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DOPORUČUJEME: 
Staňte se naším fanouškem 

na facebooku, ten totiž dostane 

od Tima vždy i něco navíc.

Pravidla:

• Uzávěrka soutěžních materiálů: 30. 9. 2017

• Vyhlášení výsledků soutěže: 11. 10. 2017

•  Maximální počet soutěžních fotografi í na jed-

nu osobu je 1.

•  Jak přihlásit fotografi i do soutěže: Zašlete 

fotografi i formou zprávy na náš profi l na face-

booku www.facebook.com/Krkonose.eu, nebo 

prostřednictvím e-mailu na adresu svazek@

krkonose.eu. 

•  Odesláním fotografi e dává autor svolení s mož-

ností použití soutěžní fotografi e pro účely pro-

pagace turistického regionu Krkonoše (web, 

propagační tiskoviny regionu, apod.).

•  Fotografi e musí být pořízena na území regio-

nu Krkonoše, musí mít popisek (název místa, 

popř. název fotografi e, jméno autora).

Hodnocení: Fotografi e budou hodnotit fanouš-

ci facebookového profi lu Krkonoše.eu. Soutěžní 

fotografi e budou po uzávěrce soutěže nahrá-

ny do alba s názvem „Fotosoutěž Na vrcholu 

v Krkonoších“, kde je budou moci fanoušci 

označit lajkem – „To se mi líbí“. Vyhrává fotogra-

fi e s největším počtem lajků. 

www.krkonose.eu, 

facebookový profi l www.facebook.com/Krkono-

se.eu na Twitteru a Instagramu. 

Milí čtenáři, 
letošní rok je ve znamení baroka, které ovlivňu-

je program kulturních akcí a veletrhů cestov-

ního ruchu. Na jednom takovém nás můžete 

najít i vy. Bude to v Plzni na veletrhu ITEP od 

21. – 23. září na obvyklém místě v hale TJ Loko-

motivy Plzeň. 

Pro školáky i rodiny jsme připravili opět zají-

mavé tipy na školní výlet, výlet s rodinou za 

poznáním a věděním. Vyberte si z naší nabíd-

ky zajímavou lokalitu a vydejte se o víkendu do 

některých českých lázní nebo měst. Zužitkuje-

te tak nabitou energii z léta a protáhněte si své 

tělo třeba na pěší horské procházce.  

Lokalitu si můžete vybrat na našich stránkách 

www.czech-tim.cz v sekci on-line booking uby-

tování výhodně, kde můžete získat ještě dárek 

jako odměnu za rezervaci.   

Přejeme šťastný a zdraví vstup do třetí etapy 

roku a školákům úspěšný start.  

Vaše redakce

FOTOSOUTĚŽ „NA VRCHOLU V KRKONOŠÍCH“
„BABÍ LÉTO V KRKONOŠÍCH JE KOUZELNÉ. NA JEJICH HŘEBENECH SE 
SCHOVÁTE PŘED HORKEM NÍŽIN, OVANE VÁS ČERSTVÝ HORSKÝ VZDUCH 
A DODÁ SÍLU VYSTOUPAT AŽ NA VRCHOL. A PRÁVĚ TYTO VRCHOLY JSOU 
TÉMATEM FOTOSOUTĚŽE KRKONOŠ – SVAZKU MĚST A OBCÍ. PODĚLTE SE 
O FOTOGRAFIE, KTERÉ JSTE NA VRCHOLECH POŘÍDILI, PŘIHLASTE JE DO 
FOTOSOUTĚŽE A ZÍSKEJTE MOŽNOST VYHRÁT ZAJÍMAVOU CENU. 

Foto: Svazek Krkonoše
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Během výstupu na ochoz Věže si mohou náv-

štěvníci v Galerii ve věži prohlédnout až do 17. 

9. fotografi e amatérské fotografky JUDr. Hany 

Klímové na výstavě Krásní lidé - příroda - 

pohoda a od 21. 9. do 15. 10. shlédnout výstavní 

projekt Plný kontakt, zabývající se propojením 

výtvarného umění a kontaktního sportu - boxu.  

V Galerii v přízemí se koná do 10. září výstava 

obrazů Pavla Šváchy Můj krásný svět. Má rád 

svět takový, jaký je a tak ho i maluje. Od 15. 9. 

do 15. 10. pak v Galerii vystavuje své obrazy 

jeden z malířů českého undergroundu – Martin 

Frind. Následovat bude od 20. 10. až do 26. 11. 

výstava Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky.  

Milovníci hudby si budou moci poslechnout 

tenoristu Petra Nekorance, který 4. září předsta-

ví své hosty. 6. a 19. 9. proběhnou dva poslední 

koncerty hudebního festivalu Novofest 2017 

a 26. října začne koncertem Roztančená Har-

monia Praga podzimní část Stylových večerů. 

18. 10. se koná hudební večer LiveART s Janem 

Bartošem a Alešem Hnízdilem.

Starousedlíci i ti, kdo poblíž pracují, či kolem jen 

procházejí, se budou moci opět mezi 11. a 14. 

hodinou občerstvit na nádvoří během zářiových 

úterků na Street Food Pop Upu. Pochutnají si 

u několika stánků třeba na asijské kuchyni, ně-

čem sladkém či pořádném kusu masa. Při příz-

ni počasí bude možná toto skvělé pouliční jídlo 

k dispozici i v říjnu. 18. 9. odstartuje z nádvoří 

již třetí orientační běh Noční pražské věže a až 

do konce září je tam nainstalováno v souvislosti 

s pražským sochařským festivalem Sculpture 

Line dílo Olbrama Zoubka - Rektor a Euforie 

Veroniky Psotkové. Radnice se účastní i letoš-

ních Dnů evropského dědictví a Měsíce věží 

a rozhleden. 

V září se ale bude rozléhat z radnice i dětský 

smích, výskot a údiv. Všichni, kdo si rádi hra-

jí, se mohou zúčastnit ve dnech 13. - 16. 9. již 

23. výstavy Hry a hlavolamy. Ve Velkém sále se 

hned třikrát odehraje známý středověký příběh 

hrdinství a lásky Bruncvík a lev a během před-

stavení Dnes provází Minor, 10. a 17. 9. si děti 

s rodiči užijí mnoho legrace i napětí při prohlíd-

ce prostor radnice. Dětští návštěvníci si mohou 

užít i klasickou komentovanou prohlídku, která 

i jim odkryje díky poutavému výkladu kus his-

torie této národní kulturní památky, a to 4. či 

25. 9., nebo 9. a 23. 10. A ve dnech 23. - 24. 9. se 

budou moci zúčastnit rodinného festivalu pro 

zvídavé děti a hravé rodiče Struny dětem. 

Celý program, kontakty a foto na www.nrpraha.

cz a www.facebook.com/NRpraha

NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI TO ŽIJE 
i po prázdninách a na podzim
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Opat Lohel, který je považován za obnovitele 

kláštera, vybudoval první, dnes již téměř zapo-

menutý knihovní sál ve zvláštním traktu kláš-

tera. V jeho práci pokračoval nástupce Kašpar 

Questenberg, Kryšpín Fuk a opat Vincenc 

Makarius Frank, který se věnoval budování 

knižního fondu. Opat Jeroným Hirnhaim vysta-

věl nový knihovní sál (dnes Teologický), v roce 

1679 v něm bylo uloženo 5 564 svazků.  Druhý 

sál, dnes nazývaný Filosofi cký, byl zbudován 

za opata Václava Mayera v letech 1792 - 1794. 

Další zajímavé prostory kláštera jsou napří-

klad ambity, původní románské křížové chodby 

o délce 40 metrů. Na jejich vnitřních stěnách je 

dochováno románské kvádříkové zdivo z opuky. 

Ve východní části je částečně rekonstruován 

vstup do románské kapitulní síně. Na nárožích 

jsou z části dochovány fresky Siarda Noseckého 

z r. 1727 s náměty ze života sv. Norberta.

Uprostřed kvadratury se nachází tzv. Rajský 

dvůr, unikátní lichoběžníková cisterna o rozmě-

rech 13 x 11 metrů. Její románské základy byly 

objeveny v 50. letech 20. stol. Počátkem 90. let 

byl bazén rekonstruován. Je zásobován vodou 

z historického klášterního vodovodu.

Románské sály s expozicí o zakladateli pre-

monstrátského řádu svatém Norbertovi a his-

torii strahovského kláštera. V první ze sálů je 

podrobný model celého areálu kláštera v měřít-

ku 1:100, druhý sál je věnován premonstrátské-

mu řádu, vzniku a vývoji strahovského kláštera. 

Třetí část expozice obsahuje cyklus monumen-

tálních obrazů J. J. Heringa z počátku 17. století 

se scénami ze života zakladatele premonstrát-

ského řádu sv. Norberta. Jsou zde též artefakty, 

sloužící jednou za padesát let při oslavách pře-

nesení jeho ostatků do Prahy.

POZNEJTE 
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER 
a jeho historii

KRÁLOVSKÁ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ PATŘÍ MEZI 
NEJSTARŠÍ DOPOSUD EXISTUJÍCÍ KLÁŠTERY PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU NA 
SVĚTĚ. OD PŘÍCHODU PRVNÍCH PREMONSTRÁTŮ V ROCE 1143 ZDE ŘEHOLNÍ 
SPOLEČENSTVÍ ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ ŘEHOLNÍ ŽIVOT A V CELÉ SVÉ HISTORII 
HRAJE VÝZNAMNOU ÚLOHU V DĚJINÁCH ČESKÝCH ZEMÍ.

Strahovský klášter

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 - Hradčany

www.strahovskyklaster.cz
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Od 4. do 8. září bude dopoledne Vyšehrad pat-

řit školám. Právě pro ně zde pětkrát za sebou 

proběhne unikátní zážitková divadelní bojov-

ka, tento rok zaměřená na převratné vynálezy 

a důležité vynálezce. Od pátku 8. do neděle 10. 

září pak VyšeHrátky nabídnou program pro 

(nejen) dětské návštěvníky různých věkových 

kategorií.

V rámci víkendového programu návštěvníky 

festivalu čekají pohádky a workshopy souborů 

z různých koutů České republiky i sousedního 

Slovenska. Na VyšeHrátkách si opravdu vybere 

každý dětský divák – pro jednodušší orientaci 

uvádí pořadatelé na webu u každého představe-

ní v programu věkovou kategorii, pro kterou je 

daná akce vhodná.

Samozřejmostí festivalu je také off-program pro 

děti i jejich rodiče. Během celé doby trvání festiva-

lu najdete v areálu některá samoobslužná stano-

viště divadelní bojovky z minulých let, o víkendu 

budou také po celý den v provozu kreativní dílny. 

V pátek večer po setmění se můžete těšit na letní 

kino, o zábavu sobotního večera se postará ves-

mírná kapela Divadla Polárka s názvem Polaris.

WWW.VYSEHRATKY.CZ
WWW.FB.COM/VYSEHRATKY

WWW.INSTAGRAM.COM/VYSEHRATKY
+420 731 411 025

Prázdniny prodlouží VYŠEHRÁTKY!
PRÁCE NA TOM, ABY BYLY PRÁZDNINY JEŠTĚ O TÝDEN DELŠÍ, JSOU V PLNÉM 
PROUDU! LETOS POČTRNÁCTÉ SE O TO POSTARÁ INTERAKTIVNÍ FESTIVAL 
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE S NÁZVEM VYŠEHRÁTKY. 
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www.phonemaps.cz

 online/offline použití
 podrobné mapy celé Evropy
 značené turistické trasy
 značené i doporučené cyklotrasy
 aktuální poloha
 uživatelské body a trasy
 záznam a plánování trasy

Aplikace i veškeré 
mapy ZDARMA!

turistická/cykloturistická 
aplikace Apple iOS, Android

I N Z E R C E
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Jako jediná z dosud realizovaných stezek obsa-

huje podzemní kořenovou část, ze které stezka 

stoupá až do výšky 23 metrů nad zem. Zhru-

ba ve dvou třetinách stezky se tyčí 45 metrů 

vysoká vyhlídková věž, ze které vás výhled 

zcela uchvátí. Celá stavba je samozřejmě bez-

bariérová, s přístupem až na její nejvyšší mís-

to hendikepovaným, seniorům nebo rodičům 

s kočárky. 

Unikátní naučné centrum v podzemí dřevěné 

rozhledny představuje spletitý kořenový sys-

tém stromů. Na ploše 150 m2 najdete zábav-

nou interaktivní expozici o životě pod zemí. 

Pokud dáváte přednost samostudiu, jistě 

využijete velké množství informačních tabulek, 

které můžete studovat na třech zastaveních, 

nacházejících se na horizontálním chodníku.

Potěší vás výtečným občerstvením, vycházejí-

cím ze specifi k místní kuchyně. Myslí na řidi-

če, seniory, nejmenší návštěvníky Krkonoš 

i školky a školy. Pro skupiny se nabízí i mož-

nost průvodce – pracovníka Krkonošského 

národního parku. 

STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE
STEZKA KORUNAMI STROMŮ ZNÁMÁ Z LIPNA NAD VLTAVOU, FENOMÉN, 
KTERÝ LÁKÁ ROČNĚ STATISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ NYNÍ DOSTALA SESTŘIČKU, 
KTERÁ VZNIKLA V JANSKÝCH LÁZNÍCH. KRKONOŠE SE LETOS DOČKALY SVÉ 
STEZKY KORUNAMI STROMŮ, KTERÁ JE PŘIBLIŽNĚ 1 300 METRŮ DLOUHÁ.

Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o.

Krkonošská, 542 25 Janské Lázně
www.stezkakrkonose.cz•
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Stále více rodin tráví společný čas hraním des-

kových her, jejichž nabídka je dnes velmi rozma-

nitá. Nemusíte hned pořizovat náročnou stra-

tegickou hru, často se dobře pobavíte i u hry 

s jednoduchými pravidly nebo pomůckami. 

Příkladem mohou být „Příběhy z kostek“, které 

rozvíjejí jazykové dovednosti a fantazii, a přitom 

se vejdou do kapsy. Mezi větší stolní hry patří 

například moc pěkně provedené „Velbloudí 

dostihy“, logická hra „Kvak!“ plná plastických 

žabiček, nebo letošní 

novinka „Ice Cool“ kombinující 

taktiku se zručností. Můžete samozřejmě zvolit 

i nestárnoucí skvělé hry jako „Carcassonne“ 

nebo „Osadníci z Catanu“. Přichystán je i hlavo-

lamový workshop pro veřejnost. 

Nezapomínejte ale, že je skoro jedno, kterou 

deskovou hru si s dětmi zahrajete, důležité je, 

že při ní budete jako rodina spolu a obohatíte 

si společnými chvílemi nad hrou vaše zážitky 

z léta. 

Více na www.hryahlavolamy.cz/vystava.

STMELTE RODINU A BAVTE SE 
VÝSTAVA HRY A HLAVOLAMY SE KONÁ 13. – 16. ZÁŘÍ 2017 NA NOVOMĚSTSKÉ 
RADNICI V CENTRU PRAHY. BĚHEM ČTYŘ DNŮ ZDE MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI 
VYZKOUŠET VE VELKÉ HERNĚ DESKOVÝCH HER ŘADU ZNÁMÝCH I MÉNĚ 
ZNÁMÝCH DESKOVÝCH HER, PROHLÉDNOUT SI ZNÁMÉ I MÉNĚ ZNÁMÉ 
A RARITNÍ HLAVOLAMY. 
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TURISTICKÝ 
MAGAZÍN

najdete 

v certifi kovaném 

informačním centru 

  označeném

PRAKTICKÝ PRŮVODCE 

• kultura
• zábava
• dobré jídlo

• ubytování
• památky
• výhodné nabídky

• naše ověřené tipy
• mapy měst  

kraji a městy České republiky

www.prakticky-pruvodce.cz

Umístěte si na zadní část svého vozidla, nejlépe vedle SPZ, samolepku TIM. 

Nabízíme dva druhy samolepek, viz obrázek (rozměr 14 x 8 cm).

Aktivaci samolepky TIM uděláte tak, že pošlete fotku vozidla (zadní část 

vozidla s viditelnou samolepkou).

Po zaslání fotky na mail redakce: info@czech-tim.cz získáte zasílání 

magazínu TIM k vám domů na dobu neurčitou. 

Neváhejte a pošlete do redakce žádost o samolepku TIM!

CESTUJEME S MAGAZÍNEM TIM 

C
ESTUJEME S MAGAZÍNEM

www.czechtim.cz

samolepka 1 samolepka 2

Pro vášnivé cestovatele máme prostor na našem BLOGU 

na stránkách http://www.czech-tim.cz/blog-tim.  

Sledujte novinky a soutěže na našem FB, můžete 

vyhrát spoustu zajímavých cen a stát se fanoušky. 

Stačí poslat LIKE a budete dostávat informace z první ruky. 
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S TIMTIMem, ces továním žijem!                 www.czech-tim.cz
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Lichožrouti, malá stvoření zodpovědná za mize-

ní lichých ponožek, spatřili poprvé světlo světa 

v knížce básníka a spisovatele Pavla Šruta s ilu-

stracemi Galiny Miklínové a od té doby si vydo-

byli nejen ocenění Kniha desetiletí i Magnesia 

litera za nejkrásnější dětskou knihu, ale přede-

vším místo v srdci mnoha dětí i dospělých.

Právě netradičními hrdiny oblíbené knižní trilo-

gie a animovaného fi lmu pro děti se letos bude 

hemžit dětská scéna Mělnického vinobraní. Deko-

race z lichožroutského světa blízkého dětské fan-

tazii a touze po dobrodružství, tematické stolní 

hry, haptická „Lichožroutská hra“, soutěže o ceny, 

workshopy a v neděli dokonce výroba vlastního 

originálního lichožrouta zaručují, že na letošní 

Mělnické vinobraní děti nezapomenou.

Lichožrouty mohou návštěvníci Mělníka obdi-

vovat už od 8. září také v galerii Ve Věži v měl-

nické historické Pražské bráně v rámci výstavy 

Fusekličky a jiné delikatesy představující tvor-

bu ilustrátorky a fi lmové animátorky Galiny 

Miklínové. Bližší informace o programu najdete 

na www.vinobranimelnik.cz.

Podzim patří na Mělníku jazzu
Mělnické kulturní centrum zve do  prostor 

památkově chráněného funkcionalistického 

Masarykova kulturního domu nejen na cyklus 

pořadů nazvaný Na vlně jazzu.

Jazzovou programovou nabídku zahájí v říjnu 

vernisáž výstavy vítězných fotografi í z mezi-

národní soutěže Jazz World Photo od renomo-

vaných autorů  s vášní pro jazz, blues, funky, 

world music a příbuzné hudební styly. Výstava 

bude návštěvníkům volně přístupna v prosto-

rách MKD každý všední den od 13.00 do 18.00 

a vždy v době konání programů, z nichž mnohé 

se ponesou právě na vlně jazzu a swingu. Příz-

nivci žánru by určitě neměli vynechat swingový 

koncert Bude to jinak! Ondřeje Havelky a jeho 

Melody Makers ve středu 25. října a 8. listopadu 

koncert slovenské jazzové legendy Petera Lipy. 

Jazzový program v listopadu doplní divadelní 

představení Novecento s Davidem Prachařem 

a Emilem Viklickým. 

Kompletní program na www.mekuc.cz.

NA MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 
VEZMĚTE DĚTI S SEBOU
NEJVĚTŠÍ VINAŘSKÝ SVÁTEK ROKU, TŘÍDENNÍ MĚLNICKÉ VINOBRANÍ, 
PŘENESE NÁVŠTĚVNÍKY 15.–17. ZÁŘÍ DO SVĚTA STAROBYLÉ TRADICE 
KRÁLOVSKÉHO VĚNNÉHO MĚSTA, VÁBÍCÍHO NA NEJLEPŠÍ BURČÁK, VÍNO, 
KONCERTY NA TŘECH RŮZNÝCH SCÉNÁCH, ŘEMESLNÝ JARMARK, ŠERMÍŘSKÁ 
I KEJKLÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ, SLAVNOSTNÍ PRŮVOD S VINAŘSKÝMI VOZY, 
OHŇOSTROJ A LETOS ORIGINÁLNĚ TAKÉ – NA LICHOŽROUTY.
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Pro závodníky jsou připraveny trasy v délce 

7 a 16 km, štafetový běh a rovněž krátká trasa 

pro rodinný běh a dětské sportovce. „Neběžci“ 

mohou před hlavním během absolvovat trať 

pěšky a pojmout akci jako výlet. Místní sportovci 

i návštěvníci odjinud si budou moci na trase pro-

hlédnout nejzajímavější pamětihodnosti v České 

Lípě a okolí.

Součástí závodu je také doprovodný program 

– zábava pro děti i dospělé, hudební vystoupení, 

stánky se sportovním zbožím, občerstvení.

Více informací na www.citycrossrun.cz

CITY CROSS RUN & WALK 
ČESKÁ LÍPA 2017
PO LOŇSKÉM ÚSPĚŠNÉM PRVNÍM ROČNÍKU SE TAKÉ LETOS USKUTEČNÍ V ČESKÉ 
LÍPĚ BĚŽECKÝ ZÁVOD MĚSTEM. TERMÍN JE STANOVEN NA SOBOTU 30. 9., KDY 

OD 8:00 HOD. ZAČNE REGISTRACE 
ZÁVODNÍKŮ A V 11:40 HOD. BUDE 
ODSTARTOVÁN HLAVNÍ ZÁVOD.
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Městské informační centrum Česká Lípa

Tel.: +420 487 881 105-6 
E-mail: mic@mucl.cz

www.turistika.mucl.cz
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I N Z E R C E

oslavy
Ještědu

www.jestedliberec.cz

Prohlídky – vysílač, hotel a restaurace, strojovna kabinové lanovky ČD, stanice Horské služby
Divadelní a hudební vystoupení / Kreativní a sportovní aktivity pro děti / Závody ve vynášení sudů na Ještěd

Zlevněné jízdné – kabinová lanovka ČD, lanovka Skalka / Historické tramvaje a autobusy – Liberec-Horní Hanychov – Ještědka

23/9/2017
10.00–18.00
vstup zdarma

oslavy-jestedu2017-200x132.indd 1 28.08.2017 16:20:08
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Monínec leží 70 kilometrů jižně od Prahy, je pro-

to ideálním stanovištěm pro výlety s přáteli či 

rodinou a pro všechny, kdo bydlí v Praze, Čes-

kých Budějovicích, Písku, Táboře a jinde.

Již od čtvrtka 26. října bude na Monínci 

zasněžena Hotelová sjezdovka. Tato sjezdovka 

s vlekem poma je dlouhá 170 metrů a je určena 

jak průměrným či méně zdatným lyžařům, tak 

i dětem. Fungovat zde bude také lyžařská škola 

Monínec, která bude určená pro hosty ubytova-

né přímo v areálu. 

Na horní části hlavní červené sjezdovky se 

budou moci první lyžaři svézt od pátku 17. lis-

topadu, kdy využijí především horní část sjez-

dovky dlouhou 600 metrů. Od čtvrtka 7. prosin-

ce se bude jezdit i ve spodní části díky tomu, že 

zde bude spuštěn provoz místní lanovky. Celá 

sjezdovka bude dlouhá 1,2 kilometrŮ. Součástí 

areálu bude v průběhu zimy rovněž snowpark 

a funline dráha.

Tak brzké lyžování umožní technologie Snow-

factory, která zajišťuje výrobu sněhu již při tep-

lotě do 15 °C. Sníh, který uvedená technologie 

produkuje, je bez jakýchkoliv chemických přísad 

a je založený pouze na dvou hlavních zdrojích – 

vodě a vzduchu. Sníh tvoří malé ledové krystalky, 

které mají teplotu -5 °C.

Ubytování v areálu zajištuje Hotel Monínec 

s restaurací, bazénem s vířivkou a saunou. Dal-

ší ubytování nabízí stejnojmenné apartmány či 

penziony Javorka a Čertovka. U dolní části lanov-

ky je navíc restaurace v alpském stylu M2.

Areál je samozřejmě využíván i celoročně. 

Nachází se zde lanové centrum, bikepark, nauč-

ná stezka Včely a mravenci, přírodní koupání 

Pilský rybník, jehož součástí jsou také sportov-

ní hřiště a občerstvení. V okolí se rozprostírá 

široká síť cyklostezek a dvě golfová hřiště, která 

uspokojí nároky každého hráče golfu.

Další informace lze nalézt na: 

WWW.MONINEC.CZ

27. ročník
festivalu s podtitulem

Český rok aneb TRADICE
tradičně i netradičně

MIG 21 • Michal Hrůza • Malá vizita – Jaroslav Dušek
Pavel Šporcl a orchestr • Milan Peroutka • Mirai

Zvěřinec od Yellow Sisters • Perutě • Pohádkový průvod s Jiřím Lábusem
Šlapací káry • Pohádková pošta • Rockování v parku • Tradiční ohňostroj

Průvod se světýlky • Kolobrndění • Jinčí čin • Balbineum
Čtení s Hajajou • Mašinkou po městě • Tradiční i netradiční tvůrčí dílny 

Arnošt Goldfl am • Jaroslav Hutka • ZIMA, MRÁZ a OHEŇ v nás
Zdravotní klauni • O dvanácti  měsíčkách • Kavárna POTMĚ 
Zápis do České knihy rekordů • Výstavy, hry, soutěže a jiné

Jan Onder • Ondřej Havel13. – 17. září 2017 ilu
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Zášti ta ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové, trvalá zášti ta Rady Královéhradeckého kraje a podpora Nadace ČEZ.

®

Generální mediální partner Hlavní mediální partneři Hlavní partner Zášti ta a podpora

www.pohadka.cz

TE
X

T 
A

 F
O

TO
: M

O
N

ÍN
EC

AREÁL MONÍNEC 
– druhá sezóna se Snowfactory
DO SVÉ DRUHÉ SEZÓNY VSTOUPÍ V AREÁLU MONÍNEC TECHNOLOGIE 
ZASNĚŽOVÁNÍ SNOWFACTORY. DÍKY TOMU ZDE BUDE MOCI PRVNÍ LYŽOVÁNÍ 
ODSTARTOVAT VE ČTVRTEK 26. ŘÍJNA. HLAVNÍ SJEZDOVKA BY PAK MĚLA 
BÝT SPUŠTĚNA JIŽ V POLOVINĚ LISTOPADU.

I N Z E R C E
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V informačních centrech můžete očekávat nej-

širší výběr pohlednic různých vydavatelů. Máte 

na výběr také z množství suvenýrů a upomín-

kových předmětů. Získáte zde mapu příslušné 

oblasti, můžete zabrouzdat na internet, zjistit si 

vlakové a autobusové spojení, ověřit si předpo-

věď počasí a přímo získat tipy na výlety, které 

budou alternativou k vašemu plánu, jak strávit 

svoji dovolenou v místě vašeho pobytu. 

Pracovníci TIC se vzdělávají
Během celého roku organizuje Asociace turis-

tických informačních center ČR pro své pra-

covníky vzdělávací semináře. Poslední z nich 

v měsíci červnu byl opět atraktivní. 

V Královéhradeckém kraji v Hořicích se usku-

tečnil seminář na téma: „Grafi ka v cestovním 

ruchu a kurz první pomoci“. Součástí byl také 

seminář o Jednotné klasifi kaci TIC a evidenci 

návštěvníků v infocentrech. Početná účast svěd-

čila o velkém zájmu. 

Evidence počtu návštěvníků 
v infocentrech
A.T.I.C. ČR připravuje pilotní fázi nové automa-

tické evidence početnosti návštěvníků v infor-

mačních centrech. Na sklonku letní sezony jsou 

dokončovány práce na uživatelském programu, 

který bude ve spolupráci se snímačem vstupů 

umět zachytit aktuální stav počtu návštěvníků 

v informačních centrech, porovnat jej v jednotli-

vých měsících, dnech, týdnech i meziročně. Sys-

tém bude ještě v letošním roce odladěn a zapo-

jen ve 13 informačních centrech, po jednom 

v každém z krajů ČR.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, 
PRVNÍ KROK NA VAŠICH CESTÁCH
Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet?
Navštivte informační centra, i v září mají otevřeno 
v týdnu, v sobotu a místy i v neděli.
TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (TIC) PRO VÁS MAJÍ AKTUALIZOVANÉ 
A OVĚŘENÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE, PROVOZNÍ DOBY, VSTUPNÉ I NOVINKY 
PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ, MUZEÍ, ROZHLEDEN A DALŠÍCH TURISTICKÝCH 
ATRAKTIVIT. VÝHODOU TIC JE, ŽE SE NACHÁZÍ V CENTRU MĚSTA, VĚTŠINOU 
NA NÁMĚSTÍ. 
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V rámci environmentální výchovy najdete 

v Parku Mirakulum i interaktivní vzdělávací 

stezku a zahrady. Stezka je doplněna naučný-

mi tabulemi a názvy stromů a rostlin v něko-

lika jazykových mutacích. V naučných zahra-

dách se děti mimo jiné mohou seznámit s 12 

druhy základních zemědělských plodin, jako 

je ječmen, pšenice nebo len. Přivoní si zde 

k levanduli, bylinkám nebo k různým druhům 

koření. Děti v Mirakulu mohou získat informa-

ce o ochraně přírody, správném třídění odpa-

du a jeho následné recyklaci. 

Mirakulum Vám nabízí kompletní zázemí, 

včetně odborné zdravotnické služby, stravová-

ní formou hotových jídel i prostory, kde si děti 

mohou opékat vuřty nebo si udělat piknik na 

louce.

MIRAKULUM PRO ŠKOLY
PARK MIRAKULUM PROPOJUJE POHYBOVOU AKTIVITU, FANTAZII I VZDĚ-
LÁVÁNÍ. SVOJÍ KONCEPCÍ UMOŽŇUJE ZÍSKAT VĚDOMOSTI O LESE, DŘEVU, 
LESNÍCH ZVÍŘÁTEK A SOUČASNĚ NÁZORNĚ UKÁŽE VYUŽITELNOST V KAŽDO-
DENNÍM ŽIVOTĚ. VEŠKERÉ NAUČNÉ PRVKY JSOU INTERAKTIVNÍ A NAPOMÁ-
HAJÍ DĚTEM PROPOJIT TEORETICKÉ VĚDOMOSTI S PRAKTICKÝMI. 

Kontakt pro mateřské i základní školy:

Mgr. Jana Midrlová
E-mail: skoly@mirakulum.cz
Tel.: +420 734 154 484

www.mirakulum.cz
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LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA
Území, kterým prochází trasa vinařské stezky, 

patří k přírodovědně nejbohatším a turisticky 

nejatraktivnějším koutům Chráněné krajin-

né oblasti České středohoří. V okolí Litoměřic 

a Žernosek se po obou březích Labe pěstuje 

vinná réva od středověku. Sklep Žernoseckého 

vinařství má rozlohu 1500 m2 a je propojený se 

zámkem. Vinice a vinné sklepy můžete navští-

vit po stezce na kole nebo částečně lodí.

Stezka vede přes:

Vinice pod Radobýlem

Velké Žernoseky – náves

Velké Žernoseky – přístaviště

Malé Žernoseky – vinice vinařství sv. Tomáše

Malé Žernoseky – vinařství sv. Tomáše

Pod Lovošem

Lovosice – Přístaviště

Litoměřice – Hrad

Vinice klášterních sklepů Litoměřice

www.ceskestredohori.info

Litoměřické oslavy vína a burčáku
Každoroční oslava vína 

v královském městě 

Litoměřice patří mezi 

nejvýznamnější akce 

v roce, které město při-

pravuje. Ve dnech 15. 

– 16. září se historické 

centrum města otevře 

návštěvníkům a přichystá skvělý program, kte-

rý vyvrcholí sobotním ohňostrojem.

Kromě burčáku a skvělého hudebního progra-

mu je připraven historický jarmark se stánky, 

královský průvod, souboje rytířů, středověké 

kejkle, bujaré tance, a dobová hudba.  

Pro návštěvníky i obyvatele města je připraven 

program pro páteční i sobotní den. Program se 

bude odehrávat na šesti scénách. Hlavní scé-

na na Mírovém náměstí nabídne průřez téměř 

všemi hudebními žánry. Zazní zde cimbálovka, 

dechovka, country, ale hlavně známá jména 

současné populární hudby. 

Litoměřické vinobraní myslí i na děti. Malým 

návštěvníkům je určena především sobotní 

scéna na divadelním nádvoří, kde se odehra-

jí pohádkové příběhy. Mezi pohádkami vyplní 

dětem čas soutěže a interaktivní zábava. Pří-

jemným zpestřením bude pro děti nafukovací 

skákadla nebo aquazorbing. V pátek od 17 do 19 

hodin nebudou chybět ani prohlídky strašidel-

ného sklepení pod galerií na Mírovém náměstí. 

Klasické pouťové atrakce uvidíte na parkovišti 

U Hvězdárny. 

www.mkz-ltm.cz

Otevřené sklepy poprvé lákají 
k ochutnávkám
Dne 2. září se otevřenou sklepy ve vinařstvích 

v Žernosekách, Žalhosticích, Třebívlicích a Lovo-

sicích.  Své poklady ve sklepech vinaři z Ústecké-

ho kraje poprvé nabídnou veřejnosti. 

Prvního ročníku unikátní celosvětové akce se 

určitě zúčastněte! Vína ochutnáte přímo od 

vinařů, v jejich sklepech. Do akce bude zapojeno 

devět vinařství. Ochutnáte vína z malých vinařství 

rodinného charakteru, ale i z vinařství technolo-

gicky moderně zařízeného. V nabídce nebudou 

chybět nová vína, vína nefi ltrovaná, připravová-

na tradiční technologií. Osobně poznáte typické 

odrůdy ze zdejšího regionu a také netradiční pro-

středí a zajímavosti. Dopravu bude zajišťovat pro 

účastníky akce zdarma autobus a loď. 

Žernosecké vinařství má roční výrobu v průměru 

150 000 lahví. Vína jsou vyráběna v historických 

sklepích, které jsou součástí žernoseckého zám-

ku. Výroba probíhá jak v tradičních dřevěných 

sudech, tak i v moderních nerezových nádobách. 

Vína lze zakoupit přímo v přízemí zámku v pro-

dejně. 

Vinařství pod Radobýlem v Žalhosticích navazuje 

na historické dědictví jedinečného místa vrchu 

Radobýl v srdci Českého středohoří, na kterých 

po staletí rostla vinná réva. 

Zámecké vinařství Třebívlice se rozprostírá 

v nádherné oblasti Českého středohoří. Třebí-

PODZIMNÍ OSLAVY VÍNA 
V ÚSTECKÉM KRAJI
NETRADIČNÍ PREMIÉROVÁ OCHUTNÁVKA V OTEVŘENÝCH SKLEPECH ČESKÉHO 
STŘEDOHOŘÍ A POZVÁNKA NA VINOBRANÍ VE VINAŘSKÝCH MĚSTECH, I TO 
JE LÁKAVÁ NABÍDKA ÚSTECKÉHO KRAJE.
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vlické vinice a víno jsou součástí nejstarší viniční 

oblasti v Čechách, založenou darovací listinou 

Spytihněva II. již v roce 1057 a opět povznesenou 

českým králem Karlem IV. Ve středověku bylo 

Litoměřicko po Praze druhou největší vinařskou 

oblastí v Čechách, v jehož katastru se nacházelo 

400 ha vinic. 

Zajímavostí vinařství v Lovosicích je to, že zde 

bylo vyrobeno první šumivé víno v severních 

Čechách. Toto víno bylo v Lovosicích vyrobeno 

již v roce 1845. Postaral se o to Johannes Josef 

Mouzon, který se přestěhoval do Lovosic ze sas-

kého Niederlössnitz. Původně pocházel Johan-

nes Josef Mouzon z francouzské Remeše a v Sas-

ku pracoval jako vedoucí továrny na šumivá 

vína. Po svém přesunu do Lovosic provedl pokus 

o vyrobení prvního šumivého vína v této oblasti. 

Ze sklizně z roku 1844 zakoupil 15 sudů vína 

a vyrobil z něho první šumivé víno. 

Roudnické vinobraní v zámeckém
areálu
Zábava na třech hudebních scénách a spoustu 

novinek je připraveno 23. září v Roudnici nad 

Labem. Na vinobraní v Roudnici nad Labem si 

můžete vybrat z široké nabídky vína, burčáku 

a občerstvení. Těšit se můžete na historickou 

družinu Praotce Čecha, ukázky lidových řeme-

sel nebo na vystoupení šermířů.

Vystoupí oblíbené hvězdy současné populární 

hudby, dechovka a regionální kapely. Z nabíd-

ky si určitě vybere každý. Kromě hudebních 

vystoupení na vás čeká řada doprovodných 

akcí, jako festival komorní hudby Roudnické 

konsonance. Pro děti budou připraveny desít-

ky pouťových atrakcí. Zpřístupněny budou 

vybrané městské kulturní památky.

www.roudnicke-vinobrani.cz

Žernosecké vinobraní 
Žernosecké vinobraní se v obci traduje od kon-

ce 2. světové války, s malými přestávkami až 

dodnes. Již ve 12.století byly na svazích kolem 

obce založeny vinice mnichy cisterciáky.Letos 

se koná v termínu od 29. do 30.září. Jde o jednu 

z největších kulturních akcí v roce, kdy se sjíždějí 

do obce turisté z celé republiky, ale i z Německa, 

Holandska nebo ze Slovenska. Popíjení burčáku, 

živá country hudba, folková a dobová představe-

ní, průvod v čele se žernoseckým Bakchusem, 

s králem a královnou, dražení obrovitých hroznů, 

večerní zábava a fi nální ohňostroj u přívozu, to 

a ještě více je připraveno pro návštěvníky oslav. 

Přijeďte se podívat, jste u nás srdečně vítáni.

www.velke-zernoseky.cz

WWW.BRANADOCECH.CZ

TIM V REGIONECH •
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Celokrajskou oslavou zemědělců, ale i řemeslní-

ků a producentů potravin jsou Dožínky v Peru-

ci na Lounsku. Letos se konají v sobotu 9. září 

a začnou v 11 hodin průvodem a předáním dožín-

kových věnců. Uvidíte historickou i současnou 

zemědělskou techniku, nakoupíte ve stáncích, 

v programu je množství hudebních vystoupení, 

divadelních představení či šermířských soubo-

jů. Vstup i parkování zdarma.

Račetice na Kadaňsku jsou vyhlášené pěstová-

ním kvalitní cibule. Její vůně se bude linout dal-

ším ročníkem Slavností cibule v sobotu 16. září. 

Vyzkoušet můžete sílu zdejší cibule a ochutnat 

spoustu jídel z ní, nechybí cibulové soutěže, 

hudební vystoupení či přehlídka zemědělské 

techniky. www.slavnosticibule.cz

Hned následující víkend oslaví město Kadaň 

sklizeň vína, pěstovaného v zahradách Fran-

tiškánského kláštera. Tradiční Svatováclavské 

vinobraní vypukne v sobotu 23. září. Čekají 

vás ochutnávky moštu, burčáku i vína i tradice 

spojené se sklizní, jako je třeba otevírání hory. 

V rámci slavnosti budou probíhat i zkrácené pro-

hlídky kláštera zdarma, vstupné na vinobraní je 

50 Kč. www.kultura-kadan.cz

Na závěr turistické sezóny chystá zámek Krásný 

Dvůr na Podbořansku Jablečný den. Uskuteční 

se již posedmé, a to 7. října. V tento den můžete 

navštívit jarmark na zámeckém nádvoří, zúčastnit 

se soutěží, jít na prohlídku zámku či parku, nebo 

shlédnout některé z hudebních a divadelních 

vystoupení. Vstupné je 70 Kč, pro děti 30 Kč.

BABÍ LÉTO V DOLNÍM POOHŘÍ
K ZÁVĚRU LÉTA V ÚRODNÉM DOLNÍM POOHŘÍ PATŘÍ NEODMYSLITELNĚ 
OSLAVY SKLIZNĚ. SLAVIT BUDOU PĚSTITELÉ CHMELE, VÍNA, CIBULE ČI 
JABLEK. PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST JE TO PŘÍLEŽITOST ZAPOJIT SE DO 
TRADIČNÍCH SLAVNOSTÍ NA SKLONKU LÉTA.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

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

www.dolnipoohri.eu
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Labská stezka patří bezesporu mezi nejkrás-

nější a turisticky hojně navštěvované středoev-

ropské cyklistické stezky. Táhne se od samot-

ného pramene Labe v Krkonoších až k břehům 

Severního moře. Tato cyklostezka je oblíbená 

především díky působivé přírodě, nepříliš 

namáhavému terénu a koneckonců i idylické-

mu Labi. Poblíž Ústí nad Labem mohou cyklisté 

navštívit mnoho přírodních, kulturních nebo 

technických památek jako např. hradní zříce-

nina Střekov tyčící se na skále nad řekou Labe. 

Pod hradem je technická památka, Masarykovo 

zdymadlo, pyšnící se dnes nejen vodní elekt-

rárnou ale i rybím přechodem.  Směrem dále 

do centra pak cyklisté určitě nepřehlédnou dva 

z ústeckých mostů, a to starší most Dr. E. Bene-

še a mladší Mariánský most z roku 1998. Ten 

se ihned stal jedním ze symbolů Ústí a v roce 

2001 byl v mezinárodní anketě renomovaného 

časopisu Structural Engineering International 

zařazen mezi deset nejkrásnějších světových 

staveb posledního desetiletí 20. století. 

Do již zmiňovaných okolních vrchů dopraví cyk-

listy oblíbené cyklobusy, které jsou provozová-

ny na dvou trasách. První trasa označená jako 

linka číslo 20 vede z Ústí nad Labem (zastávka 

Divadlo) přes Chlumec, Zadní Telnici, Adolfov, 

Krásný Les a Varvažov zpět do Ústí nad Labem. 

Druhá trasa číslo 21 odjíždí opět ze zastávky 

Divadlo, ale její trasa vede přes Chlumec, Nak-

léřov, Petrovice a Tisou.

Veškeré informace a jízdní řád najdete: 

www.dpmul.cz

Magistrát města Ústí nad Labem zajišťuje pravi-

delně služby cyklobusu, který cyklisty bezpeč-

ně dopraví ze Severní Terasy na Labskou stez-

ku a zpět. Cyklobus jezdí o víkendech a státních 

svátcích zdarma. 

Možnost ubytování či odpočinku na Labské 

stezce skýtá Cyklokemp Loděnice v Brné. 

www.cyklokemplodenice.cz

Cyklisté mohou rovněž využít služeb Cyklo-

centra v ulici Přístavní, které nabízí zapůjčení 

nářadí pro drobnější opravy nebo možnost se 

osprchovat po náročné cestě.

CYKLISTICKÁ SEZÓNA JEŠTĚ NEKONČÍ 
MILOVNÍKŮM CYKLOTURISTIKY NABÍZÍ ÚSTECKO ŠIROKÉ 
MOŽNOSTI. REKREAČNÍM CYKLISTŮM JE K DISPOZICI 
LABSKÁ STEZKA VEDOUCÍ PODÉL BŘEHU LABE A NÁROČNĚJŠÍ 
SPORTOVCI MOHOU ZDOLÁVAT OKOLNÍ VRCHY.
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Informační středisko 
města Ústí nad Labem 

E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
Tel.: +420 475 271 700 

www.usti-nad-labem.cz 
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Krátce bydlel v Litoměřicích, kde také 6.11.1836 

ve věku 25 let zemřel. Jeho nejznámějším 

a literárně nejcennějším dílem je nepochybně 

lyricko-epická báseň Máj.

A právě Máchův Máj byl inspirací pro výstavu 

nazvanou Máj, kterou pro vás připravuje Cen-

trum cestovního ruchu Litoměřice ve spolu-

práci s autorem fotografi í panem Jaromírem 

Hanzlíkem, vítězem dvou kategorií fotografi cké 

soutěže CZECH PRESS PHOTO 2016. Foto-

grafi e jsou spjaty s Máchovým Májem a místy, 

které Mácha při svých cestách navštívil. Přes-

tože nás od prvního vydání Máje dělí téměř dvě 

století, v tomto spojení působí dílo velmi svěže 

a moderně.

Přijeďte do Litoměřic a navštivte tuto výstavu, 

která bude zahájena vernisáží 24.10. v 17 hod 

v divadle Karla Hynka Máchy a potrvá až do 

konce listopadu. Nezapomeňte se také podívat 

do litoměřického domku Na Vikárce, ve kterém 

Mácha bydlel, na stálou expozici věnovanou 

jeho krátkému životu a bohatému dílu.  

Více informací nejen o výstavě, ale i dalších 

atraktivitách Litoměřic najdete:

Navštivte výstavu 
MÁJ 21. STOLETÍ v Litoměřicích

„HYNKU! VILÉME!! JARMILO!!!“ TAKÉ SE VÁM OKAMŽITĚ VYBAVÍ MÁCHŮV MÁJ? 
NENÍ DIVU! VŠICHNI JSME SE VE ŠKOLE UČILI O JEDNOM Z NEJVĚTŠÍCH ČESKÝCH 
BÁSNÍKŮ A ZAKLADATELI ROMANTICKÉ POEZIE KARLU HYNKU MÁCHOVI. 

Informační centrum

Tel.: +420 416 916 440
E-mail: info@litomerice-info.cz
Skype: infoltm

www.litomerice-info.cz

•
KO

N
TA

K
T

TE
X

T:
 L

IT
O

M
ĚŘ

IC
E 

   
  F

O
TO

:  
JA

R
O

M
ÍR

 H
AN

ZL
ÍK

,  F
O

TO
ST

U
D

IO
 H

, S
.R

.O
.

Krásny máj uplynul, pohynul jarní květ (lokace: Holý vrch, České středo-

hoří)  Foto: Jaromír Hanzlík

S nimi se stromy k stromům vinou (lokace: Vícemil)  

Foto: Jaromír Hanzlík

I N Z E R C E

TTÝÝDDEENN  KKNNIIHHOOVVEENN             
21. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven 

 

2.    --    88..  řříjna   2201177  
  

Městská knihovna Mimoň,  Svébořická ul.  
 
 

 Nově přihlášení čtenáři v měsíci říjnu budou mít členství na rok 
ZDARMA, 

   dopoledne budou probíhat besedy pro děti z mimoňských MŠ a ZŠ, 
 v dětském oddělení bude připraven kvíz pro dvě věkové kategorie od 

6 – 10 let a od 11 – 15 let. Ten, kdo správně zodpoví otázky, získá malou 
odměnu. 

I N Z E R C E
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Dnešním dětem i těm, které vrcholově spor-

tují, podle odborníků nejvíce chybí spontán-

nost a radost z pohybu. “Některé se v podstatě 

začínají hýbat až v době školní docházky, kdy 

rodiče vnímají, že by dítě mělo mít nějakou 

pohybovou aktivitu, a tak ho přihlásí do 

nějakého kroužku. Pokud má sportující rodi-

če, je vedeno často k takové sportovní aktivitě, 

kterou provozují právě oni. Zpravidla se jedná 

o specializované sporty, které jsou většinou 

více zaměřeny na výkon, než na budování lás-

ky k pohybu,” říká Jitka Literová, manažerka 

celorepublikového projektu Děti na startu, 

který si klade za cíl vést nejmenší zábavnou 

formou k tomu, aby zvládly potřebné všeo-

becné pohybové dovednosti, jako je házení 

míčem, skákání snožmo nebo kotoul.

“Zní to triviálně, ale takové věci dnes děti 

vůbec neumí. Proto je ideální, když je rodi-

če vedou k pohybu co nejdříve, nejlépe už 

při cvičení kojenců a batolat pod odborným 

dohledem. Od čtyř let pak mohou začít dochá-

zet k nám na kurzy Dětí na startu. To, že se 

dítě dříve vůbec “nehýbalo”, poznáme často 

podle toho, že špatně chodí, běhá, má špat-

nou koordinaci pohybů,” podotýká Jitka Lite-

rová s tím, že v těchto případech je potřeba 

konzultace s fyzioterapeutem a velká spolu-

práce rodiny.

Sportovcem ve 4 letech? Ano, ale při 
všeobecné pohybové průpravě!
“Děti, s nimiž se setkávám ve své fyzioterape-

utické praxi, nejčastěji trpí výrazným plocho-

nožím a svalovými dysbalancemi, které jsou 

v lepším případě příčinou vadného držení těla, 

ale v některých případech stojí až za vznikem 

skolióz,” varuje fyzioterapeutka Andrea Haš-

ková, která spolupracuje s projektem Děti na 

startu, s tím, že dětem (potažmo jejich rodi-

čům) po prohlídce doporučí vhodnou pohybo-

vou aktivitu, ale vždy se jedná o všeobecnou 

pohybovou průpravu. 

Děti od čtyř let by podle ní měly mít standard-

ní vzorce pohybu. “Pokud je včas podchytíme, 

nedojdou do nebezpečných stadií dysbalancí, 

které jsou základem pro budoucí nemoci. Se 

svalovými dysbalancemi se nejčastěji setká-

váme u dětí v mladším školním věku – děti se 

dostanou do lavic, začíná posturální nároč-

nost (požadavek na vzpřímené držení těla), 

dlouhé hodiny sedí a také výšky lavic a židlí 

často nejsou pro všechny ideální. Řešením je 

stejnoměrné posilování a protahování svalů, 

a ne jejich asymetrické zatěžování, jak je tomu 

u sportů s jednostrannou zátěží,“ líčí zkuše-

nosti z vlastní praxe Andrea Hašková, která 

se často setkává právě s dětmi, které se věnují 

od raného dětství specializovaným sportům. 

Rodičům takových dětí by rozhodně doporu-

čila tuto aktivitiu kompenzovat vhodným cvi-

čením s  všeobecným zaměřením, jako jsou 

například právě Děti na startu.

“To je druhý nešvar dnešní doby. Obecně se 

předpokládá, že trenéři ve všech sportovních 

klubech by měli děti seznamovat s co nejvíce 

sportovními aktivitami zaměřenými na všeo-

becnou pohybovou přípravu. Bohužel tomu 

tak ale není. Typickým příkladem jsou napří-

klad hokejové přípravky, kam docházejí čtyř-

leté děti, aby se naučily bruslit. V jejich deseti 

letech s nimi ale maminky zpravidla chodí po 

doktorech, protože mají zničené nohy, nosí 

ortopedické vložky a trpí bolestmi zad,” varuje 

Jitka Literová.

Tlak na výkon ani soutěživost 
dětem neprospívá
Cílem všeobecné sportovní přípravy je, aby 

děti získaly obratnost, rychlost, sílu a hlavně, 

aby se naučily ovládat své tělo - uměly správně 

běhat, dělat kotrmelec, skákat, padat, nebály 

se míče – tedy zvládaly dovednosti, které tvoří 

nezbytný základ pro jakoukoliv sportovní čin-

nost.

“Na kurzech Dětí na startu se cvičí podle spe-

ciálně vytvořené metodiky, aby se děti naučily 

všechny důležité pohybové dovednosti. Cvi-

čí ve skupinách dle věku a svých aktuálních 

pohybových schopností a dovedností. Každá 

skupina se pod vedením vlastního trenéra zdo-

konaluje v jiné činnosti a děti postupně rozví-

její své pohybové schopnosti ve všech směrech 

- dostane se jim základů gymnastiky, atletiky, 

míčových her…, zkrátka všeho, čemu se pak 

případně budou chtít věnovat, až na to budou 

připraveny,” uzavírá Jitka Literová.

Děti na startu vedou děti k lásce k pohybu 

po celé České republice

V minulém školním roce se do projektu Děti 

na startu v celé České republice zapojilo 6 

159 dětí, které cvičí v téměř 200 střediscích, 

a ve všech krajích vznikají další a další, ať 

už v mateřských školkách, na základních 

školách nebo ve sportovních klubech. 

DĚTI NA STARTU VARUJÍ: 
Nechtějte mít doma malé Jágry, brzká sportovní
specializace může mít dalekosáhlé následky!
PLOCHONOŽÍ, SVALOVÉ DYSBALANCE, VADNÉ DRŽENÍ TĚLA - TO JSOU 
NÁSLEDKY, K JEJICHŽ VZNIKU ČASTO VEDE BRZKÁ SPORTOVNÍ SPECIALIZACE 
DĚTÍ. TY PODLE ODBORNÍKŮ POTŘEBUJÍ DO URČITÉHO VĚKU ČISTĚ 
VŠEOBECNOU POHYBOVOU PRŮPRAVU, PŘI KTERÉ SE NEPŘETĚŽUJÍ ŽÁDNÉ 
PARTIE TĚLA. RODIČE BY PODLE NICH NEMĚLI ZE SVÝCH DĚTÍ CHTÍT ZA 
KAŽDOU CENU VYCHOVAT NOVÉ JÁGRY NEBO KVITY, ALE MĚLI BY DBÁT NA 
TO, ABY JE POHYB BAVIL A ZÍSKALY K NĚMU LÁSKU NA CELÝ ŽIVOT.

Jitka Literová s dětmi na startu

  • • PRO DĚTIPRO DĚTI
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Více informací na

 WWW.DETINASTARTU.CZ
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Také RESTAURACE Star Lipno se pečlivě při-

pravuje na podzimní hosty. O přípravách, 

barevném vaření a šéfkuchaři si něco málo 

povíme. Kde se vzal kuchař zvyklý na městskou 

kuchyni na Lipně? Řadu let působil na zám-

ku Belcredi v Brně. V hotelu PUB v Karlových 

Varech připravoval pokrmy pro prezidenta 

republiky a Českou televizi. Jeho koníčkem je 

dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. Tyto 

výtvory byly ozdobou na řadě významných 

akcí, na fi remních večírcích, svatbách a dal-

ších společenských akcích. Rád vaří meziná-

rodní kuchyni v moderním pojetí. Pro hosty 

chystá spoustu příjemných novinek. „Kuchaře 

dělá srdce. Nejdůležitější je vařit s láskou,“ říká 

šéfkuchař Roman Zámek. 

Přijeďte tedy do HOTELU Star Lipno a nechte 

se hýčkat zdejší příjemnou rodinnou atmo-

sférou, krásou podzimní přírody a novinkami 

nabitým jídelním lístkem!

JE LIBO STAR MENU?
LÉTO POMALU BĚŽÍ DO FINÁLE, ALE SEZÓNA NA LIPNĚ ZDALEKA NEKONČÍ. 
PŘÍZNIVCI POKLIDU, BABÍHO LÉTA A PŘÍZNIVÝCH CEN SI MOHOU ZAČÍT 
BALIT ZAVAZADLA. LIPNO SE LOUČÍ S POSLEDNÍMI LETNÍMI HOSTY V HOTELU 
STAR LIPNO, KTEŘÍ PŘIJELI ZA ZÁBAVOU A UŽÍT SI DOVOLENOU PŘEDEVŠÍM 
S DĚTMI. LIPNO LÁKÁ MILOVNÍKY PROCHÁZEK, BAREV PODZIMU, HOUBAŘENÍ 
I RYBAŘENÍ.
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HOTEL Star Lipno

Tel.: +420 608 475 012
www.hotelstarlipno.cz•
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Pro návštěvníky jsou připraveny ochutnávky 

nejrůznějších specialit v místních hospůdkách 

a horských hotelích, rozesetých v 3,5 km dlou-

hém údolí Léskové. Mezi jednotlivými gastro 

zastávkami se mohou návštěvníci během ochut-

návek procházet po cyklostezce Bečva nebo se 

svézt vláčkem, koňským povozem a historickým 

autobusem, což akci dodává jedinečnou atmo-

sféru. Na jedné ze zastávek bude velký farmář-

ský trh, chystají i tradiční soutěž o nejlepší frgál 

a nejlepší klobásu, řemeslný jarmark, posezení 

s muzikami, barmanské večery a chybět nebu-

de ani zábava pro děti nebo populární frgálová 

manufaktura. 

Vstup je tradičně zdarma, což gastrofestivalu 

společně s pestrou nabídkou, programem pro 

celou rodinu a přírodní atmosférou přidává na 

oblibě. 

Každý rok je součástí i speciální doprovodný 

program pro náročné gurmány v podobě sobotní 

Michelinské galavečeře a nedělního Michelin-

ského oběda ve Spa hotelu Lanterna. K jejich 

přípravě pořadatelé vždy zvou uznávané kuchař-

ské osobnosti oceněné michelinskou hvězdou. 

„Letos přijede vyhlášený rakouský šéfkuchař 

Toni Mörwald, jenž vede michelinskou restau-

raci Le Ciel a v minulosti získal toto prestižní 

ocenění i v dalších rakouských podnicích. Toni 

Mörwald je jedním z nejznámějších a nejuznáva-

nějších rakouských šéfkuchařů. 

Více na www.karlovskygastrofestival.cz

KARLOVSKÝ GASTROFESTIVAL 
VALAŠSKÉ VELKÉ KARLOVICE NA ZAČÁTKU PODZIMU HOSTÍ DEVÁTÝ 
ROČNÍK POPULÁRNÍHO KARLOVSKÉHO GASTROFESTIVAL. NENECHEJTE SI 
7. A 8. ŘÍJNA UJÍT NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ GASTRONOMICKOU UDÁLOST 
S JEDINEČNOU ATMOSFÉROU UPROSTŘED KRÁSNÉ PŘÍRODY BESKYD, NAVÍC 
OPĚT SE SPECIÁLNÍM HOSTEM – TENTOKRÁT RAKOUSKÝM MICHELINSKÝM 
ŠÉFKUCHAŘEM TONIM MÖRWALDEM.
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Středověká krčma vznikne ve spolupráci 

s pražským Muzeem gastronomie, nabídne 

až šedesát míst a její hosty pobaví i ochotníci 

z Kočovného divadla Ad hoc představující taneč-

nice či šermíře a svým vystoupením tak dodají 

na dobové atmosféře, podobné té, jež předvádějí 

v Uličce chudiny. „Připraveny budou pokrmy 

poplatné receptům z doby Jana Lucemburské-

ho, té bude navíc přizpůsoben i styl stolování. 

Novou tvář letos dostane i královský pár. Krále 

opět ztvární známý herec Miroslav Hrabě, avšak 

partnerku, tedy představitelku Elišky Pře-

myslovny bude mít novou. Rozhazování pamět-

ních mincí se stalo velmi oblíbeným zpestřením 

průvodu. Ta letošní ponese motiv Louckého 

kláštera, který se v tomto roce stal národní kul-

turní památkou. Pro letošní rok je připraveno 

deset tisíc kusů mincí ve stříbrném provede-

ní a sto kusů v provedení zlatém. Zlatá mince 

opravňuje jejich držitele k výměně za perma-

nentku na vinobraní v příštím roce. 

Návštěvníci vinobraní se mohou těšit na rytíř-

ské turnaje, uličku chudiny, netradiční ochut-

návku Víno všemi smysly nebo středověkou 

hudbu v ulicích. Z programu hudebních scén 

na Masarykově a Horním náměstí namátkou 

uveďme jména jako  Michal Hrůza, Bohouš 

Josef a Burma Jones, Yo Yo Band, Mňága 

a Žďorp, Vašo Patejdl, Rybičky 48, Ewa Farna či 

Vojtěch Dyk & B-SIDE BAND. 

Změn dozná i podoba programu v hradebním 

příkopu, na scéně určené dětem. „Děti se letos 

mohou těšit na interaktivní zábavu lovení dra-

ků. Pod mottem ‚Hrad dračího jezdce‘ projdou 

přibližně patnáct stanovišť a na jejich konci se 

s drakem setkají,“ přibližuje nový koncept zába-

vy Jana Alexová z produkce Znojemské Besedy. 

Více informací na 

WWW.ZNOJEMSKEVINOBRANI.CZ 

ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ 
ZVE DO STŘEDOVĚKÉ KRČMY  
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ, KTERÉ SE LETOS KONÁ OD 15. DO 
17. ZÁŘÍ., PŘINESE NOVINKU V PODOBĚ STŘEDOVĚKÉ KRČMY SITUOVANÉ 
DO AREÁLU NÁDVOŘÍ ZNOJEMSKÉHO HRADU. TA SE TAK STANE JIŽ ŠESTOU 
HISTORICKOU SCÉNOU Z CELKOVÝCH TŘINÁCTI, NA KTERÝCH BUDE PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY VINOBRANÍ PŘIPRAVEN POUTAVÝ PROGRAM.
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Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje nová představitelka 
Elišky Přemyslovny?

Své odpovědi posílejte do 10. 9. na adresu 
redakce:  Perucká 7, 120 00 Praha 2  nebo na 
info@czech-tim.cz
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Objevte jedinečnou obrázkovou cestu 
v Beskydech
„Ahoj děti, jmenuji se teta Pepinka a chtěla bych 

vás pozvat do krásné krajiny Beskyd, do okolí 

Starých Hamer. Zvu vás do pohádkového místa, 

kde se projdete po cestičce, která je vyzdobená 

barevnými obrázky s verši a moudrými ponau-

čeními, po níž chodily kdysi dávno děti do ško-

ly…..“ 

Tak takto začíná putování po původní cestič-

ce dětí z Javořinky do školy, kterou pro radost 

dětí, aby jejich každodenní dlouhá cesta byla 

příjemnější, ozdobila paní Josefa Tomášková, 

známá jako Pepinka. Ta svými pestrými obráz-

ky připevněnými na vysokých smrcích ozdobila 

cestičku, rozmístila posezení a vyrobila dřevěné 

stříšky nad křišťálové studánky, zvoničku i ori-

entační mapu. Vše doplnila o verše a moudrá 

poučení. 

Projděte si trasu se 12 malovanými obrázky, 

v jejíž průběhu čekají na vaše děti drobné úkoly. 

Jejich řešení si zapíší do karty, kterou je možné 

si vyzvednout v turistickém informačním cen-

tru v Ostravici. Vyplněnou kartu pak můžete 

nechat ve stejném turistickém informačním 

centru, kde na ně čekají za správné odpovědi 

zajímavé odměny. 

Poznejte tak malebná zákoutí a krásnou pří-

rodu Beskyd a přitom se naučte více o lesních 

zvířatech, proč je les důležitý nebo že odpadky 

do lesa nepatří.

Vydejte se po medvědích tlapkách
Značky žlutého, oranžového, fi alového, zeleného 

a modrého medvídka zavedou vás i vaše děti po 

nenáročných trasách do nejhezčích koutů obcí 

Čeladná, Malenovice a Ostravice. Zažijte ty nej-

krásnější výhledy, objevte ty nejlepší občerstvo-

vací stanice, po kterých vás provedou maskoti 

jednotlivých tras – medvěd, jezevec, krkavec, 

liška a zajíc a zaručeně vám prozradí poučné 

informace z jejich života. 

Domýšlejte si na trase příběhy dle vlastní fan-

tazie, například o Ondrášovi, pánovi Lysé hory, 

který v masívu Lysé hory ukryl svůj poklad, 

vydejte se po stopách slezského barda Petra 

Bezruče, které vás dovedou k jeho srubu nebo 

chráněným peřejím či si připomeňte příchod 

Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu díky roube-

né kapličce u vodního pramene v Čeladné.

Nenechte si ujít jedinečné Beskydy! 

Další tipy na výlety pro děti najdete na 

WWW.BESKYDYPORTAL.CZ

VYRAZTE S DĚTMIVYRAZTE S DĚTMI NA PODZIMNÍ 
TOULKY BESKYDAMI
PRÁZDNINY SICE SKONČILY, ALE BABÍ LÉTO JE 
STÁLE TADY. KRÁSNĚ ZBARVENÁ PODZIMNÍ 
PŘÍRODA A HŘEJIVÉ DOTEKY SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ TAK STÁLE LÁKAJÍ 
RODIČE S DĚTMI VEN DO PŘÍRODY. VYDEJTE SE PROTO DO BESKYD A POZNEJTE 
ŽIVOT MÍSTNÍCH „DOMORODCŮ“. 

TIM V REGIONECH TIM V REGIONECH •

TETE
X

T 
A

 F
O

TO
:  

D
M

 T
O

 B
ES

KY
DY

-V
AL

AŠ
SK

O
, O

.P
.S

.



• TIM V REGIONECH

22 září–říjen 2017

TE
X

T:
D

O
M

IN
IK

A 
U

H
R

O
VÁ

   
   

FO
TO

: 
VI

N
AŘ

SK
Ý 

FO
N

D
/S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

Vinobraní bylo dřív oslavou úrody, a konalo 

se tedy i několikrát do roka. Dnes se pořádá 

při sklizni révy a je spojená s bohatým kul-

turním programem. Nedílnou součástí jsou 

různé trhy, průvody, rytířské a ohňové show, 

cimbálová muzika, dechová hudba, vystoupe-

ní známých umělců a mnoho dalšího. Vše ale 

spojuje víno a k tomu vybrané jídlo, protože 

když se pije, tak na sebe hlad nenechá dlouho 

čekat. Součástí vinobraní jsou také degustace 

vynikajících vín z různých vinařských oblastí. 

Těšit se můžete nejen na ta nejlepší moravská 

a česká vína, ale také na burčák, který k této 

slavnosti neodmyslitelně patří a nenajdete ho

v takové míře nikde jinde ve světě! Jedná se

o částečně zkvašený mošt z vinných hroznů, 

který vzniká několik dní po začátku kvašení,

a proto je to čistě sezónní produkt. 

Vinobraní se konají takřka v každé vinařské 

obci nebo vesničce. Každé vinobraní je trochu 

jiné a něčím zvláštní. Liší se velikostí, progra-

mem, délkou trvání a samozřejmě hlavně také 

vínem. Díky neustále se vzrůstající populari-

tě těchto akcí se každý pořadatel snaží přijít

s něčím zvláštním a vymyslet něco speciál-

ního, čím zaujmout. Můžete si ale být jisti, že 

vždy dostanete jen to dobré, protože pro vina-

ře je to hlavní událost roku a chtějí se předvést.

Na Moravě mezi nejvýznamnější vinobraní pat-

ří určitě Znojemské a Pálavské v Mikulově, dále 

pak určitě stojí za zmínku třeba ve Velkých Pav-

lovicích, Valticích, Lednici, Moravské Nové Vsi, 

Bzenci, Prušánkách a na mnohých dalších mís-

tech. V Čechách můžete zavítat třeba na Karlštejn, 

do Mělníka, Litoměřic, Roudnice nad Labem, ale

i v Praze, třeba do Troji nebo do oblíbené Grébovky.

8. - 10. září, Mikulov
Pálavské vinobraní je tradiční festival vín,

gastronomie a kultury s prestižní vinařskou sou-

těží a exkluzivním uměleckým programem. Pat-

ří mezi nejznámější a nejvíce navštěvované vino-

braní u nás. Oblibu si získalo nejen mezi lidmi 

žijícími v okolí, ale sjíždějí se sem návštěvníci

z celé republiky a často i ze zahraničí. Všichni 

zde chtějí nejenom ochutnat dobrá vína, ale 

strávit příjemné chvíle v krásném historickém 

městě s bohatým kulturním doprovodem. Sou-

částí programu jsou koncerty hvězd české i slo-

venské hudební scény, stánky s vínem, burčá-

kem a gastronomickými specialitami, pochod-

ňová show, průvod královské družiny, spousta 

krojů, řemeslná tržnice, národopisné soubory, 

cimbálová muzika i dechová hudba. Jako ka-

ždý rok, a letos již po 70., proběhne vinobraní 

o druhém zářijovém víkendu a hostit jej bude 

tradičně město Mikulov. K ochutnání bude více 

než 500 vzorků bílých, růžových a červených 

vín z mikulovské vinařské podoblasti, a to už je 

opravdu slušný počet. Po celou dobu vinobra-

ní bude v hlavním sále zámku probíhat veřejná 

ochutnávka vín z Národní soutěže vín mikulov-

ské vinařské podoblasti. V rámci vinobraní se 

také koná Mistrovství ČR v rozeznávání vůní. 

www.palavske-vinobrani.cz

9. - 10. září, Uherské Hradiště
Zavítejte do kraje lahodného vína, folkloru, 

lidových tradic, řemeslného umu, radosti

a dobrých lidí. Slovácké slavnosti vína a ote-

vřených památek jsou jedinečnou akcí, kde 

se po dva zářijové dny snoubí temperament 

lidových tradic a kultury, pestrost slováckých 

krojů a muziky s živelností a spontánní at-

mosférou. Královské město Uherské Hradi-

ště - srdce Slovácka - nabízí neopakovatelný 

zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu 

vinařských tradic, lidové písně a tance. Slav-

nosti nejsou jen „obyčejným“ folklorním festi-

valem, ale skutečnou reprezentativní národo-

pisnou slavností více než šedesáti měst a obcí 

z celého regionu Slovácka.  

www.slavnostivinauh.cz/program

KAM VYRAZIT NA VINOBRANÍ?
LÉTO POMALU KONČÍ A PŘICHÁZÍ ZÁŘÍ, MĚSÍC ZASLÍBENÝ HROZNŮM A VÍNU. 
VINOBRANÍ, TENTO NEJVĚTŠÍ A NEJOČEKÁVANĚJŠÍ VINAŘSKÝ SVÁTEK, SI ZÍS-
KAL OBLIBU NEJEN MEZI MILOVNÍKY VÍNA, ALE I U LIDÍ, KTEŘÍ SE RÁDI BAVÍ, 
UŽÍVAJÍ SI, NEBO JEN POZNÁVAJÍ NĚCO NOVÉHO. VÍNO A BURČÁK TEČOU 
PROUDEM, VŠUDE SE ZPÍVÁ, TANCUJE, PODÁVAJÍ SE NEJRŮZNĚJŠÍ DOBROTY 
A PANUJE DOBRÁ NÁLADA AŽ DO VEČERNÍCH HODIN, NĚKDY I DO RÁNA. NE-
VÁHEJTE A VYDEJTE SE SLAVIT!
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15. - 16. září, Velké Pavlovice
Do Velkých Pavlovic, jedné z nejznámějších 

vinařských obcí v České republice, můžete 

samozřejmě také vyrazit na vinobraní a urči-

tě neuděláte chybu. Akce je to sice menší než

v Mikulově a Znojmě, ale právě v tom je její 

kouzlo. Téměř až rodinná atmosféra, navíc

v malebné vinařské obci, slibuje nevšední 

zážitky. Připraven pro vás bude bohatý a zají-

mavý program odvíjející se v duchu lidových 

tradic. K tomu ochutnávky vín a burčáků

a spousta zábavy a dobré nálady. Za zhlédnutí

rozhodně stojí také slavnostní krojovaný

průvod, který projde městem nebo zarážení 

hory, lidová scénka ztvárňující tradiční vi-

nařský obřad. Ve večerních hodinách ne-

bude chybět ani taneční zábava za dopro-

vodu cimbálové muziky a dechové hudby.

www.velke-pavlovice.cz/velkopavlovicke-vi-

nobrani-2017

15. - 17. září, Znojmo
Znojemské historické vinobraní je největší

a spolu s Pálavským vinobraním zároveň nej-

známější svátek vína v naší republice. Každo-

ročně se sem sjíždějí desetitisíce návštěvníků, 

kteří si tuto velkolepou akci nechtějí nechat 

ujít. Čeká je tu velkolepá historická slavnost, 

rytířské turnaje, historické tržnice s ukázka-

mi řemesel, vojenská ležení, ulička chudiny

a bohatý kulturní program, který proběhne na 

několika místech. Na každém náměstí se něco 

děje a téměř všude lze ochutnat něco dobrého 

a zažít a vidět něco zajímavého. Návštěvníci se 

budou moci zastavit nejen na hlavních scé-

nách na Masarykově a Horním náměstí, kde se 

mohou těšit na hvězdné umělce. Mohou zavítat 

i na Vinný trh, do uličky chudiny nebo k rotun-

dě sv. Kateřiny, kde se koná festival VOC vín. 

Základním pilířem historického programu je 

unikátní průvod krále Jana Lucemburského, 

který je lákadlem pro milovníky výpravných 

historických slavností. Jde o monumentální di-

vadlo za účasti více než 450 kostýmovaných po-

stav. V pátek tradičně za svitu pochodní projde 

městem průvod, zakončený ohňovou show na 

hlavní tribuně. Sobotní odpolední průvod gradu-

je historickou scénou. Víno a burčák je k dostání 

nejenom u stánků a na různých degustacích, ale 

budou otevřeny také desítky mázhauzů, kde rádi 

nalejí každému, kdo má na něco chuť. 

www.znojemskevinobrani.cz

15. - 17. září, Mělník
Vinobraní ale není jen doménou Moravy

a nemusíte za ním cestovat výhradně tam. I na 

území Čech se koná několik zajímavých akcí. 

Navštívit kolébku vinařské tradice v Čechách 

a vychutnat si atmosféru tradičních slavností 

vína i krásného historického města na souto-

ku Labe a Vltavy můžete v Mělníku. V průběhu 

tří víkendových dnů vystoupí na dvou hudeb-

ních scénách řada kapel a souborů a k dostání 

bude víno i burčák vyhlášených mělnických

i okolních vinařství z regionu a oblíbené gas-

tronomické speciality. Dobová scéna na ná-

dvoří zámku Mělník vás přenese do různých 

období a stylů. Pro rodiny s dětmi je připra-

vena dětská scéna s bohatým hudebním i di-

vadelním programem a výtvarnými dílnami. 

Vyvrcholením bohatého sobotního programu 

bude průvod Karla IV., který bude tradičně za-

končen ohňostrojem. K vinobraní na Mělníku 

patří již tradičně také zóna s pouťovými atrak-

cemi a během slavností můžete obdivovat také 

památky a zajímavosti města. 

www.vinobranimelnik.cz

30. září - 1. října, Karlštejn
Na přelomu září a října a opět v Čechách se 

koná již XXI. ročník velmi populárního Karl-

štejnského vinobraní. Karlštejn, náš možná 

nejznámější hrad, je neodmyslitelně spjat

s císařem a králem Karlem IV. a v tomto du-

chu se nese celé vinobraní. Bohatý historický 

program, gotické odívání, výuka historických 

tanců, souboje šermířů a mnoho dalších vy-

stoupení přenese návštěvníky do doby dávno 

minulé. K tomu samozřejmě nebudou chybět 

ochutnávky vín a burčáků a mnohé gastrono-

mické speciality. Vrcholem programu je pak 

průvod Karla IV. s chotí Eliškou Pomořanskou 

a družinou královských dvořanů. I letos vyjede 

na vinobraní mimořádná vlaková souprava, taže-

ná parní lokomotivou, takže se návštěvníci bu-

dou moci dopravit tímto mimořádným strojem 

a dopřát si nevšední zážitek.

www.karlstejnske-vinobrani.cz

Více informací o vinobraní a našich vínech: 

www.wineofczechrepublic.cz

Dominika Uhrová
Omnimedia, s.r.o.

E-mail: d.uhrova@omnimedia.cz 
Tel.: +420 774 530 255
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 „Mléko starců“, jak je burčák také někdy na-

zýván, patří k našim unikátům. Najdeme ho 

ještě v omezené míře v Rakousku pod názvem 

Sturm, v Německu jako Junger nebo Neuer 

Wein (mladé nebo nové víno) a na Slovensku. 

Nikde se ale nestal natolik srdcovou záležitostí 

jako na Moravě a v Čechách. 

Přitom jde o jeden z nejpřírodnějších nápo-

jů vůbec. Stačí se mu příliš neplést do cesty

a nechat přírodu, aby dělala to, co u mí nejlé-

pe. Čerstvě vylisovaný vinný mošt po několi-

ka dnech zkvasí na mírně alkoholický sladký 

nápoj, který se pije během poměrně krátkého 

období. Právě v tomto období obsahuje ideální 

poměr ještě neprokvašeného přírodního cukru

a alkoholu. Díky vysokému obsahu kvasinek je 

zaručena přítomnost vitamínu B, díky čemuž 

je burčák nejen chutný, ale i zdraví prospěšný. 

Blahodárně působí především na vlasy, nehty, 

pokožku, ale i na nervovou soustavu.  

Správně vyrobený a skladovaný burčák stále 

kvasí, takže jsou v lahvi nebo sklence dobře 

pozorovatelné drobné perličky uvolňujícího se 

oxidu uhličitého. Burčák by měl mít okrovou 

barvu, může mít i mírně nahnědlé tóny. Neměl 

by však být příliš kalný, větší množství kalu 

se totiž objevuje při pozdějších fázích kvaše-

ní. Tehdy bývá burčák alkoholičtější a už není 

tak sladký, svěží a chutný. Od poctivého vinaře 

bývá už v počátku velmi dobře cítit po odrůdě, 

z které byl vyroben. V jeho vůni by neměla být 

ani stopa po zápachu hniloby nebo zatuchliny, 

které svědčí o chybách v procesu výroby! Jest-

liže bude burčák trochu cítit po droždí, nejde

o vadu, ale o důkaz činnosti kvasinek. I přes 

kvasinky by však měl mít stále svěží chuť

a vůni. Na trhu se nejčastěji setkáváme s bur-

čákem vyrobeným z bílých hroznů, existuje ale 

také červený burčák z modrých hroznů, který 

si, ač méně běžný, našel také řadu příznivců. 

Důležitým bodem ve výběru správného burčá-

ku je místo nákupu. Stánky u hlavních silnič-

ních tahů nejsou nejlepší volbou. Ano, můžete 

zde sice narazit na dobrý burčák, ale je to spíše 

náhoda. Burčák vyžaduje chladnější a temněj-

ší prostředí, což bývá u silnice jen málokdy. Na-

víc nemáte jistotu z čeho, ani jak byl vyroben. 

Ideální je tedy zajít do vinotéky nebo přímo

k vinaři. Nejlepší je burčák vypít ihned po za-

koupení nebo následující den, ale v lednici 

vám také chvíli vydrží.

Burčák může být i trochu nebezpečný, ale ne-

bojte se. Pokud úplně nedotáhnete uzávěr láh-

ve, nehrozí, že si uvolňující oxid uhličitý najde

z přetlakované nádoby svou vlastní cestu. Nech-

te tedy lahve povolené, ať může oxid unikat. 

Říká se, že bychom burčáku měli vypít tolik, 

kolik máme v těle krve, ale určitě záleží na 

každém, kolik zvládne a kdy má dost, proto-

že nic se nemá přehánět.

Jako vše, tak i burčák má svá pravidla a nále-

žitosti. Musí být vyroben pouze z hroznů vy-

pěstovaných a zpracovaných v České republice

a může se prodávat pouze od 1. srpna do 30. lis-

topadu. Nesmí být prodejci ředěný vodou a při 

prodeji musí být spotřebitel informován o tom, 

že se jedná o burčák a kdo je jeho výrobcem.

Jestliže máte rádi sladkou a svěží chuť bur-

čáku a toužíte ochutnat ten letošní, vydejte se 

nejen na jižní Moravu, ale i do Čech. Vinaři si 

pro vás připravili nespočet akcí, kde ho bude-

te mít šanci ochutnat. 

www.wineofczechrepublic.cz

ČAS BURČÁKU JE TADY!
SEZONA OBLÍBENÉHO BURČÁKU JE TADY! UŽ V PRŮBĚHU SRPNA BUDE TOLIK 
OČEKÁVANÝ A OBLÍBENÝ MOK K SEHNÁNÍ. VYBÍREJTE JEJ PEČLIVĚ A JEŠTĚ PEČ-
LIVĚJI JEJ UCHOVÁVEJTE. JEDINĚ TAK SI NA NĚM DOOPRAVDY POCHUTNÁTE.

Dominika Uhrová
Omnimedia, s.r.o.

E-mail: d.uhrova@omnimedia.cz 
Tel.: +420 774 530 255
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Druhý ročník LEDNICKO/VALTICKÉHO 

HUDEBNÍHO FESTIVALU 2017 proběhne letos 

od 30. září do 14. října, a vdechne tak život 

nádherným stavbám Lednicko-valtického areálu.

Záměrem zakladatele a ředitele festivalu, 

houslisty Jiřího Partyky, je navázat na odkaz 

rodu Liechtensteinů, který v tomto čase 

pořádal tradiční slavnosti a hony a zval při té 

příležitosti na svá panství hudební soubory

z Vídně a Brna. Autorem několika staveb v areálu 

byl geniální architekt rodu Liechtensteinů 

Josef Hardtmuth – současník, obdivovatel

a později i donátor Wolfganga Amadea Mozarta 

a Franze Schuberta. Poctu těmto skladatelům 

během osmi koncertů složí špičkové soubory 

jako PhilHarmonia Octet Prague, Janáčkův 

komorní orchestr, Barocco sempre giovane,

s nimiž vystoupí mladí sólisté: Kateřina 

Javůrková – lesní roh, Jan Mráček – housle 

nebo Patricia Janečková – soprán. Festival 

zahájí světoznámý Pavel Haas Quartet

a ukončí ho Filharmonie Bohuslava Martinů

pod taktovkou Vojtěcha Spurného s vynikajícím

violoncellistou Jiřím Bártou.

Významnou historickou postavou jiho-

moravského regionu byl kapelník dechového 

souboru knížete Liechtensteina, Josef 

Triebensee, jenž objednával z Vídně nemalé 

množství komorních skladeb a oper pro 

tehdejšího majitele panství Aloise I. Na 

objednávku pro tohoto milovníka umění 

zkomponoval jeden ze svých opusů i Wolfgang 

Amadeus Mozart, a to v rekordním čase 48 

hodin. Serenáda c moll zazní v neděli 1. října

v Dianině chrámu během koncertní Pocty Alosi 

I. Liechtensteinovi. Dianin chrám přezdívaný 

Rendez-vous vznikl v letech 1810–1813 podle 

plánů architekta a knížecího stavebního 

ředitele Josefa Hardtmutha. Reliéfní výzdoba 

odkazuje na antickou mytologii. Jednotlivé 

příběhy mají společný atribut, a to bohyni lovu 

Dianu, potažmo i jejího bratra – boha slunce 

Apolla. Tato romantická stavba parafrázuje 

římské triumfální oblouky a původně sloužila 

k letním a podzimním loveckým slavnostem, 

koncert v rámci Lednicko/Valtického hudebního 

festivalu je výjimečnou příležitostí k návštěvě 

jejího interiéru.

Ředitel festivalu Jiří Partyka by chtěl kvalitně 

obsazené koncerty nabízet návštěvníkům 

festivalu každý rok v říjnu. Rád by opět

z Lednicko-valtického areálu udělal kulturní 

centrum regionu tak, jak tomu bylo

v minulosti. První ročník festivalu v loňském 

roce představovaly dva koncerty, které 

navštívilo tisíc diváků, po skončení pořadatelé 

obdrželi mnoho pochvalných ohlasů.

Jiří Partyka v současné chvíli již plánuje třetí 

ročník festivalu, chtěl by se zaměřit na skladby 

vídeňského klasicismu, které zněly ve Valticích 

a Lednici na začátku 18. století. Návštěvníci 

tohoto podmanivého regionu se tedy mají nač 

těšit i do budoucna.

Vstupenky na festival lze pořídit na:

www.lvhf.cz nebo v síti Ticketportal.

LEDNICKO - VALTICKÝ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 2017 
SEZONA OBLÍBENÉHO BURČÁKU JE TADY! UŽ V PRŮBĚHU SRPNA BUDE TOLIK 
OČEKÁVANÝ A OBLÍBENÝ MOK K SEHNÁNÍ. VYBÍREJTE JEJ PEČLIVĚ A JEŠTĚ 
PEČLIVĚJI JEJ UCHOVÁVEJTE. JEDINĚ TAK SI NA NĚM DOOPRAVDY POCHUTNÁTE.

Jiří Partyka

Pavel Haas Quartet

barokní divadlo

Dianin chrám, foto: Martin Tiso 

foto: Jan Miklín 

Lednice, jízdárna

Valtice, jízdárna
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Černá věž v Klatovech
Černá věž stojící v Klatovech 

na náměstí je zdaleka vidi-

telnou dominantou města. 

Nachází se v jihozápadním 

rohu náměstí. Stavbu věže 

zadalo tehdy prosperující 

královské město roku 1547 

italskému staviteli Antoniu de Salovi. Byla 

postavena 1547-1555 pro signalizaci nebezpe-

čí požárů a nepřátelských vojsk. Vlivem mno-

ha požárů získala věž tmavočerné zbarvení, 

proto nese jméno Černá věž. Legenda praví, že 

z míst pod Vodojemem byl postaven dřevěný 

most vedoucí nad střechami domů až ke stav-

bě věže. 

V roce 1855 byla věž osazena hodinami, které 

zhotovil klatovský mechanik Jan Bošek. Velká 

ručička těchto hodin měří 2 metry, ručičky 

a číslice jsou pozlaceny. K ochozu vede 226 

schodů. Je odtud krásný pohled nejen na 

město, ale i na překrásné panorama Šuma-

vy. Pokud je velmi dobrá viditelnost, lze vidět 

i vrcholky Alp.

Otevírací hodiny: 9–12 hod., 13–17 hod.

Věž ve Slavonicích 
Věž vytváří z daleka viditelnou dominantu měs-

ta. S její výstavbou bylo započato v roce 1503 

a dokončena byla až po 46 letech pod vedení 

mistra Michala na místě bývalé sakristie kos-

tela. Celková výška věže je 56,5 m. Na ochoz, 

který najdete 35 m nad zemí, vede celkem 175 

schodů. Stavba byla provedena za přispění 

cechu soukenického a stala se významnou 

dominantou města. Barokní přilbová střecha 

pak pochází z doby po požáru v roce 1750. 

Městská věž dokončena r. 1549,  výška ocho-

zu 33, 59 m, celková výška 56,51 m, v šestém 

patře byl byt hlásného.Po roce 1989 byla opra-

vena a zpřístupněna veřejnosti. Překvapí vás 

jedinečný rozhled na celé Slavonicko a rakous-

ké příhraničí.

Otevírací hodiny: květen–září po telefonické 

domluvě, červen–srpen denně 9–17 hod.

Renesanční věž 
v Dačicích 
Dominanta města – renesanč-

ní věž kostela sv. Vavřince 

je chloubou dačických rene-

sančních staveb. Mohutná, 51 

m vysoká, sedmiposchoďová 

věž je ukázkou severoitalské stavitelské práce. 

Byla postavena v letech 1586–1592 nákladem 

obce a Oldřicha Krajíře z Krajku pod vedením 

stavitelského mistra Francesca Garofa de 

Bissone, jehož náhrobní kámen byl nalezen 

v přístěnku věže. Věž zdobí typické sgrafi tové 

kvádrování, kamenná deska s erbem Krajířů 

a českým veršovaným nápisem o zakládání 

a stavbě věže, nápis se jmény členů městské 

rady i kamenný reliéfní znak města pochá-

zí z roku 1592. Na věži je uchován i nejstarší 

zvon sv. Vavřince z roku 1483. 

Vstupné: dospělí 25 Kč, děti od 6 let/studenti/

senioři 15 Kč. Pokladna se nachází v nejvyšším 

patře budovy!

Otevírací hodiny – září

pondělí–sobota 10-13, 14-17, ne 13-17 

Tel.: 776 226 148

V současné době jsou na věži umístěné tři 

zvony. Největší a nejstarší je zvon sv. Vavřince 

(480 kg) pocházející z roku 1483. 

Radniční věž v Třeboni

Radniční věž v Třeboni stojí na hlavním, tedy 

Masarykově náměstí v samotném centru měs-

ta. Byla přistavěna k radnici v roce 1638, aby 

mohl věžný z ochozu sledovat, zda někde neho-

ří. Z věže je nádherný výhled do pavlačí měst-

ských domů, které běžně neuvidíte.

Otevírací hodiny: v letním období: pondělí 

–pátek 9–17, sobota 9–12, případně po domlu-

vě na infocentru (vzdálené cca dvacet metrů) 

zapůjčí klíče

Vstupné: 20 Kč

Kontakt: info@itrebon.cz, www.itrebon.cz

KRÁSA VĚŽÍ NA PODZIM
PODZIM PŘINÁŠÍ PRŮZRAČNÝ VZDUCH NEJEN, ŽE SE PŘI VYCHÁZKÁCH DO 
PŘÍRODY KRÁSNĚ DÝCHÁ, ALE POZNÁME I VELMI DOBROU VIDITELNOST. 
VYDEJTE SE PO VĚŽÍCH, KTERÉ JSOU CHLOUBOU SVÉHO MĚSTA. NASKYTNOU 
SE VÁM NEJEN DALEKÉ VÝHLEDY, ALE I SKRYTÉ POHLEDY DO MALÝCH 
DVOREČKŮ, PAVLAČÍ A ZAPOMENUTÝCH ZÁKOUTÍ.
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Náměstí v Klatovech s Černou věží

Věž ve Slavonicích

 Masarykovo náměsí v Třeboni s Radniční věží
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KONEC PRÁZDNIN V KLÁŠTEŘE 
ČESKÝ KRUMLOV

Rádi byste se s letošními prázdninami rozlou-

čili opravdu nevšedním zážitkem? Vypravte se 

v sobotu 2. září do areálu unikátního trojkláš-

teří v historickém centru Českého Krumlova 

na akci Konec prázdnin v klášteře! Na kláš-

terním dvoře se při této příležitosti od 10 do 18 

hod. otevře mnoho řemeslných dílen, ve kte-

rých se můžete od hrnčíře, brašnáře, sedláře, 

knihaře, kováře, pekařky, valchářky či sklářky 

naučit dovednostem našich předků a vlastno-

ručně vytvořit tradiční řemeslný výrobek. Ře-

mesla na klášterním dvoře zaručeně baví děti 

i dospělé. Na nádvoří klarisek v 15 hod. všem, 

kdo mají rádi veselé pohádky, zahraje Divadlo 

NAVĚTVI o dvou malých domácích skřítcích

a jejich velkém dobrodružství Kouzla skřítků.

Vstup na představení je zdarma.

Každoroční oblíbená celonárodní akce Dny ev-

ropského dědictví v Klášterech Český Krum-

lov 9. září nabídne veřejnosti volně přístupný 

přednáškový cyklus a komentované prohlíd-

ky s renomovanými českými odborníky.

Poslední zářijový víkend bude v Českém Krum-

lově tradičně patřit oslavám svatého Václava, 

patrona české země, pivovarníků a vinařů. 

Během Svatováclavské slavnosti bude 29. 

a 30. září rušno také v českokrumlovských 

klášterech – přímo na klášterním dvoře se 

bude tančit! V pátek i v sobotu tady vystoupí 

účastníci Mezinárodního folklórního festiva-

lu. V Kavárničce U klarisek budou od 28. září 

do 1. října k ochutnání neodolatelné domácí 

dobroty ze švestek – švestkové knedlíky, ko-

láče, povidlové buchty, švestkové pivo… Pro-

cházka řemeslnou uličkou v Klášteře klarisek 

30. září láká ukázkami tradičních řemesel

s možností výroby vlastního kousku. Od 15 

hod. si Českokrumlovská scéna připravila pro 

děti i dospělé čtyři pohádky z Fimfára Jana 

Wericha. Vstup na představení je zdarma.

V 18 hod. se uskuteční slavnostní dernisáž 

úspěšné výstavy známé české malířky a herečky 

Emmy Srncové EMMA 75. Poslední příležitost

zhlédnout v českokrumlovských klášterech 

svět očima Emmy se naskytne od 19 do

23 hod. v rámci Noci otevřených muzeí

a galerií. Vstup je zdarma. 

Další informace v Návštěvnickém centru Kláš-

terů Český Krumlov a na www.klasteryck.cz
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Historické centrum Tábora s několika náměs-

tími, křivolakými uličkami i bohatou zelení za 

městskými hradbami ožívá na tři dny dávnou 

historií první poloviny 15. století. Časem, kdy se 

vlády nad městem ujal husitský vojevůdce Jan 

Žižka z Trocnova. 

Programový „jídelníček“ je nepřeberný – ohňo-

stroj; průvody v historických kostýmech; stře-

dověký jarmark; žebrácká ulička; koncerty 

duchovní, středověké, ale i současné hudby; 

vystoupení skupin historického šermu; rytíř-

ský turnaj na koních; divadla pod širým nebem; 

výstavy; hry a soutěže pro děti. Vstupenky je 

možné zakoupit on-line.

Letos vystoupí MIG 21, LENNY, Bratři Ebenové, 

Vypsaná fi Xa, Circus Brothers, Lenka Dusilová 

a mnoho dalších. 

www.taborskasetkani.eu

www.facebook.com/taborskasetkani/

MÁTE RÁDI ATMOSFÉRU 
STŘEDOVĚKU? 
LÁKÁ VÁS TRADIČNÍ HUDBA, ZPĚV A VESELENÍ POD ŠIRÝM NEBEM? PAK SI 
NENECHTE UJÍT DALŠÍ 26. ROČNÍK FESTIVALU TÁBORSKÁ SETKÁNÍ. LETOŠNÍ 
JE VĚNOVÁN VÝROČÍ POVÝŠENÍ MĚSTA TÁBORA NA MĚSTO KRÁLOVSKÉ, OD 
KTERÉHO LETOS UPLYNULO 580 LET! KRÁL ZIKMUND LUCEMBURSKÝ POVÝŠIL 
HRADIŠTĚ HORY TÁBOR 25. LEDNA 1437 NA KRÁLOVSKÉ MĚSTO A UDĚLIL 
MĚSTU PRÁVA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO A ZNAK.
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Pouť je neodmyslitelně spjata s třebovskou 

pochoutkou zvanou jabkance, což jsou sladké 

bramborové placky plněné tvarohem, sypané 

cukrem a zalité máslem. O jejich oblíbenosti 

každoročně svědčí dlouhé zástupy zájemců. 

Stejně jako v minulých letech budou jabkance 

v prodeji již od rána před chalupou v ulici 

U Kostelíčka. O zábavu pro čekající se se svými 

písničkami a scénkami postarají tradičně umělci 

z řad místních ochotníků. Hlavní program pouti 

začíná odpoledne. Pořadatelem Jabkancové 

pouti je Spolek od sv. Kateřiny. 

22.–24. 9. 2017 přiláká do České Třebové 

milovníky vína Českotřebovské vinobraní. 

Připraven je bohatý doprovodný program, 

vystoupí Walda gang, Olga Lounová, Petra 

Černocká a další. Kromě vinařů a prodejců 

burčáku se na Starém náměstí představí také pět 

minipivovarů a svůj stánek zde bude mít projekt 

Regionální potravina. Ten bude 

prezentovat produkty výherců 

letošního ročníku Regionální 

potraviny Pardubického kraje.

KUDY KAM?
Aplikace mobilního 

průvodce 
městem Svitavy

1. 9. Ewa Farna + SUE ukulele ensemble
2. 9.  Slavnosti dechových hudeb
3. 9. Pouť ke sv. Jiljí

23. 9. Svatováclavský košt a setkání hasičských praporů
30. 9. Pohádkový les (svět Mimoňů)

Městské informační centrum
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy

info@svitavy.cz, 461 534 300
Web: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz
Facebook: Svitavy - ofi ciální informační 

portál města Svitavy

Fitness stezka a zatopený písník Památník Včelích matek - areál Brand. Naučná stezka Vodárenský les

Památková zóna - náměstí Míru Skvosty měšťanské architektury Stará radnice Ottendorferův dům

TOP akce ve městě
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DO ČESKÉ TŘEBOVÉ 
na Jabkancovou pouť a za vínem
V SOBOTU 18.11.2017 PROBĚHNE V ČESKÉ TŘEBOVÉ, 
V BLÍZKOSTI MÍSTNÍHO SVATOKATEŘINSKÉHO AREÁLU, 
JIŽ 57. ROČNÍK JABKANCOVÉ POUTI, TRADIČNÍ AKCE 

KONANÉ VŽDY PŘED SVÁTKEM SV. KATEŘINY.

Turistické informační centrum Česká Třebová

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

www.ceska-trebova.cz
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Letošní téma zní ,,Památky a Příroda“. Těšit 

se můžete na tři dny nabité zajímavým pro-

gramem. Součástí kulturního víkendu budou 

i Dny otevřených dveří památek a Chrudimské 

obžinky. 

V pátek začneme v 18 hodin koncertem Chru-

dimské komorní fi lharmonie pod Širokými 

schody, na který naváže se stmíváním Ohňo-

vá show na Žižkově náměstí. Pátek zakončí 

kapela Tomáš Kočko a Orchestr v Klášterních 

zahradách. 

Hlavním dnem Národního zahájení bude ovšem 

sobota. Celý den, od 9 do 18 hodin, budou ote-

vřené chrudimské památky a expozice. 

Sobotní program na Resselově náměstí odstar-

tuje v 10 hodin zahájením Dnů evropského 

dědictví. Již V 9 hodin se ovšem náměstí zaplní 

účastníky tradičního jarmarku a pódium ožije 

vystoupeními folklórních souborů. 

V neděli již v půl deváté se v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie na tradiční mši společně rozloučí 

folklórní soubory s letošními obžinkami. Účast 

na následujícím komentovaném výšlapu Nauč-

nou stezkou Horkami u Skutče bude potřeba 

nahlásit předem v Turistickém informačním 

centru v Chrudimi. Přihlášení účastníci odje-

dou autobusem cca v 10 hodin. Po návratu ve 

14 hodin zakončí nedělní program Lesní slav-

nost na Čertově skalce v Rekreačních lesích 

Chrudim-Podhůra.   www.pamatkyapriroda.cz

NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ 
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V CHRUDIMI
OD PÁTKU 8. DO NEDĚLE 10. ZÁŘÍ 2017 SE V CHRUDIMI 
USKUTEČNÍ VÝZNAMNÁ UDÁLOST - NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ 

DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. 

Turistické informační centrum Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
Tel.: +420 469 657 821, Mob.: 773 993 333
E-mail: info@chrudim-city.cz

www.navstevnik.cz
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Přihlášena je téměř stovka prodejců s nejrůz-

nějším zbožím. Radost si můžete udělat napří-

klad nákupem proutěného košíku, dekorací do 

bytu nebo dřevěnou hračkou. Pro své nejbližší 

zde naleznete dárky pro radost, jako malova-

né hrníčky, perníková srdce, originální ručně 

vyráběné šperky a mnoho dalšího. Nebudou 

chybět ani stánky s občerstvením, čeká na vás 

již tradičně trdelník, dobrá medovina a další 

dobroty. Součástí jarmarku bude také selský 

trh, kde si návštěvník může zakoupit květiny, 

ovoce a zeleninu, ovocné stromky a keře, koře-

ní a bylinky, med, škvarkové tyčinky, zavařeni-

ny, sýry a další potravinové výrobky. 

Na Svatováclavském jarmarku se můžete těšit 

i na doprovodný program, který letos bude stát 

opravdu za to. Mimo již tradičních vystoupení 

umělců z Hlinska: Folklorního souboru Vyso-

čan, dětského folklorního souboru Vysočánek 

a pohybového studia Sluníčko, uvidíte i úpl-

ně nová vystoupení. Představí se vám kapela 

z dávných časů Gnomus, zpívající středověké 

a historické písně. Těšit se můžete na šermíře 

a kejklíře. Malá kejklířská dílna bude k dispo-

zici každému, kdo by se chtěl naučit žonglo-

vat. Pro nejmenší je na odpoledne připravena 

pohádka Bajaja. Na Svatováclavském jarmarku 

se rozloučíme s hlineckým Duhovým létem.

Vstupné na jarmark je zdarma.

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 
A SELSKÝ TRH 2017
VE ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ SE OD 9 DO 17 HODIN V PROSTORU PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE BETLÉM A NA NÁBŘEŽÍ PŘED ORLOVNOU USKUTEČNÍ JIŽ 
TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK, JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH HLINECKÝCH 
JARMARKŮ. 

TIC HLINSKO

Čelakovského 561 (Betlém), 539 01 Hlinsko
Mobil: +420 777 288 721
E-mail: pliskova@hlinsko.cz, ic@hlinsko.cz
Facebook Hlinecko

www.hlinsko.cz
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MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Slavnostní zahájení 
provozu městské naučné stezky 
“Dějiny školství v Moravské Třebové” 

Ražba pamětních mincí
Program pro děti i dospělé

Slavnostní odhalení busty Ladislava 
Velena ze Žerotína na nádvoří zámku

vyvrcholení oslav

760 let města 
Moravská Třebová

19. 10. 2017
zámek Moravská TřebováLad

islav

velen ze žerotína
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0 let města Moravská

Třebo
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www.zamekmoravskatrebova.cz
www.moravskatrebova.cz
www.ksmt.cz

I N Z E R C E



TE
X

T:
 R

ED
AK

CE
   

   
FO

TO
:  

R
ED

AK
CE

Hned 1. a 2. září se budou v Hradci Králové 

konat tradiční historické oslavy, Slavnosti 

královny Elišky. Tato akce je připomínkou 

významného období v dějinách královského 

věnného města, kdy si jej za své sídlo zvolila 

královna Eliška Rejčka. Historické centrum 

oživí středověká řemesla, průvody, rytířská 

klání, středověké hry a zábavy, rej komedian-

tů, kejklířů a jiných kumštýřů. Chybět nebu-

de řemeslný jarmark. Oslavy budou zakonče-

ny večerním koncertem a ohňovou show. 

Už desátým rokem patří svátek sv. Václava 

28. září Hradeckému koštýři. Slavnosti vína 

a burčáku probíhají v atraktivním prostředí 

Městské hudební síně, na severních terasách 

a v Žižkových sadech. Ochutnávky a prodej 

značkových vín jsou doplněny bohatým kul-

turním programem, stylovým občerstvením 

a nebude chybět ani prostor a zábava pro děti 

/více na www.adalbertinum.cz/. 

Už jste zažili prohlídku města Hradce Králo-

vé za tmy? Pokud ne, právě pro vás je urče-

na poslední z řady Nočních prohlídek města 

s překvapením. Tato komentovaná prohlíd-

ka se uskuteční 30. září od 20 hodin. I pro 

malé turisty je připraveno zábavné poznává-

ní. Pohádkové putování s vílou Orličkou se 

bude konat 1. října od 10 hodin. Děti společ-

ně s rodiči mohou objevit, kde bydlí hradečtí 

skřítkové a víly a poznat s nimi kouzelné pří-

běhy a také kousek historie města. Více infor-

mací naleznete na www.hkpoint.cz. 

Hradecko vám nabízí i další zajímavosti. Smě-

rem k Orlickým horám několik kilometrů od 

Hradce Králové naleznete Podorlický skanzen 

Krňovice. Můžete se vrátit do historie, podívat 

se do historických stavení, nebo na vlastní oči 

vidět, jak naši předci hospodařili. Třeba právě 

při akci 9. září, kdy ožijí staré stroje a řemes-

la.

Na Hradecku není nic nemožné – můžete se 

vrátit i do pravěku a seznámit se s životem pra-

věkých lidí v Archeoparku pravěku ve Všesta-

rech. Vznikla zde originální třípatrová expozi-

ce, ale i muzeum v přírodě. Uvidíte repliky arte-

faktů všech období pravěku, modely, konstruk-

ce objektů a mnoho dalšího. V září a říjnu je 

otevřeno o víkendech, kdy jsou organizovány 

tzv. dny živé archeologie – např. 23.–24. září 

Oslněni bronzem a sluncem. Nebo přijeďte 

na kole a můžete absolvovat Archeologickou 

stezku a podívat se i na nedaleký Chlum, kde 

je možné navštívit Muzeum války 1866, nebo 

se projít po řadě naučných stezek či po bojišti 

rozhodující bitvy prusko-rakouské války. 

Škoda nenavštívit na Hradecku i nádherné 

zámky Karlovu Korunu a Hrádek u Nechanic, 

které přímo vybízejí podívat se nejen do dech 

beroucích interiérů, ale také projít se nádher-

nými parky, absolvovat stezku pro děti, či si 

zahrát golf.

Prostě HRADECKO je správný cíl vaší cesty 

během celého roku!!!!

Více na:  WWW.HRADECKO.EU

LETNÍ SEZONA 
NA HRADECKU NEKONČÍ
PRÁZDNINY SKONČILY, ALE NAVŠTÍVIT HRADECKO STOJÍ ZA TO I V ZÁŘÍ 
A ŘÍJNU. PŘINÁŠÍME VÁM NĚKOLIK TIPŮ NA VÝLETY ČI PROCHÁZKY.
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Hradec Králové – Pohádkové putování

Hradec Králové – Slavnosti královny Elišky

Hrádek u Nechanic

Karlova Koruna

Krňovice
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ROZHLEDNY NA VYSOČINĚ
NEJSOU NIJAK OBROVSKÉ, ALE SKÝTAJÍ ZAJÍMAVÉ TURISTICKÉ MOŽNOSTI. 
VYBERTE SI NĚKTEROU Z NICH A PŘIPRAVTE SI ZAJÍMAVÝ VÝLET. POZVĚTE 
TAKÉ SVÉ PŘÁTELE A UDĚLEJTE VŠICHNI NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ. NA VRCHOLU 
MŮŽETE NAPLÁNOVAT TŘEBA SPOLEČNÝ PIKNIK.

Rozhledna Oslednice
Dnešní ocelová rozhledna na vrchu Oslednice 

(557 m) u Telče, která je zároveň telekomuni-

kační věží, měla již svoji předchůdkyni. První 

stavba byla dřevěná dvoupatrová vyhlídka. Mě-

řila 16 metrů a zanikla zřejmě ještě před 1. sv. 

válkou. Současnou věž postavila roku 1999 

společnost Radiomobil. Primárním důvodem 

pro její vznik byla potřeba pokrýt okolí Telče 

signálem pro mobilní telefony. Věž je vysoká 34 

metrů a na její vyhlídkovou plošinu ve výšce 31 

metrů vede 176 kovových schodů. Z rozhledny 

máme pohádkovou Telč jako na dlani, uvidíme 

hrad Roštejn a za dobrých klimatických podmí-

nek možno dohlédnout až na Alpy.

Rozhledna Babylon
Rozhledna Babylon stojící na Zeleném kopci 

(491 m) 9 km jižně od Náměště nad Oslavou je 

jednou z našich nejstarších a zároveň nejkrás-

nějších vyhlídkových staveb. Vystavěl jí majitel 

zdejšího panství hrabě Jindřich Vilém Haugwitz. 

Vznikla mohutná kamenná věž, vysoká původ-

ně 40 metrů postavená v empírovém stylu. Ši-

rokou základnu měla čtyřbokou, vyšší patra 

byla osmistěnná. V roce 1866 za prusko-ra-

kouské války byl vrchol věže poškozen, výška 

věže se snížila na dnešních 25 metrů. Uvnitř 

věže je i dnes původních 105 dubových točitých 

schodů, po kterých se vystoupá do vyhlídkové 

místnosti, která leží 18 metrů nad zemí. Její 

strop je vyzdoben freskami, na nichž najdete 

motivy ze zvěrokruhu. Je odtud vidět Českomo-

ravská vrchovina, okraj Brna, Pavlovské vrchy

a při dobré viditelnosti i Vídeň a Alpy. 

Rozhledna Ocmanice
Malou rozhlednu se zajímavým tvarem najdete 

kousek od obce Ocmanice. Nevede k ní značená 

cesta, stojí u asfaltové silničky spojující obec se 

silnicí Třebíč - Náměšť. Rozhledna byla zpřístup-

něna v červnu 2004. Postavena na městském 

vodojemu ve výšce 427,5 m.n.m. Je kovové kon-

strukce, doplněné menším dřevěným opláštěním 

a její celková výška dosahuje pouhých 15,2 m

a vyhlídková plošina se nachází ve výšce 6,2 m 

nad zemí, kam vede 50 schodů. Poskytuje i při 

své malé výšce dobrý kruhový rozhled do okolí.

Přístup na rozhlednu je volný.

Rozhledna Karasín
Rozhledna Karasín se nachází na hřebeni kop-

ce Zadní skála (712 m) a najdeme ji 3 km od 

Bystřice nad Pernštejnem.  Rozhledna, která 

byla zprovozněna 25. května 2002, splnila 

cíl radních v Bystřici nad Pernštejnem, kteří

o její stavbě uvažovali velmi dlouho, a chtěli tak 

zatraktivnit okolí. Jejich sen splnil soukromý 

podnikatel Libor Jedlička, který se na svých 

pozemcích rozhodl pro stavbu sportovního

a lyžařského areálu a dominantní vyhlídková 

věž se stala jeho součástí. Vznikla tak 30 met-

rů vysoká rozhledna, postavená na protáhlém 

čtvercovém půdorysu a stala se jednou z nej-

krásnějších a nejnavštěvovanějších na Vyso-

čině. Je otevřena denně a návštěvníci musí 

zdolat jejích 128 schodů.

Rozhledna na Křemešníku
Rozhledna na Křemešníku (765 m) není prv-

ní stavba tohoto typu. Již ve třicátých letech 

20.století nad vrcholky okolních stromů vy-

kukovala dřevěná měřická věž vysoká 25 

metrů. V roce 1940 ji převzalo do své správy 

město Pelhřimov a upravilo ji na vyhlídkovou 

věž, volně přístupnou. Díky nepříznivému po-

časí, které na Křemešníku panuje, však byla 

tato rozhledna po několika letech stržena. 

3. června 1993 zde byla otevřena šestiboká 

ocelová konstrukce vysoká 53 metrů, která

v sobě spojuje potřeby vojenské, telekomuni-

kační i turistické. Po 205 schodech je možné 

vystoupat na vyhlídkovou plošinu umístěnou 

40 metrů nad zemským povrchem a je z ní

nádherný rozhled  na Českomoravskou Vysoči-

nu. Rozhledna je otevřena v sezóně o víkendech

a svátcích od 10 do 17 hodin.
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Tématem letošního ročníku bude „význam 

městského architekta“. Toto téma nebylo 

zvoleno náhodou. Rádi bychom nejen podě-

kovali Zdeňce Vydrové za čtvrt století práce 

pro Litomyšl, ale také diskutovali se zástupci 

dalších měst o významu tohoto postu. 

Páteční architektonický rozjezd 
O páteční architektonický rozjezd se 29. září 

v 17.00 hodin postará právě městská archi-

tektka Zdeňka Vydrová, která zcela jistě 

nebude chybět na vernisáži výstavy s jedno-

duchým názvem „Architektka Zdeňka Vydro-

vá“ v Regionálním muzeu v Litomyšli. 

Sobota plná procházek, 
projížděk a besed  
Sobotní dopoledne můžete věnovat komento-

vané procházce, na které vám starosta města 

Radomil Kašpar představí konkrétní zásahy 

města, které výrazně přispěly k dobrému 

řešení některých lokalit uvnitř historické-

ho jádra. Ani letos nebude chybět oblíbená 

komentovaná projížďka po stavbách moderní 

architektury v Litomyšli.Z kapacitních důvo-

dů doporučujeme registraci v IC předem. 

Na pivo nejen s architekty na téma 
význam městského architekta  
V sobotu od 18 hodin vás opět zveme na pivo 

s architekty. Kromě architektů byli „na jeviš-

tě“ pozváni i starostové měst a „jejich archi-

tekti“. 

První Městský swingový ples v teniskách
Město Litomyšl bylo před šesti lety vyhláše-

no prvními českými lázněmi ducha. Zároveň 

zde – na rozdíl od ostatních měst v republice 

– dosud nebyl žádný městský ples. Myšlenka 

uspořádat swingový ples vznikla v rámci Zahá-

jení 6. litomyšlské lázeňské sezóny. Ples bude 

v zámecké jízdárně a doporučeny jsou tenisky 

a dobové oblečení.

Neděle a pondělí ve znamení 
komentovaných prohlídek 
V neděli a v pondělí nás čekají především pro-

hlídky. Architektonické prohlídce zámeckého 

návrší bude patřit nedělní odpoledne. Pondě-

lí bude věnováno komentovaným prohlídkám 

pro školy.  

 

Aktuality z příprav oslavy Světového dne archi-

tektury můžete sledovat také na facebooku.

ARCHIMYŠL 2017 
– „význam městského architekta“ 
JIŽ POŠESTÉ VÁS MODERNÍ HISTORICKÉ MĚSTO LITOMYŠL ZVE NA NEVŠEDNÍ 
OSLAVU SVĚTOVÉHO DNE ARCHITEKTURY. MARATÓN AKCÍ ZAČÍNÁ V PÁTEK 
29. ZÁŘÍ A KONČÍ V PONDĚLÍ 2. ŘÍJNA. 

Program bude probíhat např. na dvorku Zámec-

kého pivovaru, dvorečku U Mydláře, v Kavárně 

Mandala, dvorku Cafebaru Underground, Na 

sklípku, v domě U Rytířů či dvoru Střední peda-

gogické školy. Představíme však i nový radniční 

dvorek, obnovený dvoreček Rodinného centra 

nebo 1art i 2art – tedy dvorky v Mariánské ulici, 

které jsou již od svého vzniku předurčené pro 

umění. 

Putování můžeme začít ve čtvrtek na radničním 

dvorku (pod radniční věží u nového turistického 

zázemí) – od 8.00 do 16.00 hodin. Litomyšlský 

kytarista Matěj Pecháček vám zpříjemní od 17.00 

hodin posezení v Cafe kafíčku a do Francie mezi 

šansony Edith Piaf se přeneseme s harmoniká-

řem Jindrou Kelíškem, zpěvačkou Eliškou Sýko-

rovou a kytaristou Janem Jandou od 18.00 hodin 

ve vinárně U Mydláře. Animační večírek nás čeká 

od 20.00 hodin na dvorku Zámeckého pivovaru. 

Představí se mezinárodní kurs 3D animace Ano-

malia a studio KLUCIvespolek.

V pátek od 16.00 do 19.00 můžeme uklidnit mysl 

rodičovskou a využít mysl dětskou na dvorku 

Rodinného centra. Boj improvizované poezie 

vypukne v 17.00 v Undergroundu a od 18.30 se 

můžeme těšit na loutkové divadlo pro dospělé 

v hostinci U Černého orla. Od 19.00 hodin zažije-

me v Mandale vinobraní s cimbálovkou Líšňáci 

a ve 20.00 hodin se na nás těší Výkvět mladé čes-

ké animace na dvorku pivovaru. 

V sobotu 9. září se můžeme od 13.00 rozehřát při 

deskových hrách, ke kterým si budeme pouštět 

desky vinylové. Ve 14.00 hodin nás čeká koncert 

IMA TEVA na dvorečku domu U Rytířů a od 15.00 

v Mandale divadelní představení BludištěM. Také 

v 15.00 hodin bude Divadýlko z pytlíčku na rad-

ničním dvorečku vypravovat čtveřici pohádek 

hraných pomocí loutek vytvořených z košťat. 

O hodinku později se můžete těšit na akustic-

ký busking v podání olomouckého hudebníka 

a zpěváka Jiřího Mergella v kavárně Na sklípku. 

Workshop klasické animace nejen pro děti bude 

od 16.00 do 18.00 na dvorečku Zámeckého pivo-

varu. Mezitím ožije opět také nový radniční dvo-

reček – od 17.00 hodin se představí pop-rocková 

šestice hudebníků WxP a o hodinu později místní 

a skvělí Lucky Joke. Na krátké setkání anima-

ce a impro kytaristy se přijďte podívat ve 20.00 

hodin na zahrádku 2artu a od 21.00 hodin již 

bude na dvoře pivovaru připravena projekce kul-

tovního fi lmu od Alfreda Hitchcocka z roku 1954 

Okno do dvora.        

V neděli bude plná umění především Mariánská 

ulice a přilehlé dvorečky. Od 13.00 do 22.00 hodin 

si zde můžete namalovat a vystavit svoje vlastní 

obrazy! Od 14.00 hodin se na dvorku Zámeckého 

pivovaru bude konat netradiční bohoslužba. Od 

15.30 do 17.00 bude 2art patřit výtvarnému ate-

liéru Miluše Gloserové pro malé i velké, zároveň 

se těšte na interaktivní show Jana Hlavsy s Cir-

kusem Levitare a disciplínu storytelling představí 

Martin Hak. Dodejme, že na každém dvorku bude 

zajištěno v průběhu programu občerstvení. 

LITOMYŠLSKÉ DVORKY 
opět ožijí uměním
DRUHÝ ROČNÍK SE BUDE KONAT OD 7. DO 10. ZÁŘÍ TOHOTO ROKU, A TO 
V RÁMCI AKCE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK. 
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Stezka korunami stromů Krkonoše
Stezka korunami stromů v Janských Lázních 

nabízí návštěvníkům procházku v celkové dél-

ce 1 300 metrů, která je zavede nejen ke koru-

nám stromů, ale i k jejich kořenům. Na stezce 

vystoupáte až do výšky 45 metrů a vychutnáte 

si výhledy na tři světové strany – jih, východ 

a západ. Návštěvníci se mohou těšit na jedineč-

ný zážitek. Nejen, že se budou moci podívat až 

k vrcholkům stromů, z nichž některé jsou sta-

ré až 150 let, ale díky podzemní jeskyni budou 

mít možnost poznat i jejich kořenovou část. Pro 

zájemce vede z věže 50 m dlouhý tobogan.  

Bílá věž v Hradci Králové
Bílá věž je renesanční dominantou města Hra-

dec Králové s výškou téměř 72 metrů. Rene-

sanční Bílá věž je městskou bývalou strážní 

a požární věží. Měří přes 71 metrů a vzhledem 

k rovinatému okolí města je z ní úchvatný výhled 

i na desítky kilometrů vzdálená místa. Věž je 

otevřena celoročně a nabízí i speciální zážitko-

vé akce, jako svítání na Bílé věži nebo účast při 

zvonění na zvon Augustin, jehož je domovem. 

Zvon Augustin je 3. největší zvon v České repub-

lice a byl odlit v roce 1509. Ke zhlédnutí je také 

unikátní původní hodinový stroj sestrojený 

Josefem Božkem v roce 1829.

V posledních letech ožila věž výstavami a výtvar-

nými salóny a stala se centrem akcí cestovního 

ruchu a hradecké kultury. 23. 5. 2015 byla Bílá 

věž opět otevřena po rozsáhlé rekonstrukci. 

Mezi novinky patří unikátní skleněný model 

Bílé věže, který je složen z více než 500 kusů 

skla a váží cca 1000 kg. Součástí rekonstruova-

né Bílé věže je také moderní audiovizuální tech-

nologie a interaktivní expozice. 

Rozhledna na Hnědém vrchu
Rozhledna na Hnědém vrchu je nejvyšší roz-

hledna v Krkonoších, měří téměř 31 metrů. 

Z rozhledny je nádherně viditelné panorama 

hlavního krkonošského hřebene. Rozhledna je 

trojúhelníkového tvaru a tvoří ji dřevěné a ocelo-

vé sloupy. Z vyhlídkové terasy mohou návštěvní-

ci vidět panorama hlavního krkonošského hře-

bene, především na Sněžku, Luční a Studniční 

horu, vidět je také turistické centrum Pece. 

Pata rozhledny je umístěna v nadmořské výšce 

1207,45 metrů nad mořem, hlavní vyhlídková 

plošina leží ve výšce 27 metrů nad zemí, cel-

kem rozhledna měří 30,85 metrů. Je přístupná 

v době provozu lanové dráhy Pec pod Sněžkou - 

Hnědý vrch, nebo se k rozhledně dostanete i po 

cestě, odbočující z červené turistické značky. 

Rozhledna na bojišti 1866, Chlum
Okolo návrší a obce Chlum se v roce 1866 

uskutečnila jedna z hlavních bitev 19. století. 

Bojiště je protkáno naučnými stezkami a pose-

to množstvím pomníků padlých vojáků. Na are-

ál bojiště je možné se díky rovinatému terénu 

podívat z ptačí perspektivy.

Původně zde stála železná, 25 metrů vysoká 

vyhlídková věž vysvěcená 2. listopadu 1899. 

Roku 1999 byla původní železná konstrukce 

z důvodu špatného stavu snesena a byla vybu-

dována nová telekomunikační věž s vyhlíd-

kovou plošinou vysoká 52 metrů. Plošina je 

umístěna ve výšce 35 metrů a byla slavnostně 

otevřena v den 133. výročí bitvy u Chlumu 1866 

3. července 1999. 

ROZHLEDNY 
HRADECKÉHO KRAJE 
TAKÉ HRADECKÝ KRAJ NABÍDNE SVÝM MILOVNÍKŮM DALEKÝCH VÝHLEDŮ 
ROZHLEDNY NEJRŮZNĚJŠÍCH VÝŠEK A TVARŮ I MATERIÁLŮ. STAČÍ SI JEN 
VYBRAT PODLE SVÉHO VKUSU. 

Otevřeno:
Červen–Září: všechny dny v týdnu – 9:30 - 19:00
Říjen: všechny dny v týdnu –10–18:00 
Listopad–Prosinec: všechny dny v týdnu –10–
16:00 
Poslední návštěvník je na Stezku vpuštěn 1 hodinu 
před koncem otevírací doby. 

Vstupné:
Plné vstupné: 220 CZK
Zvýhodněné vstupné: 180 CZK
Rodinné vstupné: 560,00 CZK Max. 2 dospělí a 2 
děti
Stezka korunami stromů Krkonoše je v celé své dél-
ce bezbariérová.

Otevřeno:
celoročně: všechny dny v týdnu – 9–18:00 
Poslední vstup vždy 60 minut před zavírací dobou.

Vstupné: 
Noční prohlídka: Plné vstupné: 60 CZK
 Děti do 15 let: 40 CZK d
Svítání na Bílé věži: Plné vstupné: 150 CZK

Otevřeno: 
Červen–Říjen: všechny dny v týdnu 9–16:00

Otevřeno: 
Září:  So–Ne 9–17.00
Říjen:  So–Ne 10–16.00 

Vstupné: 
Plné vstupné: 20 CZK
Děti do 15 let: 10 CZK
Rodinné vstupné muzeum + rozhledna: 140 CZK

TE
X

T:
 K

R
ÁL

O
VÉ

H
R

AD
EC

KÝ
 K

R
AJ

   F
O

TO
: R

ED
AK

CE
  •• TIP TIP  NA VÝLETNA VÝLET



TIM V REGIONECH •

 czech-tim.cz 35

IN
Z

E
R

C
E

Zahájené budou v pátek 8. září studentským 

festivalem GYMJAM a koncertem smíšených 

pěveckých sborů Otakar z Vysokého Mýta 

a Chor Goes Pop z německého partnerské-

ho města Korbachu. Součástí GYMJAMU je 

tradiční průvod městem a následně kulturní 

program v Amfi teátru M-klubu. Koncert pěvec-

kých sborů se uskuteční od 19.30 v Šembero-

vě divadle. 

Samotné Městské slavnosti vyvrcholí v sobo-

tu 9. září celodenním programem na náměstí 

Přemysla Otakara II. Startuje od 9.00 hudební-

mi vystoupeními našich i zahraničních kapel 

a velkým Kujebáckým jarmarkem. Ve 13.50 

proběhne slavnostní zahájení Městských slav-

ností a bezprostředně poté se mohou návštěv-

níci těšit na koncert ROBERTA KŘESŤANA & 

DRUHÉ TRÁVY a vystoupení dalších hudeb-

ních skupin. Ve 21.00 zahraje na náměstí sku-

pina MANDRAGE. 

Městské slavnosti ve dnech 9. a 10. září tradič-

ně doplní Dny evropského kulturního dědic-

tví, kdy budou zdarma přístupné památky 

i s doprovodnými akcemi. Můžete navštívit 

kostely, Regionální muzeum i Muzeum české-

ho karosářství, Pražskou nebo Litomyšlskou 

bránu. Turistické informační centrum nabízí 

v sobotu 9. září v 11.00 a ve 14.00 také zdar-

ma komentované prohlídky městem. Kdybyste 

si chtěli udělat výlet do okolí, můžete navští-

vit Barokní areál na Vraclavi a Podkarpatský 

kostelík v Dobříkově. Přesnou otevírací dobu 

památek najdete na www.vysoke-myto.cz. 

Program slavností také obohatí výstavy: Fikejz3 

(malba, grafi ka, animace – tvorba tří generací), 

Obraz mého srdce (vysokomýtské osobnosti 

zapůjčí obrazy, které k nim „mluví“) a Setkání 

v kasinu (expozice ze sbírek Městské galerie 

k 60. výročí jejího založení). 

Tečkou za Městskými slavnostmi bude v neděli 

10. září koncert Ivana Krále – exkluzivní kon-

cert v duu s Honzou Ponocným. Koncert se 

uskuteční v M-klubu a vstupenky je možné si 

zakoupit na eshop.mklub.cz.  

Podrobnější informace naleznete na:

www.vysoke-myto.cz nebo www.mklub.cz. 

TRADIČNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
VE VYSOKÉM MÝTĚ JSOU OPĚT TADY!

MĚSTO VYSOKÉ MÝTO POŘÁDÁ KAŽDOROČNĚ O DRUHÉM 
ZÁŘIJOVÉM VÍKENDU MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, KTERÉ TRADIČ-
NĚ UZAVÍRAJÍ LETNÍ KULTURNÍ SEZONU. LETOS SE BUDOU 

KONAT 8. AŽ 10. ZÁŘÍ PŘEVÁŽNĚ NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.

Levandulový pobyt
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci 

Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové 

 pokoje s TV

Strava: polopenze, včetně salátového bufetu,

 moučníků a příloh 

Lázeňská péče:

• levandulová koupel

• levandulový zábal dolních končetin

• levandulová aroma masáž zad

• levandulový peeling dolních končetin

• parafínový zábal na ruce

Bonus:

• vstup do malé posilovny během pobytu

Cena pobytu již od
3.020,- Kč/osoba*

Kokosový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze

čerpat během jediného dne.

• kokosová aroma masáž zad

• lázeň s esencí kokosu

• kokosový zábal dolních končetin

Cena balíčku 980,- Kč*

Lázně Mšené, a. s.

Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007

e-mail: lazne@msene.cz

Lázeňský resort

 nedaleko Prahy.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních

a víkendových léčebných i relaxačních pobytů 

naleznete na 

www.msene.cz
*/Uvedená cena je

včetně zákonné sazby 
DPH.

Nechte se hýčkat od hlavy až k patě. Přijeďte relaxovat 
do lázeňského resortu nedaleko Prahy.

TEXT:  VYSOKÉ MÝTO
FOTO: A. FELGR, I. KREJZA, MANDRAGE
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Čtyřpokojový boutique hotel Mezi plůtky, který 

je díky svému jedinečnému umístění i konceptu 

určen dospělým hostům a větším dětem od 12ti 

let, otevírá již od 1. 8. 

Citlivě zrekonstruované stavení z počátku 

19. století, které bylo původně domem ředitele 

místních hutí, nyní slouží spolu s obrovskou 

zahradou jako prostor, který si zamilují hosté 

vyhledávající klid a soukromí.

Mimo společných prostor jsou hostům k dispo-

zici jednotlivé pokoje - ložnice. Přízemní suite 

Host (40 m2) s kamennou podlahou a kamennou 

vanou v prosklené koupelně, obývacím pokojem 

a výhledem na horu Ondřejník a tři podkrovní 

pokoje – Dcera s krásnými detaily bílého trámo-

ví (36 m2), Syn se skrytou alkovnou pro spaní 

nebo odpočinek (44 m2) a suite Rodiče, která je 

jakýmsi domem v domě - na bezmála 70 m2 nabí-

zí i obývací část, alkovnu a kouzelné výhledy na 

okolní krajinu.

Dům je obklopen originální zahradou, která 

nabízí několik zákoutí k relaxaci - kamenné tera-

sy, staré stodoly přeměněné na zimní zahrady 

s krbem, dřevěné terasy v trávě nebo přírodní 

koupací bio jezírko s hloubkou 2 metry či bylin-

kovou zahrádku pro potěšení i chuť v kuchyni.

Ubytovaným hostům poslouží dvě kuchyně 

– první, samoobslužná, je připravena hlavně 

k servírování nápojů a drobnějšího občerstve-

ní formou tzv. honesty baru. Vévodí jí obrovská 

dubová kredenc a retro lednice SMEG, která 

v sobě ukrývá dostatek nealko i alkoholických 

nápojů, nechybí profesionální přístroj na přípra-

vu kávy od Nespressa, konev na přípravu čaje 

a tradiční burgundské keramické nádobí Emile 

Henry - vše je sladěno pro potěchu duše i těla. Ve 

druhé, „černé“ kuchyni, připravuje hospodyně 

snídaně a večerní 3-chodové menu podávané 

dle přání hostů. Ti mohou využít také širokou 

nabídku vín uložených ve vinném sklepě, jež je 

součástí domu.

Cena za pronájem pokoje včetně celého domu 

a zahrady se snídaní začíná na 3 300 Kč na den. 

U příležitosti oslav, svateb nebo obchodních 

jednání se dá také pronajmout celý dům (až 24 

hostů) – v tomto případě neplatí věkové omezení 

u dětí. Veškeré prostory domu jsou nekuřácké 

a jsou pokryty bezdrátovým připojením k inter-

netu.

 • TIM V REGIONECH

HOTEL MEZI PLŮTKY 
V PŘEKRÁSNÉM BESKYDSKÉM ÚDOLÍ PODOLÁNKY NA OKRAJI ČELADNÉ SE 
OTEVÍRÁ ČTYŘPOKOJOVÝ BOUTIQUE HOTEL MEZI PLŮTKY. 
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PROČ KLIMKOVICE?
•  PROTOŽE JSME NA HRANICÍCH TŘÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ, MÁTE TEDY 

VŠUDE BLÍZKO!

•  PROTOŽE SE UBYTUJETE LEVNĚ „NA VENKOVĚ“ A MÁTE TO OD NÁS 10KM 
DO VÍRU VELKOMĚSTSKÉ OSTRAVY!

•  PROTOŽE SE U NÁS POŘÁD NĚCO DĚJE WWW.MESTO-KLIMKOVICE.CZ - 
KULTURNÍ KALENDÁŘ!

•  PROTOŽE U NÁS NAJDETE I OÁZY KLIDU A RELAXU!

Kulturní a informační středisko Klimkovice

E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: +420 556 420 005

www.mesto-klimkovice.cz
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MOBILNÍ APLIKACE 
SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST
SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST PŘIPRAVUJE NOVOU APLIKACI, 
KTERÁ VÁM ZJEDNODUŠÍ HLEDÁNÍ VÝLETŮ, AKCÍ, PROCEDUR. 
NEMUSÍTE PROBÍRAT MNOŽSTVÍ LETÁČKŮ, STAČÍ JEN 
KLIKNOUT A VYRAZIT.   
Primárním cílem aplikace je umožnit uživatelům snadný přehled  o důležitých 

informacích z  lázeňských měst. Aplikace vychází z toho, že zdigitalizuje zážitek 

hosta, který přijíždí do dané lázeňské lokality. Pokud si tedy host chce nastudo-

vat zajímavá místa a základní informace o lokalitě předem, tuto možnost aplika-

ce zjednoduší. Informace návštěvník lázní  dostane hravou a velmi jednoduchou 

formou. Nalézt podstatné informace, turistický výlet, lázeňskou proceduru nebo 

místní oblíbenou restauraci bude záležitostí tří stisknutí displeje, nikoli několi-

ka hodin listování letáky.

Sdružení chce poskytnout lázeňským hostům moderní a přehlednou mobilní 

aplikaci se základními informacemi o místě, událostech konaných v daném mís-

tě (koncerty, divadelní představení, sportovní akce apod.), tipy na výlet. Prostě 

kompletní propagace všech lázeňských míst v ČR. Aplikace bude mít vlastní 

přehledný redakční systém, přes který si budou moci jednotlivá města a místa 

spravovat obsah. 

 Aplikace bude napojena na portál jedemedolazni.cz.

WWW.JEDEMEDOLAZNI.CZ
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Také letošní již XXI. hrnčířské trhy předvedou 

na 300 českých i zahraničních keramiků a hrn-

čířů, kteří jsou přímo autory své keramiky a co 

hlavně, dodržují původní technologii výroby 

keramiky. Ruční práce, kvalitní funkce užitko-

vé keramiky, krásný tvar a dekor starodávné, 

léty prověřené tvary keramiky našich babiček 

a prababiček. Keramika lidová či ještě star-

ší, zakuřované vázy inspirované dobou Keltů, 

přes moderní keramiku, po designový porcelán 

a současnou autorskou tvorbu. Zkrátka každý 

si tu jistě najde svůj styl do paneláku, rodinné-

ho domu, ale i zahrady. 

Již dvacet jedna let jsou hrnčířské trhy v Berou-

ně významnou součástí oslav Dnů evropského 

dědictví. Kromě úžasných otevřených památek 

v Berouně, za prohlídku určitě stojí Radnice, 

Muzeum Českého krasu v Jenštejnském domě, 

Duslova vila, obě berounské brány atd., se vám 

opět mezi keramiky představí na 30 zahranič-

ních vystavovatelů z Evropy, kteří budou pre-

zentovat kulturu své země. I letos to bude nejpo-

četnější skupina z Maďarska, Slovenska, Polska, 

ale i z Německa, Bulharska a Rumunska. Mezi 

ty, kterým se v Berouně zalíbilo, a opět přijedou, 

patří Thomas Thunig z Německa, Konrád Boksa 

a Boleslawická keramika VENA z Polska, Anna 

Erdos, Monika Mérei, Tóth Gábor z Maďarka.

Poprvé z Maďarska uvidíte například porcelán 

jména Sándor Somogyi.

Jeho práce lze nalézt v několika galeriích 

v Budapešti a dalších venkovských městech 

v Maďarsku.

A kdo se vám představí letos poprvé z České 

republiky? Bude to například Keramická dílna 

Evy a Luďka Skoblíkových.

Ti se v roce 2004 přestěhovali z rušného 

pražského Karlína (kde od roku 1990 provozo-

vali Studio keramiky) do malé východočeské 

vesničky Cidlina nedaleko Jičína. Společně 

zde citlivě zrekonstruovali starobylý venkovský 

dům ze 17. století, jehož nemalou část zabírá 

i jejich keramická dílna. Po desetiletí sbírali sta-

ré venkovské nádoby (bábovky, pekáče, mísy, 

hrnce, krajáče a právě nyní přišel ten pravý 

čas pro jejich znovuzrození. Vznikla Keramika 

Mago. Starodávné, léty prověřené tvary našich 

babiček a prababiček jsou vytvářeny tradiční 

keramickou technikou, točením na hrnčířském 

kruhu. Poté jsou sušeny, retušovány, dosouše-

ny a poprvé páleny. 

Na trzích uvidíte i porcelán Lucie Volkové z Pra-

hy nebo ručně točenou Chodskou dekorační 

keramiku Květy Korečkové. Na trávníku upro-

střed Husova náměstí budou opět vystavena 

keramická díla, přihlášená do soutěže

„Zahradní keramika“, kterou letos vyhlásila fi r-

ma, sponzor soutěže, Aquasloupky.cz. Na hlav-

ním podiu budou, jako každoročně v sobotu ve 

14 hodin, oceněni vítězové soutěže. Soutěžní 

práce bude hodnotit osmičlenná odborná poro-

ta, složena z odborníků. Stále nejoblíbenější 

první sobotní den trhů opět uzavřeme vernisáží 

v galerii MBK v Muzeu berounské keramiky, a to 

v sobotu od 18h . 

Výstava bude opět věhlasného jména: Eva 

Roučka – designérka a sochařka.

Po oba dny Městské kulturní centrum Beroun 

připravilo pro návštěvníky také bohatý hudební 

program. Odehrávat se bude nejen na hlavním 

podiu uprostřed náměstí, ale i ve vinném koutku 

či na Náměstí J. Barranda. Koncertovat budou 

opět skvělé kapely, jako Klecklezmerova kapela, 

či Švajneraj, hrající písně ze staropražských 

lokálů. Samozřejmě i letos budeme myslet na 

jedlíky a milovníky delikates,vína, francouzské 

mořské plody restaurace La Boucherie & Bis-

trot M, vaše gurmánské dobrodružství. Řecké 

speciality, olivy a sýry ze středomoří. Domi-

novat ale přeci jen bude opět tradiční česká 

kuchyně, Staročeští krčmáři, selátko, buřtíky, 

klobásky, moravské uzené, slovenské halušky, 

grilovaná zelenina, pivečko. Bio hamburgery 

i makrobiotické dobroty a šťávy z čerstvého 

ovoce a zeleniny Smoothie bar. Za příznivého 

počasí radost uděláme jistě čerstvým Mochitem 

a zmrzlinou. Vynikající káva od Coffee imrvére, 

domácí poctivé quiche, panini, koláče, bábovky 

a další malé dobroty a dortíky. 

Další informace najdete průběžně na: 

WWW.HRNCIRSKETRHY.CZ

Hrnčířské trhy Beroun 
vstupují do třetí dekády
XXI. HRNČÍŘSKÉ TRHY BEROUN 
9. a 10. září 2017
A JE TO TU! JIŽ TRADIČNĚ DRUHÝ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND PŘILÁKÁ MILOVNÍKY 
HRNČÍŘSKÉHO ŘEMESLA, KERAMIKY UŽITKOVÉ, ZAHRADNÍ I DEKORATIVNÍ, 
PORCELÁNU, ALE TAKÉ DOBRÉHO JÍDLA, DELIKATES A PITÍ, HUSOVO NÁMĚSTÍ 
V BEROUNĚ A TAKÉ PŘILEHLÉ MALÉ ULIČKY KOLÁŘSKÁ A U PRAŽSKÉ 
BRÁNY. 

Sándor Somogyi – užitkový porcelán

Sándor Somogyi – užitkový porcelán

Keramická dílna Evy a Luďka Skoblíkových – užitková keramika

Eva Roučka – designérka a sochařka
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BUTTERFLY - ROMANTIKA V LÁZNÍCH
Cena: 4 860 Kč / 2 noci
Program obsahuje: 2x ubytování – Superior, uvíta-
cí nápoj, snídani formou bufetu, 1x romantickou veče-
ři při svíčkách, ovoce na pokoji.
Léčebné procedury: 1x masáž horkými kameny 
– celková, 1x sulfátová koupel - minerální koupel 
s přírodním CO

2
.

Bonus: volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoo-
lem a saunou, volný vstup do Premier fi tness centra 
v hotelu Centrální Lázně, karta výhod Marienbad Kur 
& Spa Card.

PACIFIK - WELLNESS POBYT
Cena: 6 060 Kč / 3 noci
Program obsahuje: 3x ubytování - Superior, uvítací 
nápoj, polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu.
Léčebné procedury: 1x refl exní masáž chodidel, 
1x relaxační aromatická masáž celková, 1x minerál-
ní koupel se solí z Mrtvého moře, 1x suchá plynová 
lázeň CO

2
, 1x parafínové ošetření rukou.

Bonus: volný vstup do hotelového bazénu s vodními 
atrakcemi a 2 saunami, fi tness koutek, volný vstup do 
Premier fi tness centra v hotelu Centrální Lázně. Kar-
ta výhod Marienbad Kur & Spa Card.

HVĚZDA - WELLNESS STAR
Cena: 6 810 Kč / 3 noci 
Program obsahuje: 3x ubytování - Superior, uvítací 
nápoj, polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu.
Léčebné procedury: 1x minerální koupel s rašeli-
novým extraktem, 1x aroma masáž celková, 2x solná 
jeskyně.
Bonus: volný vstup do Aqua wellness centra v hotelu 
Hvězda, volný vstup do Římských lázní se 3 bazény 
a saunovým světem, volný vstup do Premier fi tness 
centra v hotelu Centrální Lázně. Karta výhod Marien-
bad Kur & Spa Card.

NOVÉ LÁZNĚ 
- ROYAL WELLNESS BESTSELLER
Cena: 10 260 Kč / 3 noci 
Program obsahuje: 3x ubytování – Superior Plus, uví-
tací nápoj, polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu.
Léčebné procedury: 1x minerální koupel se solí 
z Mrtvého moře, 1x aroma masáž celková – superior, 
1x relaxační masážní křeslo Brain Light.
Bonus: volný vstup do Římských lázní se 3 bazény 
a saunovým světem v hotelu Nové Lázně, volný vstup 
do Aqua wellness centra v hotelu Hvězda, volný vstup 
do Premier fi tness centra v hotelu Centrální Lázně. 
Karta výhod Marienbad Kur & Spa Card.

DARUJTE POBYT 
v Mariánských Lázních
VYUŽIJTE NABÍDKU NA POBYT V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, NEBO VĚNUJTE 
POBYT SVÝM BLÍZKÝM A PŘÁTELŮM. SPOLEČNOST LÉČEBNÉ LÁZNĚ 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VÁM NABÍZÍ SPECIÁLNÍ DÁRKOVÉ BALÍČKY ZAMĚŘENÉ 
NA RELAXACI A REGENERACI. 

CENTRÁLNÍ LÁZNĚ - FITNESS PREMIER
Cena: 7 080 Kč / 3 noci
Program obsahuje: 3x ubytování - Superior, uví-
tací nápoj, polopenzi – snídaně i večeře formou 
bufetu.
Léčebné procedury: 1x aroma masáž celková, 
1x minerální koupel s přírodním CO

2
, 2x kondiční 

cvičení s fitness trenérem v Premier fitness centru.
Bonus: volný vstup do Římských lázní se 3 bazé-
ny a saunovým světem v hotelu Nové Lázně, volný 
vstup do Aqua wellness centra v hotelu Hvězda, vol-
ný vstup do Premier fitness centra v hotelu Centrální 
Lázně, karta výhod Marienbad Kur & Spa Card.

VLTAVA - AKTIVNÍ TÝDEN 
Cena: 10 740 Kč / 6 nocí
Program obsahuje: 6x ubytování - Komfort, uvítací 
nápoj, polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu, 
základní lékařské vyšetření, závěrečnou lékařskou 
zprávu, 2x denně vitamínový nápoj, pitnou kúru. 
Léčebné procedury: 2x aqua gymnastika, 2x mine-
rální koupel s přírodním CO

2
, 1x klasická masáž čás-

tečná, 1x refl exní masáž chodidel, 2x léčebný tělocvik, 
2x parafínový zábal.
Bonus: volný vstup do bazénu s vířivými proudy, 
whirlpoolem, saunou a fi tness, volný vstup do Premier 
fi tness centra v hotelu Centrální Lázně, karta výhod 
Marienbad Kur & Spa Card.

SVOBODA - TÝDEN ZDRAVÍ 
Cena: 7 800 Kč / 6 nocí
Program obsahuje: 6x ubytování - Komfort, uvítací 
nápoj, polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu, 
základní lékařské vyšetření, závěrečnou lékařskou 
zprávu, pitnou kúru. 
Léčebné procedury: 1x minerální koupel s při-
rodním CO

2
, 1x klasická masáž částečná, 1x suchá 

plynová lázeň CO
2
, 1x parafínový zábal, 1x léčebný 

tělocvik. 
Bonus: volný vstup do bazénu s vířivými proudy, sau-
nou a sanariem v Grandhotelu Pacifi k, volný vstup do 
Premier fi tness centra v hotelu Centrální Lázně, karta 
výhod Marienbad Kur & Spa Card.

Uvedené ceny platí do 20. 12. 2017 za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. 
Ceny ostatních kategorií a jednolůžkových pokojů na vyžádání.

Své blízké můžete překvapit také
naším dárkovým voucherem. 
Více na www.marienbad.cz.
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Kdo si dnes dá se čtením o zdravém životním 

stylu trochu práce, má určitě celkem dost 

podrobný přehled o tom, co jeho zdraví prospí-

vá a co nikoliv. 

A tak se pomalu dostávám k tomu, co bychom 

měli vyžadovat u svých prodejců potravin. Víte, 

co to je? Přece nejdůležitější je kvalitní surovi-

na, potravina. 

Cítím proto, že se i já musím připojit k hlasu, 

který je slyšet sice hlavně v poslední době, 

ale jedná se o věc, která mě štve už dlouhou 

dobu. Jak je možné, že stejné potraviny, ale 

i kosmetika, drogerie, nápoje a další zboží jsou 

v prodejnách u západních sousedů Německa, 

Rakouska, Francie, atd. kvalitnější než u nás? 

Nepřipadá vám to skandální, že si u nás kou-

píte pouze „druhou jakost“? A to docela ofi ciál-

ně-formulka, že zboží vyhovuje národní chuti 

a zvyklostem považuji za skandální. Bohužel se 

zatím o téhle skutečnosti jen mluví a možná, že 

zůstane pouze u slov, ale mám pro naše čtenáře 

takový jednoduchý návod. 

Prostě, pokud si myslíte, že existuje zboží lepší 

kvality, to horší nekupujte. Nepodporujte fi rmy, 

které nám prodávají ošizené výrobky, však ony 

samy procitnou. 

Vím, že můžete namítnout, jak to máme proboha 

poznat? „Hlas lidu“ většinou už takto problémo-

vé potraviny a zboží objevil, takže nebude pro-

blém se dopátrat. Další námitkou určitě bude, 

že kvalitní potraviny jsou drahé. Ale ne vždycky 

tomu tak je. Možná vás bude něco stát doprava, 

ale nádherné ovoce - jablka, hrušky, meruňky 

kupujte u sadařů. Maso u vyhlášeného místní-

ho řezníka a uzenáře. Česká kvalitní kosmetika 

nemá takovou reklamu, ale bude mnohdy kva-

litnější, než dovážené známé značky za horent-

ní sumy. Jasně, musíte trochu hledat, ale pro 

svoje zdraví tím uděláte opravdu hodně. Více, 

než když se budete dolaďovat prostředky na 

zažívání, podporu trávení, proti zácpě. 

A přestaňte kupovat druhořadé výrobky, však 

nám ještě rádi dodají ty kvalitní. My o ně pak už 

možná nebudeme stát. Máme přece své dodava-

tele. 

Vaše redakce

  • • TIMTIM  V KUCHYNIV KUCHYNI

FARMÁŘSKÉ POTRAVINY 
– léčebný prostředek, který vás 
nezklame
MILÍ ČTENÁŘI, OPĚT JSEM TADY S DALŠÍMI ÚVAHAMI O KVALITĚ NAŠICH 
POTRAVIN. I KDYŽ MNOHO POŘADŮ V TELEVIZI DOMA NESLEDUJEME,  
S HESLEM „JSTE TO, CO JÍTE“ S PANÍ DOKTORKOU CAJTHAMLOVOU NA 100% 
SOUHLASÍME. POTŘEBNÉ LÁTKY NÁM LIDEM DODÁVÁ V PRVNÍ FÁZI STRAVA, 
TEPRVE, KDYŽ SE V NÍ NĚJAKÉHO PRVKU, TĚLU POTŘEBNÉMU NEDOSTÁVÁ, 
PŘICHÁZEJÍ NA ŘADU POTRAVINOVÉ DOPLŇKY A VITAMÍNY A DALŠÍ PRÁŠKY, 
BOBULE A NÁPOJE.  
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ALPSKÉ OÁZY ZDRAVÍ
ZNALOSTI O TOM, JAK ZACHÁZET S TĚMITO ÚČINNÝMI LÁTKAMI, SE V TYROLSKU 
PŘEDÁVAJÍ Z GENERACE NA GENERACI. DNES SE TYTO VĚDOMOSTI UPLATNÍ PŘI 
ZDRAVOTNÍCH KÚRÁCH. SENNÉ KOUPELE, KOUPELE S BYLINKOVÝMI PÁRAMI 
ČI KNEIPPOVA TERAPIE POSÍLÍ OBRANYSCHOPNOST VAŠEHO ORGANISMU
A CELKOVĚ VÁS UVOLNÍ.

-

TirolerLatschenkiefer 

-

TirolerSteinöl -

-

TirolerZirbe -

-

Koupel v seně

-

-

Termály a horké prameny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wellness parky a stezky

Lázně a léčebná centra
Lázně Lanserhof

-

-

Lanserhof 

-

BadHäring

-

-

léčebné lázně Mehrn

-

-

Kneipp vodní terapie
-

Scheffau.

-

-

vodním 

světě Stillebach -

-

www.tirolsko.cz
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Katar je z pohledu trhů strategickým terito-

riem, stejně jako celá oblast Blízkého výcho-

du, v jejímž rámci realizuje CzechTourism 

propagační aktivity pomocí svého centrální-

ho zastoupení v Praze. Podobně dynamický 

rozvoj lze pozorovat i u Ruska, Indie, jihový-

chodní Asie či Australasie, které zajišťují naše 

zahraniční zastoupení a které jsou zahrnuty 

již v aktuálním marketingovém plánu a vizi 

rozvoje zdrojových trhů. Na propagaci desti-

nace České republiky spolupracuje aktuál-

ně CzechTourism s katarskými aerolinkami 

u příležitosti prvního letu, kterého se účast-

nili přední novináři a influenceři z Indie, 

Číny a Kataru. Tito zástupci navštíví nejen 

Prahu, ale i střední a západní Čechy. Kromě 

studijních cest pro touroperátory, katarské 

cestovní kanceláře a novináře je nyní v pří-

pravě také společná marketingová kampaň, 

odborné workshopy a PR aktivity. Nová linka 

znamená také posílení pozice jako cílové des-

tinace nejen pro dálková letecká spojení, ale 

také pro flexibilitu letů v rámci středo a zápa-

doevropského prostoru. Quatar Airlines již 

operují lety do Budapešti, Varšavy, Vídně či 

Mnichova a toto je ideální příležitost nabíd-

nout turistům flexibilní itineráře s příletem 

do Prahy a odletem z jiného evropského hlav-

ního města. 

NOVÁ LETECKÁ LINKA PRAHA–DAUHÁ
NOVÁ LETECKÁ LINKA OTEVÍRÁ PROSTOR PRO ZVÝŠENÍ POČTU TURISTŮ 
Z KATARU, ALE ZNAMENÁ I POSÍLENÍ PRO SPOJENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
S ROZVÍJEJÍCÍMI TRHY INCOMINGOVÉHO TURISMU. 

U významných trhů, které vykazují nad 100 000 

příjezdů ročně, nejvíce rostly příjezdy turistů 

z Číny (+ 56 %), Ruska (+ 51 %) a Jižní Korey (+ 

39 %). Dvouciferný nárůst příjezdů zaznamena-

ly statistiky také u turistů z Polska, Itálie, Fran-

cie, Izraele, Tchaj-wanu, Švédska a Ukrajiny.

Největší nárůsty v absolutních číslech: 

• Rusko + 91 tis.

• Čína + 76 tis.

• Korea + 57 tis.

• Německo + 52 tis.

• Polsko + 33 tis.

 „Pro udržení a případně i navýšení stávající 

návštěvnosti České republiky zahraničními 

turisty uspořádala agentura CzechTourism na 

konci června již druhý výroční incomingový 

workshop s mezinárodními nákupčími - Czech 

Republic Travel Trade Day. V rámci této akce 

CzechTourism propojil přes 70 zahraničních 

nákupčí (touroperátorů a cestovních kance-

láří) z celkem 27 zemí, kteří přijeli s cílem roz-

šířit svou nabídku služeb a zájezdů do České 

republiky s osmi desítkami českých podnika-

telů a zástupců regionů.Po konání této akce 

v roce 2016 vznikly nové balíčky nabídek napří-

klad v Koreji, Rakousku nebo Německu, Rusko 

a Skandinávie přidaly do itinerářů nové mož-

nosti ubytování v Česku.

ZÁJEM ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ 
O ČESKOU REPUBLIKU STÁLE ROSTE
BĚHEM PRVNÍHO POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU PŘIJELO DO ČESKA CELKEM 
4,6 MIL. ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ, COŽ PŘEDSTAVUJE MEZIROČNÍ NÁRŮST 
O 12,8 %. O 13 % VZROSTL I POČET PŘENOCOVÁNÍ TĚCHTO TURISTŮ
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Některá muzea nabízí speciální program s per-

formancemi, koncerty či praktickými ukázka-

mi. Vstupenky platí současně jako jízdenky na 

tramvaje a autobusy linek muzejní noci a všech-

ny linky MHD v oblasti dopravního svazu Horní 

Labe VVO.

V novém křídle Rezidenčního zámku je vystave-

na sbírka „Macht und Mode“ saských kurfi řtů. 

Matematicko-fyzikální salon ve Zwingeru uka-

zuje „Der Planeten wundersamen Lauf“ o naší 

zázračné planetě a různých pohledech na oblo-

hu.

Je-li vaším cílem stihnout v co nejkratším čase 

co nejvíc výstav, doporučujeme se vypravit do 

Zwingeru (Sbírka porcelánu, Staří mistři, Mate-

maticko-fyzikální salón), potom hned do Rezi-

denčního zámku (Nová Zelená komora, Turecká 

komora, Obří sál, vyhlídková věž Hausmann-

sturm, Mincovní kabinet, Zámecká kaple, 

Renesanční křídlo) či do Albertina (Nový mistři, 

Sbírka soch a plastik (vše viz www.drazdany.

info/skd). Když máte trochu více času, tak se 

jeďte podívat do historického plynojemu (Pano-

meter), do Muzea Hygieny, do Technických 

sbírek. Za návštěvu stojí i Dopravní muzeum, 

Železniční muzeum (hist. žel. depo) či Muzeum 

tramvají(tramvajové depo) ve čtvrti Trachau.

 

MUZEJNÍ NOC V DRÁŽĎANECH 
– 16. 9. 2017
BĚHEM MUZEJNÍ NOCI V SOBOTU 16. ZÁŘÍ OTEVŘE V DRÁŽĎANECH SVÉ 
BRÁNY NA 50 MUZEÍ. JEDNOU ZA ROK UKÁŽÍ SBÍRKY A VÝSTAVNÍ SÍNĚ 
V ČASE OD 18 HODIN VEČER DO 1 HODINY RANNÍ SVÉ POKLADY Z NEOBVYKLÉ 
PERSPEKTIVY.

KDY: sobota 16. 9. 2017  18–01 h

KDE: zhruba 50 drážďanských muzeí, galerií 
apod. (Odkaz na německý program se seznamem 
zúčastněných muzejí viz níže).

VSTUPNÉ: 13 €/ 9 €, rodinná vstupenka pro 
dva dospělé a až 4 děti 28 €, děti do 6 let vstup 
zdarma | Vstupenky platí současně jako jízdenky 
v dopravní sítí VVO (viz níže). Vstupenky se dají 
koupit již od 21. srpna 2017 ve všech zúčast-
něných muzeích, jakož i ve žluto-černých infor-
mačních stáncích dopravní společnosti DVB AG 
(např. na náměstích Wiener Platz, Postplatz nebo 
Albertsplatz). Držitelé kulturního pasu Euroregio-
nu Labe/Elbe platí snížené vstupné.

DOPRAVA: V ceně vstupenky je i jízdenka 
na drážďanskou MHD, ale i v celé oblasti VVO 
(www.vvo-online.de). Kromě historických doprav-
ních prostředků tyto vstupenky neplatí např. na 
historické úzkokolejky či lanovky. Vstupenka platí 
ale jako jízdenka od českých hranic (Schöna, Bad 
Schandau), pokud jedete rychlodráhou S-Bahn 
S1 a S2 či regionálními vlaky v oblasti VVO.
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do 29. 10. 
ATENTÁT: 75. výročí atentátu na Heydricha
Výstava věnovaná výročí atentátu na Reinharda 
Heydricha mapující situaci na Klatovsku.
do 29. 10.
SPÁLENÝ LES
Výstava věnovaná především bývalé střelnici ve 
Spáleném lese a všem 73 popraveným.

SBĚRATELÉ, MECENÁŠI, MUZEJNÍCI
Cyklus výstav složený z částí:

 Mecenáš muzea Ševcovic
Výstava k poctě klatovského rodáka

 Věci všední, přesto neobyčejné
Výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů, které 
byly klatovskému muzeu věnovány

 Zakladatelé moderní regionální historiografie
Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich spolupracovníci - výstava 
věnovaná historikům a sběratelům našeho muzea.
do 29. 10.
VODA ŽIVÁ - z historie lázeňství
Výstava předmětů s tematikou lázeňství, léčebných 
pramenů a studánek.

VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA:
vstupné: 30/15 Kč; rodinné vstupné: 70 Kč
do 24. 9.
HOBBY TÉ DOBY
Výstava věnovaná době nedávno minulé.

září-říjen 201744

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

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV.

 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz
www.muzeum.klatovynet.cz  
Otevírací doba v září:
úterý - pátek 9 - 12  13 - 17 hod.,
soboty, neděle a svátky 13 - 17 hod.

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY:
vstupné: 40/20 Kč; rodinné vstupné: 90 Kč
MUZEUM DĚTEM
Výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
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• KŘÍŽOVKA • OSMISMĚRKA

Křížovku a osmisměrku zasílejte do 20. 10. 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

Výherci fotokvízu: A. Hlavicová z Vlachovic, D. Dědičová z Brna, R. Holzman z Plzně

Znění osmisměrky z minulého čísla:  „...15 stupňů v sobotu a 15 v neděli. “

Vylosovaní výherci: M. Holbergová z Ostravy-Bělského Lesa, M. Nováková z Brna, J. Smolík z Berouna

Znění tajenky z minulého čísla:  „...v kýblech to vaše polojasno. “

Vylosovaní výherci: D. Neumannová z Liberce, V. Hejtmánek z Hodonína, Z. Schneiderová z Prahy

Podzim. Dva medvědi, než zalezou
do brlohu, pozorují padající listí

a jeden z nich říká druhému:
„Rád bych jednou viděl toho maniaka, 
který všechny ty listy celou zimu barví

na zeleno . . . (tajenka)”

Jezděte opatrně. Recepční v hotelu: „Mám pro vás, pane, špatnou
a dobrou zprávu. Špatná: Váš špatně zaparkovaný vůz se rozjel,

v první zatáčce prorazil svodidla a spadnul ze stráně do strže.
Dobrá: . . . (tajenka) . . . 2,37 l/100 km!“

AEROBIC, AIKIDO, BADMINTON, BASEBALL,

BASKETBAL, BIATLON, BOWLING, CURLING,

CYKLOKROS, DUATLON, FORMULE, FREEDIVING,

FUTSAL, GYMNASTIKA, HÁZENÁ, HOKEJ, HOKEJBAL,

JEZDECTVÍ, KARATE, KENDO, KOLOVÁ, KRIKET,

KROKET, KULEČNÍK, LAKROS, MODERNÍ PĚTIBOJ,

PARAŠUTISMUS, RALLYE, SKELETON, SNOOKER,

SOFTBALL, SQUASH, STŘELBA, ŠIPKY, TENIS,

TROJSKOK, ZÁPAS

L A B T E K S A B

G N I L R U C B A

Z K O L O V Á L A

K E N D O R T E A

J S E P I E E Ř E

O J T A L K N T R

B E R R A O I S O

I Z O A K O S A B

T D J Š R N B V I

Ě E S U O S A Ě C
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R Í Š M O K N J L
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