
MASOPUSTNÍ OSLAVY

turistický informační magazín

1/2 2017www.czech-tim.cz12. ročník

ZIMA ZIMA 
NA SLOVENSKNA SLOVENSKUU

HOLIDAY WORLD 2017HOLIDAY WORLD 2017

UŽIJTE SI UŽIJTE SI 
POBYT NA LIPNĚPOBYT NA LIPNĚ
str. 20str. 20

SKIARÉNA JIZERKY SKIARÉNA JIZERKY 
JE PŘIPRAVENAJE PŘIPRAVENA

str. 5str. 5

str. 13str. 13

str. 33

SOUTĚŽSOUTĚŽ  
O 50 SKIPASŮO 50 SKIPASŮ  
S ČESKÝMI LYŽAŘSKÝMI AREÁLY!S ČESKÝMI LYŽAŘSKÝMI AREÁLY!  
str. 7–20str. 7–20

str. 23–25str. 23–25





TIM – Turistický informační magazín • leden–únor 2017
Vydavatel: Eurocard s. r. o.; Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň (radek@czech-tim.cz); Redakce: Milan Horký, Jana Ptáčková, Magdalena Richterová, Ing. Jitka Rolínková, 
Ing. Vojtěch Rolínek; Adresa redakce: Perucká 7, Praha 2 ; Tel./fax: +420 257 217 711; Tel.: +420 722 558 946; Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069; 
Uzávěrka textů: 19. 2. 2017; Distribuce: ČP; Grafická úprava a sazba: Karla Šmídová, Ondřej Rolínek; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků. 
Foto na obálce: SKIAREÁL LIPNO; TIM je distribuován v informačních centrech ZDARMA. 

 czech-tim.cz 3

ÚVODNÍK • CHUŤOVKA •

OBSAH
TIM V PRAZE

CARNEVALE PRAHA 2017 18.–28. ÚNORA 2017 ..........................4
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER ZVE K NÁVŠTĚVĚ ................................... 36

 TIM NA HORÁCH
ČESKÉ HORY LÁKAJÍ ČÍM DÁL VÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ .....................  6
CZECH SKIPASS – KDYKOLIV, KDEKOLIV!  ......................................7
MONÍNEC BYL PRVNÍ .............................................................................8
ŠPINDLERŮV MLÝN NABÍZÍ NEJVÍCE SJEZDOVEK 
V JEDNOM AREÁLU V ČESKÉ REPUBLICE ......................................  9
LYŽOVAČKA V ÚSTECKÉM KRAJI  ............................................10–11
POD JEŠTĚDEM TO JEZDÍ SKVĚLE  ................................................. 12
SKIARÉNA JIZERKY JE PŘIPRAVENA!  ............................................ 13
BUBLAVA – MODERNÍ SKIAREÁL  ................................................... 14
ROKY PASS – NOVÝ SLEVOVÝ VĚRNOSTNÍ SYSTÉM ............... 15
PŘIJEĎTE SI UŽÍT ZIMNÍ BESKYDY!  ............................................... 16
ZE SJEZDOVKY ROVNOU DO BAZÉNU NEBO NA FRGÁL  .... 17
POHÁDKOVÁ ZIMA NA ZADOVĚ  ................................................... 18
ZIMA 2017 NA ŠUMAVSKÉM ŠPIČÁKU  ........................................ 19
UŽIJTE SI POBYT NA LIPNĚ  .............................................................. 20
VŠE POD JEDNOU STŘECHOU  ........................................................ 22

TIM NA SLOVENSKU
ZIMA NA SLOVENSKU  ........................................................................ 23
LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO V DONOVALECH ZÍSKALO 
CERTIFIKÁT KVALITY SLUŽEB  .......................................................... 24
VYSOKÉ TATRY OČARUJÍ KAŽDÉHO  ............................................. 25
VÝLETY S TIMEM DO OKOLÍ ŽILINY  .............................................. 42

SOUTĚŽ O 50 SKIPASŮ!
SOUTĚŽ O SKIPASY S LYŽAŘSKÝMI AREÁLY .................................7

TIM V BRNĚ 
NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM V PANENSKÉ 1 ......................... 21

TIM V REGIONECH
LIBERECKÝ JARMARK 2017 ..................................................................4
MASOPUSTNÍ OSLAVY ..........................................................................5
ČESKÉ BUDĚJOVICE – KAŽDÝ DEN  ............................................... 26
SUŠICE – BRÁNA ŠUMAVY BRÁNA DO SVĚTA ZÁŽITKŮ  ...... 26
TÁBOR – KAŽDÝ SI PŘIJDE NA SVÉ  ............................................... 27
JINDŘICHŮV HRADEC SE TĚŠÍ NA ROK 2017  ............................ 27
ZA ZÁŽITKY DO PIVOVARU  ......................................................28–29
VIMPERK A ŠUMAVA = SPORT A POHODOVÁ ZÁBAVA  ........ 30
TECHMÁNIA SCIENCE CENTER V PLZNI  .....................................  31
TIC – ZDROJ KVALITNÍCH OVĚŘENÝCH INFORMACÍ .............. 31
NOVÁ INTERAKTIVNÍ EXPOZICE NA SVATÉ HOŘE ................... 31
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM  ...................................................... 31
FILM LEGENDS MUSEUM PODĚBRADY  ...................................... 32
MUZEUM HISTORICKÝCH NOČNÍKŮ A TOALET PRAHA  ....... 32
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  ........................................... 32
MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ V LOŠTICÍCH  ........... 32
NEJLEPŠÍ VÍNO ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2017  ................. 35
TŘEBÍČ, MALÉ MĚSTO S VELKÝMI PAMÁTKAMI  ....................... 37

         TIM NA VELETRHU
HOLIDAY WORLD 2017  ...................................................................... 33
DOVOLENÁ A REGION LÁZEŇSTVÍ  ............................................... 34
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA EUROREGION TOUR 2017 .... 35

TIP NA VÝLET
TOULÁNÍ POHÁDKOVÝM POODŘÍM ............................................ 38

TIM V LÁZNÍCH
ŠUMAVSKÉ LÁZNĚ NA VAŠE NERVY .............................................. 40
ZIMNÍ NABÍDKA LÁZNÍ LEDNICE .................................................... 41
JAN BECHER MUZEUM ....................................................................... 41

  TIM VE SVĚTĚ
AGM TRAVEL   ......................................................................................... 40
BRUSLENÍ V DRÁŽĎANECH  ............................................................. 43
HISTORICKÁ ELEKTRÁRNA NOVÝM KULTURNÍM CENTREM .... 43

TIM +, KULTURNÍ PROGRAM, KŘÍŽOVKA, OSMISMĚRKA....44–45

DOPORUČUJEME: 
Staňte se naším fanouškem 

na facebooku, ten totiž dostane 

od Tima vždy i něco navíc.

PŘIVÍTALI JSME 
DALŠÍ NOVÝ ROK

Tak už je to zase tady, starý rok je 

pomalu zapomenut a my vzhlížíme 

s nadějí k roku, který nás teprve čeká. 

Bude pro nás příjemný, bude se nám 

v něm dařit, užijeme si ho? Tak opa-

trně ho oťukáváme a doufáme, že se 

podaří. My v redakci vám přejeme, aby 

tento rok byl příjemný, plný hezkých 

chvil a poznávání s přáteli i s rodinou. 

Kujte plány, vymýšlejte překvapení 

a výlety krátké, i ty vzdálenější. Budete 

se mít na co těšit, prožijete krásné oka-

mžiky se svými nejbližšími a poslouží-

te i svému zdraví. My z redakce slibuje-

me, že se budeme snažit vám pro vaše 

expedice vymyslet co nejvíce možnos-

tí, abychom vám vaše rozhodování, co 

podniknout, ulehčili. Více se dozvíte 

v dalších vydáních magazínu TIM. Plá-

nujeme také zajímavé soutěže, lázeň-

skou nabídku a další překvapení.

Váš šefredaktor

TAKÉ SE RÁDI PODIVUJETE 
NAD NEJ (VĚTŠÍM, TĚŽŠÍM, DELŠÍM)?
I MY JSME DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ PŘISPĚLI S ČESKÝMI 
VÁNOČNÍMI NEJ. NEJDELŠÍ RUČNĚ VYRÁBĚNÝ VÁNOČNÍ ŘETĚZ VYROBILI 
ÚČASTNÍCI VÁNOČNÍCH TRHŮ V KARVINÉ. JEJICH REKORDNÍ ŘETĚZ, MĚŘÍCÍ 
NEUVĚŘITELNÝCH 16 KILOMETRŮ, JE ZAPSÁN V ČESKÉ GUINESSOVĚ KNIZE 
REKORDŮ OD ROKU 2008. V DUBLINU JE ALE STUDENTI PŘEKONALI, VYTVOŘILI 
ŘETĚZ S DÉLKOU NEUVĚŘITELNÝCH 59 KILOMETRŮ!
Nejpevnější vánoční řetěz vytvořili studenti 

a pedagogové z Humpolce – jejich řetěz měří 

„pouhých“ 3,36 kilometrů, ale utáhne i osobní 

auto!

Představte si, že byste chtěli vyrobit největší 

vánočku na světě! Takovou vánočku upekli 

v roce 2 000 v Kanadě a na délku měřila neuvěři-

telných 21,95 metrů a vážila 250,4 kg. Vánočka 

byla vynikající, také si na ní pochutnalo 3 500 

dobrovolníků.

Chcete se pochlubit největším vánočním stro-

mem? Pokud byste chtěli, aby byl opravdu největ-

ší na světě, potřebujete pokoj s výškou minimál-

ně 70 metrů. Největší strom měří totiž 67,36 m 

a ozdoben byl v Northgate Shopping Centre 

v americkém Seattlu v roce 1950. Jako ozdoba 

samozřejmě nesměla chybět blikající světýlka, 

pro které vyráběl elektřinu samostatný agregát!

Rovněž na Štědrý den nesmí chybět na vašem 

stromku prskavky? Zřejmě nejdelší radost ze zla-

tavých světýlek měli zaměstnanci Dílny Ostrava, 

kteří vytvořili 250 cm dlouhou prskavku s prů-

měrem 1,4 cm. Tato prskavka vydržela prskat 

téměř 18 minut!
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Festival Carnevale Praha je znovuzrozením feno-

ménu oslavujícího lidskou radost a pospolitost. 

Vyvrcholení programu Bohemian Carnevale 

probíhá v masopustním období na veřejných 

prostranstvích, v palácích, muzeích, galeriích, 

divadlech, školách a dílnách, ale také v restau-

racích i obchodech. Festival Carnevale Praha je 

přehlídkou našich báječných nápadů, jedineč-

ných schopností, rafi novaných chutí a kreativity. 

Program oslav zahrnuje široké spektrum kultur-

ně společenských aktivit, od slavností, průvodů, 

tvůrčích dílen, pouličních divadelních předsta-

vení na historických náměstích a veřejných pro-

stranstvích, koncertů, plesů, scénických před-

stavení, až po festival tradičních masopustních 

kulinářských specialit.

Důležitou součástí pražského karnevalu je 

též festival barokní kultury, který je pořádán 

v autentických místech spojených s historií 

pražského karnevalu a který představuje veřej-

nosti projekty mapující vrcholná období karne-

valového fenoménu.

Tato přehlídka, organizovaná ve spolupráci 

s odborníky na dobové pojetí, spojuje v jednotli-

vých projektech hudbu, divadlo, tanec a návazné 

umělecké disciplíny a klade důraz na jejich scé-

nické provedení a historickou „autentičnost“.
CARNEVALE PRAHA 2017
18.–28. února 2017
FESTIVAL CARNEVALE PRAHA SE USKUTEČNÍ OD 18. DO 28. ÚNORA A JE 
JEDINOU HLAVNÍ A STĚŽEJNÍ UDÁLOSTÍ MĚSTA PRAHY. PO NĚKOLIKA 
ÚSPĚŠNÝCH ROČNÍCÍCH FESTIVALU SE PRAHA ŘADÍ KE SVĚTOVÝM 
METROPOLÍM, VE KTERÝCH SE ODEHRÁVAJÍ MĚSTSKÉ KARNEVALOVÉ 
SLAVNOSTI.
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Masopustní období u nás v minulosti začínalo 

svátkem Tří králů a končilo Popeleční středou. 

Maškarní zábavy se tradičně konaly na maso-

pustní úterý a byly vyvrcholením celého období. 

Již další den, na Popeleční středu, totiž začínal 

čtyřicetidenní půst. Konec masopustu je tedy 

odedávna spojen především s hodováním a pří-

pravou na náročné postní období. V Čechách 

a na Moravě se slaví masopust od třináctého 

století, tam až sahají první dochované písemné 

prameny, které tuto tradici popisují. Tehdy byl 

masopust předělem mezi Vánocemi a Velikono-

cemi a býval obdobím velikého veselení a radosti 

ze života. Prvním dnem oslav konce masopustu 

býval Tučný čtvrtek, tradičním jídlem toho dne 

byla vepřová pečeně se zelím a knedlíky, která 

se hojně zapíjela pivem. Následovala masopust-

ní neděle, které se také říkalo „taneční“, při kte-

ré již od poledne hudebníci na návsích svolávali 

do hospody k večerní zábavě. Ta pokračovala 

i v pondělí. Na pondělní zábavu měli přístup 

jen ženatí muži se svými ženami, ostatním byl 

do kola vstup zapovězen. Masopust končíval 

v úterý velkým průvodem maškar. Hlavní posta-

vou průvodu býval šašek s oděvem zdobeným 

barevnými papírky a se špičatou šaškovskou 

čepicí, který bičem odháněl všechny bez masek. 

Jinde byl ústřední postavou medvědář s medvě-

dem, nesměli chybět ani dělostřelci nebo židé, 

mlynář, ale také rychtář se svým právem nebo 

hejtman s halapartnou, ba i další zvířata.

Každá z těchto masek měla svou přesnou funk-

ci, ty ostatní vznikaly jako parodie na události 

v obci. Každý průvod tak byl něčím výjimečný.

Každá obec, kde se masopust slavil, měla také 

své drobné rituály, které se 

každoročně opakovaly. Tradice oslavy maso-

pustu byly a jsou nejsilnější na Moravě, ale 

v současné době zažívá masopust renesan-

ci i v Čechách, a to je velmi dobrá zpráva pro 

všechny, kteří se rádi baví.

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH ••

Foto: Petr Vilgus

 
MASOPUSTNÍ OSLAVY MAJÍ HODNĚ DLOUHOU HISTORII, JEJICH POČÁTKY 
MŮŽEME NAJÍT JIŽ VE STAROVĚKÉM ŘÍMĚ. V ŘÍMĚ SE ALE NESLAVILO CELÉ 
OBDOBÍ, POUZE POSLEDNÍ DEN, KTERÝ ŘÍMANÉ NAZÝVALI KARNEVAL. 
TENTO DEN SE KONAL REJ MASEK, PILO SE A HODOVALO.
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�  Jak byste hodnotil rok 2016 co se týče 

návštěvnosti v letní a zimní sezóně? 

Zimní sezóna 2015/16 byla bohužel již třetí v řadě, 

která nebyla meteorologicky příznivá. Znamenalo 

to zkrácení zimní sezóny z dřívějších cca 120 dnů 

na zhruba 95 dnů. To se samozřejmě projevilo 

v nižších tržbách.

Nezbývá než doufat, že nadcházející sezóna bude 

již v tomto ohledu normálnější – minimálně se 

lyžařská střediska za ty poslední tři roky význam-

ně posunula v oblasti umělého zasněžování, takže 

situace by měl být spíše lepší.

Letní sezóna 2016 byla naopak velmi vydařená 

– dokonce i oproti loňské, která byla rekordní, se 

dosáhlo podobné návštěvnosti, v některých mís-

tech byla i překročena. Je to způsobeno jednak 

chutí klientů zůstávat na dovolenou v ČR a také 

investicemi, které byly do letních provozů učiněny 

v poslední době.

�  Kolik má AHS celkem členů?

AHS ČR sdružuje 35 velkých skiareálů a dodava-

telských fi rem v oblasti horského průmyslu, což 

představuje zhruba 2/3 trhu a také 20 horských 

měst a obcí. Je pro nás důležitá vzájemná komu-

nikace, protože ačkoliv jsou lyžařské areály pro 

horská střediska důležitá, řešíme problematiku 

celé obce, případně i regionu, protože jsou to věci 

navzájem provázané. 

�  Naše čtenáře by zajímalo, jak spolupracuje 

AHS se státem?

Horská střediska u nás v podstatě neustále dohá-

nějí ta zahraniční – po roce 1989 jsme tady měli 

všeho všudy jen 14 lanovek (teď je jich přes 100) 

a dědictví socialistického vlastnictví. V okolních 

zemích se naopak jednalo o kontinuální rozvoj, 

kde se vztahy tříbily po dlouhá desetiletí. Proto 

i nastavení některých vztahů s našimi státními 

institucemi je pořád živou otázkou. Chceme docí-

lit férových podmínek, které by byly srovnatelné 

s těmi zahraničními. Například legislativa - tam 

komunikujeme s mnoha ministerstvy, kterých 

se dotýkají zákony a předpisy v našem oboru. 

Například dopady nového občanského zákoní-

ku na liniové stavby lanovek a vleků jsme řešili 

s ministerstvy dopravy, místního rozvoje i spra-

vedlnosti. Důležitá je také komunikace s poslanci 

a dalšími státními institucemi. Například v oblasti 

pronájmů pozemků je to vyjednávání s Lesy ČR, 

v oblasti propagace českých hor zase spolupráce 

s Agenturou CzechTourism, apod.   

�  Jak se změní ceny skipasů a jaká je 

průměrná cena skipasu? 

I přes pokračující investice je pro návštěvníky 

hor dobrou zprávou, že v téměř všech skiareálech 

v letošní sezóně zůstanou stejné ceny jako vloni. 

U skupiny 35 největších skiareálů v ČR, které 

představují většinu trhu a tedy i vyšší cenovou 

hladinu jízdného, je průměrná cena jednoden-

ního skipasu v hlavní sezóně ve výši 570 Kč pro 

dospělého a 400 Kč pro dítě. To je oproti loňsku 

téměř zanedbatelné navýšení zhruba o dvě pro-

centa. 

�  Jaké jsou novinky pro letošní zimní sezónu 

a jak funguje Czech Skipass? 

Mezi nejvýznamnější investice na tuto sezónu pat-

řilo ve většině areálů rozšiřování a modernizace 

zasněžovacích systémů. Řada provozovatelů věno-

vala také pozornost sjezdovým tratím – zejména 

jejich rozšiřování a také zkvalitnění a doplnění 

strojového parku pro úpravu sjezdovek. Další 

oblastí, do které směřovaly investice nejvíce, bylo 

vylepšení zázemí umocňujícího zážitky z poby-

tu na horách. Jedná se zejména o zkvalitňování 

snowparků pro výuky dětí, nákupy pohyblivých 

koberců, vybavení lyžařských školek nebo budo-

vání prostor pro hlídání dětí. Velká pozornosti se 

těšilo vylepšení gastronomických služeb, půjčo-

ven vybavení, servisů a dalších zařízení. Novinky 

se netýkají jen lyžařů - například ti, kteří se vydají 

do Malé Úpy, mohou letos nově vyrazit na návště-

vu pivovaru Trautenberk. 

I v nadcházející sezóně bude pokračovat úspěš-

ný projekt CzechSkipass – lyžařská celosezónní 

permanentka, která umožňuje lyžovat ve 23 vel-

kých střediscích po celé České republice. Czech-

Skipass lyžařům pro tuto sezónu nabídne celkem 

190 km sjezdových tratí, 34 lanovek a 141 vleků, 

aniž by museli do pokladen jednotlivých areálů. 

V loňské zimní sezóně se prodej CzechSkipassů 

více než zdvojnásobil a je tedy vidět, že tento pro-

dukt si získává své místo na trhu. Více informací 

na www.czechskipass.cz

 

�  Jaké jsou další plány AHS po třech letech 

od založení asociace? 

Chceme se dále angažovat v problematice, která 

se lépe řeší společně, než jednotlivým fi rmám, či 

obcím. Je to především legislativa, která má vliv 

na úspěšnost a rozvoj naší branže. Konkrétně se 

budeme například aktivně zasazovat o další roz-

voj v budování struktury a podpory cestovního 

ruchu a pomáhat v této oblasti i našim horským 

obcím – např. ve věcech novelizace zákona o míst-

ních poplatcích. Budeme pokračovat v dohodách 

ohledně pronájmů pozemků, kde více než polovi-

na patří státním institucím, dále spolupracovat 

v propagaci českých hor a také v získávání statis-

tických a analytických údajů, které nám pomo-

hou lépe pochopit a také dokladovat fungování 

horského turistického ruchu.

Děkujeme za rozhovor. 

Radek Zerzáň, šéfredaktor  

ČESKÉ HORY LÁKAJÍ 
ČÍM DÁL VÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
ČESKÉ HORY HLÁSÍ DALŠÍ VYDAŘENOU LETNÍ SEZÓNU. POČTY NÁVŠTĚVNÍKŮ 
DOKONCE PŘEKONALY REKORD Z LOŇSKÉHO HORKÉHO LÉTA. TEĎ UŽ HORSKÁ 
STŘEDISKA CHYSTAJÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY SKVĚLÉ PODMÍNKY. NA ÚSPĚCHY 
A PLÁNY JSME SE ZEPTALI ŘEDITELE ASOCIACE HORSKÝCH STŘEDISEK ( AHS) 
PANA LIBORA KNOTA. 

Libor Knot – ředitel  AHS ČR
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Asociace horských středisek ČR

Krkonošská 153, 543 01 Vrchlabí
www.ahscr.cz•
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  Zapojená střediska do Czech Skipass: 
• Skiareál Špindlerův Mlýn

• SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

  (Černá hora - Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, 

Velká Úpa, 

• Svoboda n. Úpou, Černý Důl)

• Ski Areál Malá Úpa

• Ski Family Dolní Dvůr

• Herlíkovice a Bubákov

• Vítkovice v Krkonoších

• SKIARÉNA Jizerky

 (Tanvaldský Špičák, Bedřichov, Severák)

• Skiareál Klínovec

• Skiareál Plešivec

• Ski&Bike Špičák

• Skiareál Lipno

• Dolní Morava relax&sport resort

• Ski areál Kouty

• Skicentrum Deštné

• Skicentrum Kohútka

• Skiareál Monínec

• Ski Areál Bílá

CZECH SKIPASS – kdykoliv, kdekoliv!
CZECH SKIPASS JE UNIKÁTNÍ SEZÓNNÍ SKIPAS OTEVÍRAJÍCÍ TURNIKETY 
175 LANOVEK A VLEKŮ VE 23 PŘEDNÍCH ČESKÝCH SKIAREÁLECH. UŽ NIKDY 
NEČEKEJTE FRONTY U POKLADEN A UŽÍVEJTE SI 190 KM SJEZDOVEK PO 
CELOU SEZÓNU BEZ OMEZENÍ, KDYKOLIV A KDEKOLIV.

SOUTĚŽ  O SKIPASY 
S LYŽAŘSKÝMI AREÁLY

LETOŠNÍ VYDÁNÍ ZIMNÍHO MAGAZÍNU TIM JE OBOHACENO O CELORE-
PUBLIKOVOU SOUTĚŽ, VE KTERÉ MŮŽETE VYHRÁT SKIPASY DO VAŠEHO 
OBLÍBENÉHO AREÁLU. PRINCIP JE JEDNODUCHÝ. KAŽDÝ ČLÁNEK O ZIMNÍM 
AREÁLU OBSAHUJE SOUTĚŽNÍ OTÁZKU. 

Vyberete si svůj oblíbený areál ve vydání, zod-

povíte jeho soutěžní otázku a pošlete správ-

nou odpověď mailem do redakce na adresu: 

info@czech-tim.cz 

Budete zařazeni do slosování a pokud vás 

vylosujeme, získáte skipasy do areálu, za 

který posíláte soutěžní otázku. Proto pečlivě 

vybírejte a posílejte odpovědi.  

Losování bude probíhat 20. 1. 2017.

Výherci budou zveřejněni na našem FBC 

a webu do 7 dnů. 

Czech Skipass

E – mail: info@czechskipass.cz
www. czechskipass.cz•
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CENÍK CZECH SKIPASSU 2016/17

Sezónní jízdenka dospělý junior dítě senior

Věkové kategorie 18 - 62,99 let 12 - 17,99 let 6 - 11,99 let nad 63 let

Ceny (Kč) 11 000 Kč 9 000 Kč 8 000 Kč 9 000 Kč
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 • TIM NA HORÁCH

MONÍNEC BYL PRVNÍ!
AREÁL MONÍNEC SE OD LETOŠNÍHO ROKU STÁVÁ PRVNÍM MÍSTEM V CELÉM 
ČESKU, KDE SI MOHOU LYŽAŘI ZALYŽOVAT, I KDYŽ JE VENKU NAD NULOU. 
DÍKY TOMU ZDE LYŽAŘSKÁ SEZÓNA STARTUJE JIŽ NA KONCI ŘÍJNA.
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Nejdříve se na Monínci, který je největším 

středočeským lyžařským střediskem, začala 

zasněžovat Hotelová sjezdovka. Ta je v provozu 

již od středy 26. října. Lyžuje se zde každý den 

od pondělí až do neděle. Sjezdovka je dlouhá 

170 metrů a je určena jak průměrným či méně 

zdatným lyžařům, tak i dětem. Nově tu navíc 

funguje nová lyžařská škola Monínec, která je 

určená pro hosty ubytované přímo v areálu. 

„Předpokládáme, že lyžování poběží až do dub-

na. Monínec je prvním evropským střediskem, 

které využívá v tak masivním měřítku zasněžo-

vací technologii. Doposud byl tento systém urče-

ný pouze pro biatlonové tratě,“ vysvětluje Jaro-

slav Krejčí ml., výkonný ředitel Areálu Monínec 

důvod, proč se na Monínci začíná s lyžováním 

tak brzy.  

Technologie Snowfactory je založena na klasic-

kém chladícím principu. Sníh, který uvedený 

systém vyrábí, je proto také bez jakýchkoliv 

chemických přísad. Je založený pouze na dvou 

hlavních zdrojích – vodě a vzduchu. Sníh, který 

tvoří malé ledové vločky, neobsahuje zároveň 

žádnou zbytkovou vlhkost. Ledové vločky mají 

teplotu -5 °C. Vzhledem k této nízké teplotě sníh 

vytváří vlastní chlazení a taje velmi pomalu. 

Výsledný sníh se proto řadí do kvality fi rn: sníh, 

jehož vločky již prošly kompletní krystalickou 

přeměnou v drobná ledové zrna. 

Po celý rok se v Areálu Monínec koná celá řada 

pravidelných a hojně navštěvovaných akcí. 

Například v rámci Monínce patří dětem, kte-

rý proběhne 3. února, budou moci děti oslavit 

pololetní vysvědčení. Všichni jedničkáři do 14 

let si díky tomu zalyžují zdarma. Chybět nebu-

de ani zábavný doprovodný program. Největší 

sportovní akci letošní zimy bude 24. února 

Dark snow, tedy noční závod ve sjezdu. V břez-

nu se pak v areálu zastaví také Freeride Just 

Ride se svou snowboardovou akcí plnou frees-

tylu a dalšího programu.

Monínec nabízí také ubytování přímo u sjez-

dovky. Hotel Monínec nabízí komfort 3* poko-

jů, restaurace a wellness, apartmány Monínec 

vybavené vlastním kuchyňským koutem využijí 

hlavně rodiny či skupiny přátel a jako tzv. low-

cost ubytování jsou k dispozici původní boudy 

Javorka a Čertovka. V nabídce ubytování najde-

te také zajímavé ubytovací balíčky nabízející 

výrazné slevy například na lyžování či další 

služby areálu.

Další informace naleznete na 

WWW.MONINEC.CZ.

JAK SE JMENUJE FIRMA, 
KTERÁ DODALA ZASNĚŽOVACÍ 

SYSTÉM SNOWFACTORY 
NA MONÍNEC?  

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:
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„Letošní největší investicí, bezmála 70 milionů 

korun, byla modernizace zasněžovacího systé-

mu na Medvědíně. Červenou a černou sjezdov-

ku jsme osadili sněžnými sprchami, které nám 

umožní zprovoznit svahy výrazně dříve, než tomu 

bylo doposud. Jde o stejný systém, který se nám 

osvědčil na protilehlé straně skiareálu ve Svatém 

Petru, a výrazně nám tak loni pomohl k úspěšné 

sezóně,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn 

Čeněk Jílek. Finanční prostředky šly také do dět-

ských lyžařských škol a celkově do aktivit pro děti. 

Skiareál pořídil nové pojízdné koberce, lyžařský 

kolotoč, vybudoval lyžařskou školku a půjčovnu 

na Horních Mísečkách, vedle Quattro Baru chys-

tá nový dětský koutek s hlídáním a v plánu jsou 

i pravidelné animační programy pro děti. Dospělí 

se mohou těšit na pravidelné víkendové akce ve 

Svatém Petru, jako je například fi re-

show, tanec roleb, jízdy lyžař-

ského demo týmu 

nebo aprés-ski party. A novinky čeká i síť restau-

rací Spindl Gastronomy. Skiareál buduje novou 

panoramatickou přístavbu restaurace Na Pláni 

s nabídkou pizza a pasta a plánuje navýšení kapa-

city o zhruba 80 míst. Restauraci Medvědín 1 235 

m pak čeká změna dispozice objektu.

Nejvíce sjezdovek v jednom areálu 
a večerní lyžování na nejdelším 
osvětleném svahu z celé České republiky
Špindlerův Mlýn nabídne i v nadcházející zim-

ní sezóně nejvíce sjezdovek v jednom areálu 

z České republiky. K dispozici bude 25 kilome-

trů denně upravovaných tratí všech obtížností. 

Těšit se můžete i na téměř stovku kilometrů 

běžeckých tratí, snowparky, 11 vleků a pět lano-

vek. Již druhou zimní sezónu zajistí komfort 

moderní vyhřívaná šestimístná lanovka s bub-

linou proti nepříznivému počasí. Užít si můžete 

i večerní lyžování na Hromovce, která je 

nejdelší osvětlenou sjezdovkou v Čechách, nebo 

Fresh Track - ranní lyžování na čerstvě urolbo-

vané sjezdovce ještě před ofi ciálním spuštěním 

lanovek s bohatou horskou snídaní.

Lacinější lyžování s GOPASS
I tuto zimu nabídne Špindlerův Mlýn lyžařům 

zákaznický systém GOPASS. Členství zajistí 

návštěvníkům především nejvýhodnější ceny 

skipasů. „Systém umožňuje pohodlný a rychlý 

nákup permanentek v e-shopu www.gopass.cz 

přímo z domova, navíc za výhodnější ceny než 

na pokladnách areálu. Lyžaři pak mohou jít se 

svým skipasem rovnou k lanovce, vyhnou se 

jakýmkoliv zdržením a frontám u pokladen,“ 

přiblížil věrnostní program Čeněk Jílek s tím, 

že čipová karta Gopass přináší členům i řadu 

dalších výhod a slev například za občerstvení 

v restauracích i aprés-ski barech, v půjčovnách 

a prodejnách vybavení a další služby. Členství 

v klubu je přitom zcela zdarma, stačí jen regis-

trace na www.gopass.cz

Více na 

ŠPINDLERŮV MLÝN NABÍZÍ 
nejvíce sjezdovek v jednom areálu 
v České republice
SKIAREÁL MODERNIZOVAL ZASNĚŽOVACÍ SYSTÉM NA MEDVĚDÍNĚ, VYBU-
DOVAL NOVOU LYŽAŘSKOU ŠKOLU A INVESTOVAL DO AKTIVIT PRO DĚTI 
I RESTAURACÍ. TĚŠIT SE MŮŽETE NA 25 KILOMETRŮ DENNĚ UPRAVOVANÝCH 
SVAHŮ, TÉMĚŘ STOVKU KILOMETRŮ BĚŽECKÝCH TRATÍ, SNOWPARK, SPOUSTU 
DALŠÍCH ZIMNÍCH AKTIVIT A ZÁŽITKŮ, MEZINÁRODNÍ AKCE NEBO BOHATÝ 
APRÉS-SKI PROGRAM PO CELOU SEZÓNU.

TIMTIM  NA HORÁCH NA HORÁCH •

WWW.SKIAREAL.CZWWW.SKIAREAL.CZ

 czech-tim.cz 9

TE
X

T 
A

 F
O

TO
:  

SK
IA

R
EÁ

L 
ŠP

IN
D

LE
R

Ů
V 

M
LÝ

N
NA KTERÉ SJEZDOVCE 

PROBÍHÁ VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ 
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ?

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:
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SKIAREÁL KLÍNOVEC
Na Klínovci začala úvodní etapa rozšíření sjez-

dovek na severní straně Klínovce, jako první 

bude prodloužena a rozšířena modrá sjezdovka 

Turistická.  Posílen bude i systém zasněžování. 

Další vylepšení čeká on-line prodej skipasů, kte-

rý zrychlí odbavení zákazníků v ranní špičce.

Na Klínovci najdete 4 sedačkové lanovky a 7 

lyžařských vleků, snowpark s mnoha skoky 

a překážkami a 50 km běžeckých tratí. Rodi-

ny uvítají širokou škálu rodinných jízdenek. 

Samozřejmostí jsou parkoviště pro 1300 vozů 

zdarma.

Na jižní straně areálu se nachází sjezdovka, 

která měří na délku 3 km, její šířka je až 100 m 

a převýšení 500 m se zázemím pro všechny 

lyžaře, občerstvení, AprésSki bar, lyžařskou 

školu, půjčovnu vybavení a výukové centrum. 

Již několik let pokračuje úspěšná příhranič-

ní spolupráce v rámci mezinárodního česko-

německého regionu. InterSkiregion Fichtelberg 

– Klínovec nabízí 33 km sjezdových tratí všech 

obtížností, a to v ceně od jeden a půl denních 

permanentek. Skipasy je možné nově zakoupit 

přes e-shop. Přes hranice a mezi vrcholy vás 

zdarma převeze skibus za 10 min.

www.klinovec.cz

Sport areál Klíny
Ideální místo pro rodinnou dovolenou nabízí 

horský hotel Emeran se zázemím Sport areálu 

Klíny. Hotel a celý skiareál si nejvíce užijí rodiny 

s dětmi, sportovci, milovníci výletů a lyžování. 

Horské středisko je vzdálené 5 km od hranic 

s Německem a 95 km od Prahy. V areálu Klíny je 

pro lyžaře pojízdný koberec, rozšíření dojezdu 

sjezdovky Centrální a propojka sjezdovek Cent-

rální s Pařezovou pro lepší příjezd na Slalomák. 

Užijte si večerní lyžování na sedačkové lanovce 

s osvětlenou sjezdovkou a snowparkem. Celko-

vá délka tratí je 1420 metrů s přepravní kapaci-

tou 3900 osob za hodinu.  

Parkování je zdarma na 5 parkovištích s kapa-

citou pro 600 aut. Na Klínech si na své přijdou 

i příznivci zimní cyklistiky. Speciální SnowBike 

kola na sníh jsou novinkou, a právě zde máte 

jedinečnou možnost si je zapůjčit. 

www.kliny.cz

www.hotelemeran.cz

LYŽOVAČKA V ÚSTECKÉM KRAJI
KRUŠNÉ HORY ŠNĚRUJÍCÍ SE PODÉL SEVEROZÁPADNÍCH HRANIC V ÚSTECKÉM 
KRAJI NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ K JEDNĚM Z NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH 
HOR V ČESKÉ REPUBLICE. VÝHODNÁ PŘÍHRANIČNÍ POLOHA A SNADNÁ 
DOSTUPNOST LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ JE ZÁRUKOU KVALITNÍHO LYŽOVÁNÍ 
A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB. 

 •  TIMTIM  NA HORÁCHNA HORÁCH

Otevírací doba: 
denní lyžování: lanové dráhy a vleky 9–16:00

večerní: vlek F 16–21:00

Celodenní skipas Dospělí Děti 
a senioři

Student,
senior,
ZTP

Denní 680 Kč 540 Kč 620 Kč
Denní 
pro registrované 650 Kč 540 Kč 620 Kč

Rodinné 
denní skipasy 2+2 děti

1 den 2000 Kč

Otevírací doba: denně 9 –16 hod.

CENÍK hlavní sezóna
21. 12. 2016 –16. 3. 2017 Dospělí Děti 

6–15 let
Děti do 

6 let

Celodenní skipas 440 Kč 290 Kč zdarma

CENÍK vedlejší sezóna
20. 12. 2016 – 17. 3. 2017 Dospělí Děti 

6–15 let
Děti do 

6 let

Celodenní skipas 360 Kč 250 Kč zdarma
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Sport centrum Bouřňák
Bouřňák (869 m n. m.) patří mezi nejvyšší 

vrcholy východního Krušnohoří. Bouřňák je 

vhodnou lokalitou pro zimní sporty. K dispozi-

ci je 6 sjezdovek s celkovou délkou přes 6 km 

a kapacitou 3 190 osob/ hodinu. 

Pro děti a začínající lyžaře je připravena sjez-

dovka „Údolíčko“. Mírně pokročilí se mohou 

zdokonalovat na Hrobské sjezdovce, která se 

jako jediná nachází na jižním svahu. 

Skialpové stezky

V okolí lyžařského areálu na Bouřňáku jsou 

značené skialpové stezky. Tento projekt skial-

pových tratí se optimisticky jmenuje SKIALP 

NAD HROBEM. Nástupním místem většiny tras 

je parkoviště v Mikulově, kde se také nachází 

souhrnná mapa. K sestupům slouží sjezdovky 

Sport Centra Bouřňák.

www.scbournak.cz

Lyžařské středisko Zadní Telnice 
Zadní Telnice postupně modernizuje zasněžo-

vání a lanové vleky. Lyžařské středisko Zadní 

Telnice je největší lyžařský areál ve východní 

části Krušných hor. Již v roce 1965 zde bylo 

vybudováno vůbec první umělé zasněžování na 

území bývalého Československa. Šest místních 

vleků o celkové délce přes 5 km nabízí několik 

propojených sjezdovek všech druhů obtížnosti 

s přepravní kapacitou 3500 osob za hodinu. 

Středisko je velmi dobře dostupné z Ústí nad 

Labem i z Prahy. Středisko disponuje velkoka-

pacitním parkovištěm až pro 500 aut, které je 

vzdálené od lyžařských vleků pár metrů. 

www.ski-telnice.cz

Krušnohorská bílá stopa 
Ústecký kraj nabízí vyžití nejen pro sjezdové 

lyžování, ale také pro běžkaře. Sdružení Kruš-

nohorská bílá stopa za přispění Ústeckého kraje 

připravila skvělé podmínky a tratě pro běžkaře. 

V letošní sezoně jsou nejvíce navštěvovány tři 

lokality, Dlouhá Louka, která má 64 uprave-

ných kilometrů, Lesná 60 kilometrů a Klíny 

55 kilometrů. V současné době Krušnohor-

ská bílá stopa nabízí 180 kilometrů. Jedna 

z nejdelších a nejlépe upravených tratí u nás 

díky příhraniční spolupráci navazuje na stopy 

v sousedním Sasku. Mezi nejhezčí trasy v okolí 

magistrály patří oblast Grünnwaldského rašeli-

niště u Nového Města a Cínovecké rašeliniště.  

Více aktuálních informací o tratích a jejich 

úpravách díky GPS na rolbách najdete na 

www.kbstopa.cz

Otevírací doba: 
denně 9 –16 hod.

CENÍK od 25. 12. – 10. 3. Dospělí Děti 
a senioři

Celodenní skipas 390 Kč 120 Kč

Otevírací doba:  denně 9 –16 hod.

CENÍK od 20. 12. – 28. 2. Dospělí Děti 
a senioři

Celodenní skipas 490 Kč 340 Kč

AKCE Malé dítě do 11 let 
v doprovodu

100 KČ

TIMTIM  NA HORÁCH NA HORÁCH •

WWW.BRANADOCECH.CZ
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Na návštěvníky kromě více jak devíti kilometrů 

bezvadně upravených sjezdovek všech stup-

ňů obtížnosti čekají již osvědčené a návštěv-

níky vítané bonusy v podobě občerstvovacích 

stánků na svazích nebo zábavného sněhového 

parku pro nejmenší. Zoufat nemusí ani rodiče 

ratolestí, které zatím lyžování nepřišly na chuť. 

Pro ně jsou v areálu k dispozici dvě lyžařské 

školy, jejichž vyškolení instruktoři naučí lyžovat 

opravdu každého. Připravili jsme však i něko-

lik novinek, které návštěvníkům jistě přijdou 

vhod. Pro rychlejší odbavení jsme rozšířili počet 

pokladen na centrálním parkovišti. Kromě těch-

to technických záležitostí určitě mimo liberečtí 

návštěvníci ocení krátkodobé cenově zvýhodně-

né balíčky, které jsme nachystali ve spolupráci 

s libereckými hoteliéry,“ sděluje pan Jan Svatoš. 

Rozšíří se i nabídka kombinovaných vstupenek, 

které v minulosti spojovaly návštěvu skiareálu 

s Aquaparkem Centra Babylon. Novinkou je 

možnost zvýhodněného vstupného i v jiný den 

pro další lákadla Liberce, jimiž jsou iQ Landia 

vedle Babylonu a Dinopark v OC Plaza v centru 

města. Předprodej permanentek byl zahájen od 

října a dobrou zprávou je, že pro letošní rok se 

nezvedají ceny jízdného. V předprodeji se navíc 

dají permanentky pořídit až s čtyřicetiprocent-

ní slevou. Další slevy je pak možné čerpat v prů-

běhu zimní sezóny díky společným programům 

například se společností O2. „Na samotných 

svazích se pak návštěvníci mohou těšit napří-

klad na páteční den a podvečer v polovině ledna, 

kdy odměníme všechny školáky a jejich rodiny 

za jejich takřka pětiměsíční snažení akcí, při 

které nabídneme spoustu zábavy a soutěží, sou-

částí zábavného programu budou i ukázky akti-

vit Horské služby, techniky v areálu a pásmo 

o počátcích lyžování v Čechách. Oblíbenou se 

stala i týdenní reality show s ČT sport na vrchol, 

při které si lyžaři mohou ověřit své schopnos-

ti a dovednosti, přičemž nejúspěšnější z nich 

se pak zúčastní kempu s hvězdami českého 

lyžařského sportu. Ani o tu naše příznivce letos 

neochudíme,“ pokračuje ředitel. Skibusy vyrazí 

i z Prahy Letňan. 

Do budoucna by se návštěvníci ještědského 

areálu měli dočkat i výrazného rozšíření jedné 

z hlavních sjezdových tepen – Skalky. Přípra-

va na tuto masivní investici je ve fázi přípravy 

studie a schváleného územního plánu. Skiareál 

Ještěd však není jen o sjezdovkách a snowbo-

ardech. Provozuje i skokanský areál nebo spor-

toviště ve Vesci, kde každoročně chystá zázemí 

pro milovníky bílé stopy. Do obou areálů je mož-

né přepravit se z jakéhokoliv místa v Liberci 

městskou hromadnou opravou. Ani rodinní pří-

slušníci, kteří do Liberce zavítají a nemají zájem 

o lyžování, nepřijdou zkrátka. Neboť i v případě 

nepřízně počasí je ve městě pod Ještědem dosta-

tek jiného vyžití. Krajské město se může pyšnit 

například nejstarší zoologickou zahradou v ČR, 

za návštěvu zcela jistě stojí i botanická zahra-

da. Pro příznivce kultury zmiňme Divadlo F. X. 

Šaldy se třemi soubory, světově proslulé Naivní 

divadlo nebo Severočeské muzeum, mezi jehož 

expozicemi je možné občas zhlédnout i výstavu 

mapující historii lyžování u nás nebo lanovek. 

WWW.SKIJESTED.CZ

POD JEŠTĚDEM TO JEZDÍ SKVĚLE
KVALITNÍ LYŽOVÁNÍ, NEJLEPŠÍ  SPORTOVNÍ VYŽITÍ, ALE PŘEDEVŠÍM ZÁBAVU 
PRO CELOU RODINU NAJDETE NA JEŠTĚDSKÉM HŘEBENU VE SPORTOVNÍM 
AREÁLU JEŠTĚD. 
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V JAKÉ NADMOŘSKÉ VÝŠCE
SE NACHÁZÍ ČERNÝ VRCH 

VE SKIAREÁLU JEŠTĚD?

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:
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Perfektní úprava sjezdovek, které díky rozdíl-

ným obtížnostem nabídnou vyžití všem skupi-

nám lyžařů od pokročilých až po rodiny s dětmi. 

Severák je ideální areál pro výuku lyžování. Je 

to v podstatě jedno veliké výukové hřiště.

V průběhu pobytu na horách můžete vyzkou-

šet všechny tři areály díky integrované dopra-

vě a společnému skipasu. Mezi ski areály jezdí 

totiž třikrát  denně skibus po celou dobu hlavní 

sezóny (od 26.12. do 19.3.) Skibus jezdí z Jab-

lonce nad Nisou do Bedřichova na Severák, 

Špičák a do Tanvaldu. Provoz skibusu zajišťu-

je Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. 

Skibus je zdarma pro ubytované hosty, kteří 

mají kartu hosta Jizerky CARD: Využívat ho 

mohou i běžkaři.

Čím dál více oblíbené je večerní lyžování, které 

nabízí všechny areály. Na Tanvaldském Špičá-

ku na vleku Zalomený. Na Severáku na vleku 

u Arniky a na Bedřichově Na Malinovce.

Večerní lyžování funguje na Špičáku každé 

úterý a pátek od 17 do 20hod. Na Severáku ve 

stejný čas v úterý a v pátek. Na Bedřichově se 

lyžuje večer v pondělí, středu, pátek a v sobotu 

od 16:30 do 20 hodin.

Ceny za lyžování v Jizerkách zůstávají na úrovni 

loňské sezóny. Pro srovnání uvádíme cenu jed-

nodenního skipasu pro různé věkové kategorie, 

zvýhodněné vícedenní či celosezónní skipasy 

v jednotlivých areálech.

Více informací na: 

WWW.SKIJIZERKY.CZ

SKIARÉNA JIZERKY 
JE PŘIPRAVENA!
JIŽ V SOBOTU 3. 12. ODSTARTOVALA LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2016/17, A TO 
V LYŽAŘSKÉM AREÁLU NA TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU. NAPLNO SE TAK 
PROJEVILA INVESTICE DO ZASNĚŽOVACÍHO SYSTÉMU, KTEROU AREÁL 
USKUTEČNIL V ROCE 2015. SVAHY SE JIŽ ZASNĚŽUJÍ I V LYŽAŘSKÝCH 
AREÁLECH NA SEVERÁKU A BEDŘICHOVĚ. 

1 denní skipas:

 Dospělí
od 18 let

Junioři 15-18 let
a senioři od 63 let

Děti 
6-15 let

Děti 
do 6 let

TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

550 Kč 470 Kč 390 Kč 250 Kč

SEVERÁK a BEDŘICHOV

400 Kč 340 Kč 280 Kč 180 Kč

Tanvaldský Špičák 
•8,2 km sjezdovek•1 lanová dráha

•1 pojezdový koberec•5 vleků
Obtížnosti sjezdovek: modrá až černá

Severák
4,3km sjezdovek•1 pojezdový koberec

• 10 vleků
Obtížnost sjezdovek: modrá a červená

Bedřichov 
•4,5km sjezdovek•1 pojezdový koberec

•6 vleků
Obtížnost sjezdovek: modrá a červená
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KOLIK KILOMETRŮ 
SJEZDOVEK NABÍZÍ SKI 

AREÁLY TANVALDSKÝ ŠPIČÁK, 
SEVERÁK A BEDŘICHOV 

V RÁMCI JIZERSKÝCH HOR?

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:
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Novinky na Bublavě!
Mezi novinky patří nový Dětský park s lyžař-

ským pásem o délce 35 metrů s herními prvky. 

Nová sjezdová trať o délce 180 metrů, nový vlek 

typu POMA dlouhý 150 metrů. 

Výrazně je obnovená a rozšířená nabídka a sor-

timent v půjčovně lyží s kompletním servisem 

pro lyžaře a snowboardisty. 

Na Bublavu můžete přijet i bez lyží!
Přímo vedle centrální pokladny je moderní půj-

čovna značkových lyží Rossignol, kde vybaví 

lyžařskými komplety nejen vás, ale i vaše děti. 

Pro ty z vás, kteří si přivezou lyžařské náčiní 

sebou, vám ochotně a odborně navoskujeme 

a nabrousíme lyže na kvalitních strojích švýcar-

ské fi rmy Montana.

Na širokých sjezdových tratích všech stupňů 

obtížnosti si užijete lyžování bez stresů a front 

u vleků. Pro oblíbené večerní lyžování je velká 

část areálu osvětlena. Všechny sjezdové tra-

tě v areálu Bublava – Stříbrná jsou technicky 

zasněžovány. Ski Centrum je ideální rovněž pro 

rodinnou rekreaci a lyžařské výcviky. 

Co je našim cílem? 
Hlavním cílem areálu je poskytnout svým hos-

tům příjemné prostředí pro jejich sportovní 

vyžití a volný čas. Atraktivní lyžařská houpačka 

Stříbrná – Bleiberg – Bublava dává zdejšímu 

lyžování novou dimenzi a řadí areál mezi přední 

zimní střediska České republiky.

Rodinná pohoda a lyžování pro děti.
Pro děti a rodiny se tady snaží dělat maximum! 

K dispozici je lyžařské hřiště s vlekem zdarma 

pro děti i dospělé začátečníky a u něj najdete 

útulnou „Jedovou chýši“- ohřívárna a malá her-

na pro nejmenší. Dětské jízdné pro děti až do 15-

ti let, malé děti do 5-ti let včetně, zde nově lyžují 

zcela zdarma. Dětmi oblíbená je modrá sjezdov-

ka Malý Bleiberg na široké louce s vlekem, na 

kterém se snadno naučí lyžovat děti již od tří let.

BUBLAVA – MODERNÍ SKIAREÁL
RODINNÁ POHODA A LYŽOVÁNÍ PRO CELOU RODINU VYZKOUŠEJTE 
V MODERNÍM LYŽAŘSKÉM AREÁLU BUBLAVA – STŘÍBRNÁ, KTERÉ PATŘÍ 
MEZI VÝZNAMNÁ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA V ČESKÉ REPUBLICE. NOVINEK JE 
V LETOŠNÍ ZIMNÍ SEZÓNĚ PŘIPRAVENO PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘIPRAVENO 
OPRAVDU HODNĚ.
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Ski Centrum Bublava – Stříbrná

Sdružení SKI Bublava
Bublava 716, 357 22 Bublava
Tel.: +420 352 696 830 
E – mail: ski@ski-bublava.cz

www.bublava.cz

Provozní doba:
Denně od 9.00 do 20.00 bez přestávky

Vybavení:
1 lanovka, 7 vleků

INFOBLOK:

CENÍK Dospělí Děti 
6–15 let

1 denní skipas 450 Kč 325 Kč

večerní lyžování 360 Kč 250 Kč

7 denní skipas 2 350 Kč 1 600 Kč

•
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K
T

V JAKÉM KRAJI SE NACHÁZÍ 
SKICENTRUM BUBLAVA?  

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:
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„Přicházíme s lákadlem v podobě ROKY PASSu, 

což je v podstatě 15% sleva na nákup skipasu.  

Pokud se lyžař zaregistruje, získá tím formou 

Roky passu 5% slevu cash a 10% slevu v bodech. 

S body si poté může nakoupit se slevou třeba 

oběd nebo půjčit lyže značky Rossignol,“ uvá-

dí k novinkám ředitel skiareálu Rokytnice nad 

Jizerou Michal Kopecký. 

Páté největší lyžařské středisko v České repub-

lice díky online nákupu letos ceny skipasů 

nezměnilo. 

Ceny se pohybují na stejné nebo nižší úrovní 

s rozšířením služeb včetně zasněžovacího sys-

tému.  

Nyní je areál v případě vhodných klimatických 

podmínek schopen být zasněžen díky technolo-

gii totožné jako na OH v Soči již za 3-5 dnů. To 

je více než o polovinu času dříve než před insta-

lací nových tyčí a děl. Změny také zaznamenal 

ceník ve prospěch mládeže a seniorů, ti ušetří 

na jednodenním jízdném oproti loňsku celých 

30 korun. Denní permanentka ve skiareálu 

Horní Domky v hlavní sezóně vyjde pro dospě-

lého na 650 Kč (při nákupu online 620 Kč), mlá-

dež a senioři zaplatí 520 Kč (online 490 Kč), děti 

do 14 let 450 Kč (online 430 Kč) a do 6 let mají 

stále jízdné zdarma.  

K letošní zimní sezoně ve skiareálu dodává 

ředitel Kopecký: „Vzhledem k tomu, že jsme 

rodinný areál, rozšířili jsme nabídku právě 

pro ně. Nově máme rodinné jízdné. V hlavní 

sezoně si například rodiče a jedno dítě zalyžují 

za 1600 Kč, při nákupu přes internet za ještě 

méně, rodina ušetří řádově 20-30 %. Řešíme 

i dětský koutek, který by fungoval jako hlídá-

ní dětí od 3 let, samozřejmě pod pedagogic-

kým dozorem.  U nás je velkou výhodou, že 

máme parkoviště hned u budovy nástupu na 

lanovku, kde je i půjčovna se ski servisem 

a zmíněný dětský koutek.  Pro soutěživé lyžaře 

jsme připravili seriál open závodů ve slalomu 

ROKY CUP a na konec sezony opět pozveme na 

kopání pokladů ve sněhovém poli na naší akci 

SNOWEND. Vykopávání se uskuteční v sobotu 

1. dubna. Věříme, že nejen akce a služby tohoto 

typu nám přilákají nové lyžaře.“ 

Více informací na  WWW.SKIROKY.CZ

•Nejdelší sjezdovky v ČR, místy až 100 m široké

•Dvě čtyřsedačkové lanové dráhy

•Horní stanice na Lysé hoře 
ve výšce 1 315 m n.m.
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ROKY PASS 
– nový slevový věrnostní systém

SKIAREÁL ROKYTNICE NAD JIZEROU UVEDLO NA LYŽAŘSKÝ TRH NOVÝ 
PRODUKT – VĚRNOSTNÍ PROGRAM PLNÝ SLEV A VÝHOD, KTERÉ SE BUDOU 
MOCI ČERPAT V NOVĚ OTEVŘENÝCH SLUŽBÁCH: GASTRO, SKI SERVIS 
A PŮJČOVNA NEBO DĚTSKÝ KOUTEK. KROMĚ TOHO SE NA KOPCE LYSÉ HORY 
DOSTANOU LYŽAŘI I SKIBUSEM Z PRAHY A DALŠÍCH LOKALIT. 
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LYŽAŘSKÝ AREÁL HORNÍ 
DOMKY SE ROZKLÁDÁ 

V HORNÍ ROKYTNICI NAD 
JIZEROU NA JIŽNÍCH SVAZÍCH 

LYSÉ HORY.
V JAKÉ NADMOŘSKÉ VÝŠCE SE 

NACHÁZÍ LYSÁ HORA?

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:



Přijeďte si užít zimní Beskydy!

Užijte si více fantastických zážitků 
v Beskydech 

www.beskydycard.cz

www.beskydyportal.cz
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Menší středisko u hranice se Slovenskem tak 

nabízí výborné podmínky zejména rodinám 

s dětmi, začátečníkům a těm, kteří nechtějí celý 

den jen lyžovat, ale také si užít další zábavu. 

Vyžití pro dospělé i děti
Ski areál Razula je součástí Resortu Valachy, 

který tvoří také místní hotely Lanterna, Horal 

a Galik s relaxačními centry v karlovickém 

údolí Léskové. Sjezdovky areálu jsou situovány 

u jednotlivých hotelů resortu, kde se dá zdarma 

zaparkovat.

Zkušené sjezdaře láká hlavní sjezdovka Razu-

la poblíž hotelu Lanterna (1 km, převýšení 210 

m) s pravidelným večerním lyžováním. Rodiny 

s dětmi najdou ideální vyžití na sjezdovce Horal 

(350 m, převýšení 50 m) u hotelu Horal, kde mají 

k dispozici i zimní park Razulák s pojízdným 

kobercem, kolotočem a snowtubingem. „Zlatou 

střední cestu“ co do délky i obtížnosti představu-

je sjezdovka Galik (400 m, převýšení 80 m).

Lyžuj a plav hodinu zdarma
Středisko nabízí například rodinám s dětmi spo-

lečný skipas pro 1 dospělého a 1 dítě s fi nanční 

úsporou až 40% (370 Kč na 3 hodiny nebo na 

večerní lyžování a 520 Kč na celý den).

V rámci lyžařských balíčků v hotelech Lanter-

na a Horal mají ubytovaní hosté skipas v ceně 

pobytu, neomezený vstup do wellness a termál-

ních bazénů, relaxační masáž, dětské animač-

ní programy či degustační večeři v zážitkové 

restauraci Vyhlídka. Ubytování dětí na přistýlce 

je zdarma, doplácí se jen večeře a skipas.

Od ledna se mohou lyžaři ve Ski areálu Razula 

nově těšit na překvapení. K vybraným skipa-

sům dostanou kousek frgálu – tradičního valaš-

ského koláče, čerstvě upečeného v Gril srubu 

Razula pod hlavní sjezdovkou.

Areál nabízí od 2. ledna opět akci Lyžuj a plav: 

k celodennímu a večernímu skipasu obdrží 

lyžaři hodinu zdarma v termálních bazénech 

relaxačního centra Wellness Horal.

Na masáž a za saunovými rituály
Možnost spojit lyžování s relaxací je to, čím je 

nabídka Ski areál Razula výjimečná. Relaxační 

centrum je totiž přímo vedle sjezdovky Horal, 

takže není nutné nikam přejíždět autem. V are-

álu jsou celkem tři bazény vyhřívané až na 36°C, 

kardio fi tness centrum a saunový svět s nabíd-

kou exotických masáží s rodilými Thajkami, Srí 

Lančany, Balijci či Filipínkami. V Sauně Dome 

se konají oblíbené saunové rituály. Restaurace 

hotelů Lanterna, Horal a Galik přináší velký 

výběr krajových specialit s důrazem na regio-

nální produkty. Malým hostům čekání na jídlo 

ukrátí dětské koutky či bowling.

Ideální zázemí pro běžkaře
Velké Karlovice jsou oblíbeným cílem běžkařů. 

Obec dlouhá víc jak 10 km, rozprostřená v údolí 

podél Vsetínské Bečvy, nabízí 40 km upravova-

ných a značených běžeckých tras i pro začáteč-

níky. 

Více informací:  WWW.RAZULA.CZ
WWW.VALACHY.CZ

ZE SJEZDOVKY ROVNOU 
DO BAZÉNU NEBO NA FRGÁL
NEJEN LYŽOVÁNÍ, ALE TAKÉ KOUPÁNÍ V TERMÁLNÍCH BAZÉNECH, SAUNO-
VÁNÍ NEBO VYNIKAJÍCÍ VALAŠSKÉ SPECIALITY V ČELE S ČERSTVÝMI FRGÁLY 
SERVÍROVANÝMI PŘÍMO U SJEZDOVKY – TO VŠE SLIBUJE NÁVŠTĚVA SKI 
AREÁLU RAZULA VE VELKÝCH KARLOVICÍCH. 

TIMTIM  NA HORÁCH NA HORÁCH •

15. 1. – O pohár strašidýlka Razuláka
29. 1. – O pohár strašidýlka Razuláka
2. – 5. 2. – Škola běžeckého lyžování
12. 2. – O pohár strašidýlka Razuláka
18. 2. – Noční stopa Valachy
26. 2. – O pohár strašidýlka Razuláka
5. 3. – Maškarní lyžovačka

• KALENDÁŘ AKCÍ SKI AREÁLU RAZULA 2017

KOLIK TERMÁLNÍCH BAZÉNŮ 
NAJDETE V RELAXAČNÍM 

CENTRU WELLNESS HORAL?

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:
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Díky lehkým a středně těžkým profi lům sjezdo-

vých tratí je areál Zadov ve výšce 890 –1120 m. 

n. m. vyhledávaný areálem pro rodinnou dovo-

lenou, jarní prázdniny nebo školní lyžařské 

kurzy. Ve ski areálu je 8 sjezdovek s celkovou 

délkou 4,5 km a 9 přepravních zařízení o cel-

kové kapacitě 6500 osob/hod. 

Na Zadově Kobyle je celkem pět sjezdových tra-

tí mírné až střední obtížnosti, v délkách až 800 

m, snowpark, dva malé vleky, lyžařská škola 

s výukovým hřištěm, pohyblivým kobercem, 

půjčovnou lyži a snowboardů, 4 rychlá občer-

stvení a dětský kolotoč.

U vrcholu Churáňov leží další středisko s retro 

jednosedačkovou lanovou dráhou Zadov 

– Churáňov s nejdelší přes kilometr dlouhou 

sjezdovkou červené i modré obtížnosti. 

Třetím střediskem je rodinný areál u Horejšů, 

který je zasněžován a osvětlen pro večerní lyžo-

vání. Areál s výukovým hřištěm a 300 metrů 

dlouhou pomou slouží pro výcvik a lyžařské 

školy. K dispozici je zde slušně vybavená půj-

čovna lyží. 

Neplacené parkoviště se nachází těsně pod 

vlekem. Všechny skipasy zakoupené na LD 

Kobyla platí i na výše uvedená střediska včetně 

areálů Nové Hutě, Kvilda a Kubova Huť.

Unikátní rozhledna na Zadově dostala nový 

kabát a je znovu zpřístupněna turistům. Vyhlíd-

ková věž je unikátní tím, že se jedná o stávající 

skokanský můstek z roku 1978, jehož věž byla 

v roce 1993 zpřístupněná turistům (vrcholová 

plošina můstku ve výšce 32m nad zemí / 1109 

m. n. m.) jako rozhledna. Na začátku nového 

tisíciletí však již byla jedinečná a oblíbená roz-

hledna pro návštěvníky zcela uzavřena. 

POHÁDKOVÁ ZIMA NA ZADOVĚ
LYŽAŘSKÝ AREÁL ZADOV-CHURÁŇOV NAJDETE NEDALEKO MĚST VIMPERKU 
A SUŠICE JAKO VSTUPNÍ BRÁNU DO NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA.

 • TIM NA HORÁCH

• Family pass - slevy pro rodiny s dětmi, 

pro děti do 6 let a pro seniory nad 60 let

• slevy pro ubytované

• skupinové slevy pro školní kursy

• držitelé průkazu ZTP a ZTPP

• slevy na karty ISIC, ITIC, ALIVE

• slevy pro klienty T-MOBILE - Našim pro radost

Provozní doba areálu:
8:30 - 16:00 DENNĚ

18:00 - 21:00 večerní lyžování DENNĚ,  
mimo pondělí a 24.12. 

Co se týká cen pro nadcházející sezónu, tak 
dobrou zprávou pro návštěvníky je, že zůstávají 

na úrovni minulé sezóny – celodenní jízdenka pro
dospělé návštěvníky 500 Kč v hlavní sezóně.

INFOBLOK:

Více informací na  WWW.LAZADOV.CZ
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JAKOU KAPACITU AUT 
MÁ PARKOVIŠTĚ, KTERÉ JE 

ZDARMA U AREÁLU KOBYLA? 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:
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PARASKI i Špičácký pětiboj pro děti
Letošní zimní sezona začala v areálu Ski&Bike 

Špičák o měsíc dříve než loni. Prakticky každý 

zimní víkend roku 2017 se tady konají akce pro 

veřejnost – od testování lyží po sportovní sou-

těže. Kupříkladu 17. února 2017 Světový pohár 

v PARASKI, což je v ČR nová exotická disciplína 

kombinující seskok padákem na přesnost a obří 

slalom. Nenechte si ujít ani Špičácký pětiboj pro 

děti (4.3.), které jako odměnu za jeho absolvová-

ní dostanou skipas na celý den zdarma. Divác-

ky velmi oblíbenou atrakcí je Jízda přes louži 

(11.3.). Pojede se už potřinácté a můžete se jí 

zúčastnit i jako přímí aktéři. 

HYPERLINK „http://www.spicak.cz“ Ski&Bike 

Špičák patří už léta ke stálicím TOP českých 

lyžařských areálů. Užijete si tady sportovní sjez-

dovky v kombinaci s lehčími tratěmi pro rodiny 

s dětmi. Místní raritou je nejprudší česká sjez-

dovka – Šance, se sklonem až 100 % (45°). Mimo 

ni několik dalších sportovních tratí i příjemné, 

pohodové svezení, samostatný dětský are-

ál s pohyblivým kobercem a hřištěm. Celkem se 

jedná o 8,5 km sjezdovek s přepravní kapacitou 

vleků 7550 lyžařů za hodinu. Sjezdovka „Spodní 

Šance“ je určena především pro rodiny s dětmi 

a méně pokročilé lyžaře či začátečníky. Každou 

středu, pátek a sobotu se na ní koná večerní 

lyžování. Areál má i nejlepší snowpark na čes-

ké straně Šumavy „Freestyle Area Špičák“. 

Středisko si trvale drží nižší cenovou úroveň 

pětihvězdičkového střediska v ČR. Z nejvíce 

frekventovaných jízdenek stojí celodenní pro 

dospělého v hlavní sezóně 610, pro mládež 530 

a děti do 14 let 430 korun. Výhodná je rodin-

ná jízdenka, kdy platí jen dva dospělí, všechny 

vlastní děti lyžují zdarma. Už druhou sezonu 

nabízí společný skipas s areály Nad Nádražím 

a Belveder. Cesta autem z Prahy trvá 2,5 

hodiny, vlakem 3,5 hodiny. Z Plzně 1 hodinu 

autem, necelé 2 hodiny vlakem (zastávka pou-

hých 200 metrů od vleku). U sjezdovek nové 

parkoviště pro 230 aut.  

ZIMA 2017 
NA ŠUMAVSKÉM ŠPIČÁKU 
LETOŠNÍ NOVINKOU V CENÍKU JE ZAVEDENÍ ZVÝHODNĚNÉ KATEGORIE „MLÁDEŽ“ 
(15–18 LET). NA RODINNÉ SJEZDOVCE SPODNÍ ŠANCE PŘIBYLA FOTOBUŇKA 
PRO TESTOVÁNÍ RYCHLOSTI JÍZDY. HLAVNÍ SKIPASY NEZDRAŽILY.

SKI AREÁL ŠPIČÁK

Tel.: +420 376 397 167, Fax: +420 376 397 167
Infolinka: +420 376 397 567
E-mail: info@spicak.cz

www.spicak.cz

•
KO
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K
T

KOLIK STOJÍ RODINNÝ SKIPAS 
JEDNODENNÍ V HLAVNÍ 

SEZÓNĚ? 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:

Otevírací doba: 
Lanovka a vleky: 8.30–16.00

Večerní lyžování: St, Pá, So 18.30–21.00

Nadmořská výška: Špičák 1 202 m

Až 40% sleva pro školní lyžařské kurzy

INFOBLOK:

7. 1.
Testování ZNAČKY SPORTEN

28.–29. 1.
Rossignol demo tour,
testování lyží značky Rossignol

17.–19. 2.
Závod Světového poháru PARASKI
Mistrovství České Republiky

18.–19. 2.
Rock Point testování lyží

3.–5. 3.
NISSAN WINTER TOUR

4.3. – Špičácký pětiboj pro děti

11.3. – Jízda přes louži

•AKCE NA ŠPIČÁKU 2017:
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Skiareál Lipno se svými více než 11 km sjezdo-

vek, 3 čtyřsedačkovými lanovkami a pojízdnými 

koberci v dětských výukových hřištích Fox Park 

a Bambini Park nenabízí jen perfektní podmín-

ky pro lyžování. Špičkové zázemí areálu posky-

tuje i komfort v podobě bezplatného parkoviště 

u nástupu lanovky, vlastní půjčovny a servisu 

lyžařského a snowboardového vybavení Inter-

sport Rent a prodejny sportovního oblečení 

a doplňků. Během pobytu mohou návštěvníci 

využít skibus, který je dopraví ze širokého okolí 

Lipenska  přímo do areálu zcela zdarma. 

Na letošní sezonu jsou pro návštěvníky zimní-

ho Lipna nachystány novinky, které jim přine-

sou více zábavy na svahu. K současné nabídce 

sjezdovek, která byla v loňské sezoně rozšířena 

o novou trať Vyhlídka, přibyde například i 500m 

dlouhý úsek s brankami pro slalomové disciplíny 

nazvaný K Yettimu. V tom si budou moci všich-

ni vyzkoušet techniku jízdy v brankách a zažít  

pocit závodníka. Další novinkou je skicrossová 

trať designovaná týmem Evy Samkové. Její profi l 

je nastaven tak, aby si jí užili děti i dospělí. Pro 

děti je nově rozšířena i sjezdovka, na které budou 

umístěny herní a zábavné prvky. Úpravami pro-

šel také Snowpark Lipno, který kromě terénních 

úprav pro skoky nabídne i část pro začátečníky 

a výuku.

Novinky budou i v lyžařské škole Skischool Lip-

no, která patří mezi tuzemskou špičku ve výuce 

dětí. Do pětidenních kurzů byly nově zařaze-

ny i základy freestylu na lyžích a snowboardu. 

S výukou pomůže i nově instalovaný dětský 

vlek ve snowparku. Bonusem k pětidenní výuce 

dětí je hodina výuky pro dospělého zdarma. Ti 

tak mají příležitost zlepšit si bezplatně svůj styl 

a vypilovat techniku jízdy.

Flotila děl se letos rozrostla o dalších 11 kusů na 

celkový počet 59 kanonů, které zajistí sněhovou 

jistotu a kvalitní pokrývku sjezdových tratí.

Váš pobyt na Lipně můžete prožít se spoustou 

výhod. Stačí k tomu použít kartu hosta Lipno.

card, a získat tak třeba zvýhodněné skipasy, 

vstupy na Stezku korunami stromů a další akční 

nabídky. Například Stezkabus a Skidepot, ve kte-

rém si uschováte lyže a půjčíte boty pro výstup 

do korun stromů, máte s Lipno.card zcela zdar-

ma. Pro děti jsou připraveny každodenní ani-

mační programy, občerstvení na vás čeká přímo 

na svahu nebo pod ním v jedné z provozoven Lip-

no Gastro a v okolí naleznete i další zázemí pro 

sport a relaxaci. Po lyžování lze vyrazit například 

do Aquawordu a odpočinout si ve vířivce nebo 

sauně. Na Lipně je také naplánováno mnoho 

akcí. V kalendáři naleznete lyžařské i snowboar-

dové závody, testovačky nového vybavení i zába-

vu pro celou rodinu. 

Sledujte novinky na webu www.lipno.info, kde 

se dozvíte všechny důležité informace.

WWW.LIPNO.INFO

  •  TIMTIM  NA HORÁCHNA HORÁCH

JAK SE JMENUJE MASKOT 
SKIAREÁLU LIPNO? 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 
O SKIPASY:

LIPNO PATŘÍ DLOUHODOBĚ K NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM TURISTICKÝM 
DESTINACÍM NA JIHU ČECH. ZA ZÁŽITKY SEM MÍŘÍ KAŽDOROČNĚ DESÍTKY 
TISÍC TURISTŮ, KTEŘÍ SI ZVYKLI NA VYSOKÝ STANDARD SLUŽEB JAK 
V LETNÍ, TAK I V ZIMNÍ SEZONĚ. SKIAREÁL LIPNO TRADIČNĚ NABÍZÍ NEJEN 
PERFEKTNĚ PŘIPRAVENÉ SJEZDOVÉ TRATĚ, ALE PŘEDEVŠÍM KOMPLEXNÍ 
ZÁZEMÍ PRO NEJLEPŠÍ ZIMNÍ DOVOLENOU. KAŽDÝ ROK MOHOU KLIENTI 
V AREÁLU OČEKÁVAT NOVINKY A NE JINAK TOMU JE I LETOS.

UŽIJTE SI POBYT NA LIPNĚ
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VĚC

FUK

BLAHO KUS TVOJE

CO?

PARÁDA BRNO

NĚCO

www.ticbrno.cz

Otevřeno od ledna 2017 

Panenská 1 

informační služby
předprodej vstupenek

prodej suvenýrů 
úschovna zavazadel 

free wifi 
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Nemusíte jezdit do Alp, abyste si užili skvělé 

lyžování. Stačí vyrazit na Lipno, které nabízí 

mnohem vice než jen lyžování. Zatímco Skiareál 

Lipno zná už téměř každá lyžařská rodina, stále 

větší oblibě se těší atraktivní rakouské sjezdov-

ky hned „za humny“ na Sternsteinu a Hochfi ch-

tu, které uspokojí i pokročilejší lyžaře. 

Skiareál Sternstein: lyžování s kabinkovou 

lanovkou jen 20 minut od Lipna říká se, že 

Sternstein je „tajným tipem Jihočechů“ a lec-

kdy jich na Sternsteinu lyžuji vice než domácích 

lyžařů. Aby také ne, když Sternstein je vzdálen 

pouhých 20 minut autem od Lipenské přehra-

dy a necelou hodinu z Českých Budějovic, si 

můžete užít celodenní lyžování s exkluzivní sle-

vou 1+1 skipas zdarma a další slevy s turistic-

kým průvodcem Grenzgenial.

Na Sternsteinu s malými dětmi nejvíce oce-

níte během chladného nebo větrného počasí 

kryté kabinky, které se na jednom laně střídají 

s 6sedačkami. Lanovka v dolní i horní stani-

ci zpomaluje, takže nastup i vystup bez obav 

zvládnou i vaši nejmenší. Ti se po boku česky 

hovořících instruktorů naučí prvním krůčkům 

na lyžích v zábavném dětském parku Elefunta-

sia s obřími slony a dalšími zvířátky.

Provozovatele Sternsteinu tvrdí, že Sternstein je 

minimálně půlku lyžařské sezony českým stře-

diskem. Čeština tu vládne nejen mezi návštěv-

níky, ale uslyšíte ji u personálu lyžařské školy 

a restaurace. www.sternstein.at 

Skiareál Hochfi cht, lyžování srovnatelné 

s Alpami Nedaleko Horni Plané a Nové Pece se 

hned za hranicemi tyči do výšky 1 338 m ski-

areál Hochfi cht, který je největším rakouským 

skiareálem mimo Alpy a nabízí 21 km atraktiv-

ních sjezdovek (délka až 3,4 km) všech obtíž-

ností, zábavné dráhy s klopenými zatáčkami, 

obřími vlnami a tunelem, funpark pro freesty-

le či 2 km dlouhou zavodni FIS sjezdovku. Na 

Hochfi cht můžete vyrazit i s dětmi, protože pří-

mo u parkoviště stoji dětský lyžařský park Fich-

tl s pojízdným kobercem a dalšími atrakcemi. 

Hlad a zimu snadno zaženete v rodinné restau-

raci s dětským koutkem.

www.hochfi cht.at

Jedna osoba platí, druhá si užívá 
zdarma!
Tištěny turisticky průvodce Grenzgenial nabízí 

super slevy 1+1 zdarma na skipasy, lyžařské 

půjčovny, aquaparky, hopsárium či slevy 125 

Kč do vyhlášených restaurací, které si můžete 

během zimní dovolené na Lipně a v okolí 

dopřát! 

www.grenzgenial.cz

Aktuální informace o sněhových podmínkách 

se dozvíte na:

WWW.LIPNO-STERNSTEIN-HOCHFICHT.CZ

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU
ZE SJEZDOVKY ROVNOU NA BRUSLAŘSKOU DRÁHU! RELAX VE WELLNESSU, 
ADRENALIN NA BOBOVÝCH DRAHÁCH, SKVĚLÉ LYŽAŘSKÉ PODMÍNKY 
PO CELOU ZIMNÍ SEZONU, LYŽAŘSKÁ ŠKOLA A HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DĚTSKÉM 
KOUTKU, TO JE LIPNO.TE
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Skiareál Sternstein

Skiareál Sternstein –kombinovaná lanovka

Sjezdovka Hochfi cht
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TIM NA SLOVENSKU •

Slovenské hory lákají každoročně velký počet 

domácích i zahraničních návštěvníků. Čeští 

lyžaři patří tradičně k nejpočetnější skupině 

zahraničních turistů na Slovensku. Sloven-

ské hory jsou oblíbené nejen kvůli geografi c-

ké poloze, ale i díky nulové jazykové bariéře. 

Díky tomu se čeští lyžaři cítí na Slovensku jako 

doma. 

V horských oblastech je připraveno 36 moder-

ních lyžařských středisek, které na 350 km 

sjezdových tratí různorodé náročnosti a 600 m 

běžeckých tratí zabezpečují pro každého skvělé 

podmínky k lyžování. Dopravu na ně vám zajis-

tí 1000 lyžařských vleků a desítky nejmoder-

nějších lanovek. Z hotelu přímo na svah vám 

zajistí dopravu skibus. Adrenalin na vás čeká 

v atrakcích jako snowtubing, kitewing, bobové 

nebo sáňkové dráhy nebo kluziště.  Pro děti 

jsou ve střediscích připraveny FUN parky, kde 

se naučí děti lyžovat hravou formou za dopro-

vodu animačního programu. 

Mezi TOP slovenské střediska, kde najdete 

aprés ski bar, zážitkovou gastronomii a noční 

kluby patří třeba Park Snow Donovaly, Jasná 

Nízké Tatry, Tatranská Lomnice, Štrbské pleso, 

Snowparadise Velká Rača – Oščadnica, Vrátna 

Free Time Zone, Winter Park Martinky, Malino 

Brdo Ski@Bike a Ski PARK Kubínksa hola. Ve 

většině střediskách můžete využít společné 

skipasy, slevové karty, pobytové balíčky zahr-

nující skipas a vstup do wellness centra. Dobrá 

zpráva je, že střediskách lyžují děti zdarma.

Horké novinky 2017
Mezi letošní novinky patří bezesporu 15 kabin-

ková lanovka na trase Krupová – Kosodrevina 

ve středisku Jasná Nízké Tatry, která umož-

ňuje rychlý přesun z parkoviště Krupová na 

vrchol Chopok. Novou čtyřsedačkovou lanov-

kou se svezete ve středisku Oravská Lesná, kde 

se zmodernizoval i zasněžovací systém. 

V lyžařských střediscích vzniklo nově více 

nových hotelů. V Jasné si můžete vybrat nový 

4 hvězdičkový Hotel Pošta. Designový Boutigue 

Hotel s 24 pokoji a 14 apartmány se stane sou-

částí nákupního korza a apré-ski aktivit. Ubyto-

vat se můžete i v oblíbeném hotelu Hrebienok, 

kterrý je po rekonstrukci znovu otevřen. Hotel 

má výjimečnou polohu v centru turistických 

tras. Nový hotel Horizont Resort**** vybu-

dovali ve Staré Lesné. Chlubit se hotel může 

novým wellnessem a vířivkou přímo na střeše 

hotelu.  

 

Tipy na zimní výlet:
AquaCity Poprad 

Aquapark s termální vodou, fi tness, spinning 

centrem, hydromasáže a thajské masáže. Nové 

wellness a spa centrum a kryocentrum.

Kúpele Lúčky 

Nabízí oddech v celoročně otevřeném Aqua 

vital parku s rekreačním bazénem s proti-

proudem, vzduchovými lehátky a masážními 

tryskami. Venkovní bazén s léčivou minerální 

vodou. Novinkou je venkovní vitální svět s fi n-

skou saunou, ochlazovací bazén a vířivka pod 

holým nebem. 

Oravský hrad 

Nejnavštěvovanější slovenský hrad láká nejen 

turisty, ale i fi lmaře. Skalní hrad připomíná 

orlí hnízdo je spojen s rodem Thurzovcov. 

Lákavé jsou noční prohlídky hradu plné stra-

šidelných zjevení. 

Více informací na: 

HTTP://SLOVAKIA.TRAVEL/

ZIMA NA SLOVENSKU
LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA NA SLOVENSKU SE PŘIPRAVUJÍ NA SEZÓNU S NĚKO-
LIKA NOVINKAMI, VÝHODNÝMI PRODUKTOVÝMI BALÍČKY A ZAJÍMAVÝMI 
AKCEMI. 
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Ski Bachledova

Vrátná

Štrbské pleso

Jasná, Nízké Tatry



Největší dětský FUN PARK ve střední Evropě
Dětský FUNPARK v Donovalech se nachází v části 

Mistriky, v nejvhodnější lokalitě při výuce lyžo-

vání přímo mezi dvěma lyžařskými svahy Nová 

hoľa a Záhradište. Ve FUN PARKU je k dispozici 

9 posuvných koberců, pomocí kterých se děti 

naučí lyžovat mnohem lépe a rychleji a beze stra-

chu. Nechybí tu ani kolotoč s pohonem, který je 

velkým pomocníkem při výuce lyžování. Děti se 

učí lyžovat v lyžařské škole již od 3 let.

V Donovalech lyžují zdarma děti až do 8 let! 
Téměř ve všech lyžařských střediscích na Sloven-

sku si lyžování užívají děti do 6 let.

Lyžujte celou sezónu každý den za 200 €. Zakou-

pením celosezónního skipasu lyžujete každý den 

v Donovalech. V nabídce je také přenosný 10 den-

ní skipas, kdy se můžete střídat s celou rodinou. 

V Donovalech lyžují děti zdarma až do 8 let. Téměř 

ve všech lyžařských střediscích na Slovensku si 

děti do 6 let užívají lyžování zdarma s doprovodem 

dospělé osoby. V Donovalech k tomu ještě navíc 

lyžují děti až do 8 let s rodiči zdarma, v případě, že 

si jejich rodiče zakoupí 3 - 7 denní skipas. 

Lyžuj tak dlouho, jak chceš!
Velký úspěch zaznamenalo v minulé sezóně 

nahrazení celodenního skipasu 7 – hodinovým 

skipasem. Skipasy s fl exibilní dobou platnosti od 

prvního použití mají velký úspěch. Se 7 –hodi-

novým skipasem můžete lyžovat např. od 9:15 

do 16:15. Také v minulém roce jsme zavedli non-

stop provoz 4 sedačkové lanovky a vleku P2 na 

Záhradišti v době od 8:30 do 21:00 hodin. Denní 

lyžování plynule přechází do večerního, a s fl exi-

bilním skipasem tak můžete spojit denní lyžování 

s večerním. Ceny všech skipasů zůstávají neměn-

né. 

Nejlepší snowpark v Donovalech 
– Riders Park Záhradište

V areálu PARK SNOW Donovaly provozují největ-

ší snowpark na Slovensku. V parku se nachází 

3 skoky a 12 překážek, které se v průběhu sezó-

ny mění. Každou sezónu se v parku objeví nové 

překážky a v minulosti vznikla i CHILLOUT ZONA 

s hudbou.

Podrobné informace o snowparku najdete na 

www.riderspark.sk

Jak získat PARK SNOW CARD? 
Uchopte svou dovolenou do vlastních rukou. 

Celodenní lyžování s PARK SNOW CARD pouze 

od 17,50 €!

Produkt Park Snow Card je v Donovalech již něko-

lik let velmi známý. Návštěvníci znají kartičku 

jako slevovou, kterou získají v hotelu při pobytu 

delším než 2 noci za cenu 2,20 €. Spolu s kartou 

získáte jako bonus plnohodnotnou pohlednici 

jako dárek.    

Slevy se vztahují na skipasy 3–6 denní, půjčovny 

lyžařské a snowboardové, školy, aquapark a mno-

ho dalších slev, které najdete na www.parks-

nowcard.sk 

Další atrakce v PARK SNOW Donovaly
�  bezplatná umělá ledová plocha 

�  Riders park – snowpark 

�  dětský PATTY SKI Funpark s animačním pro-

gramem pro děti

�  18,4 km běžeckých tras

�  snowparagliding, psí a koňské spřežení

 • TIM NA SLOVENSKU
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CERTIFIKOVANÉ SUBJEKTY. CERTIFIKÁT I. STUPNĚ ZÍSKALO I NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO NA STŘEDNÍM SLOVENSKU PARK SNOW DONOVALY. 

Správa střediska PARK SNOW Donovaly

Tel.: +421 484 199 881
E-mail: info@parksnow.sk

www.parksnow.sk•
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T Infocentrum Donovaly – rezervace ubytování

Tel.: +421 484 199 900
E-mail: info@infodonovaly.sk

Lyžařské středisko 
v Donovalech získalo 
CERTIFIKÁT KVALITY 
SLUŽEB

24 leden–únor  2017
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Slunečné lyžování na Lomnickém sedle 

v nadmořské výšce 2190 metrů uspokojí i ty 

nejnáročnější lyžaře. Výchozí středisko Tatran-

ská Lomnice nabízí 1300 metrové převýšení. 

Lomnické sedlo přitahuje freeriderové lyžaře 

a milovníky adrenalinu. Méně zkušení lyžaři 

a rodiny s dětmi si užijí téměř 6 km lehčích 

sjezdovek. Unikátní 15- místná lanovka na 

Skalnaté pleso najdete v Tatranské Lomnici. 

Po náročném dnu na sjezdovce si můžete 

odpočinout v AquaCity Poprad, kde najdou 

návštěvníci dokonalý relax v celkem 13 bazé-

nech s teplotou vody 30 - 38 °C a nespočtem 

vodních atrakcí.  Areál nabízí wellness služ-

by ve vlastním Vitálním světě, procedury pro 

krásu a zdravý životní styl, thajské masáže 

a moderní léčebné metody, které dokonale 

a rychle regenerují organizmus. Každý večer 

ožívá AquaCity bazénovou laserovou show. 

Na Štrbském plese si přijdou na své lyžaři 

i běžkaři. Je to nejvýše položené lyžařské stře-

disko na Slovensku s bohatou historií a luxus-

ními hotely. Vysoká nadmořská výška středis-

ka 1360 – 1825 metrů spolu se zasněžovacím 

systémem zajistí vynikající lyžařské podmín-

ky. Středisko disponuje kvalitními lyžařskými 

tratěmi na slalom, sjezd a službami nejvyšší 

kvality. 

Štrbské Pleso nabízí na jižních svazích Před-

ního Soliska 9 km lehkých a středně těžkých 

lyžařských tratí, které s oblibou využívají 

rodiny s dětmi a pokročilí lyžaři. K dispozici 

je 13 sjezdovek s celkovou délkou přesahují-

cí 13 kilometrů. Lyžaře přepravují dvě rychlé 

sedačkové lanovky, jedna 3 – sedačková a dva 

lyžařské vleky. Milovníci adrenalinu mohou 

navštívit atraktivní snowpark. 

V termálním koupališti Vrbov najdete pravou 

geotermální vodu, která je považována za jed-

nu z nejlepších minerálních vod ve střední 

Evropě s obsahem důležitých minerálních 

látek pro lidský organizmus. Geotermální 

voda v bazénech vyvěrá z hloubky 2000 met-

rů a obsahuje minerály působící blahodárně 

na pohybový a dýchací systém. V bazénech se 

udržuje teplota od 26 – 38 °C. 

Jestliže se chystáte do Tater s rodinou, doporu-

čujeme vyrazit do Starého Smokovce, který je 

ideální pro začátečníky a děti. Úžasná příroda, 

výhled, zábavné atrakce, a nadstandartní služ-

by jsou správný důvod pro tuto volbu. Denní 

a noční sáňkování z Hrebienka patří k nejlep-

šímu zážitku.  Lyžařské středisko je rozděleno 

do dvou lokalit Jakubova louka a Hrebienok. 

Více informací na 

WWW.TATRY.SK

Počet lanovek: 3
Počet vleků: 5

Počet sjezdovek: 3
Délka sjezdovek: 3,38 km

INFOBLOK:

Počet lanovek: 1
Počet vleků: 2

Počet sjezdovek: 13
Délka sjezdovek: 9 km

INFOBLOK:

VYSOKÉ TATRY 
OČARUJÍ KAŽDÉHO
VYSOKÉ TATRY JSOU SYMBOLEM SLOVENSKA A TATRANSKÁ LOMNICE JE 
JEJICH SRDCEM. STŘEDISKO NABÍZÍ 12 SJEZDOVEK V DÉLCE 11 KILOME-
TRŮ. TATRY NABÍZÍ AŽ PĚTI MĚSÍČNÍ GARANCI SNĚHU, NEJMODERNĚJŠÍ 
SEDAČKOVÉ A KABINKOVÉ LANOVKY A ROZŠÍŘENÉ SJEZDOVKY SE ŠÍŘKOU 
AŽ 60 METRŮ.

Počet lanovek: 7
Počet vleků: 2

Počet sjezdovek: 12
Délka sjezdovek: 12 km

INFOBLOK:
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Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica

Ledový dům na Hrebienku
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Důkazem toho je Tradiční masopustní koleda, 

kdy v úterý 28. 2. v 16 hodin již po sedmadva-

cáté požádají koledníci primátora o povolení: “ 

městem České Budějovice jíti a koledu provo-

zovati“. Ale nejedná se pouze o maskovaný prů-

vod, záměrem bylo přenést z venkova do města 

kolední hry a seznamovat Budějičáky s různý-

mi typy jihočeských koled. Stálicemi je koleda 

mládenecká, slaměná a mečová – poslední 

z nich je ojedinělým jihočeským fenoménem. 

Po slavnostním obřadu – předání glejtu primá-

torem o udělení městského privilegia koledová-

ní a vzdání úcty představitelům města zatanče-

ním masopustních koleček se koledníci vydají 

na svou obchůzku městem. Je to podívaná plná 

muziky, tance, veselí a dokonce se „střílí z děla“. 

Přijeďte se k nám podívat, budete obohaceni 

o nevšední lidový zážitek, který můžete doplnit 

o další zážitky, například gastronomické, pro-

tože jsme městem nejen dobrého piva.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KAŽDÝ DEN
ČESKÉ BUDĚJOVICE NEJSOU JEN MODERNÍM CENTREM JIŽNÍCH ČECH, ALE 
TAKÉ MĚSTEM, KDE SE DBÁ NA LIDOVÉ TRADICE. 

Turistické informační centrum

Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
Tel.: +420 386 801 413, 414
E-mail: infocb@c-budejovice.cz

www.inbudejovice.cz
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SUŠICE – BRÁNA ŠUMAVY
BRÁNA DO SVĚTA ZÁŽITKŮ
SUŠICE, MALEBNÉ MĚSTO LEŽÍCÍ V ÚDOLÍ OTAVY, NABÍZÍ OBYVATELŮM 
I NÁVŠTĚVNÍKŮM BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ A KVALITNÍ SPORTOVNÍ 
ZÁZEMÍ. SUŠICE JE ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO TRÁVENÍ DOVOLENÉ V KAŽDÉM 
ROČNÍM OBDOBÍ. PŘIJEĎTE A PŘESVĚDČTE SE SAMI … 
Při procházce historickým jádrem Sušice 

poznáte její kulturní památky. S historií býva-

lého královského města se nejlépe seznámíte 

v Muzeu Šumavy. Najdete zde mechanický 

betlém představující kopie významných budov 

ve městě a šumavských staveb s ukázkou míst-

ních tradičních řemesel. 

Turistika, cyklistika, koupání, adrenalinové 

zážitky – Sušice a její okolí poskytují široké 

spektrum možností pro aktivní dovolenou. Měs-

tem a jeho krásným okolím vás provede síť ste-

zek Sušická pavučina. Upravený lesopark Luh 

vyzývá k pohybu v přírodě a toulkám při řece 

Otavě. Z rozhledny Svatobor a dalších vyhlídek 

si vychutnáte pohled do všech světových stran. 

Na nejmenší návštěvníky čekají velká dětská 

hřiště a naučná stezka „Hrátky se zvířátky“ 

u řeky Otavy. 

Sušice je městem rozkládajícím se po obou bře-

zích řeky Otavy. Kdysi zlatonosná Otava, bohatá 

na perlorodky a lososy, je dnes rájem vodáků 

i rybářů a skýtá příjemné místo k odpočinku 

a osvěžení. Říční ostrov Santos je dějištěm 

mnoha kulturních, společenských a sportov-

ních akcí. 

Sušice je krásná v každém ročním období
Ani v zimě se v Sušici nudit nebudete. Každé ráno 

odjíždí několik autobusů ke všem oblíbeným 

běžkařským trasám a turistickým cílům. Velmi 

dobře dostupné jsou taktéž nejznámější šumav-

ské sjezdovky a lyžařské areály. Pokud ale zrov-

na počasí lyžování nepřeje nebo se smráká a vy 

máte ještě spoustu energie a chcete si pořádně 

dovolenou užít, nabízí Vám město Sušice nepře-

berné množství variant, co podniknout. 

Od října do března si můžete zabruslit na zim-

ním stadionu. Po náročném dni si užijete zába-

vu v krytém plaveckém bazénu. V sauně či 

vířivce si prohřejete svaly a načerpáte pozitivní 

energii. Večer můžete zajít do zrekonstruované-

ho kina či posedět v některé z mnoha útulných 

kaváren či restaurací. 

V Sušici si každý najde to své. 

Přijměte pozvání do našeho malebného města. 

WWW.MESTOSUSICE.CZ
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TÁBOR – KAŽDÝ SI PŘIJDE NA SVÉ
Proč v roce 2017 navštívit právě Tábor?
O ZÁŽITKY SE POSTARAJÍ NEJRŮZNĚJŠÍ AKCE, NAPŘÍKLAD FESTIVAL TÁBORSKÁ 
SETKÁNÍ, PŘI KTERÉM SE DO MĚSTA NAVRACÍ JAN ŽIŽKA SE SVOU DRUŽINOU, 
POULIČNÍ REJ KEJKLÍŘŮ A KOMEDIANTŮ V RÁMCI FESTIVALU KOMEDIANTI 
V ULICÍCH, FESTIVAL VÍNA, ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL. ČEKÁ VÁS I MUČÍRNA, 
STŘELBA Z KUŠE, KONCERTY POD ŠIRÝM NEBEM, VYHLÍDKOVÉ LETY, JÍZDY NA 
VELBLOUDECH, ROZHLEDY DO OKOLÍ, ŘADA PAMĚTIHODNOSTÍ, MUZEÍ A EXPOZIC 
A MNOHO DALŠÍHO.

infocentrum@mutabor.cz 

WWW.VISITTABOR.EU

8. 4. Velikonoční jarmark
Velikonoční trh s programem, ukázkami tradičních 
zvyků a prodejem řemeslných výrobků, vystoupení 
lidových souborů, divadelní představení.

7. 3.–28. 4. Táborský festival vína
Nejdelší festival vína a gastronomie ve střední Evro-
pě a také největší přehlídka českých, moravských 
a zahraničních vín na jihu Čech.

6. 5. Otevření turistické sezóny
Kulturně-zábavný program, koncerty, prezentace 
partnerských měst – ochutnávky gastronomických 
specialit, lidová řemesla, výstavy, cyklistický výlet, 
putování za pohádkou, Nordic Walking, Outdoorový 
festival Harrachovka a další.

10. 6.  Magická barokní noc aneb tajemné 
legendy ožívají

Zažijete noc plnou kouzel, magie a nečekaných 
setkání v uličkách, náměstích a parcích Starého 
města.

19. 6. Dračí lodě
Závod na trati dlouhé 200 m na plavidle ve tvaru 
otevřené kanoe o délce 12,5 m ozdobené dračí 
hlavou.

14.–16. 7. Mighty Sounds
Mezinárodní hudební festival, který každoročně 
nabízí to nejlepší z punk-rocku, rock’n’rollu, punku, 
reggae, hc, ska a rockability.

4.–6. 8. Komedianti v ulicích Tábora
Pouliční umělci vás 
přenesou do své-
ho světa krásného 
umění představující 
svobodu a radost ze 
života.

15.–17. 9. Táborská setkání
Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradič-
ní hudba, zpěv a veselení pod širým nebem? Pak 
si nenechte ujít další ročník festivalu. Programový 
„jídelníček“ je nepřeberný – průvody v historických 
kostýmech, koncerty duchovní, středověké, ale 
i současné hudby, divadla pod širým nebem, výstavy, 
hry a soutěže pro děti. 

13.–14. 10. Festival čokolády
Největší festival svého druhu s cílem zaměřit vaše 
smysly na čokoládu. V programu jsou kuchařské 
show, ochutnávky, koncerty, workshopy atd.

28. 10. 
Den republiky v Táboře
Prezentace táborských sdružení, 
spolků a institucí, dobové tržiš-
tě, divadelní, hudební a taneční 
představení. 
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JINDŘICHŮV HRADEC 
SE TĚŠÍ NA ROK 2017

I V ROCE 2017 BUDE MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC DĚJIŠTĚM TRADIČNÍCH 
AKCÍ VŠEHO DRUHU. KAŽDÝ SI VYBERE, KAŽDÝ SI NAJDE TO SVÉ. ZE VŠECH 
CHYSTANÝCH UDÁLOSTÍ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI POUZE MALÝ VÝČET. 
V ROCE 2017 SE MŮŽETE V JINDŘICHOVĚ HRADCI TĚŠIT NA TYTO AKCE:

15. 4.  Velikonoční veselice – oslava příchodu 
jara

20. 5.  Přes kopec na Hradec aneb Jindři-
chohradecký pedál – ofi ciální zahájení turistické 
sezóny 

2.–3. 6.  Dny města – oslavy dnů města na Stát-
ním hradu a zámku 

Informační středisko 
město Jindřichův Hradec

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

www.infocentrum.jh.cz, www.jh.cz
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7.–8. 7.  Jindřichohra-
decká činohra – divadelní 
představení na nádvoří Stát-
ního hradu a zámku

22. 7.  Hradozámecké slavnosti – historické 
odpoledne na Státním hradu a zámku

29.–6. 8.  TOP TÝDEN 2016 – Top týden bude 
zahájen v sobotu koncertem na náměstí Míru. Násle-
dovat bude například fi lmové úterý, středa u vody, 
od pátku až do neděle fotografování v historických 
kostýmech. Top týden zakončí v neděli tradiční pouť 
Porcinkule a promenádní koncert na náměstí Míru

14.–19. 8.  Do klobouku – festival pouličního 
umění v centru města

26. 8.  Opera na zámku – operní představení Aida 
od Giuseppe Verdiho na nádvoří Státního hradu a zám-
ku

8.–9. 9.   XI. Pivní slavnosti – slavnosti piva na 
Tyršově stadionu

23. 9.   Svatováclavské slavnosti - příjemné 
posezení s koštem vín různých vinařů 

30. 9. Ofi ciální ukončení turistické sezóny

11. 11.   Svatomartinské hodování – ochutnávka 
svatomartinských menu jindřichohradeckých restau-
rací, ochutnávka vín, příjezd Martina na bílém koni 

2.–3. 12.  Jindřichohradecké JINoHRÁtky 
aneb Dejte děti do jeslí – festival betlémů v cen-
tru města

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH •
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Setkejte se s pivní legendou
Každá země má své symbo-

ly a legendy. Mezi ty české 

patří pivo Pilsner Urquell, 

které se stalo inspirací 

pro více než 70  % světově vyráběných piv, která 

nesou označení Pils, Pilsner nebo Pilsener.

Vyrazte na prohlídku pivovaru Plzeňský Pra-

zdroj a projděte se místy, kde vznikla a vzniká 

legenda Pilsner Urquell. Dozvíte se vše o tom, jak 

a z kterých surovin se pivo Pilsner Urquell vyrábí, 

poznáte příběh piva Pilsner Urquell a ochutnáte 

nefi ltrované pivo čepované přímo z dubových 

ležáckých sudů přímo v pivovarských skle-

pích! Prohlídka plzeňského pivovaru patří mezi 

10 % nejlépe hodnocených turistických atraktivit 

(dle největšího světového cestovatelského serve-

ru TripAdvisor). 

Poznejte tajemství správného čepování piva! 

Vezměte své kamarády nebo rodinu na zážitkový 

program Škola čepování piva Pilsner Urquell. 

Do péče si vás vezme pivovarský odborník, od 

kterého se dozvíte vše o správné péči o pivo a také 

si vyzkoušíte, jak pivo načepovat „na hladinku“, 

jako lahodné „mlíko“, ochutnávkový „šnyt“ nebo 

řízného „čochtana“. Pro týmy je připraven zážit-

kový program Cesta pivovarského tovaryše.

Po stopách Kozla 
do Pivovaru Velké Popovice
Vyrazte do velkopopovického 

pivovaru po stopách Kozla. 

Pivovar Velké Popovice leží doslo-

va „za humny Prahy“ a patří k nejmalebnějším 

pivovarům v Čechách. Nahlédněte pod pokličku 

ZA ZÁŽITKY DO PIVOVARU
HLEDÁTE TIP NA VÝLET A NETRADIČNÍ ZÁŽITEK V JEDNOM? VYRAZTE 
DO NĚKTERÉHO Z PIVOVARŮ V PLZNI, VELKÝCH POPOVICÍCH NEBO 
NOŠOVICÍCH. KROMĚ PROHLÍDEK PIVOVARŮ, KTERÉ PŘEDSTAVÍ, KDE A JAK 
SE VAŘÍ TRADIČNÍ ČESKÁ PIVA, MŮŽETE V PIVOVARU NAKOUPIT ZAJÍMAVÉ 
DÁRKY NEBO SI VYZKOUŠET AUTENTICKÉ PIVOVARSKÉ ZÁŽITKY SPOJENÉ 
S ČEPOVÁNÍM PIVA NEBO TRADIČNÍMI PIVOVARSKÝMI ŘEMESLY.

  •  TIMTIM  V REGIONECHV REGIONECH

Pivovar Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
www.prazdrojvisit.cz•
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Prohlídka pivovaru Velké Popovice

Brána pivovaru Plzeňský Prazdroj

Sklepy pivovaru  

Plzeňský Prazdroj
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pivovarským sládkům a zjistěte, kde a jak se vaří 

poctivé české pivo. Seznámíte se se zakladatel-

skou rodinou Ringhofferů, kteří patřili k největ-

ším průmyslníkům u nás, navštívíte jak histo-

rické, tak výrobní prostory pivovaru a ochutnáte 

nefi ltrovaného Velkopopovického Kozla v pivo-

varských sklepích.

Užít si můžete také Kozlovu školu čepování, kde 

si po prohlídce pivovaru pod vedením pivovar-

ského odborníka vyzkoušíte, jaké to je, postavit 

se za výčep, a dozvíte se vše o správné péči o pivo, 

kterou by měl znát každý poctivý výčepní.

Pivovar Velké Popovice

Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
www.pivovar.kozel.cz•

KO
N

TA
K

T

Pivovar Radegast 

739 51 Nošovice
www.pivovar.radegast.cz •
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Pivovar Velké Popovice

Varna III Pivovaru Velké Popovice

Radegastova škola čepování

Stáčírna pivovaru Radegast

Varna Jaromíra Franzla – pivovar Radegast

Za správně hořkým 
pivem do Nošovic
Nedaleko úpatí beskydských 

hor stojí pivovar Radegast, 

který vaří proslule hořké moravské pivo. Jedi-

nečnou chuť pivu vtiskl první sládek pivovaru 

Jaromír Franzl, který vsadil na unikátní recep-

turu a v roce 1970 zde uvařil první várku oblí-

beného moravského piva. Pivovar dostal jméno 

podle staroslovanského boha Radegasta, kte-

rý byl uctíván jako bůh ohně, slunce, sklizně 

a pohostinnosti. Přijeďte na prohlídku pivova-

ru a poznejte, kde a jak se vaří správně hořké 

pivo Radegast nebo si užijte Radegastovu ško-

lu čepování piva. Na zdraví!

pokračování ze str. 28
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Dáváte přednost aktivnímu odpočinku? Tak 

to jste u nás opět správně. Bowling, inline drá-

ha, kolo, brusle, běžky, areál vodních sportů, 

workout hřiště, naučné stezky, kostýmované 

prohlídky města pro děti i dospělé a mnoho 

dalšího.

Šumavská příroda protkaná širokou sítí turis-

tických i cykloturistických stezek, známější 

i méně známá jezera i jezírka, slatě, vrcholy 

kopců, boží muka a kapličky. To a mnoha jiné-

ho vám nabízí blízké okolí Vimperku, přátelští 

ubytovatelé a zdejší obyvatelé. 

 Klidu jste si užili již dost a chcete vidět něco, 

co „letí“? Pak určitě navštivte Sovinec na Boro-

vých Ladách, Vlčí výběhy na Kvildě či Návštěv-

nické centrum s jeleny na Srní. Novinkami 

tohoto roku, které budou představeny před let-

ní turistickou sezónou, budou „Hravá stezka 

pro rodiny s dětmi“ v okolí Vimperku Interak-

tivní úniková hra „Steinbrennerova tiskárna“, 

která bude pro veřejnost otevřena ve sklepních 

prostorách na vimperském náměstí. A nebyli 

bychom ve Vimperku, abychom Vám nenabíd-

li prohlídku vimperského zámku. Prohlídkové 

okruhy, sezónní výstavy, workshopy pro děti, 

keramika, kovárna a mnoho dalšího, to je Stát-

ní zámek Vimperk.

Chcete zažít víc? Tak přijeďte do Vimperku! 

Těšíme se na Vás.

WWW.VIMPERK.CZ

VIMPERK A ŠUMAVA 
= sport a pohodová zábava
ZAVÍTÁTE-LI NA ŠUMAVU, URČITĚ NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT VIMPERK. ŠIROKÁ 
SÍŤ UBYTOVATELŮ, OD HOTELŮ, PŘES PENZIONY AŽ K VELMI KVALITNÍMU 
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ NABÍZÍ SLUŽBY NA ÚROVNI 21. STOLETÍ, ČESKOU 
I MEZINÁRODNÍ GASTRONOMII A NABÍDKU VOLNOČASOVÝCH SLUŽEB. 

  • • TIMTIM  V REGIONECHV REGIONECH
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TECHMANIA SCIENCE CENTER V PLZNI 
vás zve k návštěvě
PŘIJĎTE SE POBAVIT A ZÍSKAT NOVÉ VĚDOMOSTI A ZNALOSTI V MODERNÍM 
CENTRU VĚDY. 

Stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D 

planetárium, programy v dílnách a laboratořích, 

krátké fi lmy promítané na obří interaktivní glo-

bus nebo zábavné vědecké show - to je Techma-

nia Science Center v Plzni. S vtipem představuje 

základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se 

světem vědy a techniky a láká k experimentová-

ní. Nachází se v historických budovách plzeň-

ské Škodovky. Za proměnu starých továrních 

hal v moderní centrum vědy a techniky získala 

několik ocenění v soutěži Stavba roku.

WWW.TECHMANIA.CZ
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Blíží se čas pomýšlet na dovolenou o letních 

prázdninách v roce 2017, i na kratší víkendové 

pobyty v novém roce. Doporučení naší Asoci-

ace turistických informačních center ČR zní: 

užijte si dovolenou a společné chvíle s rodi-

nou, svými partnery a přáteli v České republi-

ce. Nespočetné množství památek, zajímavostí, 

atraktivit a kvalitní značené turistické cesty, 

spolu s neustále rostoucí kvalitou služeb, jsou 

u nás zárukou lákavé a pěkné dovolené.

Těmi, kteří vám pomohou se v předstihu zori-

entovat v oblasti pro vaši dovolenou, jsou pra-

covníci informačních center (TIC), neboť velmi 

dobře znají svoji lokalitu i úroveň poskytova-

ných služeb.  Pracovníci TIC vám poskytnou 

informace o vhodných výletech, ubytování, 

jízdních spojích, možnostech koupání nebo 

provozních hodinách turistických atraktivit.

V infocentrech si můžete koupit mapu oblasti, 

pohlednice, místopisné publikace, nebo také 

vstupenky na různorodé akce v místě i po celé 

ČR. V rámci svých služeb TIC nabízí kopírová-

ní, skenování a veřejný internet.

Pokud patříte k těm, kteří rádi putují po čes-

kých zemích, rozhodně uděláte dobře, když 

skutkem naplníte slogan: „Turistické infor-

mační centrum, první krok na vašich ces-

tách“.

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

Asociace turistických informačních center ve 

spolupráci s agenturou CzechTourism stano-

vuje požadavky na rozsah služeb infocenter 

a informační centra podle těchto požadavků 

také certifi kuje.

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 
– zdroj kvalitních ověřených informací
INFORMACE SE DNES HLEDAJÍ ZEJMÉNA NA INTERNETU. CO VÁM VŠAK 
INTERNET NEPOSKYTNE, JE OSOBNÍ ZKUŠENOST A ZNALOST MÍSTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, SLUŽEB A TURISTICKÉ NABÍDKY, KTEROU MŮŽETE PŘENESENĚ 
ZÍSKAT DÍKY DOPORUČENÍM OBSLUHY TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO 
CENTRA.

Dnes již v České republice narazíte na více než 410 certifi kovaných 

turistických informačních center, které jsou označeny tímto logotypem.
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Nová interaktivní expozice 
na Svaté Hoře
ZREKONSTRUOVANÝ POUTNÍ AREÁL 
SVATÉ HORY NABÍZÍ EXPOZICI NOVÉ-
HO VELKÉHO MUZEA. 

Ve zdech baziliky je uctívána vzácná gotická 

milostná soška Panny Marie Svatohorské. Je 

umístěna na unikátním stříbrném oltáři. Jejím 

prvním ctitelem byl pražský arcibiskup Arnošt 

z Pardubic, který měl sídlo v Ernestinu – na 

zámečku v historickém centru města. Za pro-

hlídku stojí nově vzniklé svatohorské muzeum, 

které se nachází pod celým severním ambitem. 

V muzeu jsou mimo jiné vystaveny exponáty 

nalezené při rekonstrukci. Celá prohlídka začí-

ná a končí u barokní pece, jež byla překvapivě 

objevena v přízemí kláštera. Expozice vypovídá 

o historii Svaté Hory. Události jsou zde na časo-

vé ose zasazeny do dějin Čech.

WWW.SVATA-HORA.CZ
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O víkendech jsou připraveny od 10.00 a 16.00 

hodin komentované prohlídky, na kterých se 

dozvíte ještě více informací.Každý víkend také 

živé postavy z fi lmů a pohádek. Sněhulák, 

pohádkové princezny, robot Bumblebee, spider-

man a další.

Přijďte navštívit unikátní expozici plnou hol-

lywoodských pohádkových postaviček. V muzeu 

naleznete přes 540 exponátů.

V muzeu uvidíte exponáty z fi lmů, jako je Ava-

tar, E.T., Star Wars, Indiana Jones, Pán Prstenů, 

ale také Vetřelec, Predátor, Terminátor. Na své si 

přijdou i ti nejmenší, pro které je určena samo-

statná výstava pohádkových postaviček od Wal-

ta Disneyho.

U všech vystavených replik se dbá na přesný 

detail a zpracování. Uvidíte fi lmové repliky, 

masky a makety, podle kterých fi lmaři tvoří 

další materiál, který následně vidíte v kinech 

nebo doma u obrazovek. Dozvíte se zajímavosti 

o nejznámějších fi lmových tvůrcích a umělcích, 

jako je James Cameron, Ridley Scott, Steven 

Spielberg, H. R. Giger, Stan Winston nebo Steve 

Wang.

Součástí  muzea je také obchod Statue Collecti-

bles a občerstvení.

Otevřeno: celoročně/pondělí–neděle: 9–18 hod.

Najdete zde jedinečné doklady o výrobě tvarůž-

ků, v každé místnosti lze načíst pomocí QR kódů 

základní informace o konkrétní expozici. Mezi 

exponáty uvidíte například staré formy (klapač-

ky), které dělnice v loštické tvarůžkárně používaly 

před 120 lety. Za směnu pomocí nich dokázaly 

vyrobit 9 tisíc tvarůžků. Expozice vám odhalí hlav-

ní postupy ve zpracování tvarůžků od mletí a liso-

vání tvarohu, vlastní výroby, ale dá také nahléd-

nout do života samotných výrobců. Prohlídka 

muzea končí vchodem do podnikové prodejny 

A.W. spol. s r. o. s možností nákupu celého sorti-

mentu Olomouckých tvarůžků a dalších specialit.  

Otevírací doba: celoročně po–ne 9–17:30 hod.

FILM LEGENDS MUSEUM PODĚBRADY  
POKUD MÁTE RÁDI FILM, KOMIKS, SBĚRATELSTVÍ, AKČNÍ HRDINY, PAK JE 
PRO VÁS FILM LEGENDS MUZEUM SPRÁVNÁ VOLBA.

Film Legends Museum

Jiřího náměstí 36, 290 01 Poděbrady
Tel.:+420 777 603 603

www.fi lmlegendsmuzeum.cz
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MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ V LOŠTICÍCH
MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ SE V ČERVNU 2014 PŘESTĚHOVALO 
DO NOVÝCH PROSTOR, KTERÉ NABÍZEJÍ ŘADU NOVÝCH EXPONÁTŮ A ŠIRŠÍ 
POHLED DO DLOUHÉ HISTORIE VÝROBY.

Muzeum Olomouckých tvarůžků 

Palackého 2, 789 83 Loštice
Tel.: +420 583 401 217
E-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

www.tvaruzky.cz 
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Expozice v historickém centru Podskalí před-

stavuje na 1700 nočníků od obyčejných až po 

ty, které svým dekorem připomínají spíše přepy-

chové polévkové mísy, kolem 100 toalet a na 200 

dalších kuriozit. Mezi vystavovanými předměty 

je nočník vyrobený pro Napoleona Bonaparte, 

nočník z Lincolnovy ložnice Bílého domu, stejný 

nočník jako z Titanicu, jen plul na jiné lodi stej-

né společnosti White Star Line nebo středověká 

vykopávka z Nizozemí. Dále ve sbírce najdete 

miniatury nočníků. K nejnovějším exponátům 

patří koloniální nočník z pravého stříbra a uni-

kátní nočníky s hracím strojkem. 

Další část kolekce tvoří historické toaletní papíry, 

wc štětky, splachovadla, bidety, pisoár, americké 

reklamy na wc papír kolem roku 1958, anglické 

katalogové listy, z kterých si zákazníci objedná-

vali toaletní soupravy na počátku 20. století

Otevřeno: pondělí zavřeno, út–pá: 10–18 hod.

MUZEUM HISTORICKÝCH NOČNÍKŮ A TOALET PRAHA
CHCETE VIDĚT ZAJÍMAVÉ PŘEDMĚTY, DOZVĚDĚT SE NĚCO Z HISTORIE VÝVOJE 
NOČNÍKŮ A TOALET, JEJICH VÝROBY A UŽITÍ? ZAJÍMÁ VÁS, JAK VYPADÁ 
NOČNÍK VYROBENÝ PRO NAPOLEONA BONAPARTE ČI NOČNÍK Z LINCOLNOVY 
LOŽNICE BÍLÉHO DOMU NEBO JAKÝ BYL NA TITANICU?

Muzeum historických nočníků a toalet, o.p.s.

Vyšehradská 12, 128 00 Praha 2
Tel.:+420 602 253 144
E-mail: info@muzemnocniku.cz

www.museum-toilet.cz
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Nová výstava „Ať Žije Hurvínek!“ je pojata jako 

oslava 90. narozenin nejmenšího Čecha, Hur-

vínka. Budete mít možnost doslova vstoupit 

do Hurvínkových dárků, které jsou navrženy 

formou velkých krabic. Připravili jsme pro vás 

komentované prohlídky, na kterých vás lektor 

seznámí s tím, jak a proč a kdy slavné loutkové 

postavy vznikly. Pokud vás zajímají dějiny lout-

kového divadla a konkrétně příběh Hurvínka, 

můžete se zúčastnit komentované prohlídky 

v těchto termínech: 10. 12. 2016, 7. 1. 2017, 21. 

1. 2017, 18. 2. 2017 – vždy od 14 hodin. 

V případě dotazů můžete kontaktovat přímo 

lektorku: 

Mgr. Kateřina Tschornová 

tel.: +420 725 847 819

e-mail: tschornova@muzeumprahy.cz

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
AŤ ŽIJE HURVÍNEK!
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Význam veletrhu Holiday World 2017 pro domácí 

dění v branži podtrhují udělené záštity od paní 

Karly Šlechtové za Ministerstvo pro místní roz-

voj, paní Moniky Palatkové za CzechTourism 

a od Asociace krajů ČR.

Partnerský region Holiday World 2017
– Moravskoslezský kraj
Po premiéře Jihomoravského kraje v roli Part-

nerského regionu v roce 2016 přebírá pomysl-

nou štafetu pro rok 2017 severní Moravskoslez-

ský kraj. Expozice bude umístěna ve vstupní 

Veletržní hale na ploše 100 m2. 

Ostrava je městem, které dokázalo přiznat svou 

silnou průmyslovou minulost a přitom na ní 

postavit základ moderní metropole. Je to město, 

kde se staré doly a hutě otevřely turistům a náv-

štěvníkům kulturních akcí. Tak ucelený „skan-

zen“ technických památek nenajdete nikde jinde 

v Evropě. 

K zajímavým místům Moravskoslezského kraje 

patří dolní oblast Vítkovic, mlýnské technologie 

ve Vodním mlýně Wesselsky ze 16. století, areál 

čs. opevnění Hlučín-Darkovičky a Pěchotní srub 

MO S-5 „Na Trati“ u Bohumína. Moravskoslezský 

kraj jsou také především hory, nádherná příroda 

Beskyd a Jeseníků.

Vystavovatelé z domova i ze zahraničí
Kromě partnerského regionu představí veletrh 

nabídku domácího cestovního ruchu a tradič-

ně kvalitní vystavovatelské obsazení v podobě 

zahraničních zemí, slovenských regionů nebo 

cestovních kanceláří. Mezi nováčky ze zahraničí 

se objeví Mexiko, Makedonie, po dlouhé odmlce 

se představí např. Polsko. Vedle evropských zemí 

strhnou na sebe pozornost exotická Indie, Thaj-

sko, Indonésie, Dominikánská republika, Srí 

Lanka, Peru aj.

Soutěž pro návštěvníky 
– Zájezdy za milion
Organizátoři připravují ve spolupráci se zúčast-

něnými cestovními kancelářemi opět soutěž pro 

návštěvníky veletrhu. “Zájezdy za milion” umož-

ní návštěvníkům veletrhu získat slevové kupony 

v hodnotě 5 – 10 000 Kč na příští hlavní turis-

tickou sezonu. Žádnou podobnou akci nebude 

možné nalézt na internetu, slevové kupony na 

zájezdy bude možné vyhrát pouze osobně na 

veletrhu Holiday World 2017. 

Na minulém veletrhu Holiday World 2016 si 

výherní kupon odneslo přes 100 návštěvníků, 

kteří se prostřednictvím svých mobilních telefo-

nů přihlásili do soutěže a kteří je získali v prů-

běhu několika atraktivních veřejných losování 

před davy dalších přítomných soutěžících.  

World Film
Atraktivní a oblíbenou součástí veletrhu je víken-

dová přehlídka autogramiád, vystoupení cesto-

vatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, 

premiér nových fi lmů, cestovatelských výstav 

fotografi í pod názvem World Film. Návštěvníci 

mají jedinečnou možnost setkat se se zajímavý-

mi osobnostmi živě a „cestovat“ s nimi. Festival 

bude probíhat v pavilonu Křižík E ve dnech18. 

a 19. února.

Více informací na:

 WWW.HOLIDAYWORLD.CZ

HOLIDAY WORLD 2017
VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU HOLIDAY WORLD JE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCÍ 
SVÉHO DRUHU NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE, ALE I V REGIONU STŘEDNÍ 
EVROPY. V ROCE 2017 SE BUDE KONAT JIŽ 26. ROČNÍK, KTERÝ PROBĚHNE 
VE DNECH 16.–19. ÚNORA 2017 V AREÁLU HOLEŠOVICKÉHO VÝSTAVIŠTĚ 
V PRAZE SPOLEČNĚ S 11. ROČNÍKEM GASTRONOMICKÉHO VELETRHU TOP 
GASTRO & HOTEL. OBA VELETRHY POŘÁDÁ INCHEBA EXPO PRAHA. TE
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Šampionem, tedy nejlepším vínem České repub-

liky pro rok 2017, se stal Ryzlink vlašský 2015, 

pozdní sběr, řady Collection 1508 Reservé ze 

Zámeckého vinařství Bzenec. Hrozny pochází 

ze Slovácké vinařské podoblasti, obce Hovo-

rany, trati Zadní díly. Jedná se o starou vinici 

z roku 1980. 

Šampion Salonu vín – národní soutěže vín 2017 

uspěl v konkurenci 2 020 moravských a čes-

kých vín přihlášených do soutěže. 

„Jedná se o víno zlatavé barvy se zelenkavými 

odlesky, s vůní grepové pecky a mandlí uka-

zující na výbornou vyzrálost hroznů. Chuť je 

příjemně minerální se širokým začátkem i stře-

dem a střední perzistencí. Dochuť pomerančové 

kůry, tónů medu a vlašských ořechů naznačují 

velký potenciál tohoto vína.

Zajímavostí letošního ročníku byl především 

rekordní zájem vinařů o účast svých vín. Téměř 

dvacetiletá tradice, počet přihlášených vzorků, 

unikátní trojkolový systém hodnocení, pečlivý 

výběr proškolených degustátorů a další faktory 

jednoznačně činí ze Salonu vín – národní soutěže 

vín nejprestižnější soutěž vín v České republice.

Slavnostní vyhlášení kompletního složení Salo-

nu vín 2017, vítězů jednotlivých kategorií a nej-

lepší kolekce proběhne 3. února ve Valticích. 

Stávající expozice Salonu vín ČR 2016 ve Valti-

cích bude otevřena již pouze do 17.12.2016. Nová 

kolekce Salonu vín 2017 bude pro veřejnost ote-

vřena opět od soboty 4. února 2017 do poloviny 

prosince 2018. Stálá degustační expozice Salonu 

vín ČR je dalším unikátním prvkem soutěže. 

O soutěži a Salonu vín ČR
V úvodních kolech soutěže, hodnotících vína 

ve vinařských podoblastech velkopavlovické, 

mikulovské, slovácké a znojemské a z vinařské 

oblasti Čechy, bylo ze 2 020 vzorků vybráno 

1116 nejlepších vín, která postoupila do první-

ho celostátního kola soutěže. Nejlepších 2020 

se následně probojovalo do 2. kola, ze kterého 

vzešlo 100 nejlepších vín oceněných zlatou 

medailí Salonu vín České republiky, absolutní 

Šampion, vítězové kategorií a nejlepší kolekce 

Salonu vín – národní soutěže vín 2017. 

Tradice a význam soutěže
Salon vín – národní soutěž vín ČR je nejvyšší 

soutěží vín v ČR. Pořádá ji Národní vinařské 

centrum, o.p.s., a jako jediná soutěž vín u nás 

má ofi ciální garanci profesní svazové organi-

zace – Svazu vinařů ČR. Ročník 2017 bude již 

17. ročníkem. 

Více o našich vínech na 

WWW.VINAZMORAVY.CZ
WWW.VINAZCECH.CZ

I N Z E R C E

NEJLEPŠÍ VÍNO ČESKÉ REPUBLIKY 
PRO ROK 2017 
Nejlepším vínem se stal Ryzlink vlašský 2015, 
pozdní sběr ze Zámeckého vinařství Bzenec
Zástupci Národního vinařského centra, Svazu vinařů České republiky 
a hodnotící komise vyhlásili 8. prosince ve Valticích absolutního Šampiona 
Salonu vín – národní soutěže vín 2017, nejvyšší a největší soutěže vín 
v České republice.  
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STRAHOVSKÝ KLÁŠTER 
ZVE K NÁVŠTĚVĚ

Přijďte navštívit nejstarší klášter z 12. století, 
knihovnu s vícejak 280 000 svazky, 

Filozofi cký sál knihovny, Teologický sál knihovny 
nebo Kabinet kuriozit a spojovací chodbu knihovny.

Na památku si můžete odnést 
něco originálního z obchodu se suvenýry.

Těšíme se na vás! 
Strahovští premonstráti a zaměstnanci 

Strahovské knihovny

KONTAKT: 
602 190 297

OTEVÍRACÍ DOBA: 
9–17 hod., 

polední pauza 12–13 hod.

º º
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Třebíč je město s bohatou historií, a tak zde 

mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných 

architektonických památek, například bazili-

ku sv. Prokopa a židovskou čtvrť s židovským 

hřbitovem, které jsou zapsány na seznamu 

UNESCO. 

Něco málo o třebíčské historii vám poodhalí 

čtyři expozice Muzea Vysočiny Třebíč, které 

vzdělávají zábavnou formou nebo  také interak-

tivní expozice Cesty časem. Ta je určena přede-

vším pro děti a mládež. Uměleckou tvorbu svě-

toznámého malíře a sochaře Františka Mertla 

pak můžete obdivovat v expozici Franta.  

Za zábavou vyrazte do aquaparku Laguna, eko-

technického centra Alternátor či na třebíčské 

rozhledny.

WWW.VISITTREBIC.EU

TŘEBÍČ, malé město s velkými památkami
NAVŠTIVTE MĚSTO NACHÁZEJÍCÍ SE V MALEBNÉ KRAJINĚ ČESKOMORAVSKÉ 
VRCHOVINY. KRÁSNÁ A ČISTÁ PŘÍRODA, VÝZNAMNÉ PAMÁTKY A SPOUSTA 
ZÁŽITKŮ. TO VŠE MŮŽETE NAJÍT PRÁVĚ V TŘEBÍČI.
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Bazilika sv. Prokopa

Židovský hřbitov

Židovská čtvrť
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Osobitá atmosféra, důraz na tradiční vzhled jed-

notlivých masek, rituály a nespoutané veselí - to 

vše dělá masopustní obchůzky něčím nevšed-

ním. Není náhodou, že Vesnické masopustní 

obchůzky na Hlinecku jsou zapsány od roku 

2010 na Reprezentativním seznamu nehmotné-

ho kulturního dědictví UNESCO. Obchůzky se 

konají např. v obcích Studnice, Vortová, Hlinsko 

– Blano, Hamry nebo na Veselém Kopci. Průvod 

dětí z hlineckých škol v masopustních maskách 

je jedním z nejatraktivnějších bodů programu, 

který začne již v dopoledních hodinách, a to 

před Základní školou Smetanova, kde se před 

půl desátou shromáždí děti za všech hlinec-

kých základních a mateřských škol v tradičních 

i méně tradičních maskách. Po zahájení maso-

pustu se dlouhý průvod vydá za doprovodu 

řízné dechovky kapely Mrákotinka na cestu hli-

neckými ulicemi. Krátká zastávka potěší obyva-

tele Domova seniorů Drachtinka, odkud budou 

děti směřovat přes Komenského ulici na Tylovo 

náměstí. Cílem barevného průvodu masek bude 

Betlém, kde dětský masopust vyvrcholí. 

Ve 14 hodin bude veselý masopustní pro-

gram pokračovat před radnicí na Poděbradově 

náměstí. O zábavu a pozdvižení se již tradičně 

postará maškara z hlinecké místní části Blatno 

a kapela Hlinečanka. Ve 14 hodin starosta měs-

ta povolí maškarám jejich rej a předá jim vládu 

nad městem. Zástup masek se odsud přesune 

na Betlém, kde proběhne obchůzka mezi jednot-

livými chalupami. Závěr obchůzky bude patřit 

tradičnímu obyčeji porážení kobyly, které je plá-

nováno na 15.30 hod.

Mezi betlémskými chalupami budou po celý den 

stánky s koblihami, zabijačkovými specialitami, 

medovinkou a jinými dobrotami neodmyslitel-

ně spjatými s masopustním hodováním. 

MASKY SE NA BETLÉMĚ OBJEVÍ JIŽ 
POPÁTÉ, a to v úterý 28. února 2017
PRVNÍ TÝDNY NOVÉHO ROKU SE VŽDY NESOU VE ZNAMENÍ MASOPUSTU 
A HLINECKO JE JEDNOU Z NEMNOHA OBLASTÍ, KDE SI JEDNOTLIVÉ OBCE 
TUTO PRASTAROU TRADICI DODNES PŘIPOMÍNAJÍ. 

 Turistické informační centrum Hlinsko

Čelakovského 561 (Betlém), 539 01   Hlinsko
Tel.: +420 469 312 349, 731 697 418
E-mail: ic@hlinsko.cz
Facebook Hlinecko

www.hlinsko.cz
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„Pohádkové Poodří motivuje k návštěvě rodiny 

s dětmi a zve do dvanácti zajímavých, ale méně 

známých míst. V každém zastavení žijí pohád-

kové bytosti. Ve vodním mlýně Wesselsky, Odry 

například Rarášek, v Expozici hlavolamů ve 

Fulneku princezna Terezka, v zámku Bartošo-

vice Rusalka, kouzelné sklepení Bílovec obý-

vají Picmochové, v dalších osmi místech jiné 

postavičky. Děti do Vandrbuchu sbírají nálepky 

v průběhu roku mohou za účast získat menší 

ceny a na konci roku mohou vyhrát „pohádko-

vé“ ceny.

Cílem častých návštěv aktivních lidí všech věko-

vých skupin je penzion Relaxko ve Fulneku, na 

historické hranici Moravy a Slezska. Sportovně 

relaxační komplex, ve kterém můžete navštívit 

solnou jeskyni, wellness a ubytovat se v příjem-

ném prostředí. www.relaxko.cz

Letní a zimní sportovní areál Heipark v Tošovi-

cích je volnočasovým komplexem s celoročním 

provozem, ubytováním a výbornou kuchyní. 

www.heipark.cz

Mimořádným zážitkem k návštěvě je hřbitovní 

kaple sv. Rodiny v Odrách. Po tři století skrýva-

la tajemství. Během rekonstrukce se měnila ve 

skvost. Převléknutá do nového kabátu ukázala 

nečekaná tajemství. Přijďte se přesvědčit. 

www.odry.cz

Kunínský zámek

Patří k nejcennějším barokním zámkům prá-

vě proto, že je vybaven původním inventářem. 

Okouzlí vás nejen bohaté historické sbírky, ale 

i unikátní komínový systém a ubytování s nebe-

sy. V zimě je otevřen ve víkendovém režimu. 

www.zamek.kunin.cz

Zámecké ubytování v Jeseníku nad Odrou 

je mimořádné svým genius loci. V tichu a kli-

du okolní krajiny můžete prožít, v od civilizace 

odlehlém intimním prostředí, nevšední čas. Inte-

riéry zámku jsou rekonstruovány pro účely hote-

lu, restaurace, svatebních obřadů i dalších oslav. 

Majitelé objektu, kteří se o vás osobně postarají, 

zámek vybavují s vytříbeným vkusem.  

http://www.zamekjesenik.com/

Bartošovický vodní mlýn, technickou kultur-

ní památku unikátní svého druhu v Česku,. 

Za sympatického zvuku mlýnského klapotu si 

můžete prohlédnout zachovalou a opečovanou 

Francisovou turbínu Poprvé byl mlýn veřejnos-

ti otevřen v roce 2015. Je koncertním stánkem, 

muzeum i galerií. www.bartosovickymlyn.cz

V Kouzelném sklepení bíloveckého muzea žijí 

Picmochové skřítci velkýma ušima a protáhlými 

nosy. Zabydleli se v opuštěném sklepení muzea. 

Kouzelné sklepení je jedním z pohádkových 

zastavení. Expozici muzea k historrii města 

a a fi rmě Salcher (krásné historické knofl íky) 

a Massag )lyžařské vázaání )poznáte prostřed-

nictvím audioprůvodce. Je jím písař, který měl 

v původním historickém domě své sídlo. 

www.kulturnicentrumbilovec.cz

Gakerijní ulice v Jistebníku, kousek od Ostra-

vy je unikátní výstavní prostor, který nenajdete 

nikde v Česku. „Galerií u foťáka“, začíná ulice, 

s velkoformátovými fotografi emi a výtvarnými 

díly. Novinkou jsou dřevěné sochy umístěné 

v „Galerijním rybníce“ a jeho okolí. 

www.galerijniulice.cz 
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POHÁDKOVÝM POODŘÍM 

TOULÁNÍ POODŘÍM – MORAVSKÝM KRAVAŘSKEM V ADVENTNÍM ČASE JE 
VE ZNAMENÍ KLIDU A POHODY. ČISTÁ PŘÍRODA S TICHÝMI RÁNY, V TOMTO 
OBDOBÍ UKLÁDAJÍCÍ SE K ZIMNÍMU SPÁNKU, PŘINÁŠÍ MOŽNOST NITERNÉHO 
PROŽITKU I V PŘEDVÁNOČNÍM KVASU. KRÁSNÁ KRAJINA JE DOMOVEM 
MNOHA NÁPADITÝCH, ŠIKOVNÝCH A PRACOVITÝCH LIDÍ. 

Moravské Kravařsko, Pohádkové Poodří

E- mail: info@moravskekravarsko.cz
www.MoravskeKravarsko.cz

www.PohadkovePoodri.cz
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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



Lázně najdete na náměstí městečka Kašperské 

hory, a pokud si uděláte alespoň 2 dny volna udě-

lají s vaším tělem zázraky. Nevím jak vy, ale jak-

mile se takhle ochladí, začnou plískanice, mrholí, 

můžu se spolehnout, že se moje záda určitě zase 

ozvou. Nevadí, že jsem v létě plavala, jezdila na 

kole, chodila pěšky po horách, záda mají prostě 

své období. Už 2x mě Šumavské lázně zachránily 

a letos se těším po třetí. Lázně fungují už něko-

lik let „ adults only“ , a tak zde panuje příjemné 

útulné ticho, které lahodí mým přepracovaným 

nervům. Záda se prohřejí při koupeli,  důkladná 

masáž mě vždycky přivede téměř do extáze. Ještě 

jednou to samé prosím, cítím, že záda už se vrace-

jí ke své činnosti a nebolí. Znovu se můžu vrátit 

ke své kancelářské židli, a ony se mnou do další 

návštěvy Šumavských lázní zase vydrží. 

BOLAVÁ ZÁDA – 5 NOCÍ  
Nástupní den libovolný
•5x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém stylu - typu 
Standard/Superior • 5x snídaně servírovaná formou 
bohatých švédských stolů 5x večeře o třech chodech ve 
stylové hotelové restauraci • Župan a pantofl e během 
celého pobytu k dispozici na Vašem pokoji • Volný 
vstup do hotelového relaxačního bazénu s „hvězdnou 
oblohou“ • Volný vstup do relaxační místnosti s pří-
jemnou hudbou • 1x Šumavská rašelinová koupel + 
suchý zábal • 1x Rašelinový zábal zad • 1x Parafínový 
zábal zad - ajurvédské byliny nebo med • 1x Breussova  
masáž páteře • 1x Klasická masáž částečná - záda, šíje 
•2x Kneipova koupel nohou • 2x Priessnitzova koupel 
nohou s akupresurou • 3x 1hod. speleoterapie v atrak-
tivní hotelové jeskyni • Pitná kúra - borůvkový čaj jako 
součást procedur • V letním období neomezený proná-
jem tenisového hřiště po celou dobu pobytu • Energe-
tický meditační hotelový park s lehátky, střežené parko-
viště zdarma
Cena balíčku od 6.555 Kč/osoba (pokoj typu 
Standard)

PRODLOUŽENÝ LÁZEŇSKÝ VÍKEND
pobyt na 3 noci, platný od  3. 2.–3. 12. 2017
Nástupní den: bez omezení
• 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém sty-
lu, typu Standard/Superior • 3x snídaně servírovaná 
formou bohatých švédských stolů ve snídaňové restaura-
ci (za příznivého počasí možnost snídaně na letní terase 
umístěné přímo v hotelovém parku) • 3x večeře o třech 
chodech ve stylové hotelové restauraci • 1x Breussova 
masáž páteře • 1x Aromamasáž zad a šíje • 1x Perlič-
ková koupel s bylinnými měšci - výběr z 5 druhů směsí 
bylinek + suchý zábal • 2x Priessnitzova koupel nohou 
s akupresurou • 2x 1 hodina speleoterapie s relaxací 
v atraktivní hotelové jeskyni - v prostředí silného průni-
ku zemské energie • pitná kúra - borůvkový čaj jako 
součást procedur • volný vstup do relaxačního bazénu 
s „hvězdnou oblohou“ a relaxačních prostor s příjemnou 
hudbou - denně od 7:00 - 21:30 hod. • koupací plášť 
a domácí obuv během celého pobytu k dispozici na 
Vašem pokoji •v letním období neomezený pronájem 
tenisového hřiště po celou dobu pobytu• využití hote-
lového energetického a meditačního parku s lehátky• 
barevná publikace Šumavské bylinné lázně • střežené 
hotelové parkoviště
Cena balíčku od: 5.770 Kč/osoba (pokoj typu 
Superior)
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NA BOLAVÁ ZÁDA, KLOUBY, NERVY NA PRASKNUTÍ A DALŠÍ NEDUHY JSOU ŠUMAVSKÉ 
LÁZNĚ SKVĚLÁ VOLBA.  

Parkhotel Kašperské Hory

ParkHotel TOSCH
Náměstí 4, 341 92 Kašperské Hory
Tel.: +420 376 582 592
E-mail: recepce@tosch-parkhotel.cz
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Sezóna letních dovolených již dávno skončila, 

ale my pro Vás již teď máme tip na nezapomenu-

telný zážitek v roce 2017. Prožijte aktivně dovole-

nou a poznejte každý den něco nového – plavte 

se s námi po Jadranu na luxusní lodi ALOHA. 

Jakmile nasednete do autobusu, vaše dovolená 

začíná. Řidiči naloží vaše kola bezpečně do vle-

ku. Cestou autobusem i během celého pobytu na 

lodi vám bude k dispozici zkušený delegát AGM 

TRAVEL. Na lodi se o vás postará příjemná chor-

vatská posádka, která pro vás bude každý den 

připravovat místní speciality (stravování formou 

rozšířené polopenze – min. 3x týdně ryby).

Každé ráno vám budou představeny možné 

trasy včetně TV projekce a předány vlastní 

barevné mapy, které jsou každoročně aktuali-

zovány o najeté kilometry, převýšení a místa 

občerstvení. Máte na vybranou, zda pojedete na 

kole (jaký povrch a kolik kilometrů), nebo jestli 

zůstanete na lodi a budete se kochat pohledy na 

pobřeží ostrovů, procházet si přístavy, koupat 

se a relaxovat. Loď během dne obeplouvá ost-

rovy, po cestě nabírá „odpadlíky“ z kola a večer 

zakotví v klidném přístavu, kde se přenocuje.

Na výběr je několik tras plaveb od severu po 

jih Dalmácie. Každá z tras je něčím zajímavá. 

Můžete se s námi vydat po stopách Vinnetoua 

či do jeskyně, kde se schovával Josip Broz Tito 

v průběhu II. světové války.

Parametry lodi ALOHA – kajuty hotelového 

typu, manželské postele nebo postele do L, kaž-

dá kajuta vlastní příslušenství a klimatizaci, 

lodní salón a bar s točeným pivem, přední slun-

ná paluba s lehátky, zadní paluba krytá proti 

větru a dešti, paddle board, kapacita 32 os.

K dispozici jsou termíny od dubna do října. 

AGM TRAVEL má již 17 let zkušeností s orga-

nizováním aktivní dovolené na lodi a na kole 

v Chorvatsku.

TE
X

T 
A

 F
O

TO
: A

G
M

 T
R

AV
EL

ZAŽIJTE CHORVATSKO JINAK!
KOMBINACE PLAVBY LODÍ A CYKLOTOULEK PO VNITROZEMÍ MALEBNÝCH 
DALMATSKÝCH OSTROVŮ JE TÍM NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM PRO VAŠI PŘÍŠTÍ 
DOVOLENOU.

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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Nabídka platí při uskutečněném pobytu v obdo-

bí od 16. 1.–28. 2. 2017 (28. 2. 2017 – poslední 

datum nástupu na některý z výše uvedených 

pobytů).

WWW. LEDNICELAZNE.CZ

ZIMNÍ NABÍDKA LÁZNÍ LEDNICE
V LÁZNÍCH LEDNICE VÁM PRO ZIMNÍ ČAS PŘIPRAVILI ZAJÍMAVÉ LÉČEBNÉ 
BALÍČKY, KTERÉ URČITĚ STOJÍ ZA PROSTUDOVÁNÍ A ZVÁŽENÍ. JIŽ OD 
PROSINCE 2016 JSOU PRO LÁZEŇSKÉ HOSTY OTEVŘENÉ NOVÉ MASÁŽNÍ 
MÍSTNOSTI.   

LEDEN–ÚNOR – SLEVA 10% 
na vybrané léčebné pobyty v délce 6 nocí:

•Léčebný program pro klienty 
s onemocněním kloubů 

cena po slevě již od 6 885 Kč/os.

•Léčebný program pro klienty 
s cévním onemocněním 

cena po slevě již od 6 975 Kč/os.

•Za zdravím do Lednice
cena po slevě již od 7 182 Kč/os. 

•Týden pro zdraví
 cena po slevě již od 7 326 Kč/os.

•Léčebný program pro klienty 
s onemocněním páteře 

cena po slevě již od 7 434 Kč/os.
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Slovenský betlém v Rajecké Lesné
Jedinečné dílo mistra Jozefa Pekara je největ-

ším pohyblivým betlémem na Slovensku. Kromě 

Kristova narození zobrazuje i dějiny slovenské-

ho národa. Scénu dřevořezby tvoří 300 postav 

z kterých se celá polovina pohybuje. Kulisu tvo-

ří nejvýznamnější slovenské památky jako Nit-

ranský hrad, Trnava, Levoča, Košice, Kriváň či 

most SNP. Betlém je otevřen celoročně.

V sousedství betléma si můžete prohlédnout 

přívětivý interiér Kostela narození Panny Marie. 

Kostel je významným poutním místem severo-

západního Slovenska.

www.rajeckalesna.sk

Čičmany
Rázovitá obec je nejvýše položenou obcí v okre-

se Žilina. Lečí na horním toku říčky Rajčianky 

tvořící osu Rajecké doliny.

Rajecké Teplice – SPA APHRODITE
Termální lázně jsou vybudované v antickém 

stylu. Nabízejí bohatý výběr ubytovacích mož-

ností, bazénů, saun, nejrůznějších procedur 

a samozřejmě skvělé kuchyně. Bazénový svět 

v noci září pohádkovými barevnými světly.

www.spa.sk

Oravský hrad
Je největší atrakcí Oravy, tyčí se na skalním 

ostrohu 112 m nad hladinou řeky Oravy. Roz-

lehlý hrad, zdolání jeho několika pater dá nema-

lé úsilí. Na jednom prohlídkovém okruhu zdolá-

te až 660 schodů. Vaši hradní průvodci pak za 

den i pětinásobek. Hrad poskytl fi lmové kulisy 

pro mnoho fi lmů, pohádek, dobrodružné seri-

ály i horory.

Hrad je otevřen také v zimním období, nabízí 

i strašidelné noční prohlídky.

www.oravskemuzeum.sk

Muzeum slovenské dědiny v Zuberci

Skanzen leží v překrásném přírodním prostře-

dí v podhůří Roháčů. Více jak 50 staveb lidové 

architektury je sestaveno do jednotlivých celků, 

které připomínají jednotlivé části Oravy. 

Nechybějí tu ani technické stavby jako mlýn 

na vodní pohon, hrnčířská pec a jiné. Kleno-

tem muzea je nad vesničkou se tyčící dřevěný 

gotický kostelík sv. Alžběty Uherské z 15. století.  

www.muzeum.zuberec.sk

Kozí Vršok

Tráva ze zelených liptovských pastvin je pro-

střednictvím kravského, ovčího a kozího mlé-

ka přeměněna na zlatavé bochníky sýrů. Zde 

se sýry nejen vyrábí, tady je možné i produkty 

ochutnat a zakoupit.

www.kozivrsok.sk

Informace a aktuality o turistických cílech Žilin-

ského kraje 

WWW.ZILINSKYTURISTICKYKRAJ.SK 

VÝLETY S TIMEM 
DO OKOLÍ ŽILINY
JEN NECELÝCH PĚT HODIN TRVÁ CESTA VLAKEM Z PRAHY DO ŽILINY, 
Z OLOMOUCE PAK JEN POLOVINA TÉTO DOBY. DO ŽILINSKÉHO REGIONU 
ČEŠI JEZDÍ V ZIMĚ HLAVNĚ LYŽOVAT DO VRÁTNE, DO OŠČADNICE, ZUBERCE, 
NA KUBÍNSKOU HOLU ČI DO NÍZKÝCH TATER. OKOLÍ ŽILINY NABÍZÍ ALE 
I DALŠÍ JEDINEČNÉ TURISTICKÉ CÍLE V NÁRODNÍM PARKU MALÁ FATRA, 
V RAJECKÉ DOLINĚ V KYSUCÍCH NEBO NA ORAVĚ. TIM NAVŠTÍVIL NĚKOLIK 
ATRAKTIVNÍCH MÍST A TYTO DOPORUČUJE SVÝM ČTENÁŘŮM.
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Oravský hrad
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Bruslení
U bruslařské dráhy s lední plochou 15 x 40 

metrů si návštěvníci mohou zapůjčit brusle 

za 3 eura. Cena za 90 minut bruslení je 3,50 € 

pro dospělé a 2,50 € pro děti. Po každých 90 

minutách bruslení následuje vždy 30 min. pře-

stávka na úpravu ledu. Bruslit se bude od 10 

dopoledne, kdy je dráha zpravidla rezervována 

pro školní třídy a školky. Bruslení pro veřej-

nost začíná zhruba od 12 hodin a trvá až do 22 

hodin večer.

Metaná (lidová obdoba sportovní  
disciplíny curling)
Soutěže v metané (sport podobný curlingu) se 

budou pořádat na lední dráze o velikosti 20 x 

5 metrů. Dráhu na metanou je nutné předem 

rezervovat.

Bobová skluzavka
Třetí hlavní atrakcí bude bobová skluzavka 36 x 

6 metrů velká, která bude v provozu každý den 

od 10 do 22 hodin.

Občerstvení, restaurace ve srubech 
a posezení u tří velkých ohnišť
V areálu nebudou chybět různé stánky s občer-

stvením, větrný mlýn s restaurací, dřevěné 

sruby, venkovní stoly a tři velká ohniště. Firmy 

si mohou objednat dárkové poukazy pro své 

zákazníky a zaměstnance. Připraven je rovněž 

bohatý zábavní program. Zahajovací ceremonie 

v pátek 20. ledna 2017 bude doplněna o hudební 

i zábavné vystoupení Achima Menzela, skupiny 

»Remmi & Demmi« za veselého doprovodu jeho 

veličenstva saského kurfi řta Augusta Silného. 

Pestrá je i únorová karnevalová oslava a nejen 

zamilovaným je určena valentýnská party.

BRUSLENÍ V DRÁŽĎANECH: 
Zimní radovánky na náměstí  20. 1.–5. 3. 2017
PO SKONČENÍ VÁNOČNÍHO TRHU ŠTRÝCLMARKT SE NA DRÁŽĎANSKÉM 
NÁMĚSTÍ ALTMARKT OBJEVÍ DALŠÍ PŘÍLEŽITOST K POSEZENÍ U SVAŘENÉHO 
VÍNA I JINÝM ZIMNÍM RADOVÁNKÁM. OD 20. LEDNA DO 5. BŘEZNA 2017 
TU VYROSTE BRUSLAŘSKÁ DRÁHA, BOBOVÁ SKLUZAVKA, LEDNÍ DRÁHA NA 
METANOU, NĚKOLIK DŘEVĚNÝCH SRUBŮ A VĚTRNÝ MLÝN S RESTAURACÍ, ZE 
KTERÉHO BUDE DOKONCE SNĚŽIT. VEDLE SPORTOVNÍHO VYŽITÍ SE TU LZE 
DOBŘE NAJÍST U RŮZNÝCH STÁNKŮ S OBČERSTVENÍM ČI VE VYHŘÁTÝCH 
SRUBECH. DO ZÁBAVNÍHO AREÁLU NA ALTMARKTU JE VSTUP ZDARMA.

Vedle divadla nabízí areál mnohem více, 

nachází se zde velký hudební klub a diskoté-

ka „Kraftwerk Mitte Club“ a muzeum energie, 

k nim přibude drážďanská hudební akademie 

„Musikhochschule Dresden“. Prostor tu najdou 

restaurace, kanceláře, ateliéry i výstavní plochy. 

„Kraftwerk Mitte Dresden“ je novým unikátním 

uměleckým, kulturním a kreativním místem 

v samém srdci Drážďan.

WWW.DRAZDANY.INFO/KRAFTWERK-MITTE (CZ)

KDY: 20.01.–05.03.2017 | denně 10–22 h
KDE: náměstí Altmarkt v centru Drážďan
VSTUP DO AREÁLU ZDARMA
CENA BRUSLENÍ: 90minutový interval bruslení 
3,50 € / 2,50 €  | zapůjčení bruslí: 3 €  | zapůjčení 
opory tzv. »pinquin« pro začínající bruslaře a bruslař-
ky 5 €

•ZÁKLADNÍ INFORMACE

WWW.DRESDNER-WINTERZAUBER-2017.DE

HISTORICKÁ ELEKTRÁRNA 
NOVÝM KULTURNÍM CENTREM 
A SÍDLEM STÁTNÍ OPERETY
od 16. 12. 2016
DNE 16.12.2016 SE UPROSTŘED DRÁŽĎAN OTEVÍRÁ NOVÝ KULTURNÍ AREÁL 
„KRAFTWERK MITTE DRESDEN“. BÝVALÁ ELEKTRÁRNA „KRAFTWERK MITTE“ 
JE IMPOZANTNÍ PRŮMYSLOVÁ PAMÁTKA Z 19. STOLETÍ. NYNÍ SE SEM 
STĚHUJE SASKÁ STÁTNÍ OPERA „STAATSOPERETTE DRESDEN“ A MLÁDEŽNICKÉ 
DIVADLO. 

KDY: od 16. 12. 2016
KDE: Kraftwerk Mitte Dresden, Wettiner 
Platz, 
DOPRAVA: S-Bahn zastávka Bahnhof Mitte | tram-
vajové linky 1, 2, 6, 10 / zastávka Bahnhof Mitte | 
autobus č. 94 / Haltestelle Bahnhof Mitte | auto-
bus č. 94 / Schweriner Straße

•ZÁKLADNÍ INFORMACE

O zábavu se postará i velká skluzavka
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Muzeum řeznictví
HRANICKÁ 430/34, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
+420 739 680 268
info@muzeumreznictvi.cz
www.muzeumreznictvi.cz

Už tisíce návštěvníků ocenilo v letošním roce Muzeum 
řeznictví ve Valašském Meziříčí. Muzeum tak úspěšně 
plní své hlavní poslání, kterým je představovat
a popularizovat tradiční řeznické a uzenářské řemeslo 
nejen u nás na Valašsku. Řeznické muzeum bylo 
otevřeno v září loňského roku a o jeho program už 
projevily zájem školy, ale také početné zájezdy
z různých regionů republiky i ze Slovenska. 
Muzeu řeznictví se podařilo ve stálé expozici shromáždit 
a vystavit desítky historických řeznických nástrojů
a strojů. Moderní současností provází návštěvníky film, 
který zachycuje také současný provoz podniku MP 
Krásno, partnera muzea. „Historie a úspěšná současnost 
promlouvá k návštěvníkům nejen z filmového plátna, 
ale také z živé expozice unikátních řeznických strojů 
poháněných funkční transmisí,“ připomněl vedoucí 
muzea Aleš Linduška.
Moderní budova Muzea řeznictví s řeznickým lvem na 
své fasádě skrývá útulný a stylový interiér stylizující 
tradiční dřevěnou valašskou architekturu. V sále 
muzea pro více než 60 hostů promítají návštěvníkům 
zmiňovaný film o řeznickém řemesle od tvůrců 
populárního rodinného filmu Děda. V sále muzea se 
pravidelně konají také kulturní akce, koncerty
a besedy. Oblíbený je sál pro pořádání soukromých 
oslav a setkání. Muzeum řeznictví letos na podzim 
zorganizovalo úspěšnou veřejnou akci Klobáskobraní 
na nádvoří muzea a také v jeho interiéru. 
Zážitkové Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí 
nežije pouze historií, ale nabízí i exkurze s pohoštěním. 
Návštěvníci tak mohou posedět po prohlídce muzea 
přímo v sále řeznického muzea u kvalitních valašských 
uzenin partnerů muzea MP Krásno a Řeznictví H+H. 
Muzeum řeznictví je aktivní rovněž ve spolupráci 
se školami. Základním školám nabízíme zajímavý 
lektorský program s možností absolvovat nejen 
návštěvu muzea, ale i prohlídku místní odborné školy, 
která úspěšně řezníky a uzenáře připravuje. 

Toulejte se s kamerou
Na trh přišel další díl Toulavé kamery, knižní verze 
populárního televizního pořadu. Tentokrát vás 
pozve na mnoho nádherných a často neprávem 
pozapomenutých míst po celé České republice a jako 
pokaždé bude vaší věrnou a zkušenou průvodkyní. 
Obdivujete pomíjivé umění „ledových“ sochařů? 
Zajeďte se podívat do Ledária ve Špindlerově Mlýně 
a nechte se překvapit, jaké téma si letos umělci zvolí, 
až teploty trochu poklesnou. Zajímáte se o starobylá 
řemesla? Pak vyrazte do Čáslavi, kde „poslední 
mohykán“ umění mozaiky u nás provozuje soukromé 
muzeum této nádherné techniky. 
V knize ale najdete také tipy pro odvážné povahy: 
Vyrazte na elektroskútru kolem Žďáru nad Sázavou, 
troufněte si na prohlídku Pekla v Čertovině poblíž 
východočeského Hlinska, navštivte měděný důl 
Bohumír v Jívce nebo svým vlastním tempem 
pokořte šumavský Everest – 8 848 výškových metrů 
poskládaných z několika vrcholků. 
Dvacáté třetí pokračování oblíbené ediční řady 
obsahuje několik desítek reportáží, doplněných 
fotografiemi, mapami a praktickými informacemi.
Kniha vznikla ve spolupráci nakladatelství 
freytag&berndt a České televize.

Soutěž:
Kolik výletů obsahuje knížka? 
Výherce dostane knížku Toulavá kamera 23. 
Odpovědi posílejte mailem na adresu: info@czech-tim.cz

Muzeum jižního Plzeňska
HRADIŠTĚ 1, 336 01  BLOVICE
muzeum@muzeum-blovice.cz
www.muzeum-blovice.cz

15. 12. – 21. 1.
O čase nejen vánočním
Výstava věnovaná roli času v lidském životě. Návštěvníci 
budou mít možnost zjistit, co to jsou lihýřové hodiny, 
nebo se seznámit s různými podobami stolních
a nástěnných hodin.
28. 2.
Keltové v západních Čechách
Výstava seznámí návštěvníky s keltským řemeslem
a šperkem, zavede je ale i do populární oblasti keltské 
mytologie. Součástí expozice je doprovodný program 
pro děti.
19. 1. od 17 hod.
Keltský šperk  -  přednáška
Přednáší PhDr. Dana Stolzová, Muzeum TGM Rakovník
Dlouhodobé výstavy:
Jak si kdo ustele
Výstava věnovaná historii spaní a další intimní oblasti 
lidského života – spodnímu prádlu
Staré časy malých dětí
Dlouhodobá výstava improvizovaného dětského 
pokojíčku navozuje atmosféru poloviny minulého 
století. V měšťanském mobiliáři z počátku 40. let 20. 
století jsou zakomponovány hračky – atributy dětství. 

Velké prádlo našich babiček
Výstava mapuje běžnou denní dřinu našich prababiček. 
Kromě klasických dřevěných necek a valch uvidíte 
také unikátní funkční mandl téměř mamutí velikosti. 
Součástí expozice je i původní skutečná pec z přelomu 
18. a 19. století včetně skromného vybavení světničky 
této doby.

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV.
tel.: 376 326 362, 376 316 011
e-mail: info@muzeumklatovy.cz 
www.muzeum.klatovynet.cz

Výstavy v hlavní budově muzea
Všechny výstavy se konají do 28. 2. 
Sladké Vánoce
Nahlédnutí do historie vánočního cukroví, cukrářství
a klatovských cukráren; výstavní sál muzea.
Historie stolování v obrazech
Výstava obrazů s tématem stolování; přednáškový sál
Od Martina k masopustu
Výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ Hálkova v Klatovech; 
vitríny ve vstupní hale muzea. 
Voda živá – z historie lázeňství
Výstava předmětů s tematikou lázeňství, léčebných 
pramenů a studánek pocházející ze soukromé sbírky,
ze sbírek muzea Karlovy Vary a sbírek klatovského 
muzea; schodiště mezi  1. a 2. nadzemním podlažím
a pravá část chodby v 2. nadzemním podlaží.

Otevírací doba:
leden: úterý–pátek 9 – 12 a 13 – 17 hod.
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• KŘÍŽOVKA • OSMISMĚRKA

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

POZOR! SOUTĚŽ S ČESKÝMI LYŽAŘSKÝMI AREÁLY O 50 SKIPASŮ NA STRANĚ 7!

Znění osmisměrky z minulého čísla:  „...nemůžu je totiž najít.“
Vylosovaní výherci: I. Kašpárek z Ostravy, H. Medová z Jindřichova Hradce, Y. Umlaufová z Hroznětína

Znění tajenky z minulého čísla:  „a teď najednou tohle“
Vylosovaní výherci: M. Petrošová z Rýmařova, J. Vála ze Světlé nad Sázavou, P. Šimek ze Starých Pavlovic

Z tiskové konference silničářů:
„Letos jsme na zimu byli opravdu pečlivě 

připraveni. Bohužel nám . . . (tajenka),
s čímž jsme nepočítali.“

Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí.
Recepční: „Račte si přát pokoj číslo třicet sedm jako posledně?”

„Samozřejmě.”
„Snídaně a večeře jako posledně?”

„Samozřejmě.”
„A budete si přát, aby vás také odvezli . . . (tajenka)?”

BEROUN, BŘEZNICE, CEJLE, DOLY, HANUŠOVICE,

HAVLÍČKŮV BROD, HEJNICE, HOLEŠOV, HOLICE,

HOŘICE, HOSTIM, HOSTINNÉ, HRANICE, HRONOV,

HUMPOLEC, CHOMUTOV, JAROMĚŘ, JAROV,

JEVIŠOVICE, JÍLOVÉ, KOJETÍN, KOPŘIVNICE,

KORYČANY, KRAVAŘE, KRUPKA, KRYRY, LITVÍNOV,

LOVOSICE, LUBNÁ, LUHAČOVICE, MCELY, MĚLNÍK,

MĚNÍK, MIROŠOV, MLADÁ BOLESLAV, PREŠOV, ROKLE,

ROKYCANY, ŘEPÍN, VIDČE, ZNOJMO, ŽILINA

D K Á É V O L Í J

J Í Z N O J M O H

A N K N B O H E A

R Ě Í I P U O Ř N

O M N T R C L A U

M L L S E E E V Š

Ě A Ě O Š J Š A O

Ř D M H O L O R V

E Á T O V E V K I

P B Y L E C M H C

Í O Ž I L I N A E

N L O T E V H Y Z

H E M V C O R N A

A S I Í I Š O A H

V L R N V I N Č E

L A O O O V O Y J

Í V Š V Č E V R N

Č V O R A J I O I

K K V T H Č D K C

Ů L R A U L Č B E

V K O U L M E R O

B O K V P R O H H

R P L R O K O CH O

O Ř E U Y S A S L

D I N C T R I N I

O V A I Ě Ž Y C C

L N M H O Ř I C E

Y I H R A N I C E

E C I N Z E Ř B I

C E L O P M U H T
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L. Chiles
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(kniž.)

Pytlá-
kova

potřeba
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Střelba
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Odhad
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Dopravní
podnik

OSN
(ang. zkr.)
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Jak zajistit zasílání magazínu TIM domů?
•  zavolejte na infolinku České pošty – zdarma na telefonní číslo: 800 104 410 

• na webové adrese: www.periodik.cz 
•  písemně na adresu: Postservis, odd. předplatného, Poděbradská 39, Praha 9, 190 00 

•  e-mailem na adresu: postabo.prstc@cpost.cz 

  nebo na adresu redakce: info@czech-tim.cz

Cena za roční předplatné je 280 kč.

Inspiraci k dalším výletům najdete  V BLOGU TIM na stránkách www.czech-tim.cz  

MAGAZÍN AŽ K VÁM DOMŮ

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

C
ESTUJEME S MAGAZÍNEM

www.czechtim.cz

samolepka 1 samolepka 2

UBYTUJ SE A ZÍSKEJ! 

zd
e

Zarezervujte si výhodně ubytování  na našem 
webu www.czech-tim.cz v sekci: booking 
UBYTOVÁNÍ Výhodně.
V případě potvrzení rezervace, dostanete roční 
předplatné magazínu TIM. 
Neváhejte a zapojte se.

CESTUJEME S TIMEM

Sledujte novinky a soutěže na našem FB, můžete vyhrát spoustu zajímavých cen a stát se 

fanoušky. Stačí poslat LIKE a budete dostávat informace z první ruky. 

TI
M DOPORUČUJE  ·  TIM DOPORUČU
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· 
  


