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Nejen dě  , ale i dospěláci se 
mají na co těšit. Z hradních 
sklepů je pro Vás připravena 
bohatá nabídka těch nejlepších 
vín a vyhlášené originální Sta-
rohradské medoviny. Pro dě   
i dospělé máme spoustu pohád-
kových novinek! 

Pojďte s námi do pohádky zachránit princeznu Laskonku! Najděte pohádkové 
zaklínadlo a poznejte na čtyřicet druhů draků a dráčků, dračích princů a ry  řů. 
Na osobní audienci Vás v Dračí královské komnatě přijme i sám Dračí král, Jeho 
Veličenstvo Rozumbraďák XVI. 

Čekají Vás ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
– ORIGINÁLNÍ ČESKÉ POHÁDKY, které zažijete jen u nás: 
• Hrad a zámek – Jak se žilo za císaře pána +  Dračí královská komnata 
• Zámecké pohádkové sklepení – novinka Vodovodní draci Potrubáci 
•  Hradní pohádková půda s lekcí čarodějného létání – novinka Obří rubí-

noví draci 

V prosinci navš  vte ČERTY a ČERTICE ze Starohradských pohádek. Ochutnej-
te atmosféru VÁNOČNÍ POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY. Zvýhodněným okruhem 
pohádkovým hradem a vánoční pohádkou vás provede živá čarodějnice, prin-
cezna, čer  ce nebo hradní čaroděj. Kromě draků obsadili hrad i DRAKULÁCI 
– dračí sněhuláci. Zažijete Vánoce našich prababiček a v pohádce tu na vás 
čeká nejedno překvapení se spoustou veselých kamarádů. 
V Čarodějné Bestyjole a na nádovoří uvidíte spoustu živých zvířátek, havě   
a potvůrek našich čarodějnic – bílé pávy, zlaté bažanty, holoubky, králíky, sle-
pice a mnoho dalších včetně kozla Kleofáše. Dě  , které nám za pomoci krásné 
princezny nebo veselé čarodějnice namalují obrázek, se pak mohou zúčastnit 
i *Velké pohádkové soutěže 
čaroděje Archibalda I.* 

Přijeďte a přesvědčte se, že 
na Starých Hradech pohád-
kové bytos   skutečně žijí! 

Otevřeno celoročně – i v zimě – soboty, neděle, prázdniny a svátky. 
Pro předem objednané zájezdy otevřeno každý den po celý rok. 
Aktuální otevírací doba a všechny akce na www.starehrady.cz. 

Tel.: +420 602 302 265, Staré Hrady čp. 1, 507 23 Libáň

Hrad a zámek STARÉ HRADY leží nedaleko města Jičína. Pohádkové bytos   tu ani v zimě nespí, všechny prohlídkové 
okruhy jsou pro malé i velké návštěvníky otevřeny celoročně. Letošní podzim a zima jsou ve znamení VÍNA, MEDOVINY, 
ČOKOLÁDY A POHÁDEK. 

Hrad a zámek Staré Hrady 
POHÁDKOVÝ VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – ZÁBAVA, SOUTĚŽE, HRY, překvapení a mnoho dalšího. 

Pohádkové  zážitkyPohádkové  zážitky

Originální pohádkové knížky a deskové hry můžete objednat na www.starehrady.cz/e-shop.
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DOPORUČUJEME: 
Staňte se naším fanouškem 

na facebooku, ten totiž dostane 

od Tima vždy i něco navíc.

Počet medůz nejde snížit, v důsledku globální-

ho oteplování jsou italská moře teplejší po delší 

dobu, což středomořské populaci medúz vyho-

vuje. Italský zoolog proto s penězi od Evropské 

komise založil iniciativu Go Jelly, jejímž cílem 

je nalézt pro obrovské množství medúz využití. 

Podle něj lze živočichy použít při léčbě nádorů 

nebo jako zdroj kolagenu. A potom je lze také jíst.

Již existují nejrůznější recepty a Italové si poma-

lu zvykají na nové speciality. Bylo by totiž škoda 

takovu biomasu 

nechat bez užitku. 

Z medúz se prý dá připravit 

i chutné jídlo. V Asii to není 

žádná novinka.

Drazí čtenáři,

Pokud jste letos výletili tak pilně jako my, opětný 

příchod Vánoc vás určitě překvapil jako i nás. 

To nám už zase utekl rok? A přece je to tak, 

Vánoce nám klepou na dveře a neptají se, zda 

by ještě neměly chvíli počkat. Pokud vám rok 

utekl stejně rychle jako nám v redakci, je jasné, 

že jste letos nezaháleli a využili každé možnosti 

podívat se na nějakou zajímavou akci, vylezli 

na několik rozhleden, navštívili některý z hra-

dů a zámků, zašli se podívat na nový přírůstek 

mláďat v zoologických zahradách. Prostě užili 

jste a viděli spoustu zajímavostí po celém Čes-

ku a mnozí i v zahraničí. 

Na cestovatelských veletrzích, kam jezdíme 

vždycky osobně, jsme měli možnost si ověřit, 

že naše náměty a nápady fungují a že jich 

opravdu pro svůj volný čas využíváte. Moc nás 

to těší a zároveň motivuje, abychom v příštím 

roce nezlenivěli a opět vám nabídli příjemné 

tipy na prožití volného času s rodinou i přá-

teli. Přejeme krásné prožití vánočních svátků 

a příští rok budeme nadělovat pobyty, vstupen-

ky, turistické mapy i knihy o zajímavostech ze 

všech krajů. Posílejte také svoje náměty, už se 

na vás těšíme v novém roce. 

Vaše redakce

HLEDEJTE NOVÉ MOŽNOSTI 
VYUŽITÍ SUROVIN 
V Itálii zkouší jíst medúzy, které zamořují pláže na jihu země
ČÍM DÁL TEPLEJŠÍ STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ROZŠÍŘENÍ SUEZSKÉHO PRŮPLAVU 
V ROCE 2015 OTEVŘELO BRÁNU PRO INVAZI MEDÚZ K ITALSKÝM BŘEHŮM. 
ROSTOUCÍ POPULACI POVAŽUJE ITÁLIE ZA  HROZBU A TURISTÉ NA JIHU 
ITÁLIE SE KVŮLI NIM BOJÍ KOUPAT V MOŘI.

ÚVODNÍK • CHUŤOVKA •
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Od 10. do 15. 11. si návštěvníci prohlédnou 

Skleněný poklad. Na výstavě ateliérového skla 

vystaví v Mázhauzu své dílo sklářští výtvarní-

ci. Od 6. do 8. a pak 10. 11. si vyzkoušíte umě-

leckou řezbu během 9. ročníku mezinárodní-

ho studentského řezbářského sympozia Zlatý 

řez 2017. Vzniklé řezby pak budou vystaveny 

pět dní v Recepčních saloncích.

 Z ochozu věže je výhled na Prahu z výšky 

téměř 70 metrů. V Galerii ve věži se koná od 

16. do 30. 11. výstava nejzajímavějších děl 

z komiksové soutěže pro žáky ZŠ a SŠ Bohouš 

a Dáša mění svět Soutěž nebo spolupráce?, 

kterou pořádá vzdělávací program Varianty 

společnosti Člověk v tísni, o. p. s. 

Milovníci hudby si poslechnou v historic-

kém Velkém sále se skvělou akustikou např. 

poslední dva koncerty letošního hudebního 

festivalu Stylové večery a několik dalších 

vánočních a zimních koncertů. Dne 11. 12. 

se koná komponovaný večer Předvánoční 

dialogy bez hranic s uměleckým přednesem 

herečky Hany Maciuchové a se známým hobo-

jistou Vilémem Veverkou. 5. listopadu odstar-

tuje z nádvoří radnice známá oblíbená hra pro 

malé i velké Pražské věže. 3. a 4. 11. proběhne 

již popáté Whisky Life! Prague 2017 – festival 

(nejen) pro milovníky whisky, na obdivovatele 

starožitností čeká ve dnech 23.–26. 11. jubi-

lejní 40. veletrh Antique. 10. 12. si přijde na 

své každý, kdo holduje nožířskému umění na 

Pražské výstavě nožů Knives 2017. Bohatého 

programu si užijete 2. a 3. 12. během Novo-

městského adventu, který již popáté před-

staví regionální výrobce s originálními dárky, 

hračky, divadlo pro děti, dílničky, modeláře 

a funkční železniční kolejiště TT, promítat se 

budou též nejnovější příběhy Čtyřlístku. Ve 

dnech 1.–3. 12. se nádvoří změní v komor-

ní Francouzský adventní trh, který potěší 

všechny vaše smysly.

Ti, kdo mají rádi napětí, mohou navštívit 

známou Neviditelnou výstavu či se zúčast-

nit dobrodružné únikové hry The Chamber 

– Poklad a tajemství Karla IV. či prosinco-

vou komentovanou prohlídku radnice. A až 

bude mrznout až bude praštit, kolemjdoucí se 

zahřejí v kavárně Neustadt na nádvoří.

Celý program, kontakty a foto na 

WWW.NRPRAHA.CZ 
WWW.FACEBOOK.COM/NRPRAHA

KULTURA NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI
V GALERII V PŘÍZEMÍ SE KONAJÍ PO CELÝ ROK VÝSTAVY. AŽ DO 26. 11. 
UVIDÍTE VÝBĚR Z OBSÁHLÉ ŽIVOTNÍ TVORBY ZDEŇKA ŠPUTY A PO CELÝ 
PROSINEC ZDE BUDE VYSTAVOVAT SVÉ DÍLO VÝTVARNÍK JAN SVOBODA.
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Na svátek sv. Václava r. 1695 se loretánské zvo-

ny rozezněly poprvé. Letos je to tedy již 322 

let, co tento pozoruhodný barokní mechanis-

mus potěšuje Pražany a návštěvníky města. 

Jako jediný zachovaný nástroj tohoto druhu v 

republice je navíc pražská zvonohra unikátem 

i v evropském měřítku. Patří totiž k posledním 

zcela autentickým barokním zvonohrám, které 

fungují přesně tak, jako v době svého vzniku. 

V době svého zprovoznění, na konci 17. století 

byla v českém prostředí skutečnou pozoruhod-

ností. Loretě ji věnoval bohatý malostranský 

obchodník Eberhard z Glauchova. Autorem 27 

signovaných zvonků je amsterodamský měst-

ský zvonař a dělolijce Claude Fremy, který je 

zhotovil v rozmezí let 1683-91. Svěcení zvonků 

v Loretě roku 1695 před jejich umístěním na 

hodinovou věž se stalo velkolepou slavností. 

Každý zvon měl svého kmotra z řad vysoké 

šlechty, nad prvním z nich převzal patronát 

sám císař Leopold I.

Pražský hodinář Petr Neumann potom v prů-

běhu několika měsíců zvonohru sestavil a 

napojil na hodinový stroj věže v průčelí, kde 

vytvořil mechanismus na principu kovového 

válce s kolíky pro nastavení různých melodií 

(tzv. „pantomúsos“). Zároveň lze zvonky ovládat 

pomocí klaviatury o rozsahu 2 a 1/2 oktávy, na 

niž se dodnes hrají o církevních svátcích různé 

skladby. Pražská zvonohra tak patří k technic-

ky velmi vyspělým mechanismům, podobné 

hry se dochovaly např. v Amsterodamu, Delftu, 

Bruggách a Berlíně.

Více informací na  WWW.LORETA.CZ

BAROKNÍ ZVONOHRA V LORETĚ PRAHA
V OSMIBOKÉ VĚŽI UPROSTŘED LORETÁNSKÉHO PRŮ-
ČELÍ SE UŽ 322 LET NACHÁZÍ V ČECHÁCH NAPROSTO 
UNIKÁTNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ. ZVONOHRA, KTERÁ PŘÍ-
CHOZÍ KAŽDOU HODINU POVZBUZUJE K MODLITBĚ, JE 
V POVĚDOMÍ LIDÍ S LORETOU NEROZLUČNĚ SPJATA. 
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STRAHOVSKÁ 
KNIHOVNA

Klášter premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1, Praha 1
Tel./fax: +420 233 107 718
www.strahovmonastery.cz

Denně: 9-12 a 13 – 17 hodin
(ve dnech 24. a 25. 12. je zavřeno)

1.  Kolik rukopisů je ve fon-
dech Strahovské knihovny?

a) 2500
b) 3000 
c) 1500

2.  Jak se jmenuje nejstarší ruko-
pis datovaný do roku 860?

a) Premonstrátský evangeliář
b) Historický evangeliář
c) Strahovský evangeliář

3.  Kolik je stálých expozic 
v knihovně?

a) 4
b) 5
c) 3

4.  Kdo je zakladatelem 
Strahovského kláštera? 

a) Jindřich Zdík
b) Soběslav II
c) Vladislav II

5.  Čí sbírka je základem kabi-
netu kuriozit 

a) hraběte Edmunda
b) barona Ebena
c) knížete Egona

ô ô
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VÁNOČNÍ KVÍZ O VSTUPENKY:
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    To nejlepší na náměstí Svobody
pá 24. 11.  17 : 00 Slavnostní rozsvícení stromu
po 27. 11.  18 : 00  Lucie Redlová & Garde
so  2. 12.  18 : 00  Hana Robinson + křest alba
po  4. 12.  19 : 30  Mucha
čt  7. 12. 19 : 30 Xavier Baumaxa
ne 10. 12.  19 : 30 Jitka Šuranská Trio
pá 22. 12.  18 : 00 Česká mše vánoční
so 23. 12.  18 : 00 Voxel

Vánoční trhy otevřeny

24 11 – 23 12
vždy 
9 : 00 – 21 : 45

Brněnské Vánoce se konají pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.
Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, p. o.

#brnenskevanoce
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Metodika Jednotné klasifi kace turistic-
kých informačních center ČR (JK TIC)
A.T.I.C. ČR vydala metodickou brožuru JK TIC. 

Pro další období certifi kace informačních cen-

ter v ní byly aktualizovány a zpřesněny některé 

údaje a požadav-

ky týkající se 

zejména provoz-

ní doby a elek-

tronického sys-

tému JK TIC. 

Brožura byla 

distribuována 

na všechna cer-

tifi kovaná info-

centra a vybrané 

subjekty a insti-

tuce. V elektro-

nické verzi je 

umístěna na stránkách www.aticcr.cz

Školení
Před zahájením hlavní vlny certifi kací proběhlo 

na jaře 2017 školení kontrolorů, kteří kontro-

lují služby a provozní podmínky infocenter. Na 

podzim se uskutečnilo školení opětovně, coby 

závěrečné vyhodnocení formou workshopu, 

kde byl kromě kontrol řešen také monitoring 

návštěvnosti a spolupráce s partnery.

Vzdělávací semináře
Ve 13 krajích jsou v rámci projektu realizovány 

vzdělávací semináře pro pracovníky infocen-

ter. Na seminářích se účastníci dozvídají infor-

mace k rozvoji JK TIC a k novému monitoringu 

návštěvnosti.

Monitoring návštěvnosti
Asociace spustila pilotní projekt na zazname-

návání návštěvnosti turistických informačních 

center (TIC). Cílem je získávat přesné informa-

ce o množství návštěvníků, kteří do TIC přichá-

zí. Letos bude hotov vývoj sčítacího zařízení 

a software (uživatelského programu). Software 

bude ZDARMA k dispozici pro všechna člen-

ská TIC asociace již v  závěru tohoto roku. 

Program umožní zaznamenávat do počítače 

počty návštěvníků TIC. Data budou shromaž-

ďována prostřednictvím internetu na jednom 

místě a výstupy bude možné vyhodnocovat za 

celou ČR. Sledovat se budou počty domácích 

a zahraničních návštěvníků, případně další 

data a informace podle vlastní volby a potřeby 

TIC. 

Prvních 14 TIC – po jednom z každého kraje 

– již letos obdrží sčítače, které automaticky 

zaznamenají, že do TIC návštěvník vstoupil. 

Po sladění sběru dat ze sčítačů tak, aby bylo 

sčítání maximálně přesné, umožní A.T.I.C. ČR 

sběr dat tímto způsobem všem současným 316 

členským TIC.

Projekt „Podpora a rozvoj klasifi kačního a certifi kační-
ho systému A.T.I.C. ČR“ je realizován za přispění pro-
středků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj

A.T.I.C. ČR rozvíjí klasifi kační 
a certifi kační systém
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Druhým rokem funguje slevový program 

RokyPASS plných výhod, jako jsou slevy v gast-

ro zařízeních, půjčovně, ski servisu nebo dět-

ském koutku. Letos bude ve středisku Horní 

Domky zprovozněn oblíbený pojízdný pás pro 

děti. Lyžaři, kteří si chtějí užít lyžovačku bez 

automobilu, mohou využít skibusy z Prahy 

a dalších lokalit. 

„Letos jsme zahájili pomyslnou lyžařskou sezó-

nu předprodejem sezónních permanentek, kte-

rý byl spuštěn 2. října a probíhá formou náku-

pu online prostřednictvím aplikace RokyPASS. 

Ceny sezónních permanentek jsou stejné jako 

v uplynulých letech. Každý lyžař, který se zare-

gistruje do věrnostního programu RokyPASS, 

má možnost v rámci zimní lyžařské sezóny čer-

pat slevy na nákup občerstvení ve vybraných 

provozovnách a na služby v půjčovně, ski servi-

su nebo dětském koutku.,“ uvádí k nadcházející 

sezoně René Roštejnský, předseda představen-

stva skiareálu Rokytnice nad Jizerou. 

Celkem 17 km ukázkových sjezdovek, 2 čtyřse-

dačkové lanovky a 9 vleků doplní letos nové ski-

alpinistické centrum, které nabídne všem zvída-

vým lyžařům jak vybavení /lyže Dynastar a boty 

Lange/, tak pět speciálních skialpových tratí 

všech úrovní obtížnosti, z nichž dvě využívají 

také přepravu lanovkou. K tomu bude k dispo-

zici zkušený horský vůdce, který se začátečníky 

zvolenou trasu absolvuje. Zaryté lyžaře sjezda-

ře jistě zláká VIP testovací centrum Rossignol 

s nejnovějšími modely lyží a profesionálním ski 

servisem Swix. 

Vzhledem k novému rozdělení sezony na ved-

lejší, hlavní a top se upravily i ceny, což kore-

sponduje s trendy v zahraničí. Celodenní ski-

pas ve skiareálu Horní Domky v hlavní sezóně 

(1.1.-3.2.) vyjde pro dospělého na 650 Kč (při 

nákupu online 620 Kč), ve vedlejší sezoně (do 

24.12. a od 5.3.) na 550 Kč a v rámci top sezony 

(25.12.-31.12. a 4.2.-4.3.) stojí 720 Kč. Děti do 6 

let mají stále jízdné zdarma.  

K očekávané zimní sezoně ve skiareálu dodává 

Michal Matoušek, vedoucí provozu: „Opět jsme 

doplnili zasněžovací systém, a tak doufáme 

v příznivé podmínky k jeho brzkému využi-

tí.  Areál v celém rozsahu jsme pak schopni 

vysněžit za 5-7 dní. Pro děti připravujeme 32 m 

dlouhý pojízdný pás v prostoru u dolní stanice 

lanovky Horní Domky, kde jsou ideální podmín-

ky pro výuku i těch nejmenších lyžařů. Rodiny 

tak mají další důvod přijet komplet a využít celo-

denní rodinné jízdné 2+1 za 1600 Kč v hlavní 

sezoně. Fungovat bude opět dětský koutek se 

službou hlídání dětí od 3 let. Pro ty větší máme 

v kalendáři seriál šesti veřejných závodů ve 

slalomu ROKY OPEN CUP. Na závěr sezóny při-

pravujeme 3. ročník závodu SNOWEND, kde se 

soutěží v kopání pokladů ve sněhovém poli. Tře-

ba zájezd od Čedoku si vyhrabe jeden šťastlivec 

v sobotu 31.3. 2018.“ 

Více informací na

 WWW.SKIROKY.CZ

NOVÉ SKIALPINISTICKÉ 
CENTRUM 
– PRVNÍ SVÉHO DRUHU
SKIAREÁL ROKYTNICE NAD JIZEROU SE PYŠNÍ MNOHA NEJ, JAKO JSOU 
NEJŠIRŠÍ A NEJDELŠÍ SJEZDOVKY. NYNÍ K TOMU NA SVÝCH SVAZÍCH OTEVÍRÁ 
NOVÉ TESTOVACÍ CENTRUM SKIALPINISMU, KTERÉ ZAHRNUJE PŮJČOVNU 
SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ, TESTOVÁNÍ I SPECIÁLNÍ TRATĚ. 
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Hotelová sjezdovka s vlekem poma je dlouhá 

170 metrů a je určena jak průměrným či méně 

zdatným lyžařům, tak i dětem.  Tarif na 60 bodů 

stojí 265, na 120 pak 495 a na 240 celkově 880 

korun. Jedna jízda na Hotelové sjezdovce strhá-

vá z kreditu 2 body. Fungují zde navíc hned dvě 

lyžařské školy, jak pro veřejnost, tak pro ubyto-

vané hosty.

Areál Monínec vstupuje do své druhé sezóny, 

kdy se může spolehnout jak na přírodní, tak 

technologický sníh Snowfactory. Ten je bez 

jakýchkoliv chemických přísad založený na 

dvou hlavních zdrojích – vodě a vzduchu. Sníh 

vyrobený prostřednictvím technologie Snow-

factory tvoří malé ledové šupinky, které mají 

teplotu -5 °C.

Poprvé se uvedená technologie na Monínci obje-

vila již vloni a společně s příznivými zimními 

podmínkami zajistila, že se počet návštěvníků 

meziročně zvýšil o polovinu, když sem dorazilo 

hned 80 tisíc lyžařů. Počet lyžařských dní i díky 

tomu narostl ze 74 na 131 dní.

„Nová technologie zasněžování, s níž jsme jako 

první domácí areál přišli, se osvědčila. Počítá-

me proto s tím, že nadcházející sezóna bude 

obdobně úspěšná. Předpokládáme, že největší 

zájem bude opět o 4hodinové a celodenní tarify 

a možnost večerního lyžování. Čím dál více náv-

štěvníků využívá i služeb časové peněženky,“ 

řekl Jaroslav Krejčí ml, ředitel Areálu Monínec.  

Horní část hlavní sjezdovky zprovozníme od 

17. listopadu vždy od pátku do neděle a součas-

ně také od úterý do soboty v rámci večerního 

lyžování. Se zahájením zimní sezóny v celé dél-

ce hlavní sjezdovky se počítá v termínu mezi 7. 

až 20. prosincem. „Záležet bude především na 

počasí. Budou-li se držet teploty nízko, pustili 

bychom lanovku možná ještě dřív než těsně 

před vánočními svátky,“ dodává Krejčí. Hlavní 

červenomodrá sjezdovka je dlouhá 1,2 kilomet-

ru. Součástí areálu je v zimě i provoz funparku. 

Areál opět nabídne zvýhodněné lyžování všem, 

kteří si skipasy koupí on-line. Zatímco u poklad-

ny bude stát celodenní skipas v hlavní sezóně 

595 korun, přes e-shop zájemce zaplatí o 50 

korun méně. Dětský skipas bude stát u poklad-

ny 480 a přes e-shop 430 korun. Rozšířená je 

také nabídka takzvané časové peněženky, kte-

rá se jejímu držiteli odečítá v průběhu zimní 

sezóny hodiny podle toho, jak často bude na 

Monínci lyžovat. Tarify začínají na 5 a končí na 

30 hodinách sezóny a jsou ve srovnání s běžný-

mi cenami výrazně zvýhodněné.

Monínec leží 70 kilometrů jižně od Prahy na 

pomezí Středočeského a Jihočeského kraje 

v srdci České Sibiře a Českého Meránu. Ubyto-

vání je zajištěno v Hotelu Monínec, kde je také 

restaurace a bazén s vířivkou a saunou. Dal-

ší ubytování nabízí stejnojmenné apartmány 

či penziony Javorka a Čertovka. U dolní části 

lanovky je navíc restaurace v alpském stylu 

M2.

Další informace lze nalézt na 

WWW.MONINEC.CZ
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AREÁL MONÍNEC 
ZAHÁJIL JAKO PRVNÍ 
LYŽAŘSKOU SEZÓNU
HOTELOVÁ SJEZDOVKA AREÁLU MONÍNEC JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘENA JIŽ 
OD KONCE ŘÍJNA. MONÍNEC JE TAK PRVNÍM MÍSTEM V ČESKU, KDE BYLA 
ZAHÁJENA LYŽAŘSKÁ SEZÓNA. 
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Město Dubí žije adventem
Město Dubí, považované jako brána Krušných 

hor, leží na úpatí hor, je známo jako lázeňské 

středisko s rozvíjející se turistickou infrastruk-

turou a místo s nejseverněji položenou benát-

skou architekturou v Evropě, kterou reprezen-

tuje kostel Panny Marie.

Kostel, r. 1898 vystavěný podle kostela Santa 

Maria dell ‘Orto v Benátkách, stojí v horní části 

obce. Ve vysoké boční jižní věži se nachází zvon 

z r. 1925 od Rudolfa Pernera. I. Adventní kon-

cert se koná v kostele dne 30. 11. od 17. hodin. 

Zazní v něm skladby v podání Brixiho komor-

ního souboru.

Inspiraci nebo pořízení dárku pod stromeček si 

můžete vybrat v podnikových prodejnách vyhlá-

šené továrny na „cibuláky“ Český porcelán a.s. 

Dubí. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se 

uskuteční dne 28. 11. před kostelem Panny 

Marie.

Zpívání v Duchcově
Náměstí Republiky v Duchcově ožije 3. prosince 

2017 od 15.00 hodin slavnostním rozsvícením 

vánočního stromu. Program zahájí vánoční 

pohádka „Za Ježíškem do Betléma“ Divadla 

Zdeňka Lukesle. 

Na rozsvícení vánočního stromu vystoupí Duch-

covský pěvecký sbor, žáci základních a mateř-

ských škol, Jakub Hammerbauer zahraje vánoč-

ní koledy na pilu. Jako každý rok, budou moci 

děti svá přání k Ježíškovi předat obřím andě-

lům na chůdách. Stromek se rozsvítí v 17.00 

hodin. Po rozsvícení vánočního stromu proběh-

ne adventní troubení vánočních fanfár žesťové-

ho tria Jakuba Fišera. Celým programem bude 

provádět Štěpánka Šmídová.

Krušnohorské Vánoce v Litvínově
Dne 27. listopadu na náměstí Míru v Litvínově 

proběhne od 17.00 hodin slavnostní ROZSVÍ-

CENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Strom rozsvítí 

netradičně obří loutka Mikuláše, nebudou chy-

bět čerti na koních, ohně ani jarmark.

Dne 1. prosince 2017 až 30. listopadu 2018 

na zámku Valdštejnů plánují výstavu „VÁNO-

CE PO CELÝ ROK“. Výstava nabízí celoroční 

inspiraci na výzdobu vánočních stromků i pře-

hlídku nápadů, řemesel a zručnosti. K vidění 

jsou ozdoby paličkované, keramické, skleněné, 

textilní nebo perníkové. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY 
V ÚSTECKÉM KRAJI
BLÍŽÍCÍ SE NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY V ROCE – VÁNOCE. MĚSTA A OBCE 
V ÚSTECKÉM KRAJI LÁKAJÍ NA SVÉ BOHATÉ KULTURNÍ PROGRAMY 
A ROMANTICKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ. PŘINÁŠÍME VÁM 
NĚKOLIK INSPIRACÍ Z RŮZNÝCH KOUTŮ KRAJE, URČITĚ SI VYBERETE. 

 •  TIMTIM  V REGIONECHV REGIONECH

Dům porcelánu s modrou krví

Městské informační centrum 
Tovární 620/15A
www.facebook.com/dumporcelanusmodroukrvi
E-mail: info@infocentrum-dubi.cz

www.mesto-dubi.cz
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Městské informační centrum Duchcov

Masarykova 71/7, 419 01  Duchcov
Výstava Mateřské školy Velká Okružní Duchcov
Otevřeno: 6.11.–22.12.  po– pá  8:30-17:00
Adventní neděle: 3. 12. otevřeno: 15:00-18:00 
Tel.: +420 417 835 456

www.infoduchcov.cz
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Dne 3. prosince od 9.00 do 17.00 hodin na 

náměstí Míru vás zveme na VÁNOČNÍ JARMARK 

S ŽIVÝM BETLÉMEM. Na zámku Valdštejnů je 

připraven VÁNOČNÍ JARMÁREČEK nebo DÍL-

NIČKY PRO DĚTI.

Dne 31. prosince se můžete těšit na náměstí 

Míru od 17.00 hodin na program k ukonče-

ní roku pod názvem „RODINNÝ SILVESTR 

NA NÁMĚSTÍ“. O PŮLNOCI OHNIVÁ SHOW 

A OHŇOSTROJ.

Vánoce v Loretě Rumburk 

Barokní památka Loreta Rumburk je pro veřej-

nost přístupná i v zimních měsících. Pro náv-

štěvníky se na prosinec připravuje řada speciál-

ně laděných akcí. 

Od 2. 12. 2017 do 2. 2. 2018 probíhají prohlíd-

ky klášterního betléma. Kostelní betlém z roku 

1922 se staví v klášterním kostele sv. Vavřince. 

Na ploše 20 m² se představují fi gurky od nejlep-

ších řezbářů Šluknovska. Klášterní jesličky se 

během svého vystavení třikrát promění. Scénu 

narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 6. 

1. 2018 scéna klanění Tří králů. Koncem led-

na se vystaví fi gurky představující útěk Pan-

ny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. Betlém je 

přístupný během otevírací doby rumburské 

Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 

hod. O Vánocích je k vidění v úterý 26. 12. 2017 

mezi 14.00 až 17.00 hod. Ve středu 27. 12. a ve 

čtvrtek 28. 12. 2017 je přístupný od 14.00 do 

16.00 hod. Během vánočních svátků je vstupné 

na klášterní betlém dobrovolné. 

Letošní novinkou je zpřístupnění Lorety s ambi-

tem o Vánocích. Po dobu, kdy je přístupný kláš-

terní betlém, se lidé budou moci vydat i na pro-

hlídky kulturní památky: „Loreta s ambitem je 

o Vánocích přístupná v úterý 26. 12. mezi 14.00 

až 17.00 hod. Ve středu 27. 12. a ve čtvrtek 28. 

12. je možné ji navštívit od 14.00 do 16.00 hod.

V Loretě Rumburk se v prosinci a lednu usku-

teční Zimní večerní prohlídky za svitu svíček 

a s vůní svařeného vína. Prohlídky se konají 

v úterý 12. 12., 19. 12. 2017 a 16. 1. 2018 od 

18.00 hod. 

Nutná je rezervace na telefonním čísle +420 

604 555 922 nebo e-mailu loreta.rumburk@

seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

Více informací najdete na www.loretarum-

burk.cz

Šluknov láká na adventní akce

Nejsevernější město Ústeckého kraje připravi-

lo pro místní i návštěvníky staročeské Vánoce 

s bohatou nadílkou, výrobou vánočních ozdob 

na zámku, kostelní koncerty a spoustu dalších 

překvapení.

Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního 

stromu startuje 24. 11. na náměstí Míru od 16. 

hodin. Koledy a zpěvy vánoční uslyšíte nejen od 

dětí ze školky, ale také od žáků místních škol 

a Základní umělecké školy. Od 17:00 hodin na 

náměstí zazpívá Olga Lounová.

Kdo si bude chtít vyrobit vánoční ozdoby, bude 

mít příležitost 26. 11. od 14 hodin ve vstupním 

sálu šluknovského zámku. Jako každý rok si 

můžete vyrobit vánoční dekorace, materiály 

jsou pro Vás připraveny. V letošním roce se roz-

šíří sortiment, takže bude z čeho vybírat. 

Dne 1.12. v kostele sv. Václava ve Šluknově se 

rozezní od 17.00 hodin Zámecké saxofono-

vé kvarteto s varhanním doprovodem Jiřího 

Chluma. Dále pak dne 3. 12. v sálu Domu kul-

tury Šluknov od 15.00 hodin se koná akce 1. 

ADVENTNÍ NEDĚLE – TEPLÍČKO V PEKLÍČKU, 

proběhne tradiční setkání s Mikulášem, čerty 

a anděly tentokrát netradičně. Vstupné: 50 Kč/

dospělí a 10 Kč/děti.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE bude spojena s koná-

ním VÁNOČNÍHO KONCERTU BOHEMIA 

VOICE. Dne 10. 12. od 18. hodin na zámku se 

můžete těšit na vánoční koncert smíšeného 

vokálního kvarteta Bohemia Voice s klavírním 

doprovodem. Pro zahřátí a vánoční atmosféru 

bude k dispozici zámecká čajovna se svařákem. 

Vstupné: 100 Kč/osoba.

Vánoční adventní čarování pro děti je připrave-

no 13. 12. v Domě kultury od 18. hodin. Záhado-

log Milan Doležal se věnuje tradičním českým 

vánočním svátkům od adventu až po Tři krá-

le. Jaká kouzla a věštění se používala za časů 

našich babiček?  

Vánoční pohádková procházka zámkem se koná 

26.12. v termínech 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00 

hodin. Přijďte poznat Šluknovský zámek zase 

jinak. Celý ožije v duchu pohádkových postav 

– těšit se můžete na peklo, princezny, výuku 

šermu, kuchařky, vodníka, bílou paní a také 

skvělou světelnou show. 

Vánoce ve Varnsdorfu

Adventní koncert pěveckých sborů ZUŠ usly-

šíte dne 7.12.2017 od 17.00 hod.  v aule VOŠ 

a Gymnázia. Vánoční koncert Varnsdorfské 

komorní fi lharmonie s Rumburskou komorní 

fi lharmonií bude dne 21.12.2017 od 18.00 hod 

ve Starokatolickém kostele. Slavnostní rozsvíce-

ní stromu proběhne v neděli 3. prosince v par-

ku u Městského centra kultury a vzdělávání na 

Otáhalově ul. od 17.00 hodin. 

Informační centrum Litvínov

Zámek Valdštejnů
Mostecká 1, 436 01 Litvínov 
E-mail: info-litvinov@seznam.cz

www.mulitvinov.cz
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Městské informační centrum

Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 775 398 650
E-mail: ic@varnsdorf.cz

www.varnsdorf.cz
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Lyžařský areál 
Zadní Telnice
Zadní Telnice je nejvýchod-

něji položené lyžařské stře-

disko v Krušných horách, 

které se může pyšnit boha-

tou tradicí sjezdového lyžo-

vání. Svým návštěvníkům 

nabídne 6 vleků, dvouse-

dačkovou lanovou dráhu a devět sjezdových tra-

tí o celkové délce 5060 m. Pro začínající lyžaře 

je pak k dispozici profesionální lyžařská škola 

s výukou v českém, německém a anglickém 

jazyce. Lyžařské středisko je od Ústí nad Labem 

vzdáleno pouze 18 km a disponuje vysokokapa-

citním parkovištěm, vzdáleným jen několik met-

rů od vleků. Všechny důležité informace nalez-

nete na stránkách www.ski-telnice.cz.

Skibusy
Druhou možností, jak se dostat do lyžařského 

střediska Zadní Telnice, je turistickou sezón-

ní linkou číslo 10, tzv. skibusem z Ústí nad 

Labem. Skibusy jezdí obvykle od prosince do 

března, a to o víkendech a ve dnech školních 

prázdnin ze zastávky Divadlo přímo do lyžař-

ského areálu. Jízdní řády a ceník naleznete 

na webu Dopravního podniku města Ústí nad 

Labem www.dpmul.cz.

Běžecké lyžování
Pro milovníky běžeckých stop nabízí okolí Ústí 

nad Labem hned několik variant. První varian-

tou jsou pečlivě upravené běžecké tratě a okru-

hy v areálu osady Adolfov. Tratě nabízejí mírný 

terén ve dvou stopách s přímým napojením na 

lyžařský areál Zadní Telnice. Druhou variantou 

jsou běžecké okruhy v okolí Tisé, mezi kterými 

fi gurují jak části Krušnohorské lyžařské magis-

trály, tak i místní, méně frekventované trasy. 

Během cest se můžete občerstvit v Rájci, Ostro-

vě nebo třeba v Turistické chatě v Tisé.

Další informace o možnostech zimního vyžití 

v Ústí nad Labem poskytují pracovníci Infor-

mačního střediska města Ústí nad Labem 

(info.stredisko@mag-ul.cz, +420 475 271 700) 

nebo webové stránky www.usti-nad-labem.cz.

ZIMA NA ÚSTECKU
MYSLÍTE SI, ŽE ÚSTÍ NAD LABEM A JEHO OKOLÍ NENÍ PRÁVĚ IDEÁLNÍ 
LOKALITOU PRO ZIMNÍ RADOVÁNKY? OPAK JE PRAVDOU! SVAHY 
KRUŠNÝCH HOR NABÍZÍ PERFEKTNÍ PODMÍNKY PRO SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ ČI 
SNOWBOARDING A CYKLISTICKÉ TRASY V OKOLÍ TISÉ SE V ZIMĚ MĚNÍ V RÁJ 
BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ.
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Těšit se můžete na bohatý kulturní program 

a množství stánků, kde si budete moci zakoupit 

dárky pro své blízké, vánoční dekorace a cuk-

rovinky.  Nebude chybět ani občerstvení a něco 

pro zahřátí.

Nedaleko od Turnova, na okraji Hruboskalského 

skalního města leží hrad Valdštejn, na kterém 

můžete zažít pohádkovou vánoční atmosféru. 

Dokresluje ji velký výběr prosincových a novo-

ročních koncertů. Už teď vám prozradíme, že 

se můžete těšit na soubory Provaz, I Dilettanti, 

Musica Fortuna nebo na Hradecké komorní 

tucteto. 

V rámci akcí máte také možnost nahlédnout do 

běžně nepřístupné místnosti, kde pro Vás bude 

připravena expozice Aehrenthalské Vánoce. 

Podívat se můžete také na nově zrestaurovanou 

fresku v kapličce sv. Jana Křtitele na prvním 

nádvoří hradu.

Podrobné informace o kompletní vánoční 

nabídce v Turnově i okolí získáte na webových 

stránkách.

KOUZELNÉ VÁNOCE 
V TURNOVĚ A NA HRADĚ VALDŠTEJNĚ 
ČAS BLÍŽÍCÍCH SE VÁNOC SI MŮŽETE ZPESTŘIT VÝLETEM DO TURNOVA 
NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY. KONAJÍ SE 8. A 9. PROSINCE NA NÁMĚSTÍ 
ČESKÉHO RÁJE. 
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Regionální turistické informační centrum 
Turnov

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

www.infocentrum-turnov.cz
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Hrad Valdštejn

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

www.hrad-valdstejn.cz
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Dne 4. listopadu hostí Masarykův kulturní dům 

už třetí ročník divácky oblíbeného Galavečera 

bojových sportů, při němž se proti renomova-

ným soupeřům, včetně zahraničních, předsta-

ví nejlepší reprezentanti Mělníka v boxu, thai 

boxu a K1. 

Pozoruhodné představení Novecento (Magické 

piano) divadla Viola s Emilem Viklickým a Davi-

dem Prachařem, který za tuto roli získal cenu 

Thálie 2006, přiblíží v MKD divákům strhující 

příběh geniálního klavíristy dne 21. listopadu.

Hudební pozvánkou do předvánočního Mělní-

ka bude 24. listopadu vánoční koncert Dagmar 

Peckové se souborem Barocco sempre giovane, 

následovat bude adventní chrámový koncert 

v kostele sv. Petra a Pavla 3. prosince a vánoč-

ní koncert Čechomor Kooperativa Tour v MKD 

8. prosince. Tradiční vánoční koncerty měl-

nických interpretů, pěveckého sboru Chrapot 

a folklorních souborů Jarošovci a Jarošáček, se 

uskuteční 13. a 16. prosince.

Tradiční Den města proběhne 25. listopadu, 

kdy si Mělník připomene 140 let od narození 

Viktora Dyka. 

Advent město slavnostně přivítá v neděli 

26. listopadu rozsvícením vánočního stromu 

na náměstí Míru s přehlídkou mladých vín 

místních vinařů.  Řemeslné výrobky, tradiční 

i originální vánoční dárky, horké víno i medovi-

nu a další dobroty nabídnou na náměstí Míru 

adventní trhy 2.–3. a 9.–10. prosince a vánoč-

ní trhy s doprovodným kulturním programem 

15.–17. prosince.

MĚLNICKÁ PŘEDSTAVENÍ
PODZIMNÍ PLÍSKANICE I SVÁTEČNÍ ADVENTNÍ ATMOSFÉRU STAROBYLÉHO 
KRÁLOVSKÉHO VĚNNÉHO MĚSTA V LISTOPADU A PROSINCI OBOHATÍ CELÁ 
ŘADA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH POŘADŮ A AKCÍ.

Turistické informační centrum

Legionářů 51, 276 01 Mělník
Tel.: (+420) 315 627 503
E- mail: infocentrum@mekuc.cz

www.mekuc.cz
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Více na www.visitliberec.eu

^Liberec
26. 11.

1. 12. – 23. 12.

5. 12. 

I N Z E R C E
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Jesličky s 240 fi gurkami lidí a zvířat, z čehož je 

více než stovka pohyblivých, můžete obdivovat 

ve Frýdlantu v Čechách. Srdcem tohoto betlému 

je hodinový stroj a provazové šňůry. Betlém, kte-

rý vytvořil Gustav Simon (1873–1953), je vysta-

ven v dřevěném domku č. 356, kde jeho tvůrce 

strávil velkou část svého života. Jesličky prošly 

značným restaurátorským zásahem a budou 

opět zpřístupněny na první adventní neděli po 

dvouleté pauze. 

V Liberci je k vidění mechanický betlém otce 

a syna Metelkových. Otec Jáchym Metelka 

(1825–1902) původně navrhl stupňovité uspo-

řádání do rohu světnice. Přes třicet let betlém 

postupně rozšiřoval, až zaujímal převážnou 

část místnosti a zakrýval zcela dvě okna rodné 

chalupy. Po smrti Jáchyma Metelky jeden z jeho 

synů, Václav (1866–1954), betlém zmenšil a dal 

mu podobu, kterou můžete spatřit vždy o Váno-

cích v Severočeském muzeu v Liberci. V sou-

časné době je betlém široký tři a půl metru a je 

osázen 250 dřevořezbami vysokými od 3 do 20 

centimetrů. Více než třetina z nich je pohyblivá.

Pokud si chcete vychutnat adventní náladu 

v zasněžené krajině, můžete se vydat do Kryš-

tofova Údolí, kde pod širým nebem stojí venkov-

ní betlém Josefa Jíry. Skvost dlouhý 16 metrů 

najdete v centru obce, naproti hostinci „U Sva-

tého Kryštofa“. Stojí tu však pouze od začátku 

adventu do Tří králů. Vejdete-li i do hostince, 

neprohloupíte. Můžete tam totiž spatřit ještě 

více než dvě desítky originálních dřevěných, 

keramických, papírových a jiných betlémů.

Raritou je pak cikorkový, část tyrolského betlé-

mu Franze Pohla nebo polovina původního Mil-

lerova betlému v orientálním stylu. 

Během putovaní za betlémskou hvězdou byste 

určitě neměli vynechat Železný Brod. Ve zdej-

ším Minimuzeu betlémů najdete na šest desítek 

skleněných betlémů, historických i současných. 

Jedná se o největší sbírku tohoto druhu v České 

republice. Minimuzeum je navíc spojeno s pro-

dejnou sklářských výrobků, kreativní dílničkou 

a příležitostným předváděním sklářské výroby.

Celá kolekce betlémů se návštěvníkům nabízí 

v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Nejpozoru-

hodnějším skvostem je mechanicky ozvučený 

betlém pocházející z let 1883–1913. Vytvořil jej 

druhý z bratrů Metelků – Jáchym (1853–1940). 

Všech 142 pohyblivých fi gurek je poháněno přes 

jediné závaží. Zbylá tři závaží slouží pouze ke 

zvukovým efektům. Pokud se rozhodnete porov-

nat „metelkovský rukopis“, zastavte se ještě ve 

Vysokém nad Jizerou, kde je vystaven pohyblivý 

betlém kováře Jana Metelky (1855–1924). Příběh 

Svaté rodiny zde představuje 203 pohyblivých 

fi gurek, z nichž 92 se pohybuje samostatně.

Více informací na 

WWW.LIBERECKY-KRAJ.CZ  

TE
X

T 
A

 F
O

TO
: E

VA
 H

O
RN

O
VÁ PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA...

CHCETE-LI SI VYCHUTNAT TU PRAVOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU DOKRESLENOU 
TRADIČNÍMI VÁNOČNÍMI TRHY, VŮNÍ SVAŘENÉHO VÍNA, PEČENÝCH KAŠTANŮ 
A MANDLÍ, VYDEJTE SE V ADVENTNÍM ČASE DO LIBERECKÉHO KRAJE.

  • TIP TIP  NA VÝLETNA VÝLET
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To potvrzuje i mezinárodní akce „Winter Spar-

tan Race“, která se uskuteční v areálu 20. ledna 

2018. Jde o populární závod plný adrenalinu, 

potu a možná i slz. Trať na Ještědu bude nej-

kratší verzí hojně obsazeného seriálu a ideál-

ní pro sportovce všech výkonnostních úrovní 

- jak pro spartanské nováčky, tak pro zkušené 

závodníky. I když se jedná o poměrně krátký, 

pouze 5 kilometrový závod, je nabitý více než 20 

typickými spartanskými překážkami. Vše závi-

sí na kondici závodníka, ale odhad času, který 

odvážlivci stráví na speciálně vytyčené trase, 

činí od 40 minut do 2 hodin.  Skiareál Ještěd 

přímo vybízí ke stylu závodu cross country, 

tedy lesem a keři, přes příkopy, horolezecké 

překážky, nerovným terénem s kořeny, dráty 

a vodou nebo kluzkým povrchem. Všichni náv-

štěvníci skiareálu mohou zažít výjimečný den, 

vyzkoušet si některé překážky na Spartan Race 

festivalu. 

Pro celé rodinné klany je určena i další akce 

pod příznačným názvem „S rodinou na Ještěd“. 

Pátek 5. ledna láká na zábavný program v rámci 

večerního lyžování. Nasvícené svahy ovládnou 

profesionálové na lyžích nebo na rolbách při 

práci se sněhem. Pro soupeřivé hosty proběh-

nou soutěže. Celou atmosféru podtrhne hudeb-

ní vystoupení a slavnostní ohňostroj.

Těm srdcařům, kteří si vyrazí na ještědské hře-

beny s lyžemi, nabízí skiareál více než 9 km 

sjezdovek všech obtížností, 2 čtyřsedačkové, 

1 dvousedačkovou lanovku a 6 vleků. K dis-

pozici je půjčovna, lyžařská škola nebo dětský 

park. Parkování na Centrálním parkovišti P3 je 

zdarma. 

WWW.SKIJESTED.CZ
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LYŽOVAČKA POD JEŠTĚDEM
SKIAREÁL JEŠTĚD VE STOTISÍCOVÉM LIBERCI NABÍZÍ SPORTOVNÍ LYŽOVÁNÍ 
DOSTUPNÉ TRAMVAJÍ Z CENTRA. CESTA DO NEJVĚTŠÍHO MĚSTSKÉHO 
LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA V ČR TRVÁ Z PRAHY POUHOU HODINKU. BLÍZKOST 
NĚMECKÝCH A POLSKÝCH HRANIC DÁVÁ JEŠTĚDU OJEDINĚLÝ PUNC 
STŘEDOEVROPSKÉHO CENTRA ZIMNÍCH SPORTŮ.  

Skiaerál Ještěd
Celková délka sjezdařských tratí: 9,2 kilometrů

Nadmořská výška: 540 až 1000 metrů

Počet lanovek: 2 čtyřsedačkové, 1 dvousedačková, 

1 kabinová lanovka (pro 38 osob) provozovatel ČD a.s

Počet vleků: 5

V provozu: denně od 8.30 do 16 hodin a večer od 

18 do 21 hodin.

V sobotu 2. 12. bude v 18:00 hod. na náměstí 

T. G. Masaryka slavnostně rozsvícen vánoční 

strom. Připraven je celodenní program, vystou-

pí skupiny Jarret, Jakub Děkan band, Jazzová 

farma ZUŠ Česká Lípa, Českolipský dětský 

sbor, Robert Křesťan a Druhá tráva, Vánoční 

trubači a další. Na náměstí T.G. Masaryka bude 

velký vánoční jarmark. V neděli 3. 12. v 19 hod. 

čeká příznivce Lenky Filipové Adventní koncert   

v Jiráskově divadle.

Dne 2. 12. začíná advent na hradě Lipý a v Cen-

tru textilního tisku. Adventní věnce si můžete 

vyrobit na tradičním workshopu. V sobotu 9. 12. 

bude na vodním hradě Lipý od 10 do 17 hodin 

vánoční jarmark s názvem „Tradiční staročeské 

Vánoce“ s celodenním programem v duchu lido-

vých tradic. Připraveny budou zabijačkové hody, 

živý zvířecí betlém a stánky. Více na www.lipy.cz 

nebo na tel. 737 527 042. 

Na sobotu 16. 12. Je připra-

ven v Centru textilního tisku 

velký vánoční workshop, na 

kterém si mohou účastnici 

vytvořit vlastní dárky nebo 

dostat tip na vánoční dárek 

v podobě přírodního mýdla.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě pořá-

dá ve dnech 1. – 6. prosince již XXVIII. Vánoční 

trhy. Součástí těchto trhů je 5. 12. Mikulášská 

nadílka pro děti. Na vánočních trzích nebudou 

chybět ukázky řemesel, dílny pro děti, bohaté 

občerstvení a vystoupení žáků škol. Aktuální 

informace na www.muzeumcl.cz

TRADIČNÍ ADVENT V ČESKÉ LÍPĚ
VÁNOČNÍ TRHY S NABÍDKOU DÁRKŮ, VŮNĚ JEHLIČÍ 
A SVAŘENÉHO VÍNA, VÁNOČNÍ KOLEDY, TO VŠE UMOCŇUJE 

PŘEDSTAVU VÁNOC. PRO OBDOBÍ ADVENTU JE TRADIČNĚ V ČESKÉ LÍPĚ 
PŘIPRAVENA ŘADA AKCÍ, KTERÉ NAVODÍ TU SPRÁVNOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU.  
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Městské informační centrum

náměstí T. G. M. 2, 470 36 Česká Lípa
Tel.: +420 487 881 105, 487 881 106
E-mail: mic@mucl.cz

www.mucl.cz
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Tradiční vzpomínková akce, která je věnovaná 

výročí bitvy u Slavkova „Vyškov v roce 1805“, 

se uskuteční 28.-29. listopadu na Masary-

kově náměstí. V úterý 28. 11. od 17:30 se zde 

střetnou armády francouzského císaře Napo-

leona I. Bonaparta, ruského cara Alexandra I. 

a rakouského císaře Františka I. Následující 

den dopoledne se uskuteční dobová vojenská 

přehlídka.

Od půlky listopadu se ve Vyškově začnou 

instalovat první vánoční ozdoby. Na slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu se mohou obča-

né přijít podívat na Masarykovo náměstí první 

adventní neděli 3. prosince v 16 hodin. Záro-

veň se mohou těšit na doprovodný program 

v podání Dětského pěveckého sboru Motýlek 

a budou představeny nejnovější sochy dřevě-

ného betlému Tomiše Zedníka. 

Na začátku prosince se především děti můžou 

těšit na Čertoviny, které proběhnou den před 

Mikulášem, tedy 5. prosince od 16 hodin na 

Masarykově náměstí.

Kulturní nadšence určitě potěší každoroční vánoč-

ní koncert Vyškovského BIG BANDU, který se 

uskuteční 9. prosince v 19:00 v Besedním domě, 

o týden později, 16. prosince, se budou konat na 

stejném místě dva koncerty Pěveckého sboru 

Antonína Tučapského, a to v 16:30 a 19:30.

Týden před Vánoci (16. prosince) se návštěvníci 

vyškovského ZOO Parku budou moci podívat 

na Hanáckém statku na různé tradice a zvyky 

z období adventu a Vánoc na Hané, ale také na 

živý hanácký betlém v podání národopisného 

souboru Klebetníček a Trnka. 

Ani letos nebudou obyvatelé a návštěvníci města 

Vyškov ochuzeni o vánoční trhy, které proběhnou 

v týdnu od 18. do 22. prosince na Masarykově 

náměstí, jejich součástí bude i kulturní program. 

Za zmínku stojí také tradiční troubení koled 

z radniční věže, které se uskuteční na Štědrý den 

v 15:30. Nelze opomenout ani Novoroční ohňo-

stroj konaný 1. 1. 2017 v 17:00 na Masarykově 

náměstí. 

VYŠKOV – město, které žije i před koncem roku
NA ZÁVĚR ROKU SI MĚSTO VYŠKOV PRO SVÉ OBČANY PŘIPRAVILO OPĚT 
NĚKOLIK TRADIČNÍCH AKCÍ. CHYBĚT NEBUDE NÁVRAT DO MINULOSTI, 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, VÁNOČNÍ KONCERTY NEBO OHŇOSTROJ 
NA NOVÝ ROK.

  • • TIMTIM  V REGIONECHV REGIONECH
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Přijměte pozvání do 

areálů Dřevěného měs-

tečka, Mlýnské doliny či 

Valašské dědiny a pro-

žijte den v duchu tradic, 

folkloru a historie. 

Těšíme se na Vaši náv-

štěvu.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm – Národní kulturní památka

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 757 111
E-mail: muzeum@vmp.cz
www.facebook.com/VMPRoznov

www.vmp.cz
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VEČER PŘI SVÍČKÁCH
3. 12. – slavnostní předvánoční koncert nadžánd-
rové kapely FLAIR

MIKULÁŠSKÝ PODVEČER
5. 12. – prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou

VÁNOCE NA DĚDINĚ
6.– 8. 12. a 11.–15. 12. 
– tradiční program pouze pro objednané školy 
a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc 
a vánočního zvykosloví 

VÁNOČNÍ JARMARK
9. – 10. 12. – nabídka dárků z dílen lidových 
výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, ožive-
né expozice ve Valašské dědině

ŽIVÝ BETLÉM
16.–17. 12. – lidová hra o narození Ježíše podle 
Evangelia sv. Matouše

ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
26. 12. – vánoční koncert v kostele sv. Anny s cim-
bálovou muzikou Javořina

PROGRAM•AKCE

JEDINEČNÉ MUZEUM v přírodě v srdci Valašska
MUZEUM BYLO OTEVŘENO V SOUVISLOSTI S  KONÁNÍM I. VALAŠSKÉHO 
ROKU V ČERVENCI 1925. PREZENTUJE LIDOVOU ARCHITEKTURU MORAVSKÉ-
HO VALAŠSKA Z MĚSTSKÉHO I VESNICKÉHO PROSTŘEDÍ. ZÁMĚREM ZAKLA-
DATELŮ MUZEA SOUROZENCŮ JAROŇKOVÝCH BYLO VYTVOŘIT TZV. ŽIVÉ 
MUZEUM, PREZENTUJÍCÍ ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ, JEJICH PRÁCI I ZÁBAVU 
V NEJROZMANITĚJŠÍCH PODOBÁCH. 
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Přednosti chůze, která léčí
Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově, pro-

pracoval turistický trend, který se lavinovitě 

šíří do celého světa – k návratu k chůzi, která 

léčí. Znovín Walking vychází z všeobecně uží-

vaného Nordic Walking. Chůze s pomocí holí, 

které klasickou chůzi povyšují na vysoce účin-

ný trénink celého těla bez nároků na speciální 

vybavení. Pro své hosty a návštěvníky regionu 

nabízí kromě vinařského turistického progra-

mu trasy v jihozápadní části Znojemské vinař-

ské podoblasti – mezi Znojmem a rakouskou 

hranicí. Spojují vinařskou turistiku s překrás-

nou scenérií Národního parku Podyjí. Vytváří 

nespočet možností. Doporučené trasy se vět-

šinou nachází mimo veřejné komunikace. Na 

cestách potkáte historické zajímavosti, vojen-

ská opevnění, kapličky i tajemná místa. Využít 

se dají další sportovní aktivity a regenerace 

v zařízeních na trasách. 

Trasy pro začátečníky
V ideálním případě by zdravý člověk měl denně 

ujít přibližně 6 – 7 kilometrů. Pokud se vám to 

zdá moc, počítejte s námi: při průměrné rych-

losti čtyři až pět kilometrů za hodinu to zna-

mená 10 – 12 000 kroků. Výsledkem je hodina 

a půl pohybu – a to není tolik. 

Tak proč nezačít třeba na kratších trasách 

kolem Šatova, Hnanic a Havraníků? Okruhy 

měří od 6 do 12 kilometrů a dají se libovolně 

kombinovat, zkracovat či naopak prodlužovat. 

Jsou to např. trasy:  Vlakem za vínem, Dušev-

ní pohoda, Romantika vesnice ve vinařském 

pohraničí a další. Zavedou vás k řadě zají-

mavých míst pod Znojmem, ve vinařské obci 

Šatov a jejím bezprostředním okolí; namátkou 

uveďme třeba Moravský sklípek s vinicí sta-

rých odrůd a labyrintem sklepení s privátní-

mi vinnými archivy, Malovaný sklep, pěchotní 

srub Zahrada, hnanický kostel sv. Wolfganga, 

havranické vřesoviště, viniční tratě včetně 

věhlasných vinic Šobes i Svatý kámen, pra-

staré kultovní místo s vyznačenými geoman-

tickými zónami. Trasy vesměs začínají u hote-

lu Happy Star v Hnanicích nebo u vlakového 

nádraží v Šatově – takže zbývá jen obout poho-

dlné sportovní boty a vyrazit.

Trasy pro pokročilé
Národním parkem Podyjí k Šobesu a Loucké-

mu klášteru ve Znojmě. Delší trasy měří 12 - 

30 kilometrů, vycházejí od Louckého kláštera 

ve Znojmě nebo od hnanického hotelu Happy 

Star a zavedou vás i do nezkrocené přírody.

Kromě většiny míst, která už znáte z kratších 

okruhů, se tentokrát podíváte na Kraví horu 

nebo ke Znojemské přehradě a vyhlídce Krá-

lův stolec. Zavedou vás i do nezkrocené příro-

dy – třeba k Sealsfi eldovu kameni s vyhlídkou 

do údolí řeky Dyje, k malebné vinici Šobes, na 

havranické vřesoviště a na ochutnávkový stá-

nek na „Starých vinicích“ v Havraníkách. Tra-

sy se dají libovolně kombinovat, zkracovat, či 

prodlužovat. 

Podrobnější popisy každé trasy naleznete na:
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PODZIM V ŠATOVĚ 
aneb ZNOVÍN WALKING
LOKALITA, KTERÁ NEMÁ HORSKÝ PROFIL, ALE VELMI SYSTEMATICKY 
A PROPRACOVANĚ REAGUJE NA TURISTICKOU POPTÁVKU A TÍM LÁKÁ. 

Walking v kraji vína láká i zahraniční návštěvníky.

Také Ing. Pavel Vajčner, ředitel Znovín Znojmo, preferuje zdravý styl života.

Sudy, ve kterých vyzrává „Barikové víno“ z odrůdy Cabernet Sauvignon.

WWW.ZNOVIN.CZ

Procházky po vinicích jsou relaxací pro všechny věkové kategorie. 

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH ••
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SKIAREÁL LIPNO 
NABÍZÍ VÍCE ZÁBAVY!
LIPNO PATŘÍ DLOUHODOBĚ K NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM TURISTICKÝM DESTI-
NACÍM NA JIHU ČECH. ZA ZÁŽITKY SEM MÍŘÍ KAŽDOROČNĚ DESÍTKY TISÍC 
TURISTŮ. V ZIMĚ JE PŘITAHUJE JEDNO Z NEJVĚTŠÍCH ČESKÝCH STŘEDISEK 
SKIAREÁL LIPNO. KOMPLEXNÍ ZÁZEMÍ, ŠIROKÉ, BEZPEČNÉ A ŠPIČKOVĚ 
UPRAVENÉ SJEZDOVKY A LYŽAŘSKÁ ŠKOLA SE ZAMĚŘENÍM NA VÝUKU TĚCH 
NEJMENŠÍCH. I TO DĚLÁ Z LIPNA „NEJRODINĚJŠÍ“ AREÁL U NÁS. 
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Téměř 12 km sjezdovek, 3 čtyřsedačkové lanov-

ky a pojízdné koberce v dětských výukových 

hřištích Fox Park a Bambini Park. Ta jsou pro 

návštěvníky zdarma, stejně jako velké parko-

viště přímo u nástupu lanovky. V lyžákách tak 

uděláte jen pár kroků. Vše potřebné je na jed-

nom místě, včetně vlastní půjčovny a servisu 

lyžařského a snowboardového vybavení INTER-

SPORT Rent a prodejny sportovního oblečení 

a doplňků. Během pobytu oceníte i bezplatný 

skibus, který Vás dopraví ze širokého okolí 

Lipenska přímo do areálu. 

Více zábavy na svahu, to je myšlenka letošní 

sezony. 1200 m zábavného skicrossu, který je 

postaven tak, aby si ho užily i děti, snowpark pro 

začínající i pokročilé freestylisty, ale také měře-

ný slalomový úsek. Ten je otevřen pro všechny 

a ocení ho malí i velcí lyžaři s duší závodníka.

Ani v lyžařské a snowboardové škole Skischool 

Lipno se nebudete nudit. Kromě klasické jízdy 

se můžete naučit i základy freestylu a během 

vícedenních lekcí absolvují děti lyžařský závod 

o věcné ceny. Lipenská lyžařská škola patří 

k tuzemské špičce a má mnohaleté zkušenos-

ti s metodikou výuky těch nejmenších lyžařů. 

První obloučky s instruktory zde zažívají děti již 

od 3 let. Ty se učí formou hry v dětském hřišti 

Fox park, kde je baví a motivuje oblíbený mas-

kot lišák Fox. Pro pokročilé klienty je vyhraze-

na samostatná sjezdovka, kde mají potřebný 

prostor a bezpečné zázemí pro zdokonalování 

techniky.

Váš pobyt na Lipně můžete prožít se spoustou 

výhod. Stačí k tomu použít kartu hosta Lipno.

card a získat třeba zvýhodněné skipasy, vstu-

py na Stezku korunami stromů se slevou 20 

% a další akční nabídky. Například Stezkabus 

a Skidepot, ve kterém si uschováte lyže a půjčíte 

boty pro výstup do korun stromů, máte s Lip-

no.card zcela zdarma. Pro děti jsou připraveny 

každodenní animační programy s lišákem Fo-

xem, občerstvení na Vás čeká přímo na svahu 

nebo pod ním v jedné z provozoven Lipno Gast-

ro a v okolí naleznete i další zázemí pro sport 

a relaxaci. Po lyžování můžete vyrazit například 

do Aquawordu a odpočinout si ve vířivce nebo 

sauně. Na Lipně je také naplánováno mnoho 

akcí se spoustou zábavy pro celou rodinu. 

Sledujte novinky na webu www.lipno.info, kde 

se dozvíte všechny důležité informace.

WWW.LIPNO.INFO
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Pryč je doba, kdy jsme se navzájem obdarovávali 

svetry, rukavicemi, šálami. V dnešní době, kdy je 

vše dostupné si běžné věci kupujeme v době, kdy 

je potřebujeme a nečekáme na významné období 

svátků, narozenin ani Vánoc. 

HOTEL Star Lipno to vymyslel za Vás a přichází 

s celou řadou zajímavých poukazů, kterými urči-

tě potěšíte. Darujte pod stromeček třeba víkendo-

vý pobyt spojený s romantickou večeří, masáží 

nebo prohřátím v privátní sauně. Variant, ze kte-

rých můžete poukaz složit, je více, včetně výběru 

z nabídky oblíbených šperků Swarovski.  Jedno-

duše, v HOTELU Star Lipno jsou připraveni udě-

lat Vám balíček na míru, tak, aby zážitek, který si 

z hotelu odvezete byl dokonalý.

Ovšem poukazy a balíčky nejsou vhodné jen 

jako vánoční dárek, ale také k narozeninách, 

jubileu, nebo jako poděkování a odměna zaměst-

nancům. 

Buďte letos originální a rozdávejte lidem, na 

kterých Vám záleží, zážitek. Darujte jim odpo-

činek, relax, dobré jídlo a nechte je rozmazlovat 

v HOTELu Star Lipno.
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VÁNOČNÍ DÁREK ZE SRDCE
ZIMA, SNÍH, VÁNOCE – PRO NĚKOHO OBLÍBENÉ OBDOBÍ, ČAS PRO 
VZPOMÍNKY, KLID, POHODU, PRO JINÉ KRUŠNÉ CHVILKY PLNÉ SHONU, 
UZÁVĚREK A POŘIZOVÁNÍ VÁNOČNÍCH DÁREČKŮ, JIMIŽ CHCEME NEJEN 
PODAROVAT, ALE PŘEDEVŠÍM POTĚŠIT CELOU RODINU, BLÍZKÉ A KAMARÁDY, 
ČASTO I KOLEGY A OBCHODNÍ PARTNERY. TEDY STÁLE STEJNÁ A OBLIGÁTNÍ 
OTÁZKA – CO BY TO MĚLO BÝT?

HOTEL Star Lipno

E-mail: hotelstarlipno@gmail.com
www.hotelstarlipno.cz•
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Návštěvníci na Tanvaldském Špičáku i na Seve-

ráku najdou měřený slalomový úsek. Na Seve-

ráku funguje i skicrosová trasa pro malé lyžaře. 

Důležitá informace pro návštěvníky se týká mož-

nosti bezplatného parkování ve všech areálech 

SKIARÉNY JIZERKY. 

Hlavní sezóna startuje 25. 12. 2017.

Kapacita jednotlivých parkovišť:

Tanvaldský Špičák - 850 míst

Severák - 450 míst

Bedřichov -100 míst

Všechny areály jsou vybaveny systémem na 

výrobu technického sněhu. Nejmodernější je na 

Tanvaldském Špičáku, který je automatický a je 

doplněn i děly. Díky tomuto systému umíme na 

sjezdovky dopravit až 160 l/s vody. 

Ceny za skipasy v Jizerkách najdete a můžete 

i online objednat na www.skijizerky.cz. Oblíbe-

ný je 10 hodinový skipas, který funguje po celou 

sezónu. Je možné ho čerpat po 30. minutových 

blocích, dle vlastní potřeby.

Tanvaldský Špičák: 1.300 Kč (dospělí od 18ti let), 

1.100 Kč (junioři 15-18let a senioři od 63 let), 890 

Kč (děti 6-15let), 570 Kč (děti do 6let)

Severák a Bedřichov: 850 Kč (dospělí od 18ti let), 

720 Kč (junioři 15-18let a senioři od 63 let), 600,-

Kč (děti 6-15let), 380,-Kč (děti do 6let)

Pro vícedenní návštěvníky, kteří u ubytovatele zís-

kají Jizerky CARD, máme připravenou 10% slevu 

na 3 a vícedenní skipasy. S touto kartou hosta 

získáte i další slevy – například v lyžařské škole, 

půjčovnách, anebo v Jabloneckém bazénu.

SKIARÉNA JIZERKY je velmi dobře a rychle 

dostupná osobním automobilem po silnici D10 

od Prahy přes Mladou Boleslav. 

Veškeré informace o všech areálech najdete na :

WWW.SKIJIZERKY.CZ
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SKIARÉNA JIZERKY JE PŘIPRAVENA!
VE VŠECH AREÁLECH SKIARÉNY JIZERKY NAJDOU VYŽITÍ I MALÉ DĚTI, PRO 
KTERÉ JSOU K DISPOZICI ŠKOLIČKY LYŽOVÁNÍ, PŮJČOVNY A UZAVŘENÁ 
HŘIŠTĚ S POJEZDOVÝM KOBERCEM PRO VÝUKU. ADRENALIN PARK PRO 
ZDATNĚJŠÍ LYŽAŘE SE NACHÁZÍ VE SKI AREÁLU NA TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU 
V LOKALITĚ POD LESEM. 
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Během čtyř listopadových a prosincových 

víkendů budou mít cestující na trase Praha–

Drážďany a zpět možnost lépe poznávat kul-

turu obou sousedních zemí. Zahajovací jízda 

proběhne 4. listopadu, kdy z Dráždan vyrazí 

Durs Grünbein, jenž bude mít na cestu zaba-

lenu jeho novou sbírku básní Zündkerzen 

a autobiografi ckou knihu Die Jahre im Zoo 

(Léta v zoo). Držitel Ceny Georga Büchnera pak 

6. listopadu bude číst ze svých děl v pražském 

Goethe-Institutu.

2. prosince vyjede z Prahy výtvarnice Kateřina 

Šedá, mezinárodně proslulá sociálně angažo-

vanými akcemi, při nichž často zaměstnává 

až stovky lidí, kteří do té doby k umění neměli 

žádnou užší vazbu. Nepojede však ve speciál-

ním vagonu jako její předchůdce, ale její umě-

lecký projekt bude realizován ve vagónech pří-

mo mezi běžnými cestujícími.

Další prosincový víkend budou ve Vlaku kul-

tury předčítat ze svých nových románů David 

Zábranský a Jakuba Katalpa, jejichž účast 

podpořilo České literární centrum. Zábranský 

představí knihu Za Alpami; o Němci, který šel 

s dobou a Katalpa, autorka známého románu 

Němci, bude číst ze své novinky Doupě. Posled-

ního umělce zveřejní NG a SKD až jako překva-

pení v průběhu projektu.

Druhá cesta ve směru z Drážďan do Prahy se 

uskuteční se zpěvačkou, textařkou, herečkou 

a umělkyní Annou Mateur. Vlastním jménem 

Anna-Maria Scholzová, narozená v Drážďa-

nech, je držitelkou Německé ceny malého 

umění (Deutscher Kleinkunstpreis), Divácké 

ceny Marlene či Ceny města Drážďany v roce 

2017. Ve vlaku se objeví jako „Orakelmateur“, 

aby interaktivně pracovala se svým publikem. 

Datum jízdy bude brzy oznámeno. 

Jízdenka na Vlak kultury zároveň platí 

o daném víkendu jako vstupenka do Národní 

galerie v Praze či Státních uměleckých sbírek 

v Drážďanech dle směru cesty. 

Další společné projekty NG a SKD
Partnerská muzea umění realizovala řadu 

projektů již od začátku tohoto roku. Například 

u příležitosti výstav Gerharda Richtera v Pra-

ze a Drážďanech proběhlo v těchto městech 

setkání mladých pražských a drážďanských 

návštěvníků s cílem diskutovat o současné 

umělecké scéně. Výstavy byly rovněž propoje-

ny na úrovni Klubů přátel obou institucí, při-

čemž jejich členové vzájemně využívali volné 

vstupy. Aktuálně probíhá výměnný program 

zaměstnanců obou muzeí.

Bellum et Artes – třicetiletá válka a umění. 

Válka, umění a diplomacie – střední Evropa 

mezi lety 1600 a 1650 je prvním badatelským 

projektem, na kterém se kromě drážďanských 

odborníků podílí Společenskovědní institut 

pro historii a kulturu středovýchodní Evropy 

(GWZO) v Lipsku. Jeho završením bude výsta-

va, konaná při příležitosti 400. výročí bitvy na 

Bílé hoře a zaměřená na sledování dopadů Tři-

cetileté války na uměleckou a kulturní situaci 

ve střední a středovýchodní Evropě. Představe-

na bude postupně v Praze, Drážďanech, Vídni 

a Stockholmu.

Národní galerie v Praze hodlá do Drážďan zapůj-

čit také část uměleckých sbírek z Veletržního 

paláce po dobu jeho uzavření během rekon-

strukce. Představení klíčových děl 19. století 

a moderního a současného umění nabídne 

drážďanskému publiku jedinečnou možnost 

seznámit se s  poklady pražské Národní galerie 

v nebývalém rozsahu mimo její hlavní sídlo.

Pražské dědictví je název dalšího projektu 

připravovaného pro rok 2021. Na jeho řešení 

se scházejí specialisté na staré mistry a věnují 

se problematice uměleckého trhu v 18. století, 

kdy se do Drážďan dostala řada vynikajících 

mistrovských děl pražského původu. 

Projekt Vlak kultury Praha–Dresden je orga-

nizován Národní galerií v Praze a Státními 

uměleckými sbírkami Drážďany za podpory 

Goethe-Institutu, Česko-německého fondu 

budoucnosti a Českého literárního centra, sek-

ce Moravské zemské knihovny v Brně.

Projekt Vlak kultury Praha–Dresden se koná 

v rámci ozvěn Česko-německého kulturního 

jara 2017 – přeshraniční kulturní iniciativy Vel-

vyslanectví Spolkové republiky Německo v Pra-

ze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého 

fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně 

a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kul-

tury a Ministerstvem zahraničních věcí České 

republiky. 

Projekt Vlak kultury Praha–Dresden se usku-

teční ve vlakových vozech, které organizátorům 

poskytly společnosti České dráhy a Deutsche 

Bahn.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
A STÁTNÍ UMĚLECKÉ SBÍRKY 
DRÁŽĎANY zahajují partnerskou 
spolupráci – mezi oběma městy pojede 
Vlak kultury
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE (NG) A STÁTNÍ UMĚLECKÉ SBÍRKY DRÁŽĎANY 
(SKD) UZAVÍRAJÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ. ZAHAJOVACÍM PROJEK-
TEM JE VLAK KULTURY PRAHA–DRESDEN, KTERÝ JEŠTĚ LETOS PŘEDSTAVÍ NA 
TRATI MEZI OBĚMA MĚSTY VÝZNAMNÉ UMĚLCE OBOU ZEMÍ. NA TRASE DO 
DRÁŽĎAN USKUTEČNÍ SVÉ ZCELA NOVÉ DÍLO LAUREÁTKA CENY JINDŘICHA 
CHALUPECKÉHO KATEŘINA ŠEDÁ, V OPAČNÉM SMĚRU BUDOU MÍT CESTUJÍCÍ 
MOŽNOST SETKAT SE S DURSEM GRÜNBEINEM, PRAVDĚPODOBNĚ NEJDŮ-
LEŽITĚJŠÍ OSOBNOSTÍ SOUČASNÉ NĚMECKÉ POEZIE.

Generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt a generální ředitelka 

Státních uměleckých sbírek Drážďany Marion Ackermann
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Původní prostor – biograf Maceška, založil roku 

1929 Emanuel Maceška a ve své době to bylo  

největší a nejmodernější kino v Praze, kam se 

Pražané jen hrnuli. Později byl název změněn 

na Bio Ilusion, do kterého jsme rádi chodili za 

podívanou my všichni. Vybavení kina – kování 

a zařízení, včetně vitráží v oknech a broušených 

světel zůstalo z velké části zachováno, a i díky 

těmto detailům se pobyt v klubu podobá cestě do 

minulosti – do zlatých časů První Českosloven-

ské republiky (1918–1938). Po válce bylo kino 

zrušeno a původní slávu celému prostoru se 

rozhodl navrátit až nynější nájemce Francouz– 

Jean Christophe Gramont. Po Sametové revoluci 

byl prostor totiž navrácen rodině Maceškových, 

kteří biograf vlastní dodnes. V únoru 2014 se 

stal Francouz Jean–Christophe Gramont nájem-

cem, který se rozhodl změnit jméno Illusion na 

Royal. Toto jméno upozorňuje na místo, kde kino 

vzniklo – Královské Vinohrady, název čtvrti upo-

mínající nejen dobu Karla IV, ale i královských 

vinohradů, které zde v té době rostly. 

Doplnění interiérů připomínající onu slav-

nou éru dostala za úkol talentovaná pražská 

architektka Renata Slámková. Ona také vybí-

rala výzdobu a nábytek, přičemž se inspirova-

la obdobím tolik ctěné První republiky (1918–

1938) a stylem secese. Ke změnám již realizo-

vaným patří například výběr českého Thun 

porcelánu (vyráběného v Karlových Varech od 

roku 1794) pro naši kavárnu klubu. Původ-

ní křesla již nešlo zrestaurovat, výrobu křesel 

potažených červeným sametem dostal tradič-

ní český výrobce, tak, aby splňovala novodobé 

požadavky komfortu a přitom vyzařovala šarm 

a styl starého biografu.

Pronájem prostor klubu 
pro veškeré vaše akce 
Pokud vás prostor zaujal, nabízíme také vel-

mi zajímavou možnost pronájmu. ROYAL vám 

nabídne skvělé zázemí pro realizaci Vašeho 

fi remního večírku, gala večeře, prezentaci Vaší 

společnosti, školení či kongresu. Ale také mož-

nost realizovat kulturní představení, koncerty, 

divadla či projekci fi lmů. ROYAL je i stylovým 

místem pro uspořádání netradiční svatební 

oslavy. Unikátní spojení jeviště, hlediště a baru 

v jediném prostoru nabízí mnoho variant využi-

tí celého sálu o velikosti více než 230 metrů 

čtverečních. K dispozici je i balkon, ze kterého 

lze vytvořit stylový V.I.P salonek.

Profesionální tým ROYALu se postará o to, 

abyste se cítili jako doma a vaše akce (event) 

proběhl hladce a pohodově. Zajistíme pro Vás 

širokou nabídku nápojů a můžeme případ-

ně i zprostředkovat špičkový catering. Také 

Vám můžeme zajistit doprovodný program dle 

Vašich požadavků. Vystoupení hudební sku-

piny či DJs. Velice rádi Vás nezávazně celým 

ROYALEM provedeme a probereme veškeré 

možnosti využití.

DIVADLO ROYAL  
– klub a divadlo v samém centru Prahy 
MĚLA JSEM MOŽNOST NAVŠTÍVIT KLUB ROYAL PŘI PREMIÉŘE NOVÉHO 
POŘADU, URČENÉHO ZEJMÉNA CIZINCŮM -JAK SE STÁT ČECHEM. PROSTOR 
MĚ PŘEKVAPIL KOUZELNÝM DUCHEM PRVNÍ REPUBLIKY, POHODLNÝMI 
KŘESÍLKY, KDE MŮŽETE STRÁVIT VEČER SE SVÝMI PŘÁTELI A VYBRAT 
Z NEUVĚŘITELNÉ ŠKÁLY NÁPOJŮ, KTERÉ VÁŠ PŘÍJEMNÝ POBYT V KLUBU 
ROYAL JEN PODTRHNOU. KROMĚ TOHOTO PŘEDSTAVENÍ MŮŽETE V DIVADLE 
SHLÉDNOUT EXOTICKOU BURLESKNÍ SHOW. 

Divadlo Royal

Vinohradská 48, Praha
224 211 444
info@leroyal.cz

www.leroyal.cz
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ČESKÉ BUDĚJOVICE – KAŽDÝ DEN
ADVENTNÍ ČAS V NAŠEM MĚSTĚ – TO JE NEKONEČNÁ PŘEHLÍDKA ZÁŽITKŮ, 
CHUTÍ, VŮNÍ, KULTURY A TRADIC. NA TO JEDEN DEN NESTAČÍ, TAK PŘIJEĎTE 
„POBEJT“ A ZAŽÍT. METROPOLE JIŽNÍCH ČECH VÁS ČEKÁ S OTEVŘENOU 
NÁRUČÍ.

24. 11.–6. 1. – náměstí Přemysla Otakara II.
Adventní trhy – přehlídka tradičních výrobků, gas-
tronomie, dárky pro každého

5. 12. – náměstí Přemysla Otakara II.
Přílet anděla – posel nebes se snese z Černé 
věže, aby pozdravil pozemšťany

9. 12. – náměstí Přemysla Otakara II.
Heidi Janků – koncert popové zpěvačky
náměstí Přemysla Otakara II.

PROGRAM•AKCE

Turistické informační centrum

Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
Tel.: +420 386 803 413, 414
E-mail: infocb@c-budejovice.cz 

www.c-budejovice.cz
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11. 12. - 16. 12. – nádvoří radnice
Radniční vánoční trhy – lidová řemesla doplněná 
vánočními koncerty a divadly pro děti

12. 12. – Klášterní kostel Obětování Panny Marie, 
Piaristické nám.
Gospelové Vánoce – vánoční zpěvy z jiné kul-
tury

13. 12. – náměstí Přemysla Otakara II.
Petr Kolář – koncert rockového zpěváka

16. 12. – náměstí Přemysla Otakara II.
Martin Chodúr – koncert zpěváka taneční hudby

17. 12. – Piaristické náměstí a Panská ulice 
Vánoce na starém městě a staročeská ulič-
ka v Panské – vánoční zvyky jak za starých časů

21. 12.  – náměstí Přemysla Otakara II.
Lakomá Barka – koncert folkové kapely
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Adept na zápis na seznam UNESCO, tajemné 

podzemí, sgrafi ta a sklípkové klenby, zaniklá stře-

dověká ves Pfaffenschlag, muzeum pohraničního 

opevnění, mařížská keramika, turistické trasy 

lapky Grasela, cyklostezka Thayarunde po bývalé 

železnici do Rakouska (111 km) a oblíbené místo 

fi lmařů (Po strništi bos, Bajkeři), zázemí pro pořá-

dání kongresů a konferencí. Pro návštěvníky je 

k dispozici více jak 400 lůžek. Destinace vhodná 

k trávení dovolené pro všechny věkové kategorie. 

To jsou Slavonice – renesanční brána do České 

Kanady. Přijeďte, uvidíte, zamilujete si a budete se 

vracet. Slavonice prostě musíte zažít.

SLAVONICE 
– renesanční brána do České Kanady 
UNIKÁTNÍ PAMÁTKY, NÁDHERNÁ PŘÍRODA, BOHATÝ KULTURNÍ 
PROGRAM A NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY. SLAVONICE JSOU 

RÁJEM PRO MILOVNÍKY HISTORIE, PĚŠÍ TURISTIKY, CYKLOTURISTIKY, ALE 
I PRO DOBRODRUHY ČI LENOCHY. 

Turistické informační centrum

nám. Míru 476, 378 81 Slavonice
Tel.: +420 384 493 320
E-mail: i@slavonice-mesto.cz 

www.i.slavonice-mesto.cz
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VÝBĚR Z KULTURNÍHO KALENDÁŘE  2018:

21. 4. Mutišovské řemeslné trhy

26. 5. Cesta pohádkovým lesem

1. 7.–31. 8. Slavonické kulturní léto

4.–8. 7. Slavnosti Trojmezí

7.–21. 7.   Mezinárodní hudební festival 
Vivat varhany

1.–5. 8. Slavonice Fest

4. 8. Přepadení řopíků

15. 9. XXIX. Slavonický jarmark

2. 12. Adventní jarmark
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LADOVSKÁ ZIMA V TÁBOŘE
O LETOŠNÍM ADVENTU SE TÁBOR OBLÉKNE NEJEN DO ROMANTICKÉ VÁNOČNÍ 
VÝZDOBY, ALE TAKÉ DO STAROČESKÝCH PÍSNIČEK, OBRÁZKŮ JOSEFA LADY, 
ŘÁDĚNÍ PEKELNÍKŮ I VÁNOČNÍCH PŘÍBĚHŮ S OBŘÍMI ANDĚLY.

PROGRAM•AKCE

1. 12. od 16.30 – Žižkovo náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
– s koledami, pozvánkou na punč, křestem kresle-
ného táborského betlému a andělskou poštou.

5. 12. od 17.00 – Žižkovo náměstí
S čerty jsou i žerty – mikulášská nadílka s čertov-
skou divadelní show, pekelnickými kulisami, ohňový-
mi efekty a dílničkou pro děti

9. 12. od 9.00 do 18.00 – Žižkovo náměstí
Staročeský vánoční trh – tradiční uměleckoře-
meslná výroba, vánoční vůně, svit svíček,
staročeské kapely, ukázky poetických vánočních 
zvyků a také 13metrový anděl v představení Naděje 
zrození a Vánoční příběh potulného loutkového diva-
dla Víti Marčíka. 

14. 12. od 18 hodin – Hvězdárna Tábor 
Jak se vánoční hvězda stala kometou nad 
Betlémem
Přednáška astronoma Ivo Mlíčka.

14. 12. od 19.00 hodin – kostel sv. Jakuba
Adventní koncert světově proslulé sopranistky Gab-
riely Benačkové a tenoristy Jakuba Pustiny.

3.-23. 12. – Náměstí T.G.M.
Vánoční atmosféra s adventními stánky – ve 
vybrané dny zahraje Staropražská galerka, nejzná-
mější pouliční fl ašinetář Jan Bondra a další

6. 12. - 6. 1. – Galerie 140
Ladovské Vánoce – vánoční výstava v duchu 
Josefa Lady. K vidění budou nejen reprodukce 
jeho děl, ale také historické formičky, ozdoby, různé 
druhy perníčků, betlémy a mnoho dalšího. Součástí 
výstavy bude i Strom splněných přání.

1.1.2018 – od 15.30 hodin – poutní kostel Klo-
koty
Novoroční varhanní koncert
Vánoční skladby, koledy a improvizace.

WWW.VISITTABOR.EU
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STRAKONICE PŘEDVÁNOČNÍ 
JIHOČESKÉ MĚSTO, KTERÉ PO CELÝ ROK ŽILO 650. VÝROČÍM OD POTVRZENÍ 
MĚSTSKÝCH PRÁV, PŘIVÍTÁ ADVENTNÍ ČAS VÁNOČNÍ VÝZDOBOU CENTRA 
MĚSTA A STRAKONICKÉHO HRADU. PRO NÁVŠTĚVNÍKY BUDOU PŘIPRAVENY 
ADVENTNÍ TRHY S PROGRAMEM, TEMATICKÉ VÝSTAVY A KONCERTY.

Městské informační centrum Strakonice 

Zámek 1, 386 01  Strakonice
Tel.: + 420 380 422 744
E-mail: infocentrum@meks-st.cz
Otevírací doba: říjen–duben Po–Ne 9–16

www.strakonice.eu
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PROGRAM•AKCE

22. 11.– 26. 12.  Vánoce v proměnách času, 
výstava s pohyblivým betlémem Františka Malého, 
strakonický hrad – kapitulní síň

2. 12. Krampus ve Strakonicích
Ojedinělá pekelná show a průvod městem

3. 12.  Slavnostní zahájení adventu na Velkém 
náměstí – hudební vystoupení, žehnání vánočnímu 
pivu, příchod ledové královny, rozsvícení vánočního 
stromu, adventní koncert Martina Chodúra

Tradiční české Vánoce
multimediální kamion s Ladovými motivy, s čertíky, 
sněhuláky, kapříky, koledami, vánoční poštou a hrát-
kami pro celou rodinu

8.–10. 12.  Adventní trhy pod Rumpálem, stra-
konický hrad, tradiční předvánoční jarmark na nádvo-
řích s peklem plným čertíků, živý betlém se zvířátky

10. 12. Vánoční koncert sboru Hlasoň 
a Pošumavské dudácké muziky 

12. 12. Vánoční koncert Prácheňského sou-
boru písní a tanců

14. 12. Vánoční koncert dětského pěvec-
kého sboru Fere Angeli a Pěveckého sboru 
Gymnázia Strakonice 

22. 12. Vánoční koncert dětského folklorní-
ho souboru Prácheňáček

1. 1. Novoroční ohňostroj 
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Vánoční program ve městě zahájí 2. a 3. pro-

since druhý ročník akce Jindřichohradecké 

JINoHRÁtky, jediný festival betlémů v České 

republice. Svou tvorbu zde představí řezbáři 

i drobní betlémáři. V neděli 3. prosince ho pak 

doplní slavnostní rozsvícení vánočního stro-

mu. V prvním ročníku byl při prvním advent-

ním víkendu představen unikátní PETAnděl 

postavený z 11.000 PET lahví, v letošním roce 

bychom se měli stát diváky a užasnout nad 

sochou rozevlátého Anděla ve 3D provedení. 

Plastika v životní velikosti, již rozpohybuje 

mechanismus na bázi Krýzových jesliček, 

bude odhalena 2. prosince.

9. a 10. prosince oživí město Vánoční trhy 

v centru města a Adventní dny na zámku, 

které tematicky doplní také program v Domě 

gobelínů nebo v Muzeu fotografi e. Těšit se 

opět můžete na tržiště plné sladkých i slaných 

pochutin a řadu hudebních, tanečních a diva-

delních vystoupení. Jistě nejen dětské návštěv-

níky potěší malý zvěřinec, výstava sokolnicky 

cvičených dravých ptáků nebo lukostřelba na 

II. nádvoří. V provozu bude opět 500 let stará 

Černá kuchyně. Také v letošním roce přijali 

pozvání jindřichohradečtí duchovní, kteří spo-

lečně uspořádají nedělní ekumenickou boho-

službu v Kapli sv. Ducha. 

Ve vánočním čase v Jindřichově Hradci si urči-

tě nenechte ujít největší lidový mechanický 

betlém na světě – Krýzovy jesličky.

KOUZLO ADVENTNÍCH DNŮ 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC MÁ SVŮJ PŮVAB V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU, 
ALE VE VÁNOČNÍ ATMOSFÉŘE JE JEHO KOUZLO O TO VÍCE UMOCNĚNO. 
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Některou z akcí si vyberte a přijeďte se podívat. 

Pochutnáte si i se pobavíte.    

10.–19. listopad – Mikulov
Náměstí, památky, vybrané restaurace a hotely

Tel.: +420 519 324 922

E-mail: kultura@mikulov.cz

www.mikulov.cz

Svatomartinský Mikulov nabídne v týdnu od 

10. do 19. listopadu festival hodové martinské 

tradice a mladých vín, ale také dny plné zába-

vy a kultury. Milovníci dobrého jídla se mohou 

těšit na gastronomické zážitky se svatomartin-

ským menu, mladá vína bude možné ochutnat 

v celé řadě podniků a vinoték. V programu hos-

té najdou řadu tematických akcí, jako příjezd 

svatého Martina, slavnostní otevření prvních 

svatomartinských vín a svěcení mladých vín 

ročníku 2017. 

11. listopad – Sudoměřice
Starý potok

www.obecsudomerice.cz

Svatomartinská husa a ochutnávka vín pro-

běhne v sobotu 11. listopadu v areálu vinných 

sklepů Starý potok v Sudoměřicích. Připravena 

je tradiční ochutnávka vín spojená s gastrono-

mickou specialitou, svatomartinskou husou. 

K dobré náladě zahraje cimbálová muzika. 

11.–18. listopad – Strážnice
Slovácká vinotéka, Masarykova 319

E-mail: info@vinarstvidobcakovi.cz

www.vinarstvidobcakovi.cz

Svatomartinské dny proběhnou v týdnu od 11. 

až 18. listopadu ve Slovácké vinotéce ve Stráž-

nici. Ochutnávky svatomartinských a mladých 

vín a regionálních specialit začíná v 11 hodin.

18. listopad – Mladá Boleslav
Dům kultury

E-mail: info@kulturamb.cz 

www.kulturamb.cz 

V sobotu 8. listopadu proběhne v Mladé Bole-

slavi v pořadí již šestá ochutnávka unikátního 

boleslavského vína v rámci Mladoboleslavských 

slavností. K ochutnávce bude připraveno nejen 

místní víno, ale spousta jiných odrůd od růz-

ných vinařů. Od 14:00 hod. je připraven bohatý 

kulturní program. Vstup na akci je zdarma. 

26. listopad – Mělník
náměstí Míru

E-mail: infocentrum@mekuc.cz

www.melnik.cz

Přivítejte začátek adventu spolu s mělnickými 

vinaři 26. listopadu od 14:00 do 19:00 hodin 

na náměstí Míru v Mělníku. Čeká na vás bohatý 

hudební a kulturní program, řemeslné stán-

ky a občerstvení. Přijďte si vychutnat pravou 

předvánoční atmosféru ve městě, které leží na 

soutoku Labe a Vltavy, při skleničce dobrého 

mladého či svatomartinského vína a tradičního 

rozsvícení vánočního stromu.

2. prosinec – Šakvice
E-mail: akce.sakvice@gmail.com

www.akcevsakvicich.cz/kost-mladych-vin.

html

Ochutnat mladá vína místních vinařů a speciál-

ních domácích pochutin si nenechte ujít 2. pro-

since v Šakvicích. Již několikátý ročník Koštu 

mladých vín se uskuteční od 14:00 hod. v míst-

ní sokolovně. Vedle mladých vín místních vina-

řů zde ochutnáte i vína z širšího okolí. Drobné 

maličkosti nebo třeba dárky zde budete moci 

zakoupit na malém jarmarku, který je součástí 

této akce. 

9. prosinec – Pouzdřany
Tel.: +420 728 322 678

E-mail: kostpouzdrany@gmail.com

www.pouzdranskyzdar.cz

Vinařská slavnost s ochutnávkou mladých vín 

proběhne 9. prosince v Pouzdřanech. V rámci 

třetího ročníku akce Svěcení mladých vín Pouz-

dřany proběhne od 19:00 hod v místním sále 

kulturního domu posvěcení vín od místních 

a okolních vinařů. K degustaci vystavených vín 

s drobným občerstvením je připraven hudební 

program souboru Mužáků z Popic.

26. prosinec – Židlochovice
Tel. (alternativní): +420 602 791 528

E-mail: p.wendsche@email.cz

www.zidlochovice.cz

Na druhý svátek vánoční 26. prosince se v Žid-

lochovicích koná Štěpánská výstava vín.  Jedná 

se o oblastní výstavu mladých a ročníkových 

vín s možnou degustací, která proběhne v míst-

ní budově zahrádkářů od 10:00 hod. Pro náv-

štěvníky je připraven bohatý kulturní program 

formou soutěží.  

27. prosinec – Kobylí
E-mail: ou@kobyli.cz

www.kobyli.cz

Vinařská obec Kobylí zve 27. prosince do míst-

ní sokolovny na tradiční svěcení vína místních 

vinařů. Každoročně pořádaná vinařská slav-

nost Svěcení vína v Kobylí nabízí ochutnávku 

mladých vín talentovaných místních vinařů za 

doprovodu bohatého kulturního programu.

Více vinařských akcí na www.vinazmoravy.cz, 

www.vinazcech.cz.

VÍNO, SVATOMARTINSKÉ VÍNO 
UŽ JE TADY
TENO HLAS USLYŠÍTE VŽDY KOLEM SVÁTKU SVATÉHO MARTINA, KDY BUDETE 
MÍT PRVNÍ MOŽNOST OCHUTNAT MLADÉ VÍNO. A TO UŽ URČITĚ ZA OSLAVU 
STOJÍ. KROMĚ OSLAVY MLADÉHO VÍNA PŘIPRAVILA MĚSTA I DALŠÍ ZAJÍMAVÉ 
AKCE. VINAŘSKÉ FESTIVALY, ADVENTNÍ OCHUTNÁVKY, JARMARKY. 

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH ••
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 • TIM V KUCHYNI

Nakonec jsem energicky zaklapla 

svůj milovaný receptář a řekla 

si, že vyzkoušet něco nového 

nikdy neuškodí. Zabrala jsem 

do receptů, kterých je v bezlep-

kovém provedení skutečně velké 

množství a vybrala z nich to „naše“ 

vánoční cukroví. Po několika pokusech, které 

nedopadly na jedničku, jsem našla tu správ-

nou konzistenci a cukroví bylo výborné. To, že 

je bez lepku, by běžný konzument vůbec nepo-

znal.  Pokud tedy v rodině máte celiaka, nelekej-

te se a některý z vánočních receptů v předstihu 

vyzkoušejte. Já jsem první pokusy měla hrozně 

křehké, nakonec jsem přidala vajíčko a trochu 

másla a konzistence byla krásně použitelná. 

Kromě zdravotních potíží bude bezlepkové peči-

vo vhodné i pro ty, kteří drží “štíhlou linii“.    

BEZLEPKOVÁ LINECKÁ 
KOLEČKA 

příprava receptu: 
Smícháme bezlepkovou mouku, cukr moučka, 
máslo, rozklepnuté vejce a zpracujeme na těsto. 
Vyválíme menší, slabší placku a vykrajujeme koleč-
ka. Do poloviny koleček vykrojíme uprostřed menší 
kolečko. Pečeme asi 13 minut ve vyhřáté troubě na 
170 °C.
Hotová kolečka potřeme marmeládou a slepíme 
s kolečkem, do kterého jsme udělali menší kolečko, 
slepujeme nejlépe rybízovou marmeládou. Bezlep-
kové linecké cukroví podáváme pocukrované mouč-
kovým cukrem.
příprava těsta: 50 dkg bezlepkové mouky, 25 dkg 
másla, 1 vejce, 25 dkg moučkového cukru
náplň: rybízová nebo jiná výrazná marmeláda
zdobení: moučkový cukr smíchaný s vanilkou  

BEZLEPKOVÉ
KOŠÍČKY
příprava receptu: 
Bezlepkovou mouku, moučkový 

cukr, máslo, citronovou kůru a žloutky smícháme 
do těsta a plníme do formiček. Cukroví pečeme asi 
15 minut v troubě při 170 °C. Po upečení necháme 
cukroví vychladnout a opatrně vyklopíme. V misce 
si připravíme náplň. Vložíme rozemleté bezlepkové 
piškoty, mleté ořechy, moučkový cukr, rum nebo 
rumovou esenci. Zalijeme převařenou a vychladlou 
smetanou ke šlehání a promícháme. Krémovou 
náplní plníme košíčky.
Košíčky nakonec polijeme čokoládovou polevou 
a ozdobíme lískovým oříškem nebo podle chuti. 
příprava těsta: 30 dkg bezlepkové mouky, 20 dkg 
máslo, 8 dkg cukru, 1 vejce, citronová kůra 
náplň: 15 dkg bezlepkové piškoty, 15 dkg cukr 
moučka, 2 smetany ke šlehání, 1 lžička rumu, 
15 dkg vlašské ořechy.
zdobení: čokoládová poleva
 

BEZLEPKOVÉ LINECKÉ 
ROHLÍČKY
příprava receptu: 
Smícháme bezlepkovou mouku, mleté lískové oříš-
ky, moučkový cukr, vanilkový cukr, změklé máslo, 
rozklepnuté vejce a zpracujeme na těsto. Z připra-
veného těsta vytvarujeme malé rohlíčky. Rohlíčky 
pečeme asi 15 minut na plechu vyloženém pečícím 
papírem ve vyhřáté troubě na 170 °C. Ještě horké 
rohlíčky opatrně obalíme v moučkovém cukru, do 
kterého jsme přidali vanilkový cukr.
příprava těsta: 21 dkg bezlepkové mouky, 8 dkg 
mletých oříšků, 15 dkg másla, 1 vanilkový cukr, 
5 dkg moučkového cukru, 1 vejce 
zdobení: obalení teplých rohlíčků v moučkovém 
cukru s vanilkou 

VLÁČNÉ KOKOSKY 
S TVAROHEM

příprava receptu: 
Našleháme bílky do polotuha, přidáme cukr a vanil-
kový cukr, ušleháme sníh do tuha a poté přimíchává-
me tvaroh s kokosem.
Lžičkou tvarujeme kokosky a dáváme na plech 
vyložený papírem na pečení.
Bezlepkové vláčné kokosky pečeme na 150 stupňů 
15–20 minut. Kokosky jsou vláčné díky použitému 
tvarohu, a tak není třeba čekat až změknou, mohou 
se jíst klidně hned.  
příprava těsta: 20 dkg kokosové moučky, 7 dkg 
cukru krupice, 1 kostku tučného tvarohu, 1 vanilko-
vý cukr, 4 bílky   

VOSÍ HNÍZDA 

příprava receptu: 
Z mletých piškotů, cukru, másla, kakaa, rumu a mlé-
ka vypracujeme těsto a necháme odležet asi 2 hodi-
ny v lednici. Připravíme si krém ze žloutku, cukru, 
rumu a másla.
Vosí hnízda vytvářím pomocí speciálních formiček 
na tento typ vánočního cukroví. Do formy vmáčknu 
těsto, udělám prostor na krém, který vkládám lžič-
kou. Vosí hnízdo zaklopím celým piškotem. Skladu-
jeme v lednici nebo chladnu.
příprava těsta: 200g mletých piškotů (pro celiakii 
bezlepkové), 90g moučkového cukru, 100g másla, 
kakao - 2 polévkové lžíce, mléko - 2 polévkové lžíce, 
rum - 4 polévkové lžíce
náplň:1 žloutek, 80g másla, 80g moučkového cuk-
ru, 2 lžíce rumu
Celé bezlepkové piškoty jako základna pro Vosí 
hnízda. 

POCHUTNEJTE SI NA BEZLEPKOVÉM
VÁNOČNÍM CUKROVÍ
MINULÉ VÁNOCE JSEM STÁLA V ROZPACÍCH NAD SVÝM LETITÝM 
SEŠITEM S RECEPTY, JEDEN Z MÝCH SYNKŮ SE TOTIŽ PO DOPORUČENÍ 
LÉKAŘE SE ZAČAL STRAVOVAT BEZ LEPKU. DAL MĚ JASNĚ NAJEVO, 
ŽE BĚŽNÉ CUKROVÍ, I KDYŽ HO MÁ RADĚJI, SI ODPUSTÍ, BĚŽNÁ 
MOUKA MU PROBOUZÍ TOTIŽ ATOPICKÝ EKZÉM, KTERÝ NENÍ PŘÍJEMNÝ. 
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Na svatého Martina se u nás tradičně podává 

husa (pokud není zrovna k dispozici může být 

i kachna). My na husu již několik let jezdíme 

na hory. Náš rituál se odehrává takto: ráno 

vyrazíme z Prahy v přiměřeném čase kolem 

8 hodiny na Šumavu. V jednom nejmenova-

ném penzionu na Modravě totiž dělají skvělou 

pečínku. Těšíme se na ní celou cestu a kolem 

půl dvanácté jsme připraveni hodovat. 

Jíme a cpeme se, snědené zapíjíme vínem 

a když je všechno snědené vydáváme se na 

túru – většinou 20–30 km, podle plánu a poča-

sí. Protože víme, že se něco nachodíme, všichni 

doufáme, že tu opuletní hostinu zase vychodí-

me. Většinou se to i podaří.      

Tradiční svatomartinská husa se nadívá 
jablky a hruškami
Proč se na svátek svatého Martina jedí husy, 

když je jejich patronem? Legenda praví, že 

husy kejháním rušily sv. Martina v kázání, 

a tak skončily za trest na pekáči. Kdo si podle 

lidového rčení na sv. Martina husu nedá, bude 

prý celý rok hladovět.

Pro naše předky znamenal sv. Martin uzavření 

hospodářského roku a k tomu patřila i svato-

martinská husa. Kromě husy se pekly i tradič-

ní svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy. 

Sloužily jako výslužka odcházející čeledi a dív-

ky jimi obdarovávaly mládence.  

Pravá česká husa na pekáči? 
Den před pečením je důležité husu nasolit, 

pěkně vně i zevnitř okmínovat a nechat ji přes 

noc v chladu odpočinout. Tak maso krásně 

zkřehne. Před pečením se do ní vloží hruš-

ky a jablka, ale chutnou náhradou mohou 

být také švestky. Pak už ji stačí jen podlévat,  

propichovat, aby se vypeklo sádlo a kůrčička 

byla pěkně chřupavá. Podáváme s houskovým 

nebo bramborovým knedlíkem a červeným 

zelím. Nejlepší jsou oboje. K svatomartinské-

mu menu můžeme přidat i výtečnou paštiku 

z husích jater nebo polévku-husí kaldoun.

K pravé Svatomartinské huse patří také sva-

tomartinské víno. V tomto dni totiž můžete 

ochutnat první víno nového ročníku, které 

zraje teprve několik málo hodin, má svěží ovoc-

nou chuť.   

www.czechspecials.cz

SVATOMARTINSKÁ HUSA
K TRADIČNÍM SVÁTKŮM PATŘÍ VŽDYCKY DOBRÉ 
JÍDLO A PITÍ. AŤ CESTUJETE PO EVROPĚ A NAKONEC 
PO CELÉM SVĚTĚ KAMKOLI, VŠUDE USLYŠÍTE VELMI 
FUNDOVANÉ DEBATY O JÍDLE, RECEPTECH A JEJICH 
SLOŽENÍ. TOHLE NÁS LIDI PROSTĚ VŠECHNY BAVÍ. 

Původně se názvem knedlík označovaly kuličky 

nebo šišky masa a máčené housky. Mouka se 

do nich začala přidávat až v 17. století. Tehdy se 

také knedlíky podobaly buchtám, zadělávaly se 

z mouky, vajec, kvasnic, soli a pekly se. O tom, 

jak se stalo, že se později začaly vařit ve vodě, 

nebo jak se do nich dostaly kousky ztvrdlého 

pečiva, se dodnes vedou spory. Dnes se česká 

kuchyně chlubí mnoha druhy kyprých knedlí-

ků. Variací na nejrozšířenější houskový knedlík 

je knedlík karlovarský, jehož chuť je zvýrazně-

na bylinkami a zjemněna vaječným sněhem. 

Oblíbený je i knedlík bramborový, na něhož se 

těsto připravuje z mouky a vařených brambor. 

Z brambor se vaří také knedlík chlupatý, s mou-

kou se mísí nastrouhané syrové brambory. 

Mezi knedlíky si vybere každý podle své 
chuti
Pýchou české kuchyně jsou pak knedlíky plně-

né, a to slané i sladké. Slané se obvykle plní špe-

kem, slaninou nebo uzeným masem. S kysa-

ným zelím a osmaženou cibulkou je to skuteč-

ná lahůdka. Sladké knedlíky se plní ovocem, 

marmeládou, tvarohem nebo mákem. Navrch 

se cukrují, pokapou rozpuštěným máslem 

a mohou se posypat skořicí nebo strouhaným 

perníkem. 

A taková variace knedlíků k Svatomartinské 

huse s výborným červeným či bílým zelím, 

nemá vůbec žádnou chybu. Už se také tolik  

těšíte? 

KNEDLÍKY – chlouba české kuchyně
TYPICKÁ ČESKÁ KUCHYNĚ BY SE BEZ NICH NEOBEŠLA. KNEDLÍKY MNOHA 
DRUHŮ, SLADKÉ I SLANÉ, JSOU JEDNÍM Z FENOMÉNŮ ČESKÉ KUCHYNĚ. TY 
BEZ NÁPLNĚ SE NEJČASTĚJI POUŽÍVAJÍ JAKO PŘÍLOHA K MASU A OMÁČKÁM, 
AVŠAK NEBYLO TOMU TAK VŽDY.
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Tomuto období vévodí adventní a vánoční trhy, 

které jsou na Hradecku velmi oblíbené. Ochut-

náte zde spoustu vánočních dobrot a nakoupíte 

dárky, příjemná atmosféra a doprovodný pro-

gram vás jistě dobře naladí. Martinské trhy se 

budou konat v Adalbertinu v Hradci Králové ve 

svátek sv. Martina, 11. listopadu. www.adalber-

tinum.cz

Ještě před začátkem adventu navštivte 18. lis-

topadu Vánoční trhy v Kulturním domě Dvora-

na ve Smiřicích. V tentýž den uvidíte Živý bet-

lém v kapli Zjevení Páně ve Smiřicích v podání 

ochotnického souboru OCHOS Smiřice a ve 

spolupráci s pěveckým komorním sdružením 

CANTUS Jaroměř. V kapli se budou konat 

i Vánoční koncerty, a to 9., 12. a 16. prosince.

První adventní víkend se opět vydejte do Hrad-

ce Králové. Od 1. do 3. prosince otevře národní 

kulturní památka Muzeum východních Čech 

naposled své dveře před rozsáhlou rekonstruk-

cí a budou v ní Muzejní adventní trhy. Dvacátý 

osmý ročník této akce nabídne návštěvníkům 

nejen vánoční pochoutky, lidovou tvořivost, ale 

také ukázky tradičních řemesel. www.muzeu-

mhk.cz

Pokud máte chuť se i v zimním období vydat 

na zámek, na Hradecku si můžete dokonce 

vybrat. Buď se vydáte na Hrádek u Nechanic, 

kde můžete od 25. listopadu do 10. prosince 

navštívit Vánoce na zámku. Čekají vás speciální 

komentované prohlídky vánočně vyzdobených 

komnat, otevře se zámecká kuchyně, kde ochut-

náte pravý anglický punč. Je pro vás připraveno 

i několik překvapení v podobě vánočních kon-

certů /25. listopadu, 2. a 9. prosince/ a nočních 

prohlídek /1. prosince a 8. prosince od 17 do 20 

hodin/. www.hradekunechanic.cz

A nebo si vyzkoušejte na zámku Karlova Koru-

na v Chlumci nad Cidlinou Vánoce letem svě-

tem. Zámecká expozice se promění na vánoční 

světničky různých států. Poznáte Vánoce v Rus-

ku se  Sněhuročkou a Dědou Mrázem, Vánoce 

v Itálii a dobrosrdečnou Befanu, Santu a Váno-

ce v Americe. To vše porovnejte s Vánocemi 

v Čechách a naším Ježíškem. A jaké překvapení 

najdete ve sloupovém sále? No přece výstavu 

sněhuláků! Pro děti budou navíc připraveny 

výtvarné dílny, soutěže a Ježíškova pošta,díky 

které si odešlou vyrobené přáníčko s vánočním 

razítkem. Nebude chybět ani oblíbený vánoční 

jarmark pro nakoupení dárečků. www.karlo-

vakoruna-zamek.cz

Je pro vás předvánoční atmosféra spojena 

s lidovými tradicemi? Tak neváhejte navštívit 

Malý advent na statku v Pileticích, který se 

koná 2. prosince, a  ukáže mnoho staročeských 

zvyků a tradic, „zimní provoz“ statku s topením 

v kachlových kamnech a pečením chleba v peci. 

Připomenete si přípravu jedné ze specialit, 

kynutých buchtiček máčených v sirobu, uvidíte 

ukázky řezbářských prací a tradičních lidových 

řemesel nebo zdobení perníčků. Děti mohou 

shlédnout pohádky „Za pecí“ a zazpívat si kole-

dy u stromečku. www.srmakuvstatek.cz

Druhý adventní víkend 9. – 10. prosince zjistí-

te, jak vánoce prožívali naši předci. Podorlický 

skanzen Krňovice připravil tradiční Vánoce 

ve skanzenu. Pro návštěvníky budou k vidění 

vánočně vyzdobené chaloupky a připraveny 

oblíbené dílničky na výrobu vánočních ozdob. 

V případě příznivého počasí nebude chybět ani 

svezení na formanském voze či bryčce. Vánoč-

ní chutě navodí „krňovický“ punč, houbový 

kuba, čerstvě upečené vánoční cukroví a chléb, 

sušené ovoce nebo medovina.  Doporučujeme 

si vyzkoušet výrobu vánočních ozdob, zdobe-

ní perníčků, malování keramických zvonečků 

a výrobu řetězů ze slámy. www.krnovice.cz

Přejeme všem čtenářům krásné vánoční svátky 

a v novém roce spoustu zajímavých zážitků na 

vašich cestách. A nezapomeňte, že i v roce 2018 

je HRADECKO správným cílem vaší cesty!!  

WWW.HRADECKO.EU

Těšíte se už na blížící se Vánoce? 
TAK SI PŘIJEĎTE PŘEDVÁNOČNÍ 
ČAS UŽÍT NA HRADECKO!
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS S SEBOU PŘINÁŠÍ OBDOBÍ ROZJÍMÁNÍ, BILANCOVÁNÍ 
KONČÍCÍHO ROKU, NAKUPOVÁNÍ DÁREČKŮ, ALE TAKÉ CHYSTÁNÍ DOBROT, 
CUKROVÍ, PERNÍČKŮ. MÁME PRO VÁS NĚKOLIK TIPŮ NA AKCE A ZAJÍMAVÁ MÍSTA 
NA HRADECKU, KTERÉ MÁ V ADVENTNÍM ČASE MNOHO CO NABÍDNOUT!
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Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Hrádek u Nechanic

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
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Nová prohlídková trasa za historickými krovy po 

půdách městských domů na chebském náměs-

tí je v provozu od letošního května. Turistické 

infocentrum města Chebu Vás zve na adventní 

prohlídky, které vám umožní vidět technickou 

památku vysoké historické hodnoty - krovy 

zkonstruované v různých staletích, představují-

cí jedinečnou řemeslnou zručnost a geometric-

kou představivost našich předků.

HISTORICKÉ KROVY - CHEBSKÝ FENOMÉN
Proč fenomén?

•  dochované chebské krovy tvoří nejvýznam-

nější soubor těchto jedinečných historických 

dřevěných konstrukcí datovaný od středově-

ku do poloviny 20. století na území ČR

•  jednotlivé konstrukce v sobě nesou komplexní 

informace o typech a variantách krovů v řádu 

stovek let, a to v jednom prostoru – v měst-

ských domech na chebském náměstí

•  navštívit a poznat tak bohatý komplex krovů 

je možné pouze v Chebu

Čemu vděčíme za existenci památky s vyso-

kou historickou hodnotou?

•  bohatství místních kupců, kteří od 14. století 

staví velké domy, jejichž přestavby již nejsou 

v dalších stoletích nutné, staví z kvalitního 

dřeva s vynikajícími tesaři a střechy pokrývají 

pálenou krytinou, která brání šíření devastu-

jících požárů 

•  omezeným snahám krovy vyměňovat nebo 

upravovat v průběhu poválečné asanace 

a dalších období 20. století 

•  projektu Nadačního fondu Historický Cheb, 

který krovy chrání, prezentuje a zpřístupňuje 

veřejnosti

Rezervovat si prohlídku můžete na 

webových stránkách nadačního fon-

du www.historickycheb.cz nebo na 

stránkách Turistického infocentra 

www.tic.cheb.cz

Turistické infocentrum Cheb

Tel.: +420 354 440 302
E-mail: infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz
www.historickycheb.cz
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DÁREK K VÁNOCŮM NAJDETE 
„POD STŘECHAMI CHEBSKÝCH DOMŮ“
ADVENTNÍ PROHLÍDKY V TERMÍNECH 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17.12. S 50% 
SLEVOU NA VSTUPNÉM

TE
X

T 
A

 F
O

TO
:  

TI
C 

CH
EB

Steinbrenerova tiskárna

Vimpe
rk

nám stí Svobody
 8 – stará 

radnice

KoKoKoKoKoKooKoKoKontnntntntntntnnnn akakakakakaka ttttttttttt

aaaaaaa rererererereezezzezezeeeervrrvrrvrvrrvrrvrvrvr acacaacacaaacce:e:ee:eeeee::e:e:e::

388 40
2 230

388 402 263
www.vimperk.cz 388 402 264

rova tiskárnlogická hra na principu her únikových

 

    k h  H   

MMapka s indiciemi  jje k  ddostání  
a es s émm kulturním a informaccnníímm strreediss u 

vv  bbudove  rradnice.  
 

 

I N Z E R C E

29



30 listopad–prosinec  2017

Jak by se Vám například líbila kombinace 

aktivní dovolené a wellness? Přes den si uží-

vat na perfektně upravených sjezdových či 

běžeckých tratích a poté zregenerovat unave-

né svaly v bazénu či sauně, anebo se nechat 

hýčkat při blahodárných masážích? Takovou 

kombinaci aktivní dovolené nabízí například 

města Boží Dar, Jáchymov, Plešivec nebo 

Mariánské Lázně.

Milovníci sjezdového i běžeckého lyžování zde 

najdou mnoho tras různých obtížností. Nejčas-

tějším cílem lyžařů je Klínovec, Plešivec a Boží 

Dar. Velmi dobré služby ale najdete i v dalších 

střediscích jako je například Pernink, Aberta-

my, Horní Blatná, Potůčky, Hranice, Bublava či 

Aš. Kompletní seznam najdete na turistickém 

portálu Karlovarského kraje www.zivykraj.cz  

v sekci zimní hory.

Krušné hory nabízejí kromě lyžování i celou 

řadu dalších zimních aktivit. Zavítáte-li do 

některého ze zimních středisek, budete mít 

možnost vyzkoušet si například snowtubing, 

snowkiting, bobovou dráhu, chůzi na sněžni-

cích a další skvělou zimní zábavu. Jednotlivé 

areály se neustále modernizují, což s sebou 

přináší i množství doplňkových služeb (ski 

bary a restaurace, půjčovny, servisy, lyžařské 

školy, průvodci a další).

Kulturní program vaší dovolené si můžete 

zpestřit návštěvou památek, které v zimě nespí, 

jako například hrad Loket, Chebský hrad, ale 

také muzea a galerie. A jelikož se blíží advent 

nesmíme zapomenou vánoční trhy, kde je 

vzduch plný vůně purpury, perníčků a vánoč-

ního svařáku. Nejhezčí Vánoční trhy se konají 

tradičně v Chebu, Karlových Varech, Lokti, Žlu-

ticích nebo na Božím Daru.

Takže pokud ještě řešíte kam letos na zimní 

dovolenou, co takhle tam, kde jsou na Vás při-

praveni – do hor a areálů Karlovarského kraje?

  •  TIMTIM  V REGIONECHV REGIONECH
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aneb tipy (nejen) pro lyžaře
FENOMÉNEM KARLOVARSKÉHO REGIONU JSOU BEZESPORU LÉČIVÉ PRAMENY, 
KTERÝM DŮVĚŘOVALI A STÁLE DŮVĚŘUJÍ TISÍCE LIDÍ, JEŽ SEM PŘIJÍŽDĚJÍ 
LÉČIT SVÉ NEDUHY. DALŠÍM PŘÍRODNÍM BOHATSTVÍM JSOU KRUŠNÉ HORY, 
KTERÉ BEZ OHLEDU NA ROČNÍ OBDOBÍ NABÍZÍ SVÝM HOSTŮM NESPOČET 
RŮZNORODÝCH AKTIVIT. 

Karlovy Vary

Hrad Loket

Mariánské Lázně

Cheb

Snowkiting – Boží Dar

Musherství na Božím Daru

Pokud plánujete dovolenou v Karlovarském kraji zaměřenou na letní či zimní sportovní aktivity, láz-
ně, výlety či kulturu, začněte návštěvou webových stránek www.zivykraj.cz. Najdete zde bezpočet 
zajímavých míst, která stojí za návštěvu a můžete si sestavit ideální dovolenou ať už poznávací, 
aktivní či wellness dle vaši chuti i rozpočtu. WWW.ZIVYKRAJ.CZ
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V průběhu konference je zařazeno několik aktu-

álních bloků přednášek. Příklady několika pří-

spěvků v každém bloku uvádíme pro představu 

o hloubce tématu:

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ PROPAGACE, 

PARTNERSKÁ ZAHRANIČNÍ MĚSTA LÁZEŇ-

SKÝCH MĚST

• Partnerství a spolupráce Františkových Láz-

ní s lázeňskými míst v Bavorsku, Sasku a 

Řecku – Jan Kuchař, starosta města Františko-

vy Lázně

• Partnerství a spolupráce Třeboně s partner-

skými místy – Mgr. Terezie Jenisová, starostka 

města Třeboně

LÉČEBNÉ METODY, INOVACE A POSTUPY

• Peloidy a jejich využití v léčebné praxi – 

MUDr. Jitka Brádlerová, primářka Slatinných 

lázní Třeboň

• Poznámky k budoucnosti lázeňství ve svě-

tě, Evropě a u nás? – Ing. František Och, VÚ 

balneologický, v.v.i. Mšené Lázně/Františkovy 

Lázně

• Kúpelná liečba v Prírodných liečebných kú-

peloch Smrdáky – MUDr. Alena Masarovičová, 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

NOMINACE EVROPSKÝCH MĚST NA SEZNAM 

UNESCO, MOBILNÍ APLIKACE - PŘEDSTAVE-

NÍ

• Nadnárodní sériová nomince evropských 

lázeňských měst GRAND SPAS OF EUROPE 

na seznam světového dědictví Unesco – Ing. 

Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary, 

předseda Sdružení lázeňských míst ČR

 

• Benefi ty z členství na seznamu světového 

dědictví Unesco pro lázeňská města – Paul 

Simons, generální tajemník Grand Spas of 

Europe, Velká Británie

V druhé části konference budou probírány léčeb-

né metody, možnosti jejich inovace a léčebné 

postupy. Pro třetí část jsou připraveny příspěvky 

na téma Nominace evropských měst na seznam 

památek Unesco a představení nové mobilní 

aplikace.

Místem konání konference jsou tentokrát termál-

ní lázně Velké Losiny, které patří mezi nejstarší 

a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tra-

dicí. Patří k nejstarším obcím v okresu Šumperk 

a první zmínka o obci pochází z roku 1296. Láz-

ně jsou jedinečné jak pro léčebné výsledky a jedi-

nečné sirné termální prameny, tak pro svou 

příjemnou polohu v podhůří Jeseníku. Kolem 

lázeňských budov je rozsáhlý park s množstvím 

vzácných dřevin, s rybníčky a fontánou. Pro krá-

su a množství rododendronů a azalek byl lázeň-

ský park přirovnáván k pražskému Průhonic-

kému parku. Více ke konání konference najdete 

na:

20. VÝROČNÍ KONFERENCE 
SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST
SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU CZECHTOU-
RISM, OBCÍ VELKÉ LOSINY A TERMÁLNÍMI LÁZNĚMI VELKÉ LOSINY, BUDOU 
POŘÁDAT 20. KONFERENCI SLM ČR VE DNECH 23. A 24. LISTOPAD 2017. LETOŠ-
NÍ TÉMA KONFERENCE: LÁZEŇSKÁ INSPIRACE V LÁZEŇSKÝCH MÍSTECH.
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V poděbradském divadle probíhají divadelní 

představení a různorodé koncerty, v kavárnách 

se podává svařené víno, a to vše je obklopeno 

klidnou předvánoční atmosférou. Již tradiční 

štědrovečerní událostí je Open Air, půlnoční 

ekumenická bohoslužba pod širým nebem, kte-

rá probíhá na Jiřího náměstí ve 22:30, a kterou 

každoročně navštíví kolem pětiset návštěvníků. 

Na lázeňské kolonádě pak rok vyvrcholí silves-

trovským ohňostrojem a oslavy nového roku 

se přenesou i do prvního lednového dne, kdy 

je z poděbradského ostrova v 17:00 odpalován 

novoroční ohňostroj. 

11. 11.  Svatomartinské trhy,
                       10:00–18:00, zámecká zahrada
3. 12.  Vánoční trhy a rozsvícení vánoč-

ních stromů, 10:00–18:00, Jiřího 
náměstí

11. 12.  Vánoční koncert ZUŠ, 18:00, Diva-
dlo Na Kovárně

17. 12.  Vánoce bez proudu, 19:00, kon-
cert, Divadlo Na Kovárně

18. a 19. 12.   Vánoční taneční nadílka,
                       18:00, Divadlo Na Kovárně
22. 12.   Jan Jakub Ryba: Česká mše 

vánoční, pěvecký sbor Gymnázia Jiří-
ho z Poděbrad, 19:00, Chrám Povýše-
ní sv. Kříže

24. 12.  Půlnoční pod širým nebem, 
22:30, Jiřího náměstí

31. 12.  Silvestrovský ohňostroj,
                        24:00, Lázeňská kolonáda
1. 1.   Novoroční ohňostroj,
                        17:00, Zámecké nábřeží a most

PROGRAM•AKCE

Turistické informační centrum

Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 511 946

www.mesto-podebrady.cz
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Městské kulturní centrum

Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 612 505

www.ipodebrady.cz

PŘEDVÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRA PODĚBRAD  
PODĚBRADY – MĚSTO ZNÁMÉ SVÝMI LÉČIVÝMI PRAMENY A BOHATOU 
HISTORIÍ – PŘILÁKÁ KAŽDOROČNĚ TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ. NEJINAK JE TOMU 
I V PODZIMNÍM A ADVENTNÍM ČASE. 

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH ••
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Pokud je pro vás program na Vánoce a Silves-

tra ještě velkou neznámou, pomůžeme vám 

s řešením. Wellness Hotel Patince každým 

rokem organizuje pro své návštěvníky a hosty 

nezapomenutelný program, který přes svátky 

nabízí teplo domova. Dopřejte si wellness pro-

cedury, vstupte neomezeně do vodního a sau-

nového světa a vyzkoušejte vánoční pokoj na 

vlastní kůži. 

Pro nejmenší čeká bohatý animační program 

s hromadou překvapení a zábavy. To všechno, 

ale i mnohem více v duchu kouzelných Vánoc. 

Zapomenete na vánoční stres a starosti. Nala-

díte se na vlnu odpočinku, a do nového roku 

načerpáte mnoho sil a energie.         

Wellness Hotel Patince**** je tou pravou 

oázou pokoje a harmonie, kam se můžete 

uchýlit před stresem okolního světa s rodinou 

nebo přáteli. Tady úplně vypnete a zapomene-

te na starosti, dokonale zrelaxujete svoje tělo 

i duši. Nabízí vám pobyty a služby sestavené 

odborníky, osobní přístup ke každému kliento-

vi a podle jeho individuálních přání. 

Hotel najdete v nejjižnější obci Slovenska, 

v blízkosti Dunaje, asi 15 km východně od 

malebného města Komárna. Obec Patince 

se pyšní největším počtem slunečních dnů. 

Pro hotelové hosty jsou připravené komfortní 

dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo 

dětské postýlky, rodinné pokoje a apartmány. 

Kapacita hotelu je 250 lůžek. V restauraci si 

můžete vybrat z nabídky kulinářských speci-

alit, které vycházejí z tradičních slovenských, 

regionálních a mezinárodních jídel. Obslouží 

vás ochotně zkušený a milí personál restaura-

ce. 

Pro milovníky saunování je přímo v hotelu při-

praveno hned několik druhů saun? Finská, 

švédská, parní nebo bylinková aromatická sau-

na. Hotel nabízí množství doplňkových služeb, 

relaxační a kosmetické procedury, zábaly, 

koupele a psa ošetření. Exkluzivní službou 

jsou pravidelná cvičení jógy, pilates a speciál-

ní přednášky zaměřené na posílení celkového 

zdraví a imunity.  

Pohodlí rodinné dovolené zabezpečuje zkuše-

ný tým animátorů. Důležitou součástí hotelu 

je moderní kongresové centrum s kapacitou 

až 250 osob a vynikajícím technickým vybave-

ním. 

V zimních měsících můžete využít balíčky služeb, 

se kterými si příjemně odpočinete a načerpáte 

novou energii. Všechny balíčky a pobyty jsou na 

stránce: www.wellnesspatince.sk nebo na face-

booku: facebook.com/WellnessHotelPatince/

JAK SE PŘIPRAVIT NA SVÁTKY? 
KAŽDOROČNĚ SE V MÉDIÍCH OBJEVUJE ZPRÁVA A INFORMACE, JESTLI JSTE 
PŘIPRAVENI NA HEKTICKÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY? ZAČÍNÁ TO DOPRAVOU, 
CESTAMI, POLICIÍ A KONČÍ U ZÁCHRANÁŘŮ. PLATÍ TO I U VÁS? JSTE NA 
LETOŠNÍ SVÁTKY PŘIPRAVENI?
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Již po několik let se v adventním období můžete 

naladit do vánoční atmosféry při výstavě „Bet-

lém vánoční“, která je připravena v Památkové 

rezervaci Betlém. Ve všech roubených objek-

tech jsou k vidění lidové betlémy, mezi nimiž 

vyniká unikátní mechanický betlém od R. Frin-

ty. K vidění jsou tradiční ozdoby, pečivo, dárky 

a máte možnost se blíže seznámit s vánočními 

obyčeji. 

V průběhu roku si můžete výlet do Hlinska 

několikrát zpestřit návštěvou jarmarku, kte-

rý se odehrává v krásném prostředí Betléma. 

Jarmark je vždy doplněn bohatým doprovod-

ným programem. Na setkání se s Vámi těšíme 

na Svatojiřském jarmarku, Svatováclavském 

jarmarku a konečně při Mikulášsko-vánočním 

jarmarku, který připadá na pátek před prvním 

adventním víkendem. Lidová kultura v Hlinsku 

má dlouholetou tradici, přesvědčte se o tom 

a přijeďte k nám.

Se začínající zimou a následným příchodem 

jara jsou spojené se zvyky jako je Masopust, 

Rozloučení s Masopustem, Smrtná neděle 

s vynášením smrtky a samozřejmě Velikonoce, 

v adventním čase to jsou všem známé vánoční 

svátky a během celého roku znovu obnovená 

tradice jarmarků.

Všechny tyto lidové zvyky jsou dodnes na Hli-

necku součástí života místních obyvatel. Maso-

pustní obchůzky na Hlinecku jsou dokonce od 

roku 2010 zapsané na seznam nehmotného 

kulturního dědictví UNESCO. Obchůzky po 

několik generací v téměř nezměněné podobě 

můžete vidět v obcích Hamry, Studnice, Vor-

tová a Hlinsko-Blatno. A pokud se do Hlinska 

dostanete jindy, než v zimním masopustním 

období, můžete celoročně navštívit stálou 

Expozici masopustních masek a obchůzek 

z Hlinecka, v Památkové rezervaci Betlém, 

v domku čp. 362.

Po symbolickém rozloučení se zimou vrcholí 

přípravy na Velikonoce. Pokud se chcete sezná-

mit se zvyklostmi dodržovanými na Hlinecku 

během velikonočních svátků, stačí navštívit 

výstavu „Velikonoce na Betlémě“, která se pravi-

delně koná v roubenkách Památkové rezervace 

Betlém v Hlinsku. 

I N Z E R C E
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OHLINSKO – BRÁNA DO KRAJINY 
TRADIC LIDOVÉ KULTURY

MĚSTO HLINSKO NAJDETE V TURISTICKÉ OBLASTI CHRUDIMSKO-HLINECKO 
V PARDUBICKÉM KRAJI. KRAJINA ŽELEZNÝCH HOR A ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ 
JE BOHATÁ NA PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY, LIDOVOU ARCHITEKTURU, 
ALE I ZÁŽITKY, KE KTERÝM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ DODRŽOVÁNÍ TRADIC. 
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 • TIM VE SVĚTĚ

Už několik let za sebou byl nejlepším lyžařským 

střediskem na světě vyhlášen Kitzbühel s legen-

dární sjezdovkou Streif. Největším rakouským a 

jedním z největších lyžařských středisek na svě-

tě je SkiArlberg u St. Anton am Arlberg. Zdejší 

svahy jsou také jednou z největších oblastí na 

populární freeride. Druhým největším středis-

kem v Rakousku je SkiWelt Wilder Kaiser – Bri-

xental, které se pyšní nejvíce osvětlenými kilo-

metry pro noční lyžování. Mezi nejmodernější 

střediska se řadí Silvretta Arena mezi Ischglem 

a Samnaun. Ta je navíc známá kvůli velikému 

množství akcí a koncertů světových hvězd. Díky 

moderním metodám na výrobu sněhu otevírají 

některá lyžařská střediska už v průběhu října 

nebo listopadu. 

Přehled otevírání lyžařské sezony v největších tyrolských skiareálech (kromě ledo vců)

Lyžařské středisko Plánovaný začátek lyžařské sezony*

Kitzbühel 21. října 2017 (oblast Resterkogel)
4. listopadu 2017 (oblast Hahnenkamm/Walde)

Obergurgl-Hochgurgl 16. listopadu 2017

Ischgl – Silvretta Arena
23. listopadu 2017 
Velkolepá zahajovací akce Top of the Mountain
Opening Concert (27. listopadu 2017)

St. Anton am Arlberg 1. prosince 2017

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 1. prosince 2017 (oblast Fieberbrunn)

Mayrhofen (Zillertal) 2. prosince 2017

Serfaus-Fiss-Ladis 7. prosince 2017

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental 8. prosince 2017

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 8. prosince 2017

Nauders – Reschenpass 16. prosince 2017

*může se změnit podle sněhových podmínek

OTEVÍRÁNÍ LYŽAŘSKÉ SEZONY
V TYROLSKÝCH STŘEDISCÍCH
KROMĚ PĚTI LEDOVCŮ SE V TYROLSKU NACHÁZÍ DESÍTKY DALŠÍCH 
LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK. JEDNÁ SE O SKIAREÁLY NEJVYŠŠÍ KVALITY, KTERÉ 
NABÍZÍ NĚKOLIK NEJ. 
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Kolem jedenácté se prů-

vod s několikatunovou 

štolou taženou koňským 

čtyřspřežím vydá ulicí 

Taschenberg, na rohu 

Rezidenčního zámku odbočí doleva do ulice 

Schlossstrasse, projde zámeckou branou Geor-

gentor, pak odbočí doprava do ulice se známou 

nástěnnou malbou Fürstenzug (Knížecí průvod), 

potom lehce doleva do ulice Töpferstrasse, pak 

doprava kolem kostela Frauenkirche do ulice Lan-

dhausstrasse, pak doleva do Schießgasse a opět 

doleva ulicí Rampische Strasse zpátky ke kostelu 

Frauenkirche, přes náměstí Neumarkt (kolem 

Dopravního muzea) zpět do ulice Augustusstras-

se, opět branou Georgentor a ulicí Schlossstrasse 

směrem na vánoční trh Striezelmarkt na náměstí 

Altmarkt. Tam průvod s obří štolou dorazí zhruba 

kolem poledne.

Letošní štola bude mít určitě opět dobrých pár 

tun. Přesný rozměr a váha letošní štoly jsou až do 

Štolové slavnosti tajné. Vejdou ve známost vždy 

až těsně před slavností. Největší atrakcí je ovšem 

vlastní štolové procesí.

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY | zima 2017/18
NEJSTARŠÍ NĚMECKÝ VÁNOČNÍ TRH A TAKÉ JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH VÁNOČNÍCH 
TRHŮ V NĚMECKU VÍTÁ SVÉ HOSTY!

24. Štolová slavnost a průvod městem
Český tlumočník na náměstí Altmarkt  9. 12. 2017 
HLAVNÍ UDÁLOST ŠTRÝCLMARKTU, ŠTOLOVÁ SLAVNOST, ZAČÍNÁ V SOBOTU 
O DRUHÉM ADVENTU LETOS KVŮLI PŘESTAVBĚ MOSTU AUGUSTUSBRÜCKE NA 
ULICI TASCHENBERG. HISTORICKÝ PRŮVOD S NĚKOLIKATUNOVOU ŠTOLOU 
TAŽENOU ČTYŘSPĚŽÍM, DOPROVÁZENÝ ZÁSTUPCI CECHŮ A TRADIČNÍCH 
ŘEMESEL SE VYDÁ NA ZHRUBA HODINOVOU CESTU KOLEM REZIDENČNÍHO 
ZÁMKU A KOSTELA FRAUENKIRCHE SMĚREM NA VÁNOČNÍ TRH STRIEZELMARKT, 
KDE BUDE ŠTOLA ZHRUBA KOLEM POLEDNE NAKROJENA A ROZPRODÁNA 
NÁVŠTĚVNÍKŮM TRHU.

KDY: 29. 11.–24. 12. 2017 | denně 10–21 h 

UDÁLOSTI: slavnostní zahájení 29. 11. v 16 h | 
bohoslužba v kostele Kreuzkirche 29. 11. v 15 h | 
hlavní událostí Striezelmarktu bude 24. Štolová 
slavnost »Stollenfest« 9. 12. | Prodejní neděle 
v centru Drážďan 10. 12. | zakončení Striezelmark-
tu 24. 12. 14 h

KDE: náměstí Altmarkt, Drážďany

VÁNOČNÍ BROŽURA ke stažení
www.striezelmarkt.cz (CZ)
www.dresden.de/striezelmarkt (DE

Hlavní informace o slavnosti
KDY:  9. 12. 2017, 10:30–15:30, start průvodu 
kolem zhruba jedenácté v ulici Taschenberg, nakro-
jení štoly kolem dvanácté na náměstí Altmarkt | 
Všechny uvedené časy jsou jen přibližné a mohou 
se změnit, zejména v důsledku aktuální dopravní 
situace.
KDE: trasa průvodu: ulice Taschenberg, ulice 
Schlossstrasse, zámecká brána Georgentor, uli-
ce Augustusstraße, ulice Töpferstraße (Hilton), 
kolem Frauenkirche, ulice Landhausstraße, ulička 
Schießgasse, ulicí Rampische Straße zpět k Frau-
enkirche, znovu Augustusstraße, znovu zámecká 
brána Georgentor, Schlossstraße, náměstí Altmarkt 
(ván. trh Striezelmarkt).
VSTUP ZDARMA
www.stollenfest.de (DE)
www.dresdnerstollenfest.de/cs/ (CZ)
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5. 12. od 17:00 do 18:00 hod.
Předvánoční koncert ZUŠ Rumburk
KOSTEL SV. VAVŘINCE

12. 12., 19. 12. a 16. 1. od 18:00 do 19:00 hod.
Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při 
svíčkách a s vůní svařeného vína
Komentovaná setkání s historií za doprovodu 
duchovních písní. 
Vstupné 100 a 60 Kč. 

26. 12. od 17:00 do 18:00 hod. 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
KOSTEL SV. VAVŘINCE
Koncertní provedení pastorální mše z roku 1796. 
Účinkuje: Rumburský komorní orchestr, Vilémovský 
chrámový sbor, pěvci ze Sebnitz a Neustadtu.
Vstupné dobrovolné. 

www.loretarumburk.cz

2. 12. od 9:00 do 16:00 hod. 
Zahájení adventu 2017 v Loretě Rumburk
Prezentace betléma v kostele sv. Vavřince. Výstava 
dětských betlémů. Žehnání adventních věnců. 

2. 12. - 2. 2., úterý až sobota od 9:00 do 16:00 hod. 
Dětské betlémy v Loretě Rumburk
Výstava ukazuje nápadité jesličky vyrobené z keramiky, 
dřeva a papíru. 

Příroda a dějiny severozápadní Moravy
MUZEUM ŠUMPERK, stálá expozice
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

2. 11. - 4. 2.
Vánoční ozdoby
HOLLAROVA GALERIE
Výstava představuje soukromou sbírku sběratelky Jitky 
Mrkosové ze Šumperka. K vidění budou nejrůznější 
druhy vánočních ozdob vyráběných z různých 
materiálů, např. z vosku, vaty, papíru, skleněné foukané 
a perličkové ozdoby. 
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma.

do 3. 12.
Hrátky se zvířátky
MUZEJÍČKO (GALERIE ŠUMPERSKA)
Výstava s interaktivními prvky je věnována chovu 
hospodářských zvířat v minulosti i dnes. Děti si mohou 
vyzkoušet, jak se dojí kráva nebo jak se pasou ovce, 
mohou zkusit poznávat zvířátka podle stop, podle srsti 
či peří a mnoho jiných her a hádanek ze statku.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma.

do 18. 11.
Divoká krása Jeseníků
MUZEUM ZÁBŘEH
Divoká krása Jeseníků na fotografiích Ondřeje Bačíka 
a na přírodninách z muzejního sbírkového fondu, jež 
dokumentují jesenickou přírodu.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

24. 11. - 25. 2. 
Za zimních večerů v chalupách
Návštěvníci se dozvědí, ale také si prakticky vyzkoušejí, 
čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy neznali 
televizi ani počítače. 
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

Pravěk Mohelnicka
MUZEUM MOHELNICE
Expozice představuje artefakty dokládající vývoj 
regionu od paleolitu až po 10. století.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

do 26. 11.
20 let patchworku v Mohelnici
Návštěvníci si mohou prohlédnout stovky různých 
textilních výrobků, které jsou zhotoveny specifickou 
technikou - sešíváním a prošíváním kousků látek.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

www.muzeum-sumperk.cz
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Muzeum v Šumperku,
Zábřehu a Mohelnici

Loreta Rumburk
o adventu a Vánocích

KULTURNÍ PŘEHLED • REGIONY • BRNO • PRAHA • akce • výstavy • koncerty
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• KŘÍŽOVKA • OSMISMĚRKA

Křížovku a osmisměrku zasílejte do 20. 12. 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

Znění osmisměrky z minulého čísla:  „a zase věší na stromy“ 
Vylosovaní výherci: Tomáš Víšek z Prahy, Tomáš Cibulka z Čebína, Markéta Vyhlídalová z Rýmařova

Znění tajenky z minulého čísla:  „po cestě měl průměrnou spotřebu jen“
Vylosovaní výherci: Jan Leder z Brna, Tomáš Pávek z Nového Boru, Samuel Ryšavý z Žamberku

Kubík se ptá celý nadšený pod
vánočním stromečkem svých rodičů:
„Tohle všechno mi přinesl Ježíšek?“

„Ano Kubíčku.“ Na to si dá Kubík ruce
v bok a načuřeně se zeptá: „(tajenka)?“

„To by mě zajímalo, co nám zítra pán Bůh hodí?“
mudruje pod vánočním stromečkem policista.

„A co by ti měl jako Bůh házet?“
nechápe paní policajtová. – „(tajenka)?“


