme větvičky jívy, které už začínají pučet 

a zavěsíme na ně vyfouklá vajíčka. V miskách 

nebo květináčích už nám vyklíčila tráva, do ní 

vložíme kraslici. 

Na Zelený čtvrtek začnou kluci jezdit s řehtač-

kami po všech domech ve vsi. Na Velký pátek 

se dodržuje půst, většinou se jí pokrmy z čočky. 

Bílá sobota je ve znamení výslužky, kterou si 

chlapci koledováním vyslouží, pečou se mazan-

ce a nádivky, zdobí vajíčka. Večer je vesnická 

zábava nebo prostě tancovačka. V pondělí kluci 

vyšlehávají děvčata, polévají je vodou a někdy 

hází i do potoka. Dostanou pak malovaná vajíč-

ka a třeba i  pravou slivovici.

• V západní Evropě a USA je rozšířená tradice 

hledání čokoládových vajíček po domě nebo 

zahradě.

• Ve Velké Británii je tradiční průvod, kterým se 

vítá jaro.

• Finské děti chodí koledovat a jsou převlečené 

za čarodejnice.

• Ve Španělsku je Velký pátek státní svátek. 

• V Rusku se slaví Velikonoce podle starého juli-

ánského kalendáře, 27. dubna.

• V Jižní a Střední Americe v tuto dobu věřící 

chodí na procesí.

• Francouzi slaví v rodinném kruhu při jehně-

čím, vepřovém, omeletě s houbami.

• Italové začínají velikonoční období karneva-

lem a hojností jídla. Dopřávají si sladké, tučné, 

slané, smažené, pečou boží milosti. Už od ráno 

pobíhají v maskách nejen děti, ale i dospělí, 

prodávají se tady celé karnevalové kostýmy. Na 

jihu Itálie se dodržují středy a pátky bez masa, 

týden před Velikonocemi se maso nejí vůbec.

VELIKONOČNÍ ZVYKY 
A OBYČEJE NEJEN U NÁS 
VELIKONOCE, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KŘESŤANSKÝ SVÁTEK, JSOU SPOJENY 
S UKŘIŽOVÁNÍM A ZMRTVÝCHVSTÁNÍM JEŽÍŠE KRISTA. JE TO DNES TAKÉ 
PŘEDEVŠÍM SVÁTEK JARA SPOJENÝ S RŮZNÝMI ZVYKY A TRADICEMI. MEZI 
NEJVÍCE DODRŽOVANÉ OBYČEJE PATŘÍ PLETENÍ POMLÁZKY, JE Z VRBOVÝCH 
PROUTKŮ ZDOBENÁ STUHOU. CHLAPCI S NÍ CHODÍ KOLEDOVAT, VYŠLEHAJÍ 
DÍVKY A DOSTANOU VÝSLUŽKU. POMLÁZKA MŮŽE BÝT TENKÁ, KTERÁ SE 
POHODLNĚ STOČÍ DO KAPSY KALHOT, ALE TAKÉ POŘÁDNÁ, SPLETENÁ 
ZE 16 PROUTKŮ. 
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Nepodařenému koláči se říkalo frgál
Kdo neochutnal typic-

ký valašský frgál, neví, 

co je to skutečně dob-

rý koláč. Obrovské 

kulaté koláče z kynu-

tého těsta s bohatou 

sladkou náplní a drobenkou navrchu jsou 

chloubou Valašska. Poctivá náplň je často téměř 

dvakrát tak vysoká jako podkladové těsto. 

Valašským frgálům se v jejich domovském kraji 

říká také pecáky nebo prostě jen koláče. První 

zmínky o frgálech najdeme již ve tři staletí sta-

rých písemnostech. Valaši dokázali jejich peče-

ní dovést v průběhu času k dokonalosti.

Kdysi se označením frgál nazýval nepovedený 

koláč. Původně se také pekly s náplní z kysa-

ného zelí nebo řepy, ale s takovým se dnes již 

nesetkáte. Dnes jsou náplně frgálů výhradně 

sladké a sypané sladkou drobenkou. Mezi nej-

oblíbenější patří frgály s hruškami, tvarohem, 

povidly nebo mákem. Pekly se původně přede-

vším u příležitosti různých slavností a na sva-

tební hostiny. 

Frgály jsou unikátními pekárenskými výrobky, 

které byly na sklonku roku 2013 zařazeny mezi 

produkty s chráněným zeměpisným označe-

ním. Pokud si tedy koupíte pravý valašský frgál, 

můžete si být jistí, že byl vyroben podle tradič-

ní receptury a z těch nejlepších ingrediencí. 

Kouzlo úžasné chuti těchto koláčů je zdánlivě 

jednoduché a Valaši se o něj s vámi rádi podě-

lí. Základem jsou poctivé suroviny a dokonale 

vyválené těsto. Zároveň platí, že sladké náplně 

a drobenky musí být na frgálu vždy víc než těsta 

– koláč pak není suchý.

Podstatou skvělého frgálu je pak trojí kynutí. 

Poprvé se těsto nechává kynout po vypracová-

ní. Podruhé pak, když se rozdělí na jednotlivé 

bochánky. Než se dají koláče péct do trouby, 

kynou nakrátko potřetí. Díky tomu je výsledný 

frgál nádherně vláčný. Nezačaly se vám sbíhat 

sliny? 

ČESKÉ VELIKONOČNÍ 
SPECIALITY 
VELIKONOČNÍ SVÁTKY JSOU SPOJENY S ŘADOU TYPICKÝCH JÍDEL: NA 
ŠKAREDOU STŘEDU TRHANCE (PROTOŽE JÍDLO MĚLO VYPADAT OŠKLIVĚ 
A NEPOVEDENĚ), NA ZELENÝ ČTVRTEK NĚCO ZELENÉHO (VAŘILO SE PROTO 
Z PETRŽELKY, ŠPENÁTU ČI MLADÝCH KOPŘIV), O VELKÉM PÁTKU, V DEN 
PŮSTU, RYBY NEBO HUSTÉ POLÉVKY, NA BÍLOU SOBOTU VELIKONOČNÍ 
NÁDIVKA A MAZANEC. NEDĚLNÍ BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ BYL VYVRCHOLENÍM 
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ, VEDLE MAZANCŮ, JIDÁŠŮ A PUČÁLKY NA STOLE 
NECHYBĚL SILNÝ VÝVAR A PEČENÉ MASO. A SAMOZŘEJMĚ PEČENÝ BERÁNEK 
– PROTOŽE TOHO PRAVÉHO SI MNOHO RODIN NEMOHLO DOVOLIT, PEKL SE 
BERÁNEK SLADKÝ. O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ SE PAK JEDLA HLAVNĚ JÍDLA 
Z VAJEC, PROTOŽE VEJCE BYLO SYMBOLEM ZNOVUZROZENÍ.

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA     

Suroviny: 
•  800 g uzeného masa (nejlépe domácího nebo od 

osvědčeného řezníka)
•  8 rohlíků, 8 vajec
•  250 ml mléka
•  sůl a pepř, muškátový oříšek
•  několik hrstí bylinek podle chuti – mladé kopřivy, 

petrželka, pažitka,
•  sádlo a strouhanka na vymazání pekáče

Uzené maso uvaříme ve vodě a necháme vychlad-
nout. Pak ho nakrájíme na kostky.
Rohlíky nakrájíme na kostičky a dáme do větší mísy. 
Žloutky rozšleháme v mléce, osolíme, opepříme 
a ochutíme několika strouhnutími muškátového 
oříšku. Vlijeme na pečivo a necháme vsáknout. Při-
dáme nakrájené maso. Bylinky posekáme, přidáme 
do mísy a vše promícháme. Nakonec vmícháme 
sníh z bílků. Do velikonoční nádivky se výborně hodí 
kopřivy, saturejka, zelená petrželka i pažitka. 
Pekáč nebo zapékací misku vymažeme sádlem, 
vysypeme strouhankou a vlijeme těsto. Pečeme 
v troubě vyhřáté na 200 stupňů asi 35–40 minut 
dozlatova.

JEHNĚČÍ HŘBET SE ŠKUBANCI 
A TRNKOVOU OMÁČKOU    

JEHNĚČÍ HŘBET
Suroviny: 
• Jehněčí hřbet – 4 steaky z jehněčího hřbetu po 200 g
• 4 snítky rozmarýnu
• 60 g slaniny
• mletý pepř
• sůl
• olej na opečení
• střik piva

Jehněčí hřbet rozdělíme na 4 kusy, prošpikujeme 
slaninou a snítkou rozmarýnu, do masa vpracujeme 
sůl a pepř. Steaky opékáme na rozpáleném oleji 
z obou stran, při pečení lehce zastříkneme pivem.

ŠKUBANCE
Suroviny:
• 100 g špeku
• 800 g brambor uvařených ve slupce a oloupa-

ných
• 200 g hrubé mouky
• 2 vejce
• sůl

Špek nakrájíme na kostičky, vypečeme jej a pone-
cháme stranou. Budeme ho potřebovat až nako-
nec. Brambory nastrouháme na jemném struhadle 
a smícháme je s ostatními ingrediencemi v polotuhé 
těsto. Na prkénko položíme část těsta a do vroucí 
osolené vody nožem nebo lžící odkrajujeme rychlým 
„škubnutím“ kousky a zavaříme. Cedníkem vyjmeme 
a ukládáme do mísy, ve které je smícháme s vypeče-
ným špekem.

TRNKOVÁ OMÁČKA
Suroviny:
• 80 g slaniny
• 250 g švestkových povidel
• 200 g sušených švestek
• trochu vody
• sůl

Slaninu nakrájenou na kostičky vypečeme, přidáme 
povidla, popřípadě trochu vody, svaříme a na závěr 
vložíme sušené švestky, ochutíme špetkou soli. Pří-
prava jídla nám zabere necelou půlhodinku, vaříme 
cca hodinu a 15 minut.
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 • ROZHOVOR

  Paní Soňo, jak se daří křehké ženě jako jste 

Vy, vládnout pevnou rukou celému hotelu?

Mám ráda lidi, to je základ. Před koncem doku 2016 

se nám po sérii komplikací podařilo hotel slavnost-

ně otevřít. Byla to pro nás s manželem velká výhra 

a splnění společného snu. Ráda bych, aby se u nás 

cítili dobře nejen hosté, ale i zaměstnanci.

  Obdivujeme vkusné a účelné zařízení.  Práce 

designéra?

Omyl! Jsem pyšná na to, že celý interiér jsem si 

navrhovala sama. Nábytek jsme si nechali dělat 

na míru a všechny doplňky, drobnosti a dekoraci 

jsem vybírala, nakupovala a mnohdy i aranžovala 

sama. V hotelu není věc, kterou bych neměla v ruce 

(smích).

  Tedy model rodinného hotelu?

To je ideální vize. Máme s manželem tři syny 

a každý z nich se podílí svým způsobem na cho-

du hotelu. Ať už úklidem, pomocí v kuchyni nebo 

vymýšlením podpory marketingu. Máme 74 lůžek, 

to je nějakého odnášení odpadků, úklidu vlastního 

parkoviště a příspěvků na Facebook (smích). Vzhle-

dem k tomu, že většina pokojů je dvoulůžkových, 

tak jsme zaměření především na páry, ale v nabíd-

ce máme i 5 luxusních apartmánů. 

 A co fi rmy?

Destinace Lipno nad Vltavou je pro fi remní akce 

jako stvořená. Nabídka aktivit je velice pestrá. 

I v našem hotelu jsme na tuto klientelu mysleli. Sice 

nedisponujeme kongresovým sálem, ale prostor 

restaurace je vhodnou náhradou. 

 Zdá se, že jste mysleli na vše …

V Lipně nad Vltavou je mnoho ubytovatelů, tedy 

i lůžek, proto i konkurence. Naše představa je 

taková, že nechceme dát hostům jen lůžko, rádi 

bychom, aby si za své peníze odnesli zážitek. 

Osobní přístup, milá a vstřícná obsluha a přitom 

zachování soukromí, tzv. „domov na cestách“.

  Lipno je v posledních letech žádaným mís-

tem. Čím si to vysvětlujete?

Myslím, že největším lákadlem je samotné jezero 

Lipno, rozmanité služby a vyžití a krásná šumav-

ská příroda. Hosté si velmi pochvalují krásné 

výhledy z pokojů. Některé mají výhled přímo na 

jezero, jiné na nedalekou sjezdovku Kramolín 

a některé do přírody a lesů. Hosté si tak mohou 

užívat GENIUS LOCI přímo ze svého pokoje.

HOTEL JAKO DOMOV  
PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVĚ OTEVŘENÝ HOTEL STAR 
LIPNO A JEHO PRVOTŘÍDNÍ RESTAURACI. V ČELE 
HOTELU STOJÍ SYMPATICKÁ RODAČKA Z KARVINÉ SOŇA SOŠKOVÁ SE SVÝM 
MANŽELEM, KTERÝ SI PLNÍ SVÉ SNY NA KARIBSKÉM OSTROVĚ ROATÁN, KDE 
SE PODÍLÍ NA STAVBĚ ČESKÉHO PRÁZDNINOVÉHO RESORTU. 

HOTEL Star Lipno s.r.o.

Kobylnice 49, Lipno nad Vltavou 382 78
Mob.: +420 608 475 012 
Tel.: +420 380 42 42 90 
E-mail: info@hotelstarlipno.cz
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Pohlednice roku 2017
Asociace turistických informačních center 

ČR (A.T.I.C. ČR) byla partnerem již 20. roč-

níku soutěže „O nejhezčí turistickou pohled-

nici České republiky 2017“. Soutěž proběhla 

v Brně ve dnech 19.–22. ledna 2017. Novinkou 

20. ročníku bylo rozšíření soutěže pohlednic 

do dvou kategorií – jednoobrázkové a víceob-

rázkové. Vítězná pohlednice jednoobrázková 

se jmenuje „Loket - klíč ku Království české-

mu“, která mj. získala i zvláštní cenu A.T.I.C. 

ČR. Mezi víceobrázkovými zvítězila pohlednice 

„Český Krumlov“. Autorem snímků na obou 

pohlednicích je fotograf Ladislav Renner.

Asociace udělila rovněž ceny A.T.I.C. ČR. Mezi 

jednoobrázkovými ocenila pohlednici „Měl-

ník“ vydanou Mělnickým kulturním centrem 

o.p.s. Autorkou snímku je Jitka Nováková. 

V kategorii víceobrázkových pohlednic byly 

oceněny „České Budějovice 360°“ od Aleše 

Motejla. 

A.T.I.C. ČR vzdělává pracovníky 
infocenter
Uplynulý rok 2016 byl již jedenáctým v pořadí, 

kdy asociace zajistila svým členům vzdělávací 

aktivity. Během roku proběhlo v 11 krajích 

13 vzdělávacích seminářů, jichž se zúčast-

nilo 285 pracovníků TIC. Semináře budou 

pokračovat opět v roce 2017 obohacené o dal-

ší témata. Již 3. 3. 2017 se v Ostravě uskuteč-

nil vzdělávací seminář na téma „Spolupráce 

s travel bloggery a influencery“, jehož se 

zúčastnilo několik desítek pracovníků TIC 

a dalších odborníků.

Jarní členské fórum se 
uskuteční v Brně
Ve dnech 20.–21. dubna 2017 se v Brně usku-

teční první letošní společné jednání pracov-

níků informačních center z řad členů A.T.I.C. 

ČR, jichž je nyní již 292, vč. poboček. 

TURIST PROPAG 2017
A.T.I.C. ČR v roli spolupořadatele podpoří 2. roč-

ník soutěžní přehlídky turisticko-propagačních 

materiálů (tiskovin) v českém jazyce TURIST-

PROPAG, organizovanou Zlatým pruhem Polabí. 

Soutěž „O turistickou informaci roku 2017“ se 

uskuteční při veletrhu cestovního ruchu Regio-

ny ČR 2017 v Lysé nad Labem ve dnech 27.–1. 5. 

2017. Již dnes je možné zasílat přihlášky do 

celkem 11 kategorií, počínaje trhacími mapa-

mi a turistickými průvodci, přes PR materiály 

až po katalogy cestovních kanceláří a agentur. 

Soutěžit se také bude mezi kalendáři a publika-

cemi. Samostatnou částí soutěže bude „Zpravo-

daj roku 2016“ věnovaný městským a obecním 

periodikům. A.T.I.C. ČR odborně zaštítí a zabez-

pečí workshop na téma autorská práva.

Mapa ČR
Turistická informační centra (TIC) jsou spolu na 

jedné velké mapě České republiky, která navíc 

na zadní straně nabízí více než 380 kontaktů na 

tato certifi kovaná TIC. Mapa byla vydána v roce 

2016 a bude opět postupně distribuována do 

informačních center. V nich bude k dispozici 

zdarma až do úplného rozebrání. V seznamu 

TIC jsou červeně vyznačená ta infocentra, kte-

rá získala certifi kaci v Českém systému kvality 

služeb (ČSKS) a jsou zde uvedené také kempy 

a Ski areály s certifi kací ČSKS. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,    
první krok na vašich cestách
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TIM NA VELETRHU •

Souběžně probíhající veletrh:

FOR BOAT

8. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

10.–12. 3. 2017
www.forcaravan.cz OFICIÁLNÍ VOZY 

PVA EXPO PRAHA
Á Í

KARAVANEM A LODÍ

CARAVAN+1_17_200x132_kolem sveta.indd 1 13.02.17 14:14
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Mikulov
www.mikulov.cz  

Do 14. 5. 
Jarní výstava Od zrníčka k bochníku
Chléb - vše začíná u zrníčka
Estonci mu říkají leib, Švédové bröd, v latině se mu 
říkalo crustum. Řeč je o jedné z nejtradičnějších potravin 
-  o chlebu. Málokdy si však uvědomujeme, co námahy 
se skrývá za jeho přípravou a že vše začíná už od 
zrníčka - prací na poli, ve mlýně, v pekárně.
A na co se na výstavě můžete těšit? Uvidíte mimo jiné 
dřevěné formy na perník, jehož těsto z medu a žitné 
mouky se do nich vtlačovalo, a udrželo tak jemný 
reliéf vyřezaného vzoru, obřadní pečivo z bílé mouky 
především mazanec jako sváteční chleba a největším 
předmětem výstavy je prapor pekařského cechu
s obrazem Poslední večeře Páně, kterou si připomínáme 
na Zelený čtvrtek.

Městské muzeum
a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

13. - 17. 4.
Velikonoční Mikulov
CENTRUM MĚSTA, VYBRANÉ RESTAURACE,
VINNÉ SKLEPY A VINOTÉKY
Každoroční Hledání velikonočních vajíček, výroba 
velikonočních dobrot a dekorací. Město přivítá další 
řemeslný jarmark.
21. - 23. 4. 
Regionální ozvěny Febiofestu 2017 (24. ročník)
MĚSTSKÉ KINO MIKULOV
22. 4. od 10:00 hod. 
Den Země
PŘÍRODNÍ REZERVACE TUROLD
Je připraven zajímavý program a hry o ceny pro děti 
i dospělé. Až do odpoledních hodin budou probíhat 
zdarma prohlídky Jeskyně Na Turoldu. 
www.caves.cz
28. - 29. 4.
Setkání souborů pod Taneční horou
Festival tuzemských folklorních souborů na náměstí.
29. 4.
Mikulovská přehlídka vín
NÁMĚSTÍ
Přehlídka nejlepších vín od mikulovských producentů.
V nabídce bude více než sto vzorků bílých i červených vín. 
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Výherci knížky Toulavá kamera 23: Jan Dvořák z Mladé Boleslavy, Alexander Wolf z Ostravy-Hrabůvky

Znění osmisměrky z minulého čísla:  „...do toho začalo sněžit.“

Vylosovaní výherci: Dana Kubešová z Vrd, Marie Svobodová z Třeboně, Martin Vyhlídal z Rýmařova

Znění tajenky z minulého čísla:  „...do stejné nemocnice jako minule?“

Vylosovaní výherci: Pavel Bartošek z Paskova, Milada Špačková z Křižanova, Petr Albrecht z Jaroměře 

Vykoukne krokodýl z vody na rybáře
a ptá se: „Berou, berou?“

– „Kdepak, ani ťuk.“
„Tak se na ně vykašli . . . (tajenka).”

Napříč Austrálií skáče klokan, po každých 100 metrech se zastaví,
z jeho vaku vykoukne tučňák a blinká. V Antarktidě tou dobou

sedí ve skupině tučňáků malý klokánek, klepe se,
občas kýchne a mumlá: „(tajenka).“

BEČOV, BRUŠPERK, BŘEZNICE, ČESKÝ KRUMLOV,

DUNAJSKÁ STREDA, HABARTOV, HEJNICE, HOLEŠOV,

HOLICE, HOŘICE, HRONOV, HUMPOLEC, JAROMĚŘ,

KÁCOV, KARLOVY VARY, KAZNĚJOV, KLUČOV,

KOMÁRNO, KOPŘIVNICE, KORYČANY, KRAVAŘE,

KRUPKA, LÁNOV, LANŽHOT, LÍSKY, LITVÍNOV,

LOVOSICE, MARTIN, MĚLNÍK, NIVA, OLOMOUC,

PŘÍBRAM, SEMILY, SVIDNÍK, ŠONOV, ÚSOV, ÚSTÍ NAD

ORLICÍ, ÚŽICE, VĚŠÍN, VYKÁŇ, VYŠKOV

Ú S O V O N O R H

A P M A R B Í Ř P

O J A R O M Ě Ř J

S K R E P Š U R B

E V T O H Ž N A L

C V I Ď V Ú S H Á

I O N D O S V E N

L Š Í U N T Y J O

O E Š N O Í Š N V

H L Ě A Š N K I O

E O V J Y A O C N

C H O S R D V E Í

I E L K A O E V V

N V M Á V R C O T

V B U S Y L I T I

I Ř R T V I S R L

Ř E K R O C O A V

P Z Ý E L Í V B O

O N K D R Y O A C

K I S A A Y L H Á

Í C E A K P U R K

N E Č S E M I L Y

L K Í C P N U N H

Ě L I O I Č A O O

M Ž L V O Č E B Ř

Ú E A V Y K Á Ň I

C O N R Á M O K C

O L O M O U C U E

P K R A V A Ř E A

T K A Z N Ě J O V

Slovan-
ské dílo
Alfonse
Muchy

Lipnico-
vitá tráva

Občanský
průkaz
(hov.)

Ozn.
polo-
vodiče

1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

Rostlina
(laskavec)

Příkrý
Domácky
Otakar

Pražský
tunel

Lékařský
zákrok

SPZ
Rokycan

Útok

Průsvitné
tkaniny

souměr, BL,
SVA, lias,
tyly, třtina,
BL, kyretáž

Název
nosovky

Černý
(ang. zkr.)

SPZ
Popradu

Pražská
inform.
služba
(zkr.)

Část
spodní
jury

Mít
narážky

Doušek
Nachystat
zavazadlo

Biblický
prorok

Lesklý
nátěr

Název

Adamov.
podnik

Iniciály
Kryla

3. díl
tajenky

Sršet

SPZ
Benešova

Vodní
hlodavec

Družstvo
(z angl.)

Vozidla

Kód let.
Savoonga

Japonská
žena

Říční
ryba

Německy
„svatý“

Soulad

Obyvatel
Tichomoří

Bufet

Čepice
(-a-)

Vodič

Mys
Indonésie

Hudební
skupina

Skvrny

Fanatický
jedinec

Zn. čerp.
stanic

Podpis
anonyma

Ženské
jméno

Žít

Část
atlasu

Zn. mili-
ampéru

Oslavná
skladba

Možná

Izraelita

Iniciály
Holuba

Tamta


