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TIM V REGIONECH 

ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

letošní zima se nám opravdu vydařila jak se patří, 

jednak díky úspěšné zimní olympiádě a sportov-

cům, kteří nám zajistili velkou slávu a propagaci 

naší země a jednak díky mrazivému počasí a po 

dlouhé době arktickým teplotám. Naše redakce 

však zimu a zimní sporty miluje. 

Střídání ročních období v naší zeměpisné šířce je 

ale zárukou toho, že nic netrvá věčně. Proto se již 

připravujeme a těšíme na otevření turistické sezó-

ny 2018, která přinese spoustu novinek a zají-

mavých pozvánek. Velikonoční svátky oslavíme 

ukončením půstu a pěknou pomlázkou.

Opět vám přinášíme v jarním vydání magazínu 

TIM jarmarky, jarní řemeslné trhy, otevírání cyk-

lostezek, hradů a zámků. 

Novinkou je náš upravený web, ve kterém zveřej-

ňujeme turistické aktuality a články v plném roz-

sahu, které se již nevešly do tištěné verze. 

Další soutěže najdete i v tomto vydání magazínu, 

takže se s chutí zapojte a vyhrajte zajímavé ceny 

a pobyty. 

Těšíme se na vaši přízeň a zážitky z vašich cest.

                                       Vaše redakce

TIM – Turistický informační magazín • březen–duben 2018
Vydavatel: Eurocard s. r. o.; Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň (radek@czech-tim.cz); Redakce: Milan Horký, Jana Ptáčková, Magdalena Richterová, Ing. Jitka Rolínková; Adresa redakce: Perucká 7, Praha 2 ; 
Tel./fax: +420 257 217 711; Tel.: +420 722 558 946; Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069; Uzávěrka textů: 20. 4. 2018; Distribuce: ČP; Grafi cká úprava a sazba: Karla Šmídová, 
Ondřej Rolínek; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků. 
Foto na obálce: Národní geoparky ČR; TIM je distribuován v informačních centrech ZDARMA. 

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

Na výstavě ve dnech od 10. 5. do 27. 5. se náv-

štěvníci seznámí s realitou současných možností 

medicíny. Poznají, jak lidé pomocí přístrojů posou-

vají omezení svého těla a co a jak je možné plno-

hodnotně či částečně v lidském těle v současnosti 

nahradit. Výstava ve dvanácti sekcích a stovkách 

exponátů srozumitelnou formou prezentuje celé 

spektrum funkčních i estetických náhrad lidské-

ho těla od protéz končetin, zubních, cévních či 

prsních implantátů přes náhrady funkce ledvin, 

jater, slinivky, srdce či plic, po nervovou stimulaci 

či kompenzaci hlasu, sluchu a zraku. 

ČLOVĚK V NÁHRADÁCH 
Připravovaná výstava v Národním technickém muzeu v Praze vás 
seznámí s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, 
perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost 
výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. 
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Galerii ve věži bude hostit od 4. do 18. 3. výsta-

vu fotografi í Fotoklubu PCW a od 22. 3. do 1. 4. 

Photocontest. Od 6. 4. do 1. 5. následuje výstava 

výtvarného oboru ZUŠ Šimáčkova Barevné varia-

ce. V Galerii v přízemí si prohlédnete do 11. 3. obra-

zy Pavla Raszky a jeho vnučky Moniky Kočendové 

s názvem Ahoj, dědo! a od 14. 3. do 15. 4. obrazy 

a kresby Jaroslava J. Alta.

Přijdou si na své i milovníci hudby. Součástí kon-

certu Ensemble Berlin Prag – Tribute to J. D. 

Zelenka 7. 3. bude křest 2CD, 8. 3. a 6. 4. vystoupí 

ve Velkém sále nový český komorní orchestr Haydn 

Ensemble. 15. 3. pokračuje cyklus Stylové veče-

ry 2018, 20. 3. se koná Jarní koncert Foerstrova 

komorního sdružení a proběhnou i další koncerty. 

3. března každý, tanečník i netanečník, může pobýt 

na 8. Rondím rudolfínském plesu. 16. a 17. 3. se 

příznivci jógy setkají na Prague Spirit Festivalu 

a 24. a 25. 3. můžete vyrazit na rodinný festival 

Struny dětem pro zvídavé děti a hravé rodiče. 

10. března poznáte, jak chutná svět!  Na Festivalu 

delikátních chutí se seznámíte s tradičními i netra-

dičními pokrmy z několika kontinentů. Slané, slad-

ké, horké, studené, zkrátka vše, co si vaše vybrané 

chutě dovedou představit a ještě hodně z toho, co 

jste dosud neochutnali. 

Nakupovat budete moci i 8. 4. na jarní prodejní 

Pražské výstavě nožů Knives 2018 a od 19. do 

22. 4. na již 41. veletrhu starožitností Antique. 

Známá Neviditelná výstava pořádá 28. 4. Bojov-

ku pro děti a rodiny. Koná se k 7. výroční otevření 

známé výstavy. Můžete si též zahrát dobrodružnou 

technologicky velice pokročilou únikovou hru The 

Chamber – Tajemství císaře, která hráče přenese 

do 14. století, ve kterém začala historie Novoměst-

ské radnice.  

Celý kulturní program, kontakty a foto na: 

 www.nrpraha.cz,
 www.facebook.com/NRpraha

NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI 
TO ŽIJE
Novoměstská radnice zahájí jarní sezónu 21. 3. otevřením vyhlídko-
vé věže a s ní i stálé expozice o historii Nového Města. Na věž vystou-
pí i návštěvníci, kteří se 26. 3. zúčastní komentované prohlídky rad-
nice s poutavým výkladem vhodným i pro děti.

   Na co se mohou návštěvníci radnice těšit nyní 

na jaře?

Bohaté kulturní dění nabízíme po celý rok. Pro 

obdivovatele výtvarného umění je bez přestáv-

ky otevřena i Galerie v přízemí, nicméně na jaře 

se radnice doslova probouzí ze zimního spánku 

a vtáhne vás do víru jarního kulturního progra-

mu. Po zimní pauze otevřeme 21. 3. opět vyhlídko-

vou věž. Sérii expozic v Galerii ve věži odstartuje 

výstava fotografi í Fotoklub PCW, následovat bude 

Photocontest a expozice žáků ZUŠ Šimáčkova 

Barevné variace. Proběhne Rondí rudolfínský 

ples, festival Struny dětem či Prague Spirit Festi-

val. Nakupovat budete moci během veletrhu sta-

rožitníků Antique či na Pražské výstavě nožů. Na 

své si přijdou i milovníci hudby.

   A co si nemají nechat návštěvníci na jaře roz-

hodně ujít?

Určitě Festival delikátních chutí, během kterého 

již podruhé u nás poznáte, jak chutná svět. Tra-

diční i netradiční pokrmy z několika kontinentů 

bude moci každý ochutnat 10. března. A vstup 

bude zdarma.  Rád bych též pozval všechny na 

komentovanou prohlídku radnice 26. 3. vhodnou 

i pro děti.

  

   Prozraďte nám, co to znamená být ředitelem 

Novoměstské radnice?

Znamená to především mít na starosti národní 

kulturní památku v centru Prahy a to se všemi 

radostmi a strastmi. Je to náročná, ale nesmírně 

zajímavá práce. I přes to, že většinu svého profes-

ního života mám spojenou se Starým a Novým 

městem, tak mne nádhera a atmosféra staré Pra-

hy nepřestaly okouzlovat.

   Co vás baví na práci ředitele Novoměstské 

radnice? Dal jste si nějaký cíl?

Baví mě její mnohotvárnost. Mým cílem je dosáh-

nout určité rovnováhy mezi kulturně společen-

ským posláním historické radnice jako příspěv-

kové organizace a potřebami moderní společnosti, 

světa a tempa. Radnice plní již řadu let hned něko-

lik funkcí. Zejména tu kulturní, kde se mohou lidé 

potkávat, ale i společenskou. Stále častěji se u nás 

konají i svatební obřady. Na každý pád si přeji, aby 

byla radnice přínosem pro občany nejen Prahy 

2, ale celého hlavního města, i turistů. Díky své 

poloze je radnice otevřeným a klidným prostorem 

v srdci pulzující metropole, odpočine si a pobaví 

se zde každý.

Albert Kubišta 

(* 1976) vystudoval historii a bohemistiku na 

Filozofi cké fakultě UK. Pokračoval ve studiu na 

Eberhard-Karls Universität v německém Tübin-

gen a na Institutu pro evropské dějiny v Mohuči. 

Po návratu do Čech působil jako proděkan na 

FF UK, kde externě učil. Zabýval se církevními 

dějinami a dějinami politické propagandy. Od 

roku 2013 pracuje jako ředitel Novoměstské 

radnice.

Celý kulturní program, kontakty a foto na 

www.nrpraha.cz a www.facebook.com/NRpraha

„Na jaře se radnice doslova probouzí ze zimního spánku“, řekl nám 
během rozhovoru ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta

ROZHOVOR
Foto: Petra Baďurová
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Hned vedle vchodu do baziliky se nachází vchod 

do historické klášterní knihovny, která je druhou 

nejstarší církevní knihovnou v Čechách. Nejstar-

ším rukopisem je Strahovský evangeliář datova-

ný do roku 860. Nejstarší část dnešní knihovny, 

barokní Teologický sál, který vznikl v letech 1671 

až 1674 a hlavní klenutý Filosofi cký sál, který 

pochází z roku 1794 a svojí výškou dosahuje dvou 

pater budovy.

Malba Filozofi ckého sálu zobrazuje vývoj věd 

a náboženství v jejich vzájemném ovlivňování 

a hledání od nejstarších dob až do doby založení 

sálu. Východisko a nalezení pravé moudrosti spo-

čívá v křesťanství. Jako záruka tomuto hledání 

je postavena do středu malby Boží Prozřetelnost, 

obklopená ctnostmi a neřestmi. Na protější stra-

ně lze vidět především novozákonní motiv, řeč 

sv. Pavla u oltáře nezvaného boha na Areopagu 

v Athénách. V pravém rohu stojí český zemský 

patron sv. Václav, v levé ruce třímá prapor se sva-

továclavskou orlicí. Napravo od něj klečí další češ-

tí zemští patroni sv. Jan Nepomucký a sv. Norbert, 

zakladatel premonstrátského řádu.

Za návštěvu stojí také expozice ve spojovací chod-

bě s lékařskou a právnickou literaturou, na jejímž 

konci je možno zhlédnout kopii vazby Strahov-

ského evangeliáře a unikátní „elektrický stroj“ 

z 18. století. 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
VE STRAHOVSKÉM 
KLÁŠTEŘE
Příjemné prožití velikonočních svátků můžete spojit s výletem 
do Strahovského kláštera a návštěvou bohoslužby v bazilice 
Nanebevzetí panny Marie. 

Strahovský klášter

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1

www.strahovskyklaster.cz
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Otevírací doba: 

celoročně: pondělí – neděle 

09:00–12:00, 13:00–17:00

Otevřeno denně po celý rok kromě Štědrého dne, 

Božího hodu vánočního (25. prosince) 

a Velikonoční neděle.

Filosofi cký sál

Teologický sál

Kabinet kuriozit
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Již pošestnácté pro vás 

pořadatelé připravili 

zábavnou rodinnou dob-

rodružnou hru Pražské 

věže. Tentokrát se zamě-

říme vice na technické 

památky. Start bude pre-

miérově v Muzeu MHD ve 

Vozovně Střešovice. Prohlédnete 

si staré tramvaje a autobusy a zjistíte kudy vedly 

trasy linek městské dopravy v dávné minulosti. 

Právě z Vozovny Střešovice vyjíždí i pro vás pravidel-

ná linka historické tramvaje linky 41. 

Navštívíte Starou čistírnu v Bubenči, provozova-

tel zde nabízí na objednávku možnost výstupu na 

komín a následné slanění do komína (viz fi lm Postři-

žiny). Prohlédnete si bývalý Hotel Hotel International 

v Dejvicích, úkoly budete plnit i v okolí kostelních 

věží či domovních věžiček.  V centru Prahy pak bude 

k rozhledu připravena věž Novoměstské radnice.

Vytvořte si tým o libovolném počtu účastníků. Při-

hlášky najdete na www.prazske-veze.cz. 

Vstupy jsou zdarma v rámci startovného.  Na star-

tu každý obdrží startovní průkaz umožňující vstu-

py do objektů, historickou mapu s vyznačenými 

stanovišti, k tomu popis stanovišť a úkoly. Stra-

tegii si volíte sami, věže obcházíte v libovolném 

pořadí. Trasu obcházíte pěšky, na kole nebo MHD. 

Těšíme se na vás.

www.prazske-veze.cz
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Kostel sv. Petra a Pavla, Mimoň
Čtvrtek 29. 3. – od 17:00 Mše na Zelený čtvrtek 

Pátek 30. 3.  – od 17:00 Obřady Velkého pátku

Sobota 31. 3.   – od 18:15 Obřady vzkříšení

Neděle 1. 4. – od 9:00  Mše svatá

Velikonoce v Kapli Božího hrobu
Na velikonoční svátky bude pro veřejnost pří-

stupná památka Kaple Božího hrobu v Lužické 

ulici. Na místě bude zajištěn prodej turistických 

známek a propagačních materiálů.

Otevřeno:

Pá 30. 3. 15:00  Křížová cesta

So 31. 3. 10–17:00 s průvodcem

Ne 1. 4.  9–12:00 a 13–17:00 s průvodcem 

Po 2. 4. od 9:00 – Mše svatá

13–17:00 s průvodcem

VELIKONOČNÍ VÝSTUP 
NA KOSTELNÍ VĚŽ V MIMOŇI
Občanské sdružení Mimoňská obroda, odbor kultury a farní úřad 
Vás srdečně zvou na Velikonoční výstup na věž kostela sv. Petra 
a Pavla v Mimoni, který se uskuteční v neděli 1. dubna 2018 od 15:00 
do 17:00 hod. 

Městské muzeum a Turistické informační centrum

V Lukách 101, 471 24 Mimoň
  +420725 854 377
 probostova@mestomimon.cz

www.muzeummimon.cz
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PRAŽSKÉ  VĚŽE
Velká dobrodružná hra pro děti i dospělé se koná 
v neděli 15. dubna. 

P
R

AŽSKÉ VĚŽ
E

v
elká dobrodružná 

h
ra

TIM V PRAZE

TIM V REGIONECH

TEXT A FOTO | Milan horký
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Týden před Velikonocemi – v sobotu 24. 3. se na 

nádvoří vodního hradu Lipý bude konat veliko-

noční jarmark. Pro návštěvníky jsou připraveny 

ukázky dřevosochání, malování vajíček, cimbálová 

kapela, pohádka pro děti, stánkový prodej s tradič-

ními výrobky, či vinný sklípek. Netradiční součástí 

jarmarku budou komentovaná vystoupení s živý-

mi sovami.

30. března na Velký pátek ožije nádvoří vodního 

hradu znovu. Tentokrát se zde odehrají tradiční 

Pašijové hry. Vodní hrad Lipý pak 1. dubna ofi ci-

álně zahajuje svou, již patnáctou návštěvnickou 

sezónu.  Poslední dubnovou neděli se na českolip-

ském náměstí T. G. Masaryka uskuteční slavnost 

stavění májky. Připraven je jarní jarmark s tradič-

ními výrobky a vystoupení folklórních skupin.

PŘIVÍTEJTE JARO V ČESKÉ LÍPĚ
Zima odchází a jarní Česká Lípa zve k návštěvě. 
Milovníci pěší turistiky se jistě rádi projdou údolím 
Peklo, kde právě v tomto období rozkvétají tisíce 
bledulí a vytvářejí nádherné koberce křehké krásy.

Od 1. března se znovu otevře Vlastivědné muzeum a galerie, ve kte-
rém mohou návštěvníci obdivovat bohaté přírodopisné sbírky a také 
se seznámit s historií České Lípy a Českolipska. 

Regionální turistické informační centrum

náměstí T. G. M. 2, 470 36 Česká Lípa
 +420 487 881 105, 487 881 106
 rtic@mucl.cz

www.turistika.mucl.cz
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TIM V REGIONECH 7

I N Z E R C E

Foto archiv Město Česká Lípa

Foto archiv Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

Foto archiv Město Česká Lípa
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TIP NA VÝLET

V letošním putování v okolí města Turnova si děti 

i dospělí vyzkouší své znalosti Českého ráje, setkají 

se s postavami z českorajských pověstí a za úspěš-

né splnění všech úkolů obdrží zajímavé ceny. Start 

i cíl bude ve Sportovně rekreačním areálu Maškova 

zahrada v Turnově. Zde čeká na všechny bohatý 

kulturní program, který vyvrcholí příjezdem krále 

Granáta s družinou, a symbolické předání vlády 

nad pohádkovou krajinou. Bližší informace najdete 

na webových stránkách infocentra.

Zveme Vás i na výlet do Hruboskalského skalní-

ho města, na hrad Valdštejn – rodový hrad pánů 

z Valdštejna a zároveň jeden z nejstarších hradů 

Českého ráje. Zde uvidíte interiéry klasicistního 

domu, romantického paláce a kaple sv. Jana Nepo-

muckého. Na kapli probíhala minulý rok obnova 

krovu a letošní sezónu je tedy poprvé ke spatře-

ní v novém hávu. Novinkou v letošním roce bude 

výstava „Hrad Valdštejn za první republiky“, na 

které budete moci zhlédnout dobové fotografi e. 

I v letošním roce se Valdštejn stane dějištěm mno-

ha zajímavých akcí, těšit se můžete i na obnovenou 

Valdštejnskou pouť. Podrobný program a pozván-

ky najdete na webových stránkách hradu.

PŘIVÍTEJTE JARO NA TURNOVSKU
V letošním roce proběhne již patnáctý ročník akce Český 
ráj dětem, která tradičně zahajuje sezónu v Českém ráji. 
Koná se poslední dubnovou sobotu, tedy 28. 4. 2018 
a jak již název napovídá, je určena především rodinám 
s dětmi. Akce vychází z úspěšné celoroční turistické hry 

„Za pověstmi Českého ráje“. 

Hrad Valdštejn

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

www.hrad-valdstejn.cz

Regionální turistické informační centrum Turnov

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

www.infocentrum-turnov.cz
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Podzemí ukrývá studnu ze 13. století, která je držitel-

kou certifi kátu, potvrzujícího že se jedná o nejširší 

studnu v České republice. Fascinující pohled skrz 

mříž z podzemní chodby do studny už od roku 2008 

obdivovalo téměř 80 000 návštěvníků a zájem se 

každoročně zvyšuje. Na přesné umístění studny, 

k níž návštěvníci dojdou podzemím z Turistického 

informačního centra, upozorňuje v dlažbě náměstí 

Míru kruhová skleněná deska v kovovém rámu. 

V galerii a kavárně Ve Věži v gotické Pražské bráně 

zahájí 10. března koncert netradičního dua mělnic-

kého hudebníka Petra Kundráta Bati se saxofonis-

tou kapely Garage Jardou Jeřábkem cyklus Hudeb-

ní jaro Ve Věži, který bude v průběhu března a dub-

na pokračovat koncerty Jana Matěje Raka a skupin 

DS3F – fl amenco fusión a Herky. Od 16. března 

zde zároveň mohou návštěvníci zhlédnout výstavu 

komiksů vynikající české autorky Lucie Lomové.

Regionální muzeum Mělník připravilo pro návštěv-

níky na 24. března v celém prostoru muzea veliko-

noční jarmark doplňující již tradiční velikonoční 

expozici.

Další velikonoční jarmark s kulturním programem 

ve znamení lidových tradic zahájí 31. března na 

náměstí Míru letošní pravidelné sobotní farmářské 

trhy.

21. dubna bude malebné centrum města hostit prv-

ní velkou letošní vinařskou akci. Tradiční Vinná 

noc přináší skvělou příležitost ochutnat pod širým 

nebem či v degustačním stanu jak mladá vína slib-

ného ročníku 2017, tak i to nejlepší z již plně vyzrá-

lé a mnoha medailemi oceněné starší produkce od 

všech místních vinařů.

28. dubna vyvrcholí Hudební jaro Ve Věži festiva-

lem všestrannosti v umění Art Jam 2018. Na letoš-

ním již třetím ročníku opět vystoupí hudebníci, 

často multiinstrumentalisté, kteří se kromě muzi-

kálního uměleckého vyjádření věnují např. divadel-

nictví, fi lmu a vlastní výtvarné či literární tvorbě. 

MĚLNÍK SLAVÍ 10 LET 
OD ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ
Mělnické podzemí s unikátní středověkou studnou oslaví letos na 
Světový den vody 22. března již 10 let od otevření pro veřejnost.  

Mělnické kulturní centrum o.p.s. – mekuc

U Sadů 323, 276 01 Mělník
  +420 315 622 612
 info@mekuc.cz

www.mekuc.cz
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  Prosím, představte se nám krátce. Odkud pochá-

zíte, jak dlouho pracujete v infocentru?

Dobrý den, jmenuji se Iva Dítětová, je mi 25 let. 

Pocházím z Prahy, ale většinu života žiji u Mělníka 

na Kokořínsku. V TIC pracuji na plný úvazek od led-

na 2017.

  Představte čtenářům magazínu vaši práci 

v informačním centru.

Kromě nabídky suvenýrů a letáků a poskytování 

informací provozujeme prohlídky podzemí, vydává-

me informační materiály, pohlednice, podílíme se 

na tvorbě map, publikujeme v časopisech. Je to prá-

ce s lidmi, kteří přicházejí i se zcela neturistickými 

požadavky. Také s tím si musíme umět poradit. Že 

se nám to daří, svědčí loňské 3. místo v kraji v anke-

tě Informační centrum roku.

  Zažíváte ve vašem infocentru i nějaké kuriózní 

situace? 

Časté jsou dotazy jako „Koupil jsem si už u vás ten-

hle pohled?“ či „Co je v té kostnici?“ Náročnou situ-

aci jsme zažili při vinobraní, když host hledal nám 

neznámý hotel Mario, kde měl mít rezervovaný noc-

leh. Zjistili jsme, že má opravdu rezervaci v Mariu 

– ale v Melniku v Bulharsku! Pokoj jsme nakonec 

ve zcela obsazeném Mělníku zázračně sehnali, takže 

má příběh šťastný konec.

  Jaké je vaše oblíbené místo ve vašem městě 

nebo okolí, které není tak známé, ale stojí za 

návštěvu?

V Mělníku je to především obrovská studna, která ve 

středověku zásobovala vodou celé město. Přístupná 

je podzemím z TIC. V okolí bych uvedla romantický 

rybník Harasov. Místní se sem chodí v létě zchladit, 

ale výletníci mířící na blízký Kokořín tuto oázu klidu 

obvykle minou.

 Jaký je váš oblíbený regionální produkt?

Určitě víno. Ludmilu v typické lahvi znají mnozí. 

Skvělé jsou zdejší ryzlinky, jimž svědčí mělnická 

opuka. Doporučuji Mělnický kalamář – kombinaci 

tradici ctícího designu lahve s medailovým rýnským 

ryzlinkem 2015, pozdní sběr ze Školního statku 

Mělník.

 Jak by zněla pozvánka do vašeho informačního 

centra?

Kdo nechce v Mělníku 

vynechat nic důležitého, 

najde u nás informace, 

mapy, audioprůvodce, 

dětskou trasu s luštěním 

tajenky, suvenýry, razítka, 

úsměv a dobré slovo.

Rádi bychom představili jednoho z vašich kolegů, který pracuje ve vašem 

Turistickém informačním centru Mělník. Koho navrhujete?

Čtenářům se představí Iva, která cestovní ruch vystudovala na VŠP v Jihlavě, 

práci u nás si vyzkoušela postupně na studentské praxi jako brigádnice za pultem 

i jako průvodkyně a nyní pracuje jako jedna z nás.

Na rozhovor plný zajímavých tipů a informací z našeho města nám bohužel místo 

v magazínu nestačilo, jeho nezkrácenou verzi najdete v online vydání magazínu. 

ROZHOVOR

turistické
informační
centrum

Iva Dítětová

FOTO: Marek Vaneš, Jitka Nováková
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Úštecký jarmark a nový hrad
Velikonoční jarmark v malebném městě Úštěk pro-

běhne v pátek 30. března od 9:00 do 18:00 hodin. 

Stánky s velikonoční tématikou lákají každoročně 

stovky návštěvníků do města na severu Čech na 

východ od Litoměřic. Největší Velikonoční jarmark 

u nás, vystoupení folklorních souborů a poulič-

ních divadel, obří slepice s vejcem na chůdách, 

pletení pomlázek, malování kraslic, loutková scé-

na, soutěže, řemesla a prodej řemeslných výrobků, 

kvalitních farmářských a dalších potravinových 

produktů aj., bohaté občerstvení.

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, 

Termín: 30. 3. 2018, od 9:00 do 18:00 hodin.

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel proběh-

ne v Úštěku 21. dubna prohlídka zrekonstruované-

ho Úštěckého hradu. Prohlídka místní památky, 

která prošla více než desetiletou rekonstrukcí a do 

současné podoby povstala doslova z ruiny.

Zpřístupněna bude část objektu po dokončené 

rekonstrukci s průvodkyní.

Bez vstupného. Termín: 21. 4. 2018, od 10:00 do 

12:00 hodin

Žatecká zahájení sezóny 
Nenechte si ujít na prvního apríla Zahájení turis-

tické sezóny ve městě chmelu a piva Žatci, které 

pořádá Dolní Poohří, Chrám chmele a piva, Chme-

lařské muzeum a město Žatec. Na náměstí Prokopa 

velkého v době od 10 do 16 hodin bude připraven 

kulturní program pro malé i velké návštěvníky. Blíže 

o akci se dočtete na straně 12. 

Dne 31. března pořádá město Žatec akci „Velikonoce 

na náměstí Svobody“. Budou zde dílničky pro děti, 

velikonoční jarmark, hudební program, předvádění 

velikonočních zvyků, tržiště a stánky s občerstve-

ním. 

Roudnice nad Labem 
Město Roudnice nad Labem chystá Velikonoční 

komentovanou prohlídku kostela. Tradiční pro-

hlídka v doprovodu muzejního archeologa prove-

de návštěvníky i místy, kam se běžně nedostanou. 

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK, 
BĚH A KOHOUTEK
V Ústeckém kraji každoročně probíhá oslava Velikonočních svátků 
v jednotlivých regionech ve spojení se zahájením turistické sezóny 
2018. Města a obce lákají návštěvníky na velký výběr akcí, jako 
například velikonoční jarmark, komentované prohlídky, dětské 
dílničky a doprovodný program.  

10 TIP NA VÝLET

Město Úštěk

Program Úštěckého jarmarku
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Kostel Narození Panny Marie a klášter augustiniánů 

byly ve své době představiteli jednoho z center české 

kultury a vzdělanosti. Prohlídka začíná 11. března 

v 10:30 před kostelem.

Roudnické farmářské trhy se konají 4.března na 

Husově náměstí. Vstup je zdarma. Přijďte ochutnat 

a nakoupit kvalitní české produkty autentické chuti 

a původu. Od 9:00 je připraven kulturní program 

a nebude chybět dětský koutek.  

Dne 24. března od 14 hodin v Galerie moderního 

umění navštivte Velikonoční dílnu. 

Po velkém úspěchu v loňském roce se i letos pakuje 

téma velikonoční dílny. Netradičním způsobem si 

vyrobíte nové rekvizity pro Velikonoční příběh, kte-

rý si v závěru opět zahrajete, vystoupení začíná od 

16.30 hodin. 

Pro nadšené běžce a příznivce sportu proběhne 25. 

března od 10 hodin Velikonoční běh do schodů 

(okolo Hlásky). Přijďte na již 24.ročník Velikonoční-

ho běhu, prezence začíná od 9:30 hodin na náměstí 

Jana z Dražic. 

Jaro v Českém středohoří  
České středohoří je destinace, která se každoročně 

těší velkému zájmu turistů, a díky Labské stezce je 

stále více vyhledávána i cyklisty. Jarní odemykání 

Labské stezky je první velkou akcí, kterou Desti-

nační agentura České středohoří pro letošní sezó-

nu připravila. Akce proběhne 24. března v Děčíně 

společně se Zahájením turistické sezóny města. 

Symbolické „odemknutí“ Labské stezky zahájí 

samostatná rodinná cyklojízda v 10:00 z Nebočad 

do Děčína. Akce je celodenní a na návštěvníky čeká 

bohatý doprovodný program. K vyzkoušení budou 

elektrokola, handbike trenažer, koloběžky i možnost 

cykloservisu zdarma. Připraven bude skákací hrad, 

běžecký závod i hudební program. 

Mezi další tradiční jarní akce v Českém středohoří 

patří velikonoční jarmarky a poutě. První veliko-

noční jarmark lidových řemesel, stánky a jaro ve 

všech podobách se uskuteční v prostorách Hradu 

Litoměřice 17. března. O týden později oslaví Veliko-

noce během celého víkendu 24. – 25. ve skanzenu 

v Zubrnicích a poslední březnový pátek v centru 

historického Úštěku. V Zubrnicích si návštěvníci 

vyzkouší zdobení kraslic tradičními technikami 

– slámou, škrábáním, drátkováním, voskem nebo 

pletení pomlázek a košíků. V Úštěku se vedle tradič-

ních aktivit projde městem obří slepice na chůdách 

s vejcem.

Město Terezín zahájí svou turistickou sezónu 7. dub-

na společně s akcí Pohádky z pevnosti, při které si 

děti vyzkouší mnohé pohádkové bytosti. Královské 

Litoměřice spustí sezónu poslední dubnovou sobo-

tu a o víkendu 20. – 22. dubna ožije tradičně stro-

mová alej pod horou Říp oblíbenou Řípskou poutí.

Přehled dalších akcí v destinaci České středohoří 

najdete na webu  www.ceskestredohori.info

www.branadocech.cz

TIP NA VÝLET 11

Labské údolí

Děčín
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Oslavy, které pořádá Destinační agentura Dolní 

Poohří, se budou odehrávat na náměstí Prokopa Vel-

kého, v areálu historických chmelařských staveb, 

které kandidují na seznam světového dědictví UNE-

SCO. Spolupořadateli zahájení jsou letos Chrám 

Chmele a Piva, Chmelařské muzeum a město Žatec.

„Hlavními postavami zahájení v neděli 1. dubna 

budou naše Ohřinka a žatecký Hopík,“ prozradila 

z programu ředitelka Destinační agentury Libuše 

Novotná Pokorná. Během něj dojde na odemykání 

Chmelového majáku, atraktivní rozhledny Chrámu 

chmele a piva. Dorazí i Chmelobrana se svým ori-

ginálním pivním šlapohybem.  Děti kromě postavi-

ček Ohřinky a Hopíka potěší také pohádka, chybět 

nebude hudba. Součástí slavnosti bude prezentace 

regionálních produktů a ukázky vaření z piva, podá-

vat se bude speciální zelené pivo.  Do chmelařských 

památek bude tento den vstup zdarma, stejně jako 

na celý kulturní program.

Destinační agentura Dolní Poohří na zahájení sezó-

ny v Žatci představí nové turistické publikace. Dru-

hým dílem pokračuje dětské Putování s Ohřinkou 

s pěti výlety, spoustou úkolů a půvabnými kresbami 

Antonína Grafnettera. Letošními novinkami budou 

Toulky Dolním Poohřím, v nichž turisty provedou 

méně známými místy zajímavé osobnosti jako Karel 

Čapek, Matyáš Braun či Emil Holub, a výpravná 

publikace Vychutnejte si Dolní Poohří, věnovaná 

značce „POOHŘÍ regionální produkt ®“. Ještě v dub-

nu představí Destinační agentura Dolní Poohří dal-

ší letošní novinku – Krušnohorskou pivní stezku, 

turistickou trasu po pivovarech v Česku a Sasku.

SEZÓNU ZAHÁJÍ 
OHŘINKA S HOPÍKEM
Symbol chmelařského Žatce skřítek Hopík a pohádková postavička 
Ohřinka odstartují společně další turistickou sezónu v Dolním Pooh-
ří. Stane se tak první dubnový den v Žatci. Program nabídne zába-
vu pro děti i dospělé, vstupy na chmelařské atrakce zdarma i křest 
nových publikací o Dolním Poohří.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. 

náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
 +420 731 086 714
 info@dolnipoohri.eu

www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz
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Zahájení turistické sezóny 2017 v Kadani

Cyklostezka vede atraktivním 

prostředím od pramene Labe 

v Krkonoších až k Severnímu 

moři u německého Cuxhave-

nu. Včetně odbočky do Prahy nabízí téměř 1.300 

kilometrů. O její rozvoj a propagaci se stará Des-

tinační agentura České středohoří, jejímž spolu-

zakladatelem je právě město Litoměřice. 

Popularita Labské stezky stoupá a právem sklízí 

vavříny. V lednu ovládla Velkou cenu cestovní-

ho ruchu Regiontour 2018 v Brně.  Z prvenství 

v kategorii Nejlepší turistický produkt se radovali 

všichni aktéři cestovního ruchu na Labské stez-

ce napříč Českou republikou, druhé místo pat-

řilo Labské stezce pouze v Ústeckém kraji. Cenu 

si převzali zástupci Destinační agentury České 

středohoří. Ústecký kraj postupně investuje do 

výstavby nových úseků. Destinační agentura 

se pak snaží Labskou stezku dobře proznačit 

a představit cyklistům i zajímavosti v okolí. 

Loni začalo proznačení alternativní levobřežní 

trasy 2A, která zavede cyklisty například do Tere-

zína. Letos přibudou informační tabule o zají-

mavostech a turistických atraktivitách na stezce 

a v jejím okolí, na šesti místech pak budou umís-

těny i speciální tabule s digitálními panely a hot-

spoty pro připojení k internetu. 

Pojedete-li Labskou stezkou, nezapomeňte si 

udělat zastávku i v královském městě Litomě-

řice, které vás zve v historickém jádru v maleb-

ných kavárnách a restauracích k venkovnímu 

posezení. Pokochat se městem i krajinou můžete 

přímo na náměstí z vyhlídkové věže Kalich nebo 

sousední katedrály sv. Štěpána. O dalších atrak-

tivitách města vás budou informovat pracovnice 

infocentra. 

(www.litomerice-info.cz, telefon: 416 916 440) 

Loni byla turistická sezóna na Labské stezce 

ukončena symbolickým „Zamykáním“ a rozlou-

čením právě v Litoměřicích, letos sezónu otvírá 

24. března Děčín. 

Více na www.ceskestredohori.info. 

LABSKÁ CYKLOSTEZKA SE STÁVÁ 
FENOMÉNEM A SKLÍZÍ VAVŘÍNY

Město Litoměřice je z jedné strany lemované kouzelnou 
kopcovitou krajinou Českého středohoří a ze strany dru-
hé soutokem řek Labe a Ohře. Město s bohatou historií 

a řadou unikátních staveb je proto oblíbenou zastávkou českých 
i zahraničních (hlavně německých) cyklistů. Je tomu tak díky tudy 
vedoucí Labské stezce, která je top evropskou dálkovou cyklotrasou 
a patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě. 

Foto: cyklistka a údolí



magazintim.cz

Z klidné městské části Klášterce nad Ohří zvané 

Útočiště se po modré turistické značce vydáme 

po trase dlouhé 7 076 metrů. Hned první tabule 

umístěná v autobusové zastávce nás upozorní na 

architektonické skvosty lázeňského města mezi 

Doupovskými a Krušnými horami. Cílem našeho 

putování je nyní ale čistá příroda, po pár metrech 

už se ocitneme v lese. Tady je pamatováno na rodi-

ny s dětmi, díky nápaditým prvkům ze dřeva se 

tu děti i dospělí dozvědí mnoho zajímavého o dění 

v lese. Děti si mohou zahrát na dendrofon, skákat 

v doskočišti zvířat či se vyřádit na houpačkách 

a hrazdě. Nechybí ani altán, který poslouží k pose-

zení a občerstvení.  

Druhé zastavení stezky nás zavede do míst, kde stá-

val mlýn Massamühle. Na naučné tabuli se dozví-

mek čemu mlýn sloužil a jak souvisel s tradiční 

výrobou kláštereckého porcelánu. 

Pokračujeme v cestě zalesněným údolím Široké-

ho potoka, která vede územím bývalé obce Venkov. 

Naučná tabule nám napoví, jak se toto území pro-

měnilo v současný příměstský lyžařský areál. Díky 

retro snímkům se vrátíme k historii zdejšího rekre-

ačního i závodního lyžování. 

Stezka nás dále vede ke skalnímu útvaru Sfi ngy. Tato 

chráněná přírodní památka se nachází v nadmoř-

ské výšce 800 metrů. Ze skal je krásný výhled na 

protější Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Díky 

panoramatické fotografi i s názvy okolních vrchů 

získáme další tipy na výlety po okolí. Stezka nás 

upozorní i na vrch Mědník v obci Měděnec, odkud 

je nejen nádherný výhled, ale dá se tu sestoupit i do 

hlubin země. A to díky místním nadšencům, kteří 

provozují historickou šachtu.

Poznání krušnohorské obce Měděnec je věnována 

i poslední nebo zároveň první tabule naučné stezky. 

Záleží totiž jen na nás, z jakého směru cestu pozná-

vání přírody i historie absolvujeme. Z Útočiště se 

lesem stoupá do kopce, z Měděnce se jde z kopce 

dolů.  

Naučnou stezku Cesta z města plnou zajímavých 

informací z historie i současnosti, které si můžeme 

stáhnout i do mobilu díky QR kódům, vytvořily 

společně Lesy ČR, město Klášterec nad Ohří a obec 

Měděnec.

TIM PRO DĚTI

STEZKA Z MĚSTA
Cestou z města si užijeme zdravý pohyb v přírodě i krásné výhledy 
do krajiny. Zároveň se dozvíme spoustu zajímavostí. 

Turistické informační centrum

nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz

www.klasterec.cz
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Krásným výhledem do širokého okolí budete odmě-

něni, pokud se rozhodnete vystoupat na Erbenovu 

vyhlídku. Kamenná věž na Brandtově výšině (420 

m. n. m.) byla postavena už v roce 1933 němec-

kým horským spolkem Gebirgsverein Aussig. Byla 

pojmenována podle tehdejšího předsedy turistů Ale-

xandra Erbena, dlouholetého ředitele České spoři-

telny v Ústí nad Labem. V roce 2006 prošla vyhlídka 

rekonstrukcí a byla dvojnásobně navýšena. 

Další významnou rozhlednou na území města 

je Střekovská vyhlídka. Byla dokončena na jaře 

roku 2010 a nachází se v lesoparku na Malém Sed-

le v městské části Střekov. Z rozhledny si můžete 

vychutnat jedinečné pohledy na České středohoří, 

Větruši i na centrum města s mohutnou Marián-

skou skálou.

Nepřehlédnutelnou dominantou města je výletní 

zámeček Větruše s třicetimetrovou vyhlídkovou 

věží, která umožňuje nádherný pohled na vlastní 

město, řeku Labe nebo České středohoří. Pro lepší 

orientaci jsou ve věži umístěny panoramatické foto-

grafi e s označením zajímavých míst.

Ústí nad Labem nezaostává ani v počtu vyhlídko-

vých míst. Přímo v centru města se tyčí Mariánská 

skála, z jejíhož vrcholu uvidíte nejen řeku Labe, ale 

i městské části na obou březích. Od již zmíněného 

výletního zámečku Větruše se po naučné stezce Vět-

ruše-Vrkoč můžete vydat právě ke skalnímu útvaru 

Vrkoč. Z upravené vrcholové plošiny se Vám naskyt-

ne pohled na hrad Střekov, na vrch Vysoký Ostrý 

a samozřejmě na samotné město. Odbočkou z nauč-

né stezky se dostanete k Humboldtově vyhlídce, 

která byla pojmenovaná právě po Alexandru von 

Humboldtovi. 

Rozhleden, vyhlídek a vyhlídkových míst je v Ústí 

nad Labem i jeho okolí mnohem více. Chcete-li je 

zdolat všechny, více informací získáte v informač-

ním středisku města.

ÚSTÍ NAD LABEM Z VÝŠKY
Město Ústí nad Labem leží v kopcovité krajině Českého středohoří, 
jíž jednoznačně dominuje Labské údolí. Už samotný Alexander von 
Humboldt, německý přírodovědec světového významu, prohlásil 
z vrchu u Ústí, že krásnější krajinu neviděl. Pokochejte se i Vy tím, 
co viděl pan Humboldt. Přímo v Ústí nad Labem i jeho okolí je možné 
navštívit množství rozhleden a vyhlídkových míst.

TIM V REGIONECH 13

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
  info.stredisko@mag-ul.cz
 +420 475 271 700

www.usti-nad-labem.cz
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Erbenova vyhlídka

Panorama z Vrkoče
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Pevnost VIDArd 
– pokladová hra plná úkolů 
kdykoliv během otevírací doby

Zažijte novou dimenzi návštěvy expozice VIDA! 

Objevte věci, které zůstávají běžnému návštěvní-

kovi skryté. Stačí si na pokladně kdykoliv během 

otevírací doby koupit startovní balíček a vydat se 

do expozice řešit úkoly a hádanky. Na úspěšné 

čeká poklad. Ke hře je nezbytné použití vlastního 

zařízení s připojením na internet. Wi-Fi je ve VIDA! 

bezplatná.

Výstava GeomeTRY
od 5. 3. do 3. 9.

Jak dostat veliký jehlan do zdánlivě menší krychle? 

Může se pohyb člověka stát matematickou funkcí? 

Umíte kreslit jen podle odrazu v zrcadle? Nebo najít 

jednu kuličku mezi desetitisíci dalších? To všech-

no si můžete vyzkoušet na výstavě GeomeTRY. 

Výstava vás zavede do světa matematiky na dotek 

– abstraktní věci se tu stávají hmatatelné. Výstava 

GeomeTRY nabízí více než třicet hravých exponátů 

zapůjčených z věhlasného muzea Mathematikum, 

které sídlí v německém Gießenu a je prvním mate-

matickým muzeem na celém světě.

PREDÁTOŘI – Stále na lovu
– promítáme denně

Mysleli jste si, že predátoři to mají v přírodě snadné? 

Zhlédněte napínavý 3D fi lm a zjistěte, kdo opravdu 

stojí v divočině na straně vítězů. Právě predátoři 

totiž při lovu často prohrávají. Sledujte, jestli uspě-

je jedno z nejrychlejších zvířat na zemi – gepard, 

který v tichosti pronásleduje osamělou impalu, aby 

nasytil svá hladová mláďata. Bude se svou loveckou 

strategií úspěšný křížák Darwinův žijící v dešťových 

pralesích? Dává si totiž na čas, než kořist lapí do 25 

metrů dlouhého vlákna. Velmi obtížně si v poslední 

době zajišťují potravu také lední medvědi. Úbytek 

ledových ker způsobil nedostatek tuleňů, kteří na 

ledových plochách odpočívali.

Jedinečný 3D dokument Predátoři pochází z pro-

dukce proslulé BBC, na jeho přípravě se podíleli 

tvůrci úspěšné Divoké Afriky a cenami ověnčeného 

hlodavčího westernu Pidiobři. Užijte si dechberoucí 

záběry, díky kterým můžete odhalit, jak u predátorů 

v divočině probíhá příprava i samotný boj o přežití.

Obecně o VIDA!
Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak 

se projet na kole po laně několik metrů nad zemí, 

zahalit město do husté mlhy a nakonec zmrazit 

vlastní stín. Neuvěřitelné? Ne, to všechno můžete 

během jediného dne zažít v brněnském zábavním 

vědeckém parku VIDA! Čeká vás tu více než 170 

exponátů.

PROGRAM 
VE VIDA!

Hraje se v Lužánkách, ale také na výstavišti. Divá-

kům se představí nový cirkus v podání domácích 

i zahraničních souborů. Šapitó za lužáneckým 

zámečkem bude v provozu června 2018. 

Netradiční spojení divadla, cirkusu a folklóru zažije-

te při představení Cirkus Younák ve dnech 18. a 19. 

března od 19 hodin. Představí se vám akrobaté 

v pohybu, ženská kapela v příběhu inspirovaném 

legendou o slav-

ném zbojníkovi 

Jánošíkovi a jeho 

družině.

Veselý koncert 

plný gagů, skečů, 

akrobacie a hudby 

zažijete v představení Gogol a Max, které se hraje 

10. dubna. Interpreti předvedou hru asi na dvacet 

nástrojů. 

Více informací a prodej vstupenek na 

www.cirkusbude.cz

CIRKUS BUDE V BRNĚ 
– FESTIVAL CIRKUSU, DIVADLA A HUDBY
Národní divadlo Brno ve spolupráci s městem a krajem nechalo posta-
vit nedaleko centra Brna, přesněji v parku Lužánky tzv. divadelní 
šapitó. Jde o vytápěný stan, kvůli rekonstrukci Janáčkovy scény. 
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V rámci Dnů Země si děti mohly vyzkoušet rýžování 

zlata, tvorbu trilobitích odlitků, výrobu kamenných 

šperků apod. Velkého úspěchu se také těšil první 

ročník soutěže o nejlepší Land Art, jehož se zúčast-

nilo velké množství lokálních škol, organizací, spol-

ků i jednotlivců. Nejlepší díla byla oceněna a soutěž 

vyústila v prázdninovou výstavu fotografi í nejlepších 

děl, jež se uskutečnila v Panském domě v Telči. 

V těchto aktivitách bude Geopark Vysočina pokra-

čovat i v průběhu tohoto roku. Kromě Dnů Země 

a soutěže o nejlepší Land Art se bude geopark spolu 

s Muzeem Vysočiny v Jihlavě spoluorganizovat kraj-

ské kolo geologické olympiády. Ve spolupráci s Pan-

ským domem Telč pak geopark nabízí nový letní pří-

městský tábor pro děti s názvem „Z hlubin Země“, 

jež bude inspirován hrou Minecraft, která se však 

bude hrát v reálném světě, s opravdovým materiá-

lem i spoluhráči. V neposlední řadě vzniká ucelená 

nabídka exkurzí pro školy i širokou veřejnost. Více 

informací o plánovaných akcích a možných exkur-

zích na:

 www.geoparkvysocina.cz

GEOPARK VYSOČINA ROZJÍŽDÍ 
NABÍDKU AKTIVIT PRO DĚTI 

Jednou z priorit Geoparku Vysočina je jeho úzká spolu-
práce s místními školami a organizace akcí pro děti. 
Geopark Vysočina byl do sítě národních geoparků ČR 
zařazen v lednu 2017. Během svého prvního roku fun-
gování byla pro děti zorganizována řada zábavně-vzdě-

lávacích aktivit. 

SOUTĚŽNÍ KVÍZ PRO DĚTI

1.  Jakou rozlohu má Geopark Vysočina:
a) 2050 km2           b) 205 km2          c) 52 km2

2.  Hlavním kulturním centrem Geoparku 
Vysočina je město:

a) Broumov            b) Příbram           c) Telč

3.  Symbolem Geoparku Vysočina se 
stal/a:

a) Míchova skála      b) Hrad Roštejn    c) Žulový lom

Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geo-

parků je Rada národních geoparků ČR. Rada pomá-

há realizovat zásady koncepce geoparků, napomáhá 

v jejich činnostech a také rozhoduje o zařazení kan-

didátského území do sítě národních geoparků. Radu 

zřizuje MŽP ČR.

Evropské geoparky
Síť evropských geoparků byla založena v roce 

2000, do poloviny roku 2010 zahrnovala 37 úze-

mí v 15 zemích Evropy. Hlavním cílem geoparků 

je podle Charty evropských geoparků ochrana 

geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popu-

larizace geověd. Snaha o rozvoj specifi cky orien-

tované turistiky a udržitelný rozvoj území. Evrop-

ským geoparkem se může stát pouze území, 

které jako národní geopark osvědčilo své kvality 

i funkčnost. Podle Madonské deklarace (2004) se 

každý Evropský geopark stává automaticky i Geo-

parkem UNESCO.

Více informací najdete zde: 

www.geology.cz/narodnigeoparky

ČESKÁ SÍŤ 
NÁRODNÍCH GEOPARKŮ
V současné době vzniká a rozšiřuje se síť národních geoparků ČR, 
do které se může přihlásit jakékoliv území, které je určitým způso-
bem spojené s významným geologickým dědictvím. V rámci národní 
sítě si mohou jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, 
pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou.

15
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Účastníci jsou ubytováni ve Staré Pace, přímo v srd-

ci světoznámé oblasti s výskytem achátů, jaspisů, 

granátů a jiných zajímavých minerálů. Během 

týdne trvání dílny probíhají tematické přednášky, 

kvízy, pohybové aktivity a hry pod vedením geologa 

Geoparku Český ráj. Hlavní náplní je však terénní 

sběr, určování a zpracovávání drahých kamenů 

z bohatých okolních nalezišť a lomů. Dětem je tak 

přibližováno přírodní prostředí, geologie a geologic- ká minulost Podkrkonoší a předávány znalosti, jak 

minerály rozpoznávat a sbírat. Své zajímavé nálezy 

si pak mohou vlastnoručně zpracovat na pile a leš-

ticí brusce. Získají tak nejen teoretické a praktické 

znalosti z oblasti geologie, ale i zajímavé suvenýry. 

Dílny jsou tradičně velmi populární a mnozí účast-

níci se opakovaně vrací.  

LETNÍ GEOLOGICKÉ DÍLNY 
V ČESKÉM RÁJI
Každoročně pořádá sdružení Open Art z.s. ve spolupráci s UNESCO 
Globálním geoparkem Český ráj letní geologické dílny pro děti, kde si 
na své přijdou všichni zájemci o geologii, mineralogii a sběr drahých 
kamenů.  FOTO + TEXT | Geopark Český ráj

UNESCO Globální geopark Český ráj

Skálova 71, Turnov 51101
 +420 732 964 372
 sapropel@post.cz

www.geopark-ceskyraj.cz
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Národní geopark Železné hory se rozkládá na plo-

še 777 km2 a zahrnuje Železné hory spolu s jejich 

okrajovými částmi. Největším sídlem je královské 

věnné město Chrudim, odkud se můžete vypravit 

za poutavými příběhy o zkamenělinách, minerá-

lech, sopkách, ale i příbězích o osídlování krajiny 

a třeba i tragické historii Ležáckých kameníků.

Geologie hrou
Geologie by neměla jen vzdělávat, ale také bavit. 

Napříč celým územím geoparku se nachází něko-

lik herních expozic, které hlavně dětem představí 

zábavnou stránku geověd. Hrajte si se stegosau-

rem, sklouzněte se z těžní věže nebo si vlezte do 

nitra sopky.

Žulové srdce geoparku
Žula je národní kámen a v geoparku má své 

významné místo, tvoří jeho centrální část, jeho 

srdce. Navštivte unikátní expozici ve Skutči, vydej-

te se po stopách těžby na Žulové stezce nebo se 

vykoupejte v jednom z mnoha zatopených žulo-

vých lomů.

Geopark Železné hory se stal partnerem meziná-

rodního projektu s názvem „Využití geologického 

dědictví a vývoj inovativního turismu v geopar-

cích regionu Danube“, spolufi nancovaného Fon-

dy Evropské Unie (ERDF, IPA). Tento projekt čelí 

výzvě, kterou pociťují všichni partneři: udržitelné 

využití výjimečného bohatství přírodních zdrojů 

geoparků pomocí udržitelného turismu, který se 

vyhýbá negativním dopadům na životní prostře-

dí. Projekt směřuje k posílení spolupráce mezi 

regiony geoparků a tvorbou nových, inovativních 

turistických produktů zvýší viditelnost a zkvalitní 

turistickou návštěvnost geoparků. Návštěvníci se 

tak mohou těšit na novou inovativní nabídku, kte-

rá zpříjemní pobyt v Geoparku Železné hory. 

Více na 

www.geoparkzh.cz

NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY
Tajemné výpravy do historie lákají nejen malé děti, ale i dospělé. 
Když se však řekne historie, všichni si představí dobu vzdálenou 
maximálně první stovky let. na území národního geoparku Železné 
hory se však můžete vydat za historií starou téměř 700 miliónů let.
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V loňském roce zahájilo Ekologické centrum Orlov 

o.p.s. projekt Geopark Barrandien. V rámci příprav 

začaly první aktivity na podporu jeho činnosti jako 

kandidátského geoparku. Kromě jednání se samo-

správami, kraji a dotčenými subjekty se rozjíždí 

i spolupráce se školami a dalšími zájemci. 

I přestože Geopark Barrandien bude teprve letos 

žádat o zápis do národních geoparků, připravil pro 

letošní rok různé akce pro 

děti, rodiny i školy.

Jedna z nich se v květnu 

uskuteční v Domě NATURA 

v Příbrami. Jedná se o výstavu paleoartisty Jana 

Sováka - „Příběh života“. Unikátní kresby nám při-

blíží, co vše se dělo v Barrandienu a jak se vyvíjel. 

Osobité paleontologické rekonstrukce založené na 

vědeckém základu umožňují nahlédnout do dob 

dávno minulých.

Geopark Barrandien připravuje terénní geologické 

a paleontologické vycházky, které propojí území 

tří krajů (Hlavního města Prahy, Středočeského 

a Plzeňského kraje). 

Díky spolupráci se školami připravujeme při schvá-

lení Geoparku Barrandien do soustavy národních 

geoparků ČR vyhlášení první geoparkové školy 

Barrandienu. 

Věříme, že Geopark Barrandien připraví ve spo-

lupráci se svými partnery spoustu zajímavých 

aktivit, které povedou k zviditelnění území a svým 

návštěvníkům přinesou spoustu nových informa-

cí a zajímavě strávených chvil při putování po dně 

prvohorních moří. 

Stáří Země se odhaduje na 4600 milionů let. 

Obrovské časové rozpětí geologických procesů od 

vzniku Země až po současnost se dělí na šest ér: 

prahory (archaikum), starohory (proterozoikum), 

prvohory (paleozoikum), druhohory (mesozoikum) 

a kenozoikum (dříve dvě samostatné éry - třetihory 

a čtvrtohory) .

Horniny v Barrandienu vznikaly od svrchních sta-

rohor téměř do konce starších prvohor, tedy v časo-

vém úseku přibližně 1000 – 370 milionů let.

Více informací najdete na:

 www.dumnatura.cz
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GEOPARK BARRANDIEN, 
NOVÁ AKVIZICE V RÁMCI 
GEOPARKŮ
Barrandien se nachází ve středních a jihozápadních Čechách. Oblast 
proslavil francouzský vědec Joachim Barrande (1799-1883), který 
se věnoval paleontologickému výzkumu středních Čech a na jehož 
počest byla oblast pojmenována.

Karbonský prales

Archaikum

Trilobiti Jince

Ordovické rybky
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Po roce jsme se opět vydali na Pustevny v Bes-

kydech, které máme moc rádi a jezdíme hlavně 

za čerstvým vzduchem. Pustevny dostaly své jmé-

no podle poustevníků, kteří zde žili v minulosti. 

Pro turistiku bylo místo objeveno již koncem 19. 

stol., kdy Pohorská jednota Radhošť dala v roce 

1891 postavit první turistickou útulnu Pustevna, 

pak v roce 1894 kamennou Šumnou. Následova-

la výstavba cenného architektonického komplexu 

- roubené stavby s lidovými motivy Libušín a jedno-

patrová Maměnka, které byly doplněny dřevěnou 

valašskou zvoničkou.

Autem dojedeme přes Frenštát pod Radhoštěm do 

Trojanovic – Ráztoky. Projdeme s dětmi lesíkem 

a svezeme se z dolní stanice lanové dráhy směrem 

nahoru na Pustevny. Nacházíme se 620 m.nm., lano-

vá dráha měří 1,6 km a při příjezdu na horní stanici 

vystupujeme v nadmořské výšce 1018 m.nm. 

Dolní stanice je nyní krásně opravená, je zde odpo-

činkové místo s prodejnou suvenýrů a infocentrum. 

Při příjezdu nahoru vás příjemně překvapí nově 

budovaná horní stanice, která nahradila původ-

ní budovu z roku 1937. Ta musela být v roce 2016 

stržena pro svůj nevyhovující stav. Dříve její součás-

tí bývalo i vratné kolo a časem se k ní přistavovaly 

další části, vznikla půjčovna lyží, bufet či WC.

Nová stanice je moderní stavbou z kamene, dřeva 

a skla. Je dílem kopřivnického architekta Kamila 

Mrvy, který již léta spolupracuje s obcí Trojanovice 

a podílí se na podobě projektu Radegastových Bes-

kyd. V budově najdete jak restauraci, tak obchůdek 

se suvenýry, půjčovnu koloběžek aj. Je zde překrás-

ný výhled na panorama Beskyd.

V blízkosti restaurace se čile pracuje na obnově 

budovy Libušína, díla architekta Dušana Jurko-

viče (postavena 1899), která před čtyřmi lety lehla 

popelem a na níž se mezi lidmi konala sbírka na 

její obnovu. Z darů lidí, obcí, měst a krajů se vybra-

lo cca deset milionů korun, dále část fi nancovalo 

Ministerstvo kultury a dále peníze z pojistky. Lesy 

ČR věnovaly dřevo. V této chvíli je již po půl roce pra-

cí udělána hrubá stavba a celá obnova by měla být 

hotova a začít sloužit na podzim 2019. Je krásné, že 

se i v dnešní době našli lidé, kteří tuto záležitost pod-

pořili a snaží se, aby se na Pustevny vrátil symbol, 

který tam patří.

Na Pustevnách se nachází valašské koliby, kde 

se můžete posilnit před cestou a dále jít jeden km 

na prohlídku sochy pohanského boha Radegasta 

a vystoupat dále po třech km na kultovní vrchol Rad-

hošť s krásnými výhledy do okolí. Stojí zde i dřevěná 

poutní kaple sv. Cyrila a Metoděje z 19. stol. Každo-

ročně začátkem července se zde koná pouť na svá-

tek sv. Cyrila a Metoděje. 

Ať navštívíte Pustevny v jakémkoli ročním období, 

vždy to bude pro vás zážitek. Svědčí o tom i návštěv-

níci, kteří se sem pravidelně vracejí. Zvláště o víken-

dech je zde „přelidněno“ ☺ V lednu se zde opět 

konala akce „Sochy na Pustevnách“, kdy hory byly 

v obležení turistů. 

Určitě navštivte i nějakou restauraci s typickými 

valašskými pokrmy, kde jsou základem brambory 

a zelí. A na závěr z docho-

vaných valašských spisů: 

„Valaši zelím a zemčaty 

po celý rok živi jsú, milov-

níci jsú kaše s mlékem 

či pohančené či prosné, 

lámanka, krůpy a strava 

(luštěniny) dovršuje jejich 

zásoby. Chléb jen u sedlá-

ků...

CESTA NA PUSTEVNY
Autor: Julie
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Sláva v ulicích, výstavy, přednášky i koncerty – rok 2018 se ponese v oslavném 
duchu! V celé republice si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československé 
republiky, ale také 50 let od srpnových událostí roku 1968. Na oslavách se bude 

podílet stát, města i stovky organizací a Pardubice rozhodně nezůstanou pozadu. 
Přijměte naše pozvání na některou z mnoha akcí v Pardubicích, které si budou 
v roce 2018 připomínat toto důležité výročí. Věříme, že si z široké nabídky vyberete. 

Bedřich Smetana – Libuše
V hlavní roli Eva Urbanová. Koncert je součástí 
40. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické 
hudební jaro 2018.
Východočeské divadlo Pardubice
4. 3. 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz

Tančírna
Příběhy osamělých lidí toužících po lásce 
v tanečním sále, kterým procházejí dějiny. 
Východočeské divadlo Pardubice
10. 3. 2018 (II. premiéra 11. 3. 2018)
www.vcd.cz

Bedřich Smetana – Má vlast
Slavnostní zahajovací koncert v podání České 
filharmonie. Koncert je součástí jubilejního 
40. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické 
hudební jaro 2018.
Tipsport aréna Pardubice / 14. 3. 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz

Antonín Dvořák – Slovanské tance
Speciální koncert v podání Filharmonie Brno. 
Koncert je součástí jubilejního 40. ročníku 
mezinárodního festivalu Pardubické hudební 
jaro 2018.
Sukova síň Domu hudby / 6. 5. 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz

Aviatická pouť – téma 
„100 let vzniku Československa“ 
Stálice v kalendáři evropských airshow – 
velkoprostorové divadlo na zemi i ve vzduchu. 
Areál letiště Pardubice / 2. – 3. 6. 2018
www.aviatickapout.cz

Krajský všesokolský slet
Krajská podoba XVI. Všesokolského sletu Praha 

u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. 
Letní atletický stadion Dukla / 10. 6. 2018
www.tjsokolpardubice.cz

Friends Fest 2018
Připomenutí zásluh československé legie na 
založení samostatné ČSR v rámci festivalu. 
Festival připomene i 100. výročí založení 
ambasády USA v naší zemi. 
Dostihové závodiště / 11. 8. 2018
www.friendsfest.cz

Koně v akci – téma „100 let vzniku 
republiky“
Jubilejní 20. ročník největšího setkání koní a lidí. 
Dostihové závodiště / 24. – 26. 8. 2018
www.zavodistepardubice.cz

Architektura ve službách 
První republiky
Putovní regionální výstava, kterou připravilo 
Územní odborné pracoviště Pardubice NPÚ. 
komunikační prostor Galerie města 
Pardubic, Příhrádek / září 2018
www.npu.cz/cs/uop-pardubice

Křehké sny modernity ČSR 
a Pardubice v zrcadle výtvarného 
umění 1918 – 1938
Projekt Východočeské galerie v Pardubicích. 
Dům U Jonáše / 9. 9. 2018 – 11. 2. 2019
www.vcg.cz

Ladislav Machoň a Pardubice
Speciální výstavní projekt Východočeské 
galerie v Pardubicích.
Východočeská galerie Pardubice – 
zámek / 17. 10. 2018 – 3. 2. 2019
www.vcg.cz

Muži 28. října
Série přednášek věnovaná zásadním 
osobnostem spojeným se vznikem 
Československa.
Východočeské muzeum Pardubice – zámek
2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11.
www.vcm.cz

Pardubické proměny
Fotografická výstava zaměřená na proměny 
vybraných „reálií“ města Pardubic od roku 1918 
do roku 2018.
Východočeské muzeum Pardubice – zámek 
5. 10. 2018 – 27. 1. 2019
www.vcm.cz

Podzimní městské slavnosti 
Pardubice
Tradiční multižánrový festival zakončený 
tradiční ohňostrojovou show. 
historické centrum města
11. – 14. 10. 2018
www.pardubice.eu

Místní historie v miniaturách
Výstava fotografií.
Natura park / říjen 2018
www.paleta.cz

Vznik Československé republiky 
a východní Čechy
Oblastní výstava připravená Státním oblastním 
archivem v Zámrsku ve spolupráci 
s Východočeským muzeem Pardubice.
budova Státního okresního archivu 
Pardubice, Bělobranské nám.
11. 10. – 9. 12. 2018
www.vychodoceskearchivy.cz/pardubice/

28. října – Slavnostní pietní akt 
Pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR 
s doprovodným kulturním programem.
nám. Čs. Legií / 28. 10. 2018
www.pardubice.eu

DOPROVODNÉ AKCE 
u příležitosti 50. výročí 
událostí Pražského jara

„Ďáblovi ne!“
Projekt připomínající významnou roli 
českého undergroundu u příležitosti 
50. výročí srpnových událostí. 
Motto festivalu: „Všem, co neohnuli záda“ 
klub Doli, klub Ponorka, klub Žlutý pes 
16. – 18. 8. 2018
www.zlutak.cz

Předtucha
Tematická expozice českého poválečného 
umění s důrazem na reflexi událostí roku 
1968.
Dům U Jonáše
od 19. 9. 2018
www.vcg.cz

21. srpen 1968
Vzpomínkový mítink na náměstí Republiky.

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

28. října 1918

od vzniku
Československa100 LET
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Pohlednice roku 2018
Asociace turistických informačních center ČR 

(A.T.I.C. ČR) byla partnerem již 21. ročníku soutěže 

„O nejhezčí turistickou pohlednici České republi-

ky 2018“. Soutěž proběhla v Brně ve dnech 18–21. 

ledna 2018. Vítězná pohlednice jednoobrázková se 

jmenuje „Ještěd“, autorem fotografi e je Ladislav 

Renner. Mezi víceobrázkovými zvítězila pohlednice 

z Informačního centra Hořice, nazvaná příznačně 

„Hořice“. Také speciální cena A.T.I.C. ČR putovala 

do Hořic za pohlednici „Hořice – město kamen-

né krásy“. Autorem hořických snímků na obou 

pohlednicích je fotograf Ladislav Průcha. 

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

asociace zajistila svým členům vzdělávací aktivity. 

Během roku proběhlo ve 13 krajích 13 vzděláva-

cích seminářů, jichž se zúčastnilo 296 pracovníků 

TIC. Nejčastějším a novým lákavým 

tématem seminářů byl „Obsaho-

vý marketing a využití infografi ky 

v cestovním ruchu“, jenž se usku-

tečnil hned ve 4 krajích. Semináře 

budou pokračovat opět v roce 2018 

obohacené o další témata. Již 2. 3. 

2018 se v Ostravě uskutečnil vzdě-

lávací seminář na téma „Turistické 

informační centrum ve středoev-

ropském kontextu“, jehož se zúčast-

nilo několik desítek pracovníků TIC 

a dalších odborníků.

Jarní členské fórum se uskuteční v Hra-
nicích
Ve dnech 19.– 20. dubna 2018 se v Hranicích usku-

teční první letošní společné jednání pracovníků 

informačních center z řad členů A.T.I.C. ČR, jichž 

je nyní již 318, vč. poboček. 

TURIST PROPAG 2018
A.T.I.C. ČR v roli spolupořadatele podpoří 3. roč-

ník soutěžní přehlídky turisticko-propagačních 

materiálů (tiskovin) v českém jazyce TURISTPRO-

PAG, organizovanou Zlatým pruhem Polabí. Soutěž 

„O turistickou informaci roku 2018“ se uskuteční 

při veletrhu cestovního ruchu Regiony ČR 2018 

v Lysé nad Labem ve dnech 12.–15. 4. 2018. Až do 

15. března je možné zasílat přihlášky do jednotli-

vých kategorií, od např. trhacích map, turistických 

průvodců, PR materiálů až po katalogy cestovních 

kanceláří a agentur. Soutěžit se bude i mezi kalen-

dáři a publikacemi. Samostatnou částí soutěže 

bude „Zpravodaj roku 2018“ věnovaný městským 

a obecním periodikům. 

Mapa ČR
Turistická informační centra (TIC) jsou spolu na 

jedné velké mapě České republiky, která navíc na 

zadní straně nabízí více než 380 kontaktů na tato 

certifi kovaná TIC. Mapa byla vydána v prosinci 

2017 a před letošní letní sezonou bude opět distri-

buována do informačních center. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM, PRVNÍ KROK 
NA VAŠICH CESTÁCH

Speciální cena A.T.I.C. ČR

„Hořice – město kamenné krásy“ - Ladislav Průcha

Tento velký muž udržoval styky s nejvýznam-

nějšími osobnostmi 19. Století. Od nich získával 

kancléř množství diplomatických darů, z nichž 

mnoho můžete spatřit právě na zámku Kynžvart. 

K diplomatickým darům z Ruska patří například 

malachitové vázy či rozměrný kulečníkový stůl. 

Kancléř Metternich udržoval vztahy nejen s evrop-

skými politiky, nýbrž i s osobnostmi z celého světa. 

Jednou z těchto osobností byl i egyptský místokrál 

Muhammad Alí Paša, od kterého kancléř získal 

2 egyptské mumie ve zdobených rakvích. Ty dnes 

můžete na zámku obdivovat jako na jednom z mála 

míst v České republice, v zámeckém muzeu, kde 

se nachází další exponáty spojené s největší vášní 

kancléře Metternicha-sběratelstvím. 

Kancléř Metternich nechal nejenom přestavět zá-

mek do současné podoby, vybudoval také park 

v anglickém stylu, jehož rozloha je necelých 300 

ha, malebně obklopující zámek. V něm se můžete 

seznámit s historií zahradního umění a kochat 

se severoamerickými dřevinami. Zámek Kynžvart 

má tedy svým návštěvníkům jistě co nabídnout, ať 

už se jedná o cenné historické sbírky, či přírodní 

atraktivity.

www.zamek-kynzvart.eu

ZÁMEK 
KYNŽVART
V malebném lázeňském Karlo-
varském kraji nedaleko města 
Lázně Kynžvart, se tyčí Státní 
zámek Kynžvart. Reprezentační 
sídlo významného šlechtického 
rodu Metternichů nechal do sou-
časné klasicistní podoby přesta-
vět nejznámější člen tohoto rodu, 
významný diplomat a kancléř 
Klement Metternich. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Které cenné kynžvartské sbírky byly v roce 
2018 zapsány na seznam UNESCO?

A. Egyptské mumie Ken Amona a Pentahutry

B. Daguerotypie, předchůdce fotografi í

C. Malachitové vázy, diplomatický dar z Ruska

TIM V REGIONECH
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Pro prohlídku Nitry doručujeme využít služeb prů-

vodce, Turistické informační centrum nabízí něko-

lik okruhů:

1.  Uličkami Horního města: navštívíte dominan-

tu Nitry, národní kulturní památku Nitranský 

hrad. Na hradě si určitě vystoupejte na hradní 

věž, budete mít celé město jako na dlani. Pro-

hlédnete si katedrálu sv. Emeráma, ta má jeden 

z nejcennějších barokních interiérů na Sloven-

sku. Chrám zdobí jedinečné freskové malby na 

klenbě a impozantní barokní oltář. Biskupský 

poklad budete objevovat v Diecézním muzeu.

2.  Zákoutími Dolního města: projdete se pěší 

zónou, prohlédnete si nitranskou synagogu, Far-

skou ulici a Kostel Navštívení Panny Marie.

3.  Stopy nitranských Židů

4.  Nitra, pradávné centrum křesťanství. Procház-

ka po místech spojených s příchodem Cyrila 

a Metoděje.

5.  Zobor: mohutný vrch nad Nitrou, právě zde 

založili benediktini nejstarší klášter na Sloven-

sku.

Kam v okolí Nitry? 
•  V Slovenském polnohospodárském muzeu 

přepravuje návštěvníky úzkokolejná parní 

polní železnice.

•  V Topolčiankách můžete navštívit letní sídlo 

prezidentů Československé republiky, prvním 

z nich byl prezident T.G. Masaryk. 

•  Národní hřebčín Topolčianky se řadí mezi nej-

významnější světové hřebčíny. 

•  Po náročném dni můžete ochutnat vínečka ve 

vinařství Chateau Topolčianky.

•  V zámku Mojmírovce se můžete nejen ubyto-

vat, ale i zažít gastronomický zážitek párování 

jídla a vína. Vinařství PD Mojmírovce obhos-

podařuje  na 130 ha vinic.

•  K Mezinárodnímu dni dětí bude 1. 6. na 

náměstí probíhat program.  

•  Přijeďte 2. 6. do Nitry na Festival chutí Nitran-

ského kraje, kde ochutnáte skvělé regionální 

speciality.

•  Pro výlet do Nitry lze jet přímo vlakem se spo-

lečností ARRIVA z Prahy přes Olomouc a Tren-

čín do Nitry. V roce 2018 denně tam i zpět, 

základní jízdné Praha – Nitra vyjde na 450 Kč. 

Souprava přepravuje také jízdní kola.

•  Ubytování v Nitře s wellness centrem a TIMem 

vyzkoušenou kuchyní: Hotel MIKADO http://

hotelmikado.sk/

www.visitnitra.eu

ZAŽIJTE PŘÍBĚH 
VE STAROBYLÉ NITŘE 
Historické osídlení Nitry sahá do období 30 000 let př. n. l., 
první písemná zmínka je z let 871– 873. V období Velké 
Moravy byla Nitra jednou z největších sídelních aglo-
merací ve střední Evropě. V Nitře sídlil kníže Pribina, který v městě 
dal postavit a vysvětit první křesťanský kostel na Slovensku. Dnes 
má město nad řekou Nitrou téměř 80 000 obyvatel, je sídlem univer-
zity, je městem historie, památek, kultury a sportu. Matka sloven-
ských měst.
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Zámek Mojmírovice

Nitranský hrad
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Od roku 1972 je poboč-

kou Muzea Podblanic-

ka barokně klasicistní 

zámek Růžkovy Lhoti-

ce u Čechtic. Ten vám 

v expozici Kraj tónů přiblíží Podblanicko jako kraj 

mimořádně bohatý na osobnosti evropské hudby. 

Druhou pobočku muzea najdete v Benešově na 

Malém náměstí čp. 74. 

Expozice Dějiny Benešova a okolí tu přibližuje 

vývoj města, které bylo od počátku vázané na blízké 

Konopiště. Archeologické nálezy a předměty připo-

mínají život obyvatel. Nechybí klášter piaristů ani 

lidová kultura okolních obcí, včetně oděvů. Expo-

zice Náš pluk vás přenese k benešovské posádce 

přelomu 19. a 20. století. 

MUZEUM PODBLANICKA
Od roku 1988 je hlavním sídlem muzea zámek Vlašim, který prošel 
od poloviny 70. let zásadní rekonstrukcí. Sbíráním předmětů a obra-
zových materiálů muzeum dokumentuje historický a přírodní vývoj 
regionu. Jeho fondy zahrnují kolem 48 000 sbírkových předmětů 
a badatelská knihovna nabízí přes 28 000 svazků. Zámek Vlašim 
s manýristickou lodžií a pozdně klasicistním kabátem je také hlav-
ním návštěvnickým cílem mezi objekty muzea. V severním křídle vám 
expozice S přesnou muškou přiblíží vývoj palných zbraní. Zastou-
peni jsou středoevropští puškaři i velcí výrobci jako Winchester či 
Zbrojovka Brno.  Vystavené střelivo patří k nejucelenějším v ČR. 

Muzeum Podblanicka, p.o.

Zámek 1, 258 01 Vlašim
 +420 317 842 927
 muzeumvlasim@iol.cz, muzeumvlasim@seznam.cz

www.muzeumpodblanicka.cz
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Plastika Amazonka a panter

Zveme Vás na výstavy a akce, které pořádáme 

celoročně. Hlavní oslava připadne na Mělnickou 

muzejní noc v pátek 25. 5., kdy náměstí Míru oži-

ví komentovaná přehlídka historických kočárků 

s modelkami v dobových kostýmech od secese až 

po 80. léta 20. století. Zahrát si chvíli na doktora 

budou moci nejen děti na výstavě Ano, pane dokto-

re, která bude k vidění od 4. 5. do 19. 8. 

Přehled všech akcí Regionálního muzea Mělník 

najdete na www.muzeum-melnik.cz.

Rádi Vás uvítáme také v našich stálých expozicích, 

kde letos připravujeme hned dvě novinky. Hlavní 

stálá expozice je věnována regionální historii a pří-

rodě Mělnicka a Kokořínska. Menší část zobrazu-

je historii českého vinařství – tu pro Vás hodláme 

rozšířit! 

Město Mělník je neodlučně spjato s výrobou dět-

ských kočárků Liberta, a tak druhá stálá expozi-

ce je věnována historii výroby a vývoje kočárků 

v Čechách. Od listopadu 2016 je otevřena nová 

místnost Dobové hračky 1900–1980. Od dubna 

2018 otevře brány místnost s dětskými houpadly 

a sbírkou plyšových medvědů.

Otevřeno: celoročně 

út–ne 9:00–12:00 a 12:30–17:00

Kavárna otevřena: 

út–pá 9:00–17:00, 

so–ne 9:00 –12:30 a 13:00–17:00

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
MĚLNÍK MÁ 130. NAROZENINY! 
Pojďte to s námi pořádně oslavit!

Regionální muzeum Mělník, p. o.

nám. Míru 54, 276 01 Mělník
  +420 315 630 922 sekretariát
  +420 315 630 936 pokladna
 pokladna@muzeum-melnik.cz

www.muzeum-melnik.cz 
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Většinou je tedy trávíme doma u kamarádů, či na 

chaloupce. Proto si myslím, že nás bude zajímat, 

jak oslavy pojímají ostatní evropské státy.  

VELIKONOCE VE ŠPANĚLSKU
Velikonoce platí ve Španělsku za největší svátek 

a tak oslavy jsou opravdu pompézní. Než začnou 

samotné Velikonoce, pořádají se v únoru po celé 

zemi karnevaly, je to podobné, jako když se u nás 

pořádá masopust. Všichni vyjadřují svou radost 

nad ukončením zimy a připravují se na období půs-

tu. Hudba, tanec, barvy, převleky a zábava. To jsou 

hlavní rysy karnevalů. Jejich nezbytnou součástí je volba krále a královny karnevalu, která probíhá 

hned na počátku. 

Popeleční středou celé veselí končí pohřbem sar-

dinky. Sardinka – vyrobená v nadživotní velikosti 

je symbolem zimy a jedná se o španělskou obdobu 

pochování basy. Hlavní oslavy Velikonoc se koncen-

trují do období mezi Květnou a Velikonoční nedělí, 

proto se ve Španělsku používá spíše název Svatý 

týden (Semana Santa), než Velikonoce. Během celé-

ho týdne od brzkých ranních hodin ulicemi města 

chodí procesí kajícníků.

Účastnit se těchto procesí je pro každého občana ctí. 

Část procesí tvoří tzv. nazaretští. Poznáte je v procesí 

okamžitě, na hlavách mají čepice, které připomínají 

tak trochu Ku Klux Klan. Toto oblečení ale pochází 

z historie, z doby inkvizice, kdy potrestaný hříšník 

musel nosit jako symbol pokání tuto čepici a plášť.

Někteří nazaretští pak i dnes kráčejí bosí, aby tak 

zdůraznili své pokání. V rukou drží svíce. Obzvláště 

v noci mají tato procesí velice tajemnou až strašidel-

nou atmosféru. Dalšími členy procesí jsou nosiči, 

kteří nesou oltář se sochou Ježíše Krista, Panny 

Marie nebo Umučení Krista, mnohdy velice rozměr-

ný a těžký, který je slavnostně vyzdoben. V procesí 

jsou také lidé převlečení za biblické postavy a během 

dne hrají pašijové hry. Každé procesí je doprovázeno 

svou vlastní hudbou, která dotváří charakter celé 

události. Každá městská čtvrť vysílá své vlastní pro-

cesí. To pak celý den chodí ulicemi města a soutěží 

mezi sebou o nejkrásnější oltář, o nejlepší hudbu 

nebo o nejkrásnější sutany. Charakter těchto oslav 

se liší podle toho, kde se zrovna nacházíte. Na seve-

ru Španělska se oslavy konají v tragičtějším duchu, 

kdežto na jihu poloostrova se klade důraz na radost-

ný pocit – na zmrtvýchvstání Krista.

Vždycky ale platí, že se Španělé nestydí za své emo-

ce. Stává se třeba, že vás na ulici minou ženy oděné 

v tradičních černých šatech se zdobnou pokrývkou 

hlavy. Dávají tím najevo svou účast s bolestí Panny 

Marie během Kristovy smrti.

Nejproslulejší oslavy Svatého týdne se konají 

v Seville. Pro lepší výhled jsou na náměstích posta-

vené tribuny, na které si můžete koupit lístek, aby 

vám nic neuniklo. Ceny lístků se liší a mohou se 

vyšplhat i na několik stovek eur. Průvod ale určitě 

uvidíte i bez vstupenek na tribunu. Možná vám jen 

bude chvíli trvat, než si najdete místo s nerušeným 

výhledem. Jestli máte raději komornější oslavy nav-

štivte jiná města –např. Málagu nebo Valladolid. 

Během Velikonoc je většina obchodů zavřená, ote-

vřené bývá v pekárnách.  Restaurace ale slaví a vaří 

o sto šest. Španělé využívají svátky k setkávání 

s rodinou, často tedy doslova praskají ve švech.

Jídlo je po únorovém karnevalu koncipováno tak, 

aby si lidé trochu odpočinuli. Na jídelníčcích tak 

najdete především ryby, luštěniny a zeleninu. Tra-

dičním pokrmem je dnes solená treska, ryby byly 

v době půstu povolené ale dříve byl problém sehnat 

čerstvé ryby a tak se jedla nasolená treska. 

Ve Španělsku si také pochutnáte na mnoha druzích 

sladkého pečiva – kosti světce , které jsou vyrobené 

z marcipánu a naplněné krémem, postní koblížky,  

anýzové věnečky, nebo velikonoční pletenec, do 

kterého jsou vtlačená natvrdo vařená vejce.Uvnitř 

pletence je fi gurka Marie, Josefa nebo Ježíška. Ple-

tenec symbolizuje rodinnou pospolitost, kontinuitu 

a znovuzrození.

JAK SE SLAVÍ VELIKONOCE 
U SOUSEDŮ A JINDE 
Většina z nás se těší na prožití velikonočních svátků doma s rodi-
nou. Upečeme mazance, beránka, pánové schovávají ručně pletené 
a důkladné metličky, abychom jim my ženy neuschly. Děti se zase 
těší na koledu, kdy jsou kromě nabarvených a zdobených vajec obda-
rovány i sladkostmi a možná, že zachrastí i nějaké korunky. 
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VELIKONOCE VE FRANCII
Na rozdíl od Španělska nemají francouzské 

Velikonoce výrazný náboženský podtext a jsou 

především ve znamení vynikající francouzské 

kuchyně. Tradičním velikonočním jídlem je jeh-

něčí maso v různých úpravách. Francouzi si kro-

mě dobrého jídla dopřávají i množství sladkých 

pochoutek z čokolády a marcipánu. Rozdávají si 

drobné dárky a děti se těší na hledání speciálních 

sladkostí v domě nebo na zahradě, které ale ve 

Francii neschovává zajíček, ale rozhazují je zvo-

ny cestou z Říma.

Palmová neděle se nazývá le dimanche des Rameaux 

a lidé si v kostele nechávají posvětit kočičky nebo 

jiné větvičky jarních stromů. Připomínají si tak 

Kristův vjezd do Jeruzaléma. Velký Pátek – Vendre-

di Saint – připomíná jeho ukřižování. V celé Fran-

cii nezvoní zvony, protože podle legendy odlétly do 

Říma, kde se naplní vejci a při zpáteční cestě je 

rozhazují do zahrad a domů. Výjimkou je Alsasko, 

kde se udržela německá tradice a vajíčka schovává 

dětem bílý zajíček. 

V pondělí ráno tak hledají všechny francouzské 

děti v domě nebo na zahradě barvená slepičí a také 

čokoládová vajíčka. K pondělnímu obědu se ve 

Francii servíruje různě upravené jehněčí či vepřo-

vé maso. Jehněčí zde symbolizuje obětního berán-

ka. Podává se také jarní zelenina – chřest a fazolky, 

hrášek  či sladký beránek a ovoce.

Vejce pro Francouze symbolizuje zrození a bohat-

ství. Velikonoční tradice obdarování vejci se ujala 

na francouzském dvoře až v 16. století. Začal ji král 

Ludvík XIV., který rozdával na Velikonoce svým 

blízkým velká zlatá vejce.

Francouzi se na Velikonoce baví i provozováním 

nejrůznějších her. Oblíbené je kutálení syrového 

vejce z mírného svahu. Ta, která se dokutálí až dolů 

celá, symbolizují kameny odvalené z Kristovy hrob-

ky. Syrová vejce také vyhazují do vzduchu,  komu 

vejce dopadne na zem poslední, vyhrává.

Ve Francii můžete potkat o Velikonocích lidi s papí-

rovou rybou na zádech. Pokud někoho takového 

potkáte, pak jste potkali osobu, která se stala ter-

čem velikonočního vtípku. Cílem je připevnit nepo-

zorovaně papírovou rybu na záda každému, kdo se 

ocitne ve vašem okolí. 

VELIKONOCE V ANGLII
Anglické Velikonoce – Easter – mají původ svého 

pojmenování ze skandinávského slova Eostur, 

které označuje jaro, případně i od jména saské 

bohyně úsvitu  Eastre .

Důležitým dnem pro oslavy Velikonoc v Anglii 

je Masopustní úterý, kterému se také říká pala-

činkový den – Pancake Day. Přesný důvod, proč 

se v tento den připravují palačinky, není znám. 

Pořádají se i palačinkové závody. Ve městě Olney, 

který se koná na památku hospodyně, která v ten 

den pekla palačinky a když zaslechla zvon, zvou-

cí ke zpovědi, vyběhla ven v zástěře a s pánvičkou 

v ruce. Závodu se podle tradice smí účastnit jen 

ženy v sukních se zástěrou a čepečkem na hla-

vě, které v ruce drží pánev s rozpáleným olejem 

a palačinkou. Přesně v 11:55 závod startuje na 

tržnici a účastnice se snaží co nejrychleji zdolat 

vzdálenost 375 metrů ke kostelu, během cesty 

musí palačinku třikrát otočit ve vzduchu, pak  jí 

odevzdají zvoníkovi a  dostanou polibek. Podobná 

tradice se drží i ve škole v londýnském Westmin-

steru. Zvoník odvede přesně v 11 hodin skupinu 

chlapců na hřiště, kde na ně čeká kuchař s velkou 

palačinkou na pánvi. Na povel ji vyhodí přes pěti-

metrovou překážku a chlapci se z ní snaží utrh-

nout co největší kus, kdo vyhraje, dostane fi nanč-

ní odměnu.

Ve školách se setkáme i s tradicí Easter Bonnets, 

která dělá čest anglické kloboukářské tradici 

a speciálně vyrobené kloboučky by se měly nosit 

na nedělní sváteční bohoslužbu. Původně ženy 

chtěly po období postního odříkání něco pěkného 

na sebe i u nás si pořizujeme něco nového, aby 

nás  „nepokakal beránek“.  V současnosti se klo-

boučky vyrábí z papíru a zdobí se jarními motivy 

květin, vajíček, zajíčků, kuřátek, o nejkrásnější 

klobouček se pořádají soutěže. 

V Anglii se ujala také tradice vaječného lovu, pod-

le které velikonoční zajíček poschovával vajíčka 

po domě a po zahradě. Tato vajíčka jsou většinou 

čokoládová a děti se nemohou dočkat, aby je vyra-

zily hledat. 

S pletením pomlázek se nesetkáme ale i tady 

můžeme nalézt také malé velikonoční násilí. Dru-

hé pondělí po Velikonocích přivážou ženy své 

manžely k židli a vymáhají drobné mince jako 

výkupné. Muži jim to druhý den oplatí stejně, ale 

žádají polibek. 

Také Irsko slaví Velikonoce podobně, ale zdejší 

nejvýznamnější den je Velký pátek. Při této udá-

losti se nehodí pracovat. Je zakázáno pálit dřevo, 

rybařit nebo zabíjet chovná zvířata. O víkendo-

vých oslavách se pořádají taneční soutěže o veli-

konoční koláč a závody v koulení vajíček z kopce 

dolů. Každý Ir si najde svá speciální vejce označe-

né křížem a musí alespoň jedno sníst.
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TIM V KUCHYNI

VELIKONOČNÍ DOBROTY, 
KTERÉ VÁS ZAHŘEJÍ U SRDCE
Těšíte se, jak si zase na Velikonoce pochutnáte na nějaké 
specialitce? Jak by ne, dobré jídlo přece k této oslavě patří. 
K této slavnostní chvíli chceme přispět i my, posíláme několik 
zajímavých receptů, které můžete vyzkoušet.  

I když se v názvu této oblíbené pochoutky půst obje-
vuje, dnes ho v českých zemích opravdu dodržuje 
málokdo. Koblihy ale můžete servírovat nejen doma, 
ale obdarovat můžete třeba průvod maškar nebo 
koledníky.

 SUROVINY: 
500 g hrubé mouky, 30 g droždí, 70 g cukru, 150-
300 ml mléka, 3 vaječné žloutky, sůl, citronová kůra, 
rum, tuk na smažení, pikantní džem, moučkový cukr 
na posypání.

 PŘÍPRAVA
Do mísy přesejeme mouku a uděláme do ní důlek, do 
kterého vložíme rozdrobené droždí. Přidáme cukr, zali-
jeme částí vlažného mléka a dáme na teplé místo naky-
nout. Poté přidáme žloutky, sůl, nastrouhanou citronovou 
kůru, rum a zbytek vlažného mléka.  Dobře vymícháme 
na hladké vláčné těsto, přikryjeme ho utěrkou a dáme na 
teplé místo vykynout. Poté těsto vyválíme na válu na plát 
silný asi centimetr. 
Z půlky těsta vykrajujeme kolečka o průměru asi 10 cm. 
Na druhou polovinu těsta naneseme stejný počet dávek 
džemu, jako máme koleček. Vykrojená kolečka přiložíme 
na džem a stiskem obě části těsta spojíme. Vykrojíme 
naplněné koblihy, které opět necháme vykynout.
Nakonec koblihy smažíme dozlatova v zahřátém tuku po 
obou stranách. Poté necháme tuk okapat, sypeme cuk-
rem a podáváme.

MASOPUSTNÍ DOMÁCÍ KOBLIHY

Na Velikonoce se často podává jehněčí pečínka. Tady 
příprava trvá trochu déle, ale výsledek bude opravdu 
stát za to.

 SUROVINY: 
Jehněčí maso: 4 snítky rozmarýnu, 60 g slaniny, mle-
tý pepř, sůl, olej na opečení, střik piva
Škubance: 100 g špeku, 800 g brambor uvařených ve 
slupce a oloupaných,200 g hrubé mouky, 2 vejce, sůl
Trnková omáčka: 80 g slaniny, 250 g švestkových 
povidel, 200 g sušených švestek, voda, sůl

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

Škubance
Špek nakrájíme na kostičky, vypečeme jej a ponecháme 
stranou. Budeme ho potřebovat až na podávání. Brambory 
nastrouháme na jemném struhadle a smícháme je s ostat-
ními ingrediencemi v polotuhé těsto. Na prkénko položíme 
část těsta a do vroucí osolené vody nožem nebo lžící odkra-
jujeme rychlým „škubnutím“ kousky a zavaříme. Cedníkem 
vyjmeme a ukládáme do mísy, ve které je smícháme s vype-
čeným špekem.

Trnková omáčka
Slaninu nakrájenou na kostičky vypečeme, přidáme povidla, 
popřípadě trochu vody, svaříme a na závěr vložíme sušené 
švestky, ochutíme špetkou soli.

JEHNĚČÍ HŘBET SE ŠKUBANCI 
A TRNKOVOU OMÁČKOU

Králičí maso je dietní varianta hodování.  U králičího 
masa se výčitek bát nemusíte, a pokud si jej naplní-
te jemnou nádivkou z vajec a žemlí, ještě si skvěle 
pochutnáte.

 SUROVINY: 
Králík: 1 cibule, 400 g slaniny, 1 lžíce tuku, 300 ml 
vývaru, 100 ml vína, 4 stroužky česneku, 1 naporco-
vaný králík
Nádivka: 3 vejce, 3 žemle v mléce, 5 dkg másla, zele-
ná petržel, sůl, muškátový květ, pepř

 PŘÍPRAVA
Maso z králíka nakrájíme na díly a prošpikujeme slaninou, 
osolíme a orestujeme,  přidáme nahrubo krájenou slaninu, 
česnek a cibuli. Opečeme, aby králík získal zlatohnědou 
barvu, podlijeme vývarem a vínem a dusíme do změknutí.
Na nádivku umícháme vejce s kouskem másla, přidáme 
housky rozmočené v mléce, sekanou zelenou petržel, muš-
kátový květ, pepř a sůl. Nádivku rozetřeme do vymaštěné 
formy, nahoře potřeme máslem a dáme zapéci dozlatova.

KRÁLÍK S NÁDIVKOU

Bez maminčina či babiččina mazance se žádné Veli-
konoce v Česku neobejdou, to je jasná věc. Recepty 
a „fígle“ se dědí, každá rodina má ten svůj recept a na 
ten nedá dopustit. Nakonec je to ale vždy výstavní, 
vypečený červenohnědý kousek pečiva. 

 SUROVINY: 
500 g polohrubá mouka, 2 dl mléka, 100 g cukr krys-
tal, 100 g máslo, sůl, 2 žloutky, citronová kůra, mušká-
tový oříšek, rozinky, mandle, vejce na potření, 1 kostka 
droždí.

 PŘÍPRAVA
Do teplého mléka rozdrobíme droždí, přidáme cukr, špet-
ku soli a trochu mouky, necháme vykynout kvásek. V míse 
smícháme mouku, přidáme rozpuštěný tuk, žloutky, kvásek, 
strouhanou citronovou kůru a muškátový oříšek, rozinky 
(předem namočené ve vodě nebo rumu) a vypracujeme těs-
to. Těsto necháme hodinu kynout. Pak zpracujeme bochá-
nek, který necháme ještě nakynout. Potřeme vejcem, posy-
peme mandlemi. Pečeme v předem vyhřáté troubě zhruba 
20 minut při 200 °C, poté teplotu zmírníme a dopečeme.

VELIKONOČNÍ MAZANEC
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O návštěvnický rekord se z šedesáti procent 

zasloužili čeští turisté, výrazně se zvýšil zájem 

návštěvníků z Asie, zejména z Číny, Taiwanu a Již-

ní Koreje. „Celkem k nám na prohlídky pivovarů 

zavítali návštěvníci z padesáti zemí světa, ze vzdá-

lenějších zemí například z Brazílie nebo Austrá-

lie,“ upřesnila Pavla Mášková z oddělení turismu 

a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje.

Prohlídka návštěvnických tras Plzeňského Pra-

zdroje se tak stává takřka neodmyslitelnou sou-

částí výletu do Plzně. A není divu, vždyť jde o jedi-

nečnou příležitost seznámit se s historií i součas-

ností pivních legend a také je ochutnat! 

Kromě tradiční trasy Pilsner Urquell je možné od 

loňského roku absolvovat i prohlídku pivovaru 

Gambrinus. Zcela nová trasa nabízí jedinečnou 

možnost z bezprostřední blízkosti nahlédnout do 

tajů provozu pivovaru a cestou se osvěžit četný-

mi ochutnávkami. Nenechte si ujít mimořádnou 

příležitost okusit suroviny na výrobu piva, zlatavý 

mok v té nejčerstvější podobě a další speciality!

Od návštěvnického centra pivovaru vás autobus 

zaveze přímo za sládkem, kde vás hned na uvíta-

nou čeká malá ochutnávka. Podíváte se do histo-

rické i současné varny Gambrinusu, navštívíte 

mimořádně zachovalou rozkvasnou spilku, kde 

zjistíte, jak pivo kvasilo v minulosti.  U cylindro-

kónických tanků naopak objevíte, jak kvasí pivo 

dnes pomocí nejnovějších technologií a ochutnáte 

ještě zrající pivo. Na závěr prohlídky se vrátíte do 

historické varny z roku 1869, kde vás čeká škola 

čepování piva pod vedením zkušeného výčepního. 

Dozvíte se mnoho zajímavého o zásadách správné 

péče o pivo, různých druzích čepování, ochutnáte 

nepasterizovaná a nefi ltrovaná piva Gambrinus 

a také aktuální pivo z Volby sládků Plzeňského 

Prazdroje. Případní dobrovolníci si také mohou 

čepování pod odborným dohledem vyzkoušet. 

V historické varně Gambrinusu je dokonce mož-

né uspořádat netradiční soukromý večírek či par-

ty a zajistit si tak nezapomenutelnou akci v srdci 

pivovaru.

Doba prohlídky je 90 minut. Vstupenky je možné pře-

dem rezervovat on-line na www.prazdrojvisit.cz

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 
LÁKÁ NA NOVÉ PROHLÍDKY 
PIVOVARU GAMBRINUS
Atraktivní prohlídkové trasy a další akce v pivovaru Plzeňský Prazdroj 
a nově také v pivovaru Gambrinus si vloni nenechalo ujít 762 000 
lidí, což je o 6 000 návštěvníků více nežli v dosud nejúspěšnějším 
roce 2015. 

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 7, 301 00 Plzeň
www.prazdrojvisit.czK
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Přemýšlejte o každém novém nápadu a pokud to 

bude možné realizujte vše. Přinášíme další zajímavé 

akce spojené s ochutnávkami vína, cimbálovou muzi-

kou, jarmarky i prodejem vína.

2. – 3. březen
Město: Znojmo

Místo: Loucký klášter

www.znovin.cz

Znovínský košt vín proběhne v pátek 2. března od 

16 do 21 hodin a v sobotu 3. března od 14 do 21 ho-

din ve štukových sálech Louckého kláštera ve Zno-

jmě. Po oba dny mohou hosté ochutnat znovínská 

ročníková vína, pozdní sběry, výběry z hroznů, le-

dová vína, vína úspěšná na tuzemských i světových 

výstavách, archivní i unikátní vína. Oba podvečery 

zpříjemní cimbálová muzika. V pátek hraje a zpívá 

cimbálová muzika Slovácko ml. a v sobotu se před-

staví Jožka Šmukař se svou cimbálovou muzikou. 

Vstup na ochutnávku a katalog je zdarma. Otevře-

ná bude souběžně také prodejna vín.

10. březen
Město: Kobylí

www.zahradkari.cz/zo/kobyli

Regionální výstava mladých vín proběhne v sobo-

tu 10. března od 10 hodin v sokolovně v obci Koby-

lí. Na výstavě se představí vína od malopěstitelů až 

po velkovýrobce. Celá akce začne předáním cen ví-

tězným vinařům. Více než 600 vzorků vín tradičně 

dodá téměř 200 vinařů. Pestrou škálu tradičních 

odrůd doplní i nové odrůdy jako Kerner, Monarch, 

Sevar, Cerason, Cabernet Cortis, Acolon a také té-

měř sto vzorků vín růžových. Pro milovníky star-

ších ročníků, je připravena samostatná prezenta-

ce starších vín. Ke zpříjemnění atmosféry zahraje          

v odpoledních hodinách cimbálová muzika Dukát. 

17. březen
Město: Horní Bojanovice

Místo: sál kulturního domu

www.zahradkarihornibojanovice.cz

Tradiční výstava vín v Horních Bojanovicích se 

uskuteční v sobotu 17. března od 13 hodin v sále 

místního kulturního domu. Na výstavě spojené

 s ochutnávkou se představí vzorky vín nejen z Hor-

ních Bojanovic, ale i z okolních obcí. K ochutnání 

je připraveno více než 450 vzorků vín především 

ročníku 2017, ale i ročníků starších. Během výsta-

vy je zajištěno tradiční občerstvení. K tanci, posle-

chu a příjemné náladě zahraje cimbálová muzika. 

24. březen
Město: Hustopeče

Místo: Dukelské náměstí a mandloňové sady

www.hustopece.cz/kalendar-akci

Slavnosti mandloní a vína se konají v sobotu 24. 

března tradičně na Dukelském náměstí a v man-

dloňových sadech v Hustopečích. Součástí akce 

jsou otevřené sklepy v ulici Na Hradbách a stánky 

vinařů, vycházka do mandloňových sadů, řemesl-

ný jarmark a samozřejmě nejrůznější mandlové 

speciality. Vína místní produkce mohou návštěvní-

ci ochutnat na nádvoří domu U Synků a ve stálé 

vinařské expozici. 

31. březen
Město: Pavlov

Místo: kulturní dům

www.vinaripavlov.cz

Tradiční výstava pálavských vín za účasti cim-

bálové muziky proběhne v sobotu 31. března od 

10 hodin v kulturním domě v Pavlově. Vystaveno 

bude cca 600 vzorků vín z Pálavy i širšího okolí, 

včetně vzorků vín zahraničních. Výstava vín v Pav-

lově je jednou z nejvyhledávanějších vinařských 

obcí na Moravě. Hosté se sem rádi vracejí díky vy-

nikajícím vínům, příjemnému prostředí s cimbá-

lovou muzikou a možností spojit ochutnávku vína     

s procházkou po historické vinařské obci či výletu 

po chráněné krajinné oblasti Pálava. 

7. duben
Město: Velké Bílovice

Místo: areál sklepů a města

www.velkebilovice.com

13. ročník akce putování Ze sklepa do sklepa  

v největší vinařské obci České republiky se koná

v sobotu 7. dubna od 11 do 19 hodin v areálu skle-

pů a města Velké Bílovice. Ze sklepa do sklepa je 

největší vinařská akce v ČR zaměřená na putová-

ní po sklepech a degustace v jednotlivých vinař-

stvích. Během putování je připravené rozmanité 

krajové občerstvení a bohatý kulturní program.

V ceně vstupenky je zahrnuta sklenička, propagač-

ní materiály a kupóny k nákupu vín.

13. – 14. duben
Město: Litoměřice

Místo: dům kultury a gotický hrad

www.ortopedicke-centrum.cz

16. ročník výstavy vín Vinařské Litoměřice se 

uskuteční o víkendu 13. a 14. dubna v domě kul-

tury a na gotickém hradě v Litoměřicích. Jde                  

o nejprestižnější výstavu českých a moravských 

vín s mezinárodní účastí. Letošní ročník proběhne 

po oba dva dny od 10 do 19 hodin. Páteční program 

vyvrcholí společenským večerem na gotickém hra-

dě Litoměřice. Sobotní doprovodný program vý-

stavy je zaměřený na téma „Víno a zdraví“ a „Víno 

a pokrmy“.

21. duben
Město: Lány

Místo: Muzeum TGM, Zámecká 197

www.nevinnelany.cz

Festival vína (Ne)vinné Lány 2018 proběhne v pro-

storách Muzea Tomáše Garrigua Masaryka v pre-

zidentské obci Lány v sobotu 21. dubna od 11 do 

19.00 hodin. Očekávána je účast renomovaných 

vinařů téměř ze všech moravských a českých vinař-

ských podoblastí, prezentujících svá špičková vína. 

Nosným tématem ročníku 2018 budou burgundské 

odrůdy.  Z důvodu hladkého průběhu festivalu a op-

timalizace omezené kapacity Muzea TGM jsou vstu-

penky prodávány s vyznačeným časem vstupu a cel-

kový počet je limitován. Základní vstupné činí 310 

Kč včetně 15 festivalových žetonů a vstup je možný 

po dobu 3 hodin od doby platnosti vstupenky.

VINAŘSKÉ AKCE
Víno k jaru prostě patří. A protože letošní motto k výročí jsme si 
zvolili Užívejte života každý den, rozmazlujte se, plánujte a výletujte, 
tak se vinařské akce k tomuto mottu určitě hodí. 
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Ofi ciální zahájení turistické sezó-

ny Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký 

pedál je tradiční sportovně–společenskou akcí, 

která je spojena s příchodem nové sezóny v Jin-

dřichově Hradci a v letošním roce je naplánována 

na 19. května. Oslavit příchod jara bude možné 

ale ještě dříve, a to na Bílou sobotu 31. března od 

11.00 hodin v prostorách Muzea Jindřichohradec-

ka, kdy se mohou malí i velcí návštěvníci připojit 

k průvodu městem s řehtačkami a Kraslicovní-

kem nebo si vyzkoušet tradiční i méně známé veli-

konoční zvyky. 

Památky v Jindřichově Hradci otevřou své brány 

návštěvníkům na přelomu března a dubna. 

Hlavní turistické cíle: 
•  Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – třetí 

největší památkový komplex v České republice

•  Dům gobelínů – interaktivní muzeum pro dospělé 

i děti s ukázkou ručního tkaní 

•  Muzeum Jindřichohradecka – muzeum s největ-

ším pohyblivým lidovým betlémem na světě, Krý-

zovými jesličkami 

•  Muzeum fotografi e a moderních obrazových 

médií – s různorodými výstavami českých i zahra-

ničních autorů

•  Aqua show sv. Florián –  unikátní podívaná 

v podobě kombinace hudby, světelných efektů 

a videoprojekce 

•  Stará radnice – interaktivní expozice pro děti, 

výstavy představující historii města a Jindřicho-

hradeckou úzkokolejku, součástí je i galerie. 

•  Zámecký mlýn – bývalý zámecký mlýn nabízí stá-

lou expozici věnovanou historii rybníkařství a les-

nictví na Jindřichohradecku. 

Jindřichohradecká úzkokolejka vám umožní nevšední 
zážitek v podobě jízdy parním nebo motorovým vláč-
kem napříč krajinou České Kanady.

Dny města Jindřichův Hradec budou letos oslava-
mi 725 let výročí založení města. Slavnostem bude 
na rozdíl od minulých let navrácen zpět historický ráz 
a podoba a jejich součástí bude také tematický pokus 
o rekord, který by měl být pro návštěvníky prozatím pře-
kvapením. Akce se bude konat 1. až 3. června 2018.

SEZÓNA ZA VRÁTKY ČESKÉ KANADY
Jindřichův Hradec láká každoročně desetitisíce návštěvní-
ků, kteří si mohou vybrat z velkého množství turistických 
atraktivit a společenských a kulturních akcí.

TIP NA VÝLET:

NOVINKA

•  Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě patří mezi 

nejkrásnější a nejautentičtěji dochované kláštery 

v českých zemích. Byl založen v roce 1259 Rožm-

berky a jeho stavba trvala 100 let. Jedná se o jedi-

ný fungující mužský cisterciácký klášter v České 

republice, avšak už dávno není určen jen pro mni-

chy žijící podle řehole sv. Benedikta. Pro návštěvní-

ky je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple a fi losofi cký 

či teologický sál. Klášter svým návštěvníkům nabízí 

i prohlídky, jež zahrnují klášterní kostel, mnišský 

chór, hlavní oltář, kapli sv. Benedikta, kapli sv. Ber-

narda, kapli Panny Marie, galerii soch, obrazovou 

galerii či knihovní chodbu. Nejcennějšími památ-

kami jsou Vyšebrodská madona a Závišův kříž. 

V části kláštera se nachází i poštovní muzeum. 

•  V poštovním muzeu najdete množství exponátů, 

které se vztahují k rozvoji pošty  v našich zemích. 

•  expozice dějin poštovnictví v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku od roku 1526 do současnosti na ploše 

téměř 2000 m²

•  unikátní sbírka vozů, kočárů a saní z 19. století

•  historické poštovní stejnokroje, vývěsní štíty, 

pokladny, schránky, mapy

•  ukázky korespondence, staré psací potřeby, výplat-

ní a orážecí stroje

•  rekonstrukce poštovních úřadoven z 18. a 20. sto-

letí

•  telegrafní, dálnopisné a telefonní přístroje

•  pozdně gotické, renesanční a barokní interiéry

Otevřeno: 
Duben–říjen (denně kromě pondělí) 9–17 hod.

listopad–březen po předběžné domluvě
Prodej vstupenek končí v 16.30 hod.

Základní vstupné:  Vstup do expozic   50 Kč
Doprovodné akce PM včetně vstupu do expozic 

(programy pro školní skupiny, komentované prohlídky, 
výtvarné dílny, apod.)

Snížené vstupné:  Děti od 6 let, studenti, senioři
Doprovodné akce PM pro děti do 6 let    20 Kč

Vstup do knihovny v PM

ZA POŠTOVNICTVÍM 
DO KLÁŠTERA VYŠŠÍ BROD

Poštovní muzeum – pobočka

Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod
 +420 954 401 297K
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FOTO | Donald Judge, Ondřej Kořínek
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I N Z E R C E

V březnu atraktivní expozici Anděl Páně 2 zpestří 

speciální komentované prohlídky – jedinečná pří-

ležitost dozvědět se mnoho zajímavého od těch nej-

povolanějších profesionálů: 3. 3. je na programu 

komentovaná prohlídka s pracovníky rekvizitní 

výpravy a fi lmové stavby a 4. 3. s autorkou výstavy 

Věrou Krátkou (začátky vždy v 11 a 14 hod.). V sobo-

tu 17. 3. od 10 do 18 hodin se výstava Anděl Páně 2 

rozšíří na Klášterní dvůr formou malého dobového 

trhu „jako z pohádky“. Tradičně se otevřou řeme-

slné dílny, ve kterých získáte dovednosti hrnčíře, 

brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, val-

chářky, sklářky, mýdlařky či tiskařky pohlednic.

Ve znamení pohádek, vzrušujících příběhů a zábav-

ného poučení se v Klášterech Český Krumlov ode-

hraje také Noc s Andersenem 23. 3. od 18 do 21 

hodin. Objevte fascinující svět vzniku knih a knih-

tisku uprostřed starobylého kláštera. Seznamte se 

vy i vaše děti s příběhy knih, které změnily svět. 

Přijďte si vyrobit vlastní výtisk, iluminovat iniciálu, 

zúčastnit se literárního kvízu. 

Nezapomenutelné zážitky slibuje velikonoční 

program v českokrumlovských klášterech. Na 

Velký pátek 30. 3. vypukne Dobrodružné hledání 

pokladů, které by si neměly nechat ujít především 

šikovné a zvídavé děti, prahnoucí po odhalování 

tajemství a záhad. Neopakovatelnou atmosféru 

klášterní architektury můžete vychutnat během 

Noční komentované prohlídky bývalého kláštera 

minoritů. Začátky prohlídek jsou v 18, 20 a 22 

hod. Mezi 18 až 24 hodinou si v klášterním kostele 

Božího Těla a Panny Marie nenechte ujít obnovení 

unikátní krumlovské tradice – Noční bdění u zin-

scenovaného hrobu Ježíše Krista s čestnou stráží 

schwarzenberské granátnické gardy. Na Bílou 

sobotu 31. 3. se od 10 do 18 hod. otevře Řemesl-

ná ulička u Klášterního dvora.  Přijďte nahlédnout 

pod ruce řemeslníků a odneste si tradiční řemesl-

ný výrobek. Seminární místnost od 10 hod. zaplní 

Velikonoční tvoření pro děti každého věku. Symbo-

lické loučení s andělem Petronelem a čertem Uriá-

šem – dernisáž  fi lmové výstavy Anděl Páně 2 začne 

v 17 hodin ve Velkém sále. Na Boží hod velikonoční 

1. 4. Klášterní dvůr od 14 hod. zaplní Velikonoční 

slavnost s jitřenkou, pletením pomlázek, barvením 

vajíček a velikonočními hody za doprovodu folklór-

ní hudby a tance. A na závěr ještě jedno velikonoč-

ní překvapení! Na Boží hod velikonoční a o Veliko-

nočním pondělí bude ještě naposledy otevřena pro 

veřejnost výstava Anděl Páně 2. 

TRADIČNÍ A POHÁDKOVÉ OSLAVY 
VELIKONOC V KLÁŠTERECH 
ČESKÝ KRUMLOV
Mimořádně úspěšná výstava k filmové pohádce Anděl Páně 2 na konci 
března po pěti měsících opustí Kláštery Český Krumlov. Využijte 
poslední týdny, kdy je v historických prostorách k vidění. 

Kláštery Český Krumlov

www.klasteryck.cz
 Kláštery Český KrumlovK
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Další novinkou v cestovním ruchu je spuštění 

nového turistického portálu www.budejce.cz, 

který funguje od února a svým moderním vzhle-

dem, přehledností a obsahem přispěje k lepší 

propagaci města a informovanosti jeho uživate-

lů. Zároveň navazuje svým vizuálem na webové 

stránky jižních Čech a dalších jihočeských měst, 

což usnadní orientaci v něm.

www.budejce.cz
 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
– KAŽDÝ DEN
Metropole jižních Čech se probouzí do jarní nálady a k uvítání jara 
chystá pro své obyvatele a návštěvníky tři zajímavé veřejné akce:

• 22. – 24. 4.
Jarní trhy na náměstí Přemysla Otakara II 
–  prodej tradičních lidových výrobků, stánky s občerstve-

ním, atrakce pro děti, kulturní vystoupení

• 25. 3. 
Staročeské velikonoce na Piaristickém náměs-
tí a v Panské ulici
–  předvádění řemesel, folklorní taneční a hudební 

vystoupení a prodej výrobků s velikonoční tématikou 

• 29. 3. – 1. 4. 
Velikonoční hrkání v centru města
–  tato obnovená tradice se pojí se Svatým neboli Pašijo-

vým týdnem a odletem zvonů do Říma
Na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varha-
ny, které umlknou až do Velikonoční vigilie a jejich mís-
to zaplní dřevěné hrkače, řehtačky a klapačky – odtud 
název „Velikonoční hrkání“. Každý den bude ve znamení 
symbolů: čtvrtek – poslední večeře, pátek – tesání křížů, 
rakev, sobota – mlha, kouř, neděle – svatba. V našem 
městě se jedná o obnovenou tradici této zajímavé akce, 
která probíhá v historickém centru města.

PROGRAM • AKCE

Turistické informační centrum

Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
37092 České Budějovice
 +420 386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz

www.budejce.cz
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Co si vlastně návštěvník města má pod tímto ozna-

čením představit? Přece přesně promyšlený urba-

nistický rozmach, jehož výsledkem je unikátní 

architektonické řešení města, které i po 100 letech 

vyhovuje životnímu stylu jeho obyvatel a odpovídá 

nárokům dnešní doby. 

Připomeňme si trošku historie: koncem 19. stole-

tí, po bourání pevnosti, se Hradec mohl opět začít 

svobodně architektonicky rozvíjet. Za to, že to nebyl 

nijak překotný, neuspořádaný a ukvapený rozvoj,  

vděčí osvícenému vedení města v čele se staros-

tou Františkem Ulrichem. Vzniklo hned několik 

urbanistických plánů a pod vedením takových světoznámých architektů jako Jan Kotěra, Josef 

Gočár či Oldřich Liska, se začalo budovat moderní 

a pokrokové město. Architektonické novinky dopl-

nil nejen životní styl obyvatel Hradce Králové, ale 

i vynikající občanská vybavenost a „Salon republi-

ky“ byl na světě.

Salon republiky čeká na své návštěvníky i dnes, 

v roce 2018! Přijeďte a posuďte sami, zda Hradci 

Králové tento titul přísluší oprávněně.

www.hradeckralove.org
www.ic-hk.cz

Z BÍLÉ VĚŽE POHLED 
NA SALON REPUBLIKY  
Kdo navštíví Hradec Králové a nevyšlápne 233 schodů na Bílou věž, 
jako kdyby v Hradci ani nebyl! A co teprve pokud se mu za příznivé-
ho počasí z ochozu věže nabídne pohled na Salon republiky ...

Bílá věž

Masarykovo náměstí

Gymnázium J. K.Tyla

Hučák

Na Betlémě se každoročně koná několik zajímavých 

akcí, mezi které patří slavnosti, jarmarky a trhy, 

kulturní představení a výstavy. Blíží se jaro a vyhle-

dávanou akcí pro letošní velikonoční čas je výstava 

„Velikonoce na Betlémě“, která se koná od 20. břez-

na do 15. dubna. Výstava přibližuje tradiční jarní 

obyčeje, pečivo, zvykoslovné předměty, kraslice 

apod. Ve vybraných dnech během výstavy se kona-

jí ukázky zdobení kraslic a výroby dalších veliko-

nočních předmětů, které si lze v místě i zakoupit. 

K oslavám jara v Hlinsku patří i konání trhů a jar-

marků. V sobotu 21.4. se bude konat v prostorách 

Betléma velký Svatojiřský jarmark. 

V čem je Betlém s velkým „B“ v Hlinsku unikátní? 

Zatímco v jiných skanzenech lidové architektury 

jsou většinou stavby přestěhované z jiných míst, 

v hlinecké památkové rezervaci stojí z velké části 

roubené domky, které byly v tomto městě postave-

ny v druhé polovině 18. století jako obydlí drobných 

řemeslníků. Díky dotacím z Evropské unie se Bet-

lém dočkal v letech 2011-2012 revitalizace. V rámci 

tohoto projektu zde byly také rozmístěné informač-

ní panely, vybudované nové veřejné záchody, přiby-

lo spousta nových laviček a zeleně. Betlém lze projít 

s průvodci, kdy se dostanete i do interiérů maleb-

ných chaloupek nebo bez průvodce, kdy procházíte 

Betlémem jako vesničkou z pohádky. 

Expozice masopustu v jedné z chaloupek

Pokud jste se do Hlinska a okolí nedostali v době 

masopustu (od Třech králů do Popeleční stře-

dy)  a zajímá Vás toto téma, pak si můžete koupit 

vstupenku do Expozice masopustních obchůzek 

a masek z Hlinecka, která je k vidění ve větším 

roubeném domku č. p. 362. Pro svoji jedinečnost 

byly v roce 2010 Vesnické masopustní obchůzky 

a masky na Hlinecku zapsány na Reprezentativní 

seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva 

UNESCO. 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA… 
Teď na jaře? Ano, po celý rok můžete navštívit v centru Hlinska 
jedinečný soubor roubených domků, Památkovou rezervaci s názvem 
Betlém. V malebných chaloupkách naleznete nejen zajímavé expozice, 
ale třeba i funkční tkalcovnu, turistické informační centrum s expozicí 
dřevěných hraček, hudební nástroje nebo restauraci.

Turistické informační centrum

www.hlinsko.cz
www.betlem-hlinsko.czKO
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Značná část programu bude tematicky odrážet 

letošní jubileum. Na festivalové trase tak na vás 

například čeká videomapping na budově Masary-

kovy základní školy, světelná instalace věnovaná 

vývoji státního znaku či promítání podobizny prv-

ního československého prezidenta do vodní mlhy. 

Celkem za třemi instalacemi se budete moci vydat 

také do areálu Plzeňského Prazdroje.

Dvoukilometrovou trasu festivalu BLIK BLIK 

si budete moci projít v pátek 16. a v sobotu 17. 

března večer. Návštěvu akce můžete ideálně spojit 

s procházkou po historickém centru Plzně, pro-

hlídkou pivovaru či dalšími (nejen) pivními zážitky. 

Kdy naposledy jste si udělali výlet do Plzně? Ať už 

se sem vydáte na poklidný romantický víkend nebo 

party s přáteli, určitě si Plzeň užijete.

První ročník festivalu BLIK BLIK se konal v roce 

2015 jako součást programu Evropského hlavního 

města kultury. Od té doby láká každoročně více než 

40 tisíc návštěvníků. Jednotlivé lokality i světelná 

díla se každoročně mění. Letos bude dvoukilomet-

rová festivalová trasa začínat u Masarykovy základ-

ní školy na Slovanech. Odtud se procházkou vydáte 

zpět směrem k centru do DEPO2015. Tam na vás 

bude v bývalé autobusové hale čekat vrchol pro-

gramu v podobě impozantního světelného a zvu-

kového zážitku, který doslova pohltí všechny vaše 

smysly.

V POLOVINĚ BŘEZNA ZNOVU ROZZÁŘÍ PLZEŇ
První z větších akcí, které Plzeň symbolicky chystá k oslavám 
100. výročí založení Československa, bude v polovině března festi-
val světla BLIK BLIK. Nabídne celkem šestnáct světelných instalací 
domácích i zahraničních umělců. 

FESTIVAL 
SVĚTLA 
BLIK BLIK

Karta je velmi výhodná, pokud splňujete tyto 

podmínky:  

•  často využíváte veřejnou dopravu v Plzni a Plzeň-

ském kraji 

•  využíváte časové předplatné v Integrované dopra-

vě Plzeňska

•  platíte elektronickou peněženkou jízdenky ve 

vozech PMDP

•  hradíte elektronickou peněženkou služby i mimo 

veřejnou dopravu

•  využíváte identifi kační vlastnosti karty v návaz-

ných systémech 

•  získáte slevy v Bonusovém programu

•  Budete mít elektronický přehled o provedených 

transakcích – služba Přehledný účet (zpoplatně-

no dle platného ceníku). 

  

Kromě Plzeňském karty si můžete zřídit i Plzeň-

skou  mini, která je  určena právě pro vás, pokud 

chcete

•  cestovat veřejnou dopravou pouze občas a nepo-

třebujete předplatné

•  nakupovat jednotlivé přestupní jízdenky přímo 

ve vozech PMDP

•  platit elektronickou peněženkou u partnerů 

PMDP                                       

•  elektronickou peněženku v podobě přívěsku na 

klíče

 

PLZEŇSKÁ KARTA
– JE URČENA PRÁVĚ PRO VÁS, POKUD CHCETE
Pokud využíváte hromadnou veřejnou dopravu v Plzni a Plzeňském 
kraji, určitě se nezapomeňte podívat na výhodné podmínky pro 
zřízení vaší Plzeňské karty. 
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Královské město Rakovník je i městem židovských 

příběhů. Vyprávění o hudebních začátcích Rober-

ta Brocka je jedním z nich. Přijeďte do Rakovníka 

objevit i ty další. O první české fi lmové herečce 

Bertě Reimannové, o nositeli Nobelovy ceny Maxi 

Perutzovi, jehož předek vystavěl v Rakovníku syna-

gogu nebo o renesančním domě U Samsona, ozdo-

beném sgrafi tovými obrazy ze starozákonní židov-

ské legendy o siláku Samsonovi. 

Projděte úzkým průchodem V Brance, který kdy-

si vedl do židovské čtvrti, sestupte po kamenných 

schodech do místní synagogy, odemkněte velkým 

klíčem bránu židovského hřbitova s téměř pěti sty 

náhrobky, projděte se židovskou minulostí králov-

ského města Rakovníka.

www.infocentrum-rakovnik.cz

ŽIDOVSKÉ PŘÍBĚHY 
KRÁLOVSKÉHO RAKOVNÍKA
Když bylo Bertíkovi Brockovi pět let, dostal novou hračku. Dětský 
fl ašinet. Muzicírovat s ním jenom doma mu ale nestačilo. Toužil 
být opravdovým pouličním fl ašinetářem. Uklánět se kolemjdoucím 
a nastavovat čepici na drobné. Jednoho dne proto popadl svůj instru-
ment a vytratil se z domu. Stačil obejít celou jednu stranu dlouhého 
rakovnického náměstí a nastřádat na výdělcích plnou kapsu šestáků, 
než mu maminka jeho producírování zarazila. Hudby se ale nevzdal. 
Z malého fl ašinetáře Bertíka Brocka vyrostla jedna z největších osob-
ností české hudby dvacátého století, dirigent Národního divadla 
Robert Brock (1905-1979).

Historie židovského osídlení v Klatovech sahá až 

do 14. století. Největšího počtu dosáhlo židovské 

obyvatelstvo na přelomu 19. a 20. století. Vlivem 

stěhování do větších měst došlo k jeho postupné-

mu úbytku až na 276 osob v roce 1942. V Klato-

vech Židé nikdy nebyli soustředěni do židovské 

čtvrti nebo ulice. Židovská náboženská obec byla 

úředně povolena roku 1871. V roce 1875 byla ote-

vřena škola a o rok později synagoga.

Synagoga a s ní spojená židovská škola se nachá-

zela v Plzeňské ulici čp. 178 a byla vystavěna podle 

plánů architekta Emiliana Fischera. Budova kla-

tovské synagogy přečkala i období Protektorátu 

Čechy a Morava. Vnitřní vybavení však bylo během 

války téměř zničeno. Původní desky s desaterem, 

stejně jako židovská hvězda ze stropu hlavní lodi 

se dochovaly a jsou umístěny ve Vlastivědném 

muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.

Připomínkou židovství a obětí holokaustu v Klato-

vech je masivní žulový pomník. Pomník je umístěný 

tak, aby boční strana se jmény 266 obětí holokaus-

tu byla obrácena k budově bývalé klatovské synago-

gy. Tuto souvislost zdůrazňuje přístupový chodník 

z velkých žulových dílů, do kterého jsou vsazeny 

fragmenty kolejnic. Z levé strany je kamenný blok 

proříznutý a odstraněna polovina sedmiramenné-

ho svícnu. Odtud název pomníku „Zmizelý svícen“, 

jehož autorem je sochař Václav Fiala.

Kromě zmiňovaného pomníku nalezneme v Kla-

tovech židovský hřbitov, který je situován v těsné 

blízkosti městského hřbitova, nad budovou kre-

matoria. Byl založen roku 1871. Na hřbitově nalez-

neme více než 400 náhrobků, přičemž nejstarší se 

nachází v levé horní části hřbitova. Hřbitov není 

v současnosti volně přístupný. 

V roce 2015 byl v Klatovech založen spolek Syna-

goga Klatovy. Cílem spolku je záchrana a obno-

va historicky cenné stavby klatovské synagogy 

a zároveň připomínání duchovního, kulturního 

i materiálního odkazu klatovských židů.

www.klatovy.cz/icklatovy

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V KLATOVECH
Život židovské komunity v Klatovech dodnes připomíná židovský hřbi-
tov, žulový památník a činnost spolku Synagoga Klatovy.

Židovská čtvrť koncem 19. století. Foto: Muzeum T. G. M. Rakovník Synagoga

Dům U Samsona
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Židovské hřbitovy 
Židovské hřbitovy existují v Kolíně dva. Starý, kde 

se pochovávalo do roku 1887 a najdeme zde téměř 

2700 náhrobků, a nový, kde se pohřbívá dodnes, 

s 1000 náhrobky. Na starém hřbitově je pochován 

i jediný syn pražského rabína Jehudy Löwa (Maha-

rala) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabí-

na a založil zde ješivu (talmudistickou školu). Na 

novém hřbitově byl roku 1950 odhalen památník 

obětem holocaustu.

Synagoga 
Jedná se o jednu z nejstarších a nejcennějších syna-

gog na území Čech. Je zmiňována před rokem 1422. 

Teprve na konci 17. stol. se dočkala barokní přestav-

by a rozšíření přístavbou jižní lodi. Její výzdoba byla 

dokončena roku 1696. Později byla ještě několikrát 

opravována a doplněna přístavbami, včetně severní 

lodi v polovině 19. stol. Svému účelu sloužila s omeze-

ními až do zániku Židovské náboženské obce v Kolí-

ně v roce 1953. Z vybavení synagogy se na původním 

místě dochoval ranně barokní svatostánek (arón ha-

kodeš), datovaný rokem 1696.

Pracovna rabína Federa
Pracovna rabína Richarda Federa byla zřízena v budo-

vě bývalé židovské školy v ulici Na Hradbách. Najdeme 

zde kromě psacího stolu a knihovny s judaistickou 

literaturou i výstavu bohoslužebných předmětů.

www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.czJERUZALÉM NA LABI 

– KOLÍNSKÝ ŽIDOVSKÝ KLENOT
Město Kolín bylo založeno v polovině 13. stol. králem Přemyslem Ota-
karem II. Krátce po založení se zde usazují i Židé. Nejstarší písemné 
zprávy o zdejším židovském osídlení pocházejí z doby vlády krále Jana 
Lucemburského (30.–40. léta 14. stol.). Odhaduje se, že v době největ-
šího rozkvětu židovské komunity tvořila až 1/4 počtu obyvatel města.

„Kolín je znám jako město, jehož vyvraždění Židé nejsou vzpomíná-
ni jen jako oběti onoho pro mnohé již dávného vraždění. A jsme si 
jisti, že ti, kdo už tady z viny velkého zločinu nejsou spolu s námi, 
ale pouze v našich vzpomínkách, byli by nadšeni, kdybyste se do 
Kolína, k jehož rozkvětu Židé významně přispěli, přijeli podívat 
a zavzpomínat s námi. Kolín, se všemi svými stavbami a všemi para-
doxy dějin, za prohlídku stojí.“  Luboš Dobrovský

„Středověké židovské ghetto a barokně přestavěná synagoga jsou stá-
lou výstavou vyprávějící o historii kolínské židovské komunity, společ-
ně s druhým nejstarším židovským hřbitovem v českých zemích včet-
ně působivého památníku obětem holocaustu na novém židovském 
hřbitově. Nově se rozrůstající Stolpersteiny jsou průvodci po obydlích 
Židů zavražděných během šoa. Méně než hodinu jízdy od Prahy Kolín 
nabízí celou řadu židovských památek, které stojí za to navštívit.“
 Andrew Goldstein

„Drazí přátelé, my v Kolíně se těšíme, že spolu budeme sdílet stovky 
let naší bohaté historie a v moderní době odkaz Masarykova demo-
kratického Československa. Ve dvacátých a třicátých letech dvacáté-
ho století, před nástupem nacismu v roce 1939, jsme zažili rozkvět 
demokracie tak, jako nikde jinde ve střední Evropě. Pod současným 
vedením usilujeme o to, udržet své hodnoty a pokračovat v budování 
otevřené společnosti.“   Jindra Lichter

Čtvrť představuje 108 dochovaných staveb. 

Významná je především Zadní synagoga, která 

byla dostavěna v roce 1669. V letech 1989 - 1997 

prošla rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřej-

nosti. Na ženské galerii je umístěn model židov-

ské čtvrti zachycující stav k roku 1850 a expozice 

židovské kultury s názvem Místo života – Makom 

chajim. 

Výjimečný svým původním vstupem na ženskou 

galerii je Dům Seligmanna Bauera, který je upra-

ven na židovské muzeum. Expozice představuje 

bydlení židovské rodiny v meziválečném období 

s expozicí košer řeznictví.

Vedle Zadní synagogy v Galerii Ladislava Nováka 

byla u příležitosti 115. výročí narození Antonína 

Kaliny otevřena jeho pamětní síň. Antonín Kalina 

byl třebíčský rodák, kterému se podařilo v kon-

centračním táboře Buchenwald zachránit více 

než 900 židovských chlapců. V roce 2012 ocenil 

Památník Yad Vashem v Jeruzalémě Antonína 

Kalinu titulem Spravedlivý mezi národy, udělova-

ným lidem nežidovského původu, kteří přispěli 

k záchraně Židů před holocaustem.

Židovský hřbitov v Třebíči je jedním z největších 

a nejzachovalejších v České republice. Na rozlo-

ze 11 722 m2 je pohřbeno přibližně 11 000 lidí 

a dochovalo se 3 000 náhrobků. 

Vydejte se na procházku židovskou čtvrtí a objevte 

její kouzlo!

Bližší informace na:

 www.visittrebic.eu

OBJEVTE KOUZLO 
ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI
Jako připomínka dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči 
zůstalo unikátní ghetto, které se řadí mezi urbanisticky nejzachova-
lejší v Evropě. Úzké uličky, průchody, prampouchy, verandy a balkony 
židovských domů vytvářejí jedinečný ráz čtvrti. 
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Synagoga
Synagoga byla postavena na začátku 70. let 18. stole-

tí v pozdně barokním stylu, výzdoba je však – i díky 

jediné větší přestavbě po požáru roku 1840 - klasi-

cistní. Mimořádně cenný je původní svatostánek pro 

uchovávání svitků Tóry a Desky desatera nad ním. 

Citlivá rekonstrukce obnovila elegantní modro-sme-

tanovou výmalbu, stylové osvětlení i ženskou galerii 

se zachovanými schránkami na modlitební knihy. 

Bývalá židovská škola
Dům č. p. 100 v Židovské uli-

ci nechal vystavět obchodník 

Salomon Fried, nový maji-

tel pozemků vzniklých po 

domech shořelých při  požáru roku 1840. V letech 

1870–1895 zde byla židovská škola, kterou pro 

kvalitní výuku v německém jazyce navštěvovaly 

i křesťanské děti. V budově byla též zimní modliteb-

na s výklenkem pro svitky Tóry. V její místnosti se 

dnes nachází pamětní pokoj nejslavnějšího jičínské-

ho židovského rodáka, novináře a dramatika Karla 

Krause (1874–1936 Vídeň). 

Židovský hřbitov
Hřbitov leží na kraji lesa blízko valdštejnské Lodžie. 

Byl založen po roce 1651, nejstarší náhrobek pochá-

zí z roku 1734. V 80. letech 19. století byl rozšířen 

a pohřbívalo se na něm až do roku 1943, kdy byli 

jičínští Židé transportováni do vyhlazovacích táborů.  

V sezoně jsou na vybraných  hebrejských náhrob-

cích k dispozici překlady nápisů a v rámci festivalu 

Jičínský šoulet se koná komentovaná prohlídka. 

Všechny památky jsou návštěvníkům v letní sezo-

ně přístupné. Aktuální otevírací doba a informace 

o kulturním programu viz. www.basevi.cz. 

Klíče od hřbitova si můžete půjčit oproti záloze 

v informačním centru Jičín (Městské informační 

centrum Valdštejnovo náměstí 1, tel.: 493 534 390, 

ic@jicin.org, www.jicincz) a v Café Loggie ve vald-

štejnské Lodžii (www.valdstejnskalodzie.cz). 

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V JIČÍNĚ
Jičín, ležící v Královéhradeckém kraji, byl založen koncem 13. sto-
letí. Židé se v něm usadili ve druhé polovině 14. století. Ve městě 
dodnes máme Židovskou ulici, ve které se nachází dvě významné 
památky: synagoga a bývalá židovská škola. Římské číslice v dláždě-
ní před některými domy odkazují na židovské domy takto označe-
né v tzv. josefinském katastru. Za městem směrem na Valdice leží 
i židovský hřbitov. 

Jeho rozloha činí zhruba 5 hektarů a z dochovaných 

79 objektů je 20 památkově chráněno. Pro zájemce o 

hlubší poznání minulosti boskovické židovské čtvrti 

nabízí Městské informační středisko Boskovice tři 

prohlídkové okruhy s odborným průvodcem. 

1.  První okruh vede osou židovské čtvrti v nenároč-

ném terénu, výklad zahrnuje informace o historii 

boskovických Židů a významných objektů. 

2.  Ve druhém okruhu mají návštěvníci navíc mož-

nost shlédnout i některé z interiérů, jedná se 

o Minigalerii Zwicker, raně barokní synagogu 

maior, unikátní rituální lázeň mikve a individuál-

ně již bez průvodce lze navštívit i židovský obecní 

dům se zajímavými expozicemi. 

3.  Třetí okruh je doplněn pak i o návštěvu židovské-

ho hřbitova. Ten pochází ze 16. století, nejstarší 

náhrobky jsou dochovány až ze století 17. Svou 

rozlohou 1,4 hektarů se řadí k největším našim 

židovským hřbitovům, odhadem se zde nachází 

asi 2.500 náhrobků z různých materiálů i obdo-

bí. Pohřbena je zde řada významných osobností, 

např. židovský učenec, talmudista Samuel Ha-

Levi Kolin, moravský zemský rabín Abraham 

Placzek, příslušníci známé podnikatelské rodi-

ny Löw-Beerů a další. Raritou je tzv. ohel, židov-

ská obřadní smuteční síň, která byla postavena 

roku 1763. Vlivem působení času a také do jisté 

míry dílem vandalů nakonec z nevelké stavby 

zbyly jen ruiny. Zásluhou 

Židovské obce Brno byla 

vystavěna replika tohoto 

ohelu, která se na hřbito-

vě nachází od roku 2016. 

Vstup dovnitř je možný 

pouze s průvodcem. 

Městské informační středisko zajišťuje průvodcov-

ské služby rovněž v angličtině, němčině, francouz-

štině, ruštině a polštině.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY 
ŽIDOVSKOU ČTVRTÍ BOSKOVICE
Bývalé boskovické ghetto představuje jeden z nejzachovalejších urba-
nistických celků, jaké lze mezi židovskými městy v České republice 
nalézt. Nachází se v bezprostřední blízkosti dřívější křesťanské čás-
ti Boskovic a dnes tvoří centrum městské památkové zóny. 

Městské informační středisko Boskovice

Informační centrum Boskovicko
Masarykovo nám. 3/1, 680 01  BOSKOVICE
  +420 516 488 677 
 informace@boskovice.cz

www.regionboskovicko.cz
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Jedná se o typické situování židovského hřbitova “na 

kopci za městem“ tak, aby se na něj tehdejší měšťa-

né nemuseli dívat. Již sám tvar hřbitova – značně 

složitý – vypovídá o členitosti terénu, do něhož byl 

položen a o postupném rozšiřování plochy. Celková 

rozloha hřbitova 14528 m2 řadí boskovický hřbi-

tov mezi nejrozsáhlejší židovské hřbitovy v našich 

zemích.

Na ploše hřbitova se nalézá kolem dvou a půl tisí-

ce kamenných náhrobků, které jsou jedinečnou 

památkou na generace židovských obyvatel Bosko-

vic a zároveň přehlídkou zručnosti místních kame-

níků. Nejstarší zjištěný náhrobek pochází z roku 

1670 a od něj vede souvislá řada jednotlivých vývojo-

vých typů náhrobních kamenů až do 30. let 20.sto-

letí. K nejvýznačnějším patří barokní náhrobky tzv. 

jihomoravského či mikulovského typu z pol. 18. 

století zdobené rustikalizovanými dobovými orna-

mentálními prvky (volutami, lasturami), často též 

s použitím rostlinných motivů (např. lilie).

O duchovní potřeby umírajícího se staralo pohřební 

bratrstvo – chevra kadiša. Být členem bratrstva se 

považovalo za poctu. Chevra kadiša také pomáhala 

pozůstalým, sirotkům a chudým. Bratrstvo přiro-

zeně působilo i v Boskovicích, nejstarší pravidla 

bratrstva pocházejí z roku 1657. Pohřeb se usku-

tečňoval v den smrti nebo druhý den, a to do země. 

Jen výjimečně se pohřeb konal později. Zesnulý byl 

pohřben v jednoduchém bílém rubáši, muž byl také 

zahalen do modlitebního šálu (talitu). Do rakve se 

nedávají žádné šperky či cennosti, ani květiny. Po 

spuštění do hrobu pronáší rabín krátkou motlitbu, 

každý hodí na mrtvého tři lopatky hlíny a na závěr 

je pronesena modlitba za mrtvé – kadiš. Pomník se 

vztyčuje rok po pohřbu. Náhrobní kámen se stavěl 

k nohám zemřelého. Pokud už nebylo na hřbitově 

místo, navezla se na staré hroby velká vrstva hlíny, 

do které se pohřbívalo Staré náhrobky byly znovu 

osazeny. 

Hřbitov je téměř po celém obvodě ohrazen zdí, původ-

ně kamennou z místního materiálu – opuky. Vstup 

na hřbitov tvoří dvě kované brány, vyrobené a osa-

zené v r. 1982 uprostřed severní fronty, přičemž ta 

východní, blíže městu, je v původní trase přístupu 

ke hřbitovu, poté sloužila jako vjezdová brána pro 

pohřební povozy jedoucí přímo k márnici. Z původ-

ní márnice můžeme ještě dnes spatřit dvě zazdě-

né kamenné desky s hebrejskými rituálními texty 

a kamennou nádobou na omývání rukou.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 
V BOSKOVICÍCH
Dnešní boskovický židovský hřbitov se nalézá na jihozápadním 
okraji města, asi 500 metrů od náměstí, v poměrně příkrém svahu 
se sklonem k severozápadu pod zámeckou oborou, na kopci, jenž se 
nejméně od 16. století nazývá Srák či Sráček. 

Židovská obec zde poklidně existovala až do roku 

1942, a poté byla v rámci nacistického holocaus-

tu až na šest svých příslušníků vyvražděna. Mezi 

hmotnými památkami po židovském osídlení 

dominuje synagoga, která je dnes díky mimořád-

né vstřícnosti městské samosprávy součástí stálé 

expozice Židé v dějinách Dobrušky. Synagoga pro 

svou vynikající akustiku slouží i jako prostor pro 

koncerty, ale konají se tu také příležitostně výstavy 

a další kulturní akce. V bývalém rabínském domě 

vedle synagogy, v budově muzea čp. 45, se nachází 

unikátní památka – mikve – židovská rituální lázeň 

z počátku 18. století. Tato mikve odpovídá svými roz-

měry přísným rabínským předpisům a výjimečně 

zachovaný je i celý prostor, který ji obklopuje, včetně 

klenby a dláždění. Návštěvníka zaujme i výklenek 

na lojovou svíčku vedle lázně a okénko umístěné 

nad ní. Součástí prohlídky je také informační panel, 

kde je možné shlédnout krátký dokumentární fi lm 

o historii Židů v Dobrušce a na Skalce (česky, ang-

licky a německy). V Dobrušce je možné navštívit 

i židovský hřbitov, založený v 17. století, se starobylý-

mi náhrobky, mezi kterými zaujme i společný hrob 

židovských vojáků z prusko-rakouské války v roce 

1866. Klič od hřbitova je k dispozici po složení kauce 

v informačním centru na náměstí F. L. Věka čp. 32. 

Jen 5 km od Dobrušky se nachází vesnice Podbřezí 

se zámkem Skalka, známým z Jiráskova románu 

Temno. I zde byla od 18. století prosperující židovská 

obec. Pozoruhodný je tu zejména starobylý židovský 

hřbitov, umístěný v romantickém lesním zákoutí na 

břehu Zlatého potoka. Toto tajuplné místo je dnes 

volně přístupné veřejnosti. 

Muzeum regionu Boskovicka, 
příspěvková organizace

Hradní 642/1 ,680 01 Boskovice
 +420 516 452 077, +420 516 454 607
 muzeum@muzeum-boskovicka.cz

www.muzeum-boskovicka.cz
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Kulturní zařízení města Dobrušky

Informační centrum, nám. F. L. Věka 32, Dobruška
  +420 - 494 629 581 Mob.+ 420 - 724 965 051
  ic@mestodobruska.cz 
  muzeum@mestodobruska.cz 

www.mestodobruska.cz
www.muzeum.mestodobruska.cz
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ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY 
V DOBRUŠCE A NA SKALCE

Nejstarší dnes známé stopy židovského osídlení Dobrušky sahají až 
do šestnáctého století. Ustavení samostatné židovské obce souvisí 
s dekrety císaře Karla VI., na základě kterých bylo i v Dobrušce zří-
zeno ghetto. Nacházelo se v prostorách dnešního Šubertova náměstí 
a tvořilo ho šest domů se synagogou. 

TIP NA VÝLET 37

Rabínský dům a synagoga v Dobrušce Interiér synagogy Mikve v rabínském domě
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Mezinárodní výstava orchidejí
V rámci jarního veletrhu se koná jedna z největších 

a nejkrásnějších mezinárodních výstav orchidejí 

v Evropě. Pěstitelé ze 4 kontinentů vytvoří v HALLE 

1 fascinující přehlídku 20.000 rostlin a 100.000 

květů.

Všichni milovníci květin a zejména orchidejí jsou 

zváni na Noc orchidejí (NACHT DER ORCHIDEEN), 

která navodí díky menšímu počtu návštěvníků 

a speciální večerní hodině úžasnou atmosféru. Vel-

kolepě osvětlené stojany zvou na procházku do exo-

tického prostředí. Pěstitelé orchidejí zároveň osvět-

lují péči a údržbu těchto rostlin. Vstupenky jsou 

k dispozici v předprodeji, ale i přímo u pokladny.

DRESDNER OSTERN 2018 
– jubilejní 25. ročník
Veletrh je doprovázen rozsáhlým pódiovým pro-

gramem pro celou rodinu. K 25. výročí veletrhu 

vystoupí na jevišti populární německý zpěvák Olaf 

Berger. První den veletrhu pokřtí sympatický bavič 

nový druh orchideje na jevišti v hale 1. Poté bude 

následovat malý koncert s autogramiádou. V pátek 

ve 14 hodin zazpívá Olaf Berger další oblíbené hity.

Pod heslem „Erlebniswelt Kleingarten“ (Zahrádkář-

ský svět plný zážitků) předvádí městské sdružení 

Dresdner Gartenfreunde e. V. souvislosti mezi 

utvářením zahrady a pěstováním ovoce a zeleni-

ny, léčivých rostlin a koření, mezi odpočinkem 

a zahradničením a vším okolo.

NAVŠTIVTE VELIKONOČNÍ VELETRH 
»DRESDNER OSTERN« 
S VÝSTAVOU ORCHIDEJÍ  22.–25. 3. 
Jarní veletrh DRESDNER OSTERN, největší a nejoblíbenější veletrh 
v Drážďanech, zve tradičně krátce před Velikonocemi, od 22.–25. 
března 2018 na výstaviště MESSE DRESDEN. Pestrá škála nabídek 
z oblasti zahrady, zvířat, řemesel, rodiny a volného času spolu s 
jarním trhem dýchnou na návštěvníky jarní náladu. Na výstavišti 
bude zastoupeno na 350 vystavovatelů. Veletrh DRESDNER OSTERN 
otevře již po 25. své brány a návštěvníci mohou nakoupit na novou 
sezónu.

38 TIM VE SVĚTĚ

čtvrtek až neděle 22.–25. 3. 2018 (10-18 h) 
noc orchidejí 23. 3. 2018 | 19–23 h

KDE: výstaviště Messe Dresden, Messering 6, 01067 
Dresden

DOPRAVA: možnost parkování u areálu výstaviště na 
parkovacích plochách P1, P2 a P7 (parkovací místa 
pro postižené osoby jsou vyhrazena přímo před hlav-
ním vchodem - Hauptfoyer- a před halou číslo 1), par-
kovné 4 €/den (platí se při vjezdu)

VSTUPNÉ: 8 €/ 6,50 €, děti od 7 do 14 let 3 €, 
děti do 6 let zdarma, rodinná vstupenka (2 dospělí 
a až 2 děti do 14 let) 19 €, single rodinná vstupenka 
(1 dospělý a až 2 děti do 14 let) 11 €, vstupenka na 
„Nacht der Orchideen“ (Noc Orchidejí) 23. 3. 19–23 
h za 10 € | skupinové nad 10 osob 6,50 €/osoba | 
odpolední vstupné od 16:30 5 € | vstup psů pouze 
s platným očkovacím průkazem

HLAVNÍ INFORMACE O VELETRHU

www.drazdany.info
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Výlet z Děvínské Nové Vsi pokračuje údolím řeky 

Moravy, unikátním svou fl órou i faunou. Na trase 

najdete cyklisty oblíbený Bufet u Starého bicyklu. 

Až se občerstvíte, trasa vás povede kolem městeč-

ka Stupava, známého především pěstováním zelí. 

Pro odpočinek je příjemný zámecký park v cen-

tru Stupavy. Jestli jste se vypravili i s dětmi, pak 

doporučujeme se zastavit se v nedaleké biofarmě 

s domácím zvířectvem a ochutnat tradiční sloven-

ské specialitky. Cesta vás pak zavede na nejstarší 

poutní místo na Slovensku, do Mariánky. Podle 

legendy tady vyvěrá léčivý pramen, díky kterému 

je toto místo tak slavné. V místě najdete i klášter, 

v Mariánském údolí jsou v přírodě skryté kapličky 

a sochy. Po návratu do Děvínské Nové vsi si vychut-

nejte nezapomenutelný výhled z hory Sandberg, 

která je i významnou paleontologickou lokalitou, 

bylo tu objeveno přes 300 zkamenělin. Pokud se 

zahledíte ze Sandbergu na jih, uvidíte dominantu 

hradu Děvína, dole se klikatí řeka Morava a v poza-

dí vidíte už Dunaj s vyvýšeninou Braunsberg 

a Hainburgskými vrchy. 

Trasa: Devínska Nová Ves (EV13) – Devínske 

Jazero (EV13) – Stupava (8008) – Marianka 

(5002) – Záhorská Bystrica (5002) – Devínska 

Nová Ves (5002) 

Délka trasy: 28 km, vhodné pro treckingové 

kolo 

Náročnost: nenáročná trasa je vhodná i pro 

rodinu s dětmi, vede rovinatým terénem po zpev-

něném povrchu a částečně polních cestách.

Výlet kolem vody je známá trasa, která je součás-

tí mezinárodní cyklomagistrály Eurovalo 6, která 

vede z Passau do Vídně přes Bratislavu a Budapešť 

až k Černému moři. Tato trasa je nejen obklopená 

vodou, ale i kulturou. Vede bez většího vyvýšení   

kolem zajímavých památek, ale i vhodného ubyto-

vání a najdete u ní i mnoho zajímavých možností 

k občerstvení. Esence této trasy-kolo, brusle, zářivé 

sluníčko a úsměvy místních obyvatel se vám vstře-

bá do těla a vytvoří úžasnou náladu a atmosféru. 

Cyklotrasa vede po celé délce zpevněnou komuni-

kací a je vhodná i pro silniční kola. Vyjíždíme z bra-

tislavské Petržalky, u mostu SNP pod vyhlídkovou 

věží UFO, která tvoří neodmyslitelnou součást 

panoramatu města. Kromě přírodní dunajské sce-

nérie si můžete cestou vychutnat pohled na Rusov-

ské jezero, které je v létě i vyhledávaným přírodním 

koupalištěm. Příznivcům historie doporučujeme  

malinko si zajet do Rusoviec, které jsou známým 

pozůstatkem římského tábora Gerulata. Tábor byl 

součástí hranice Římské říše – limes Romanus. Za 

římským táborem zahlédnete věžičky novogotic-

kého zámku v Rusovském parku a kostel sv. Víta, 

který pochází už z pozdějšího římského období. 

Významnou zastávkou, kterou na trase doporu-

čujeme, je Evropské muzeum současného umění 

Danubiana - Meulensteen art Museum (na hrázi 

přehrady Hrušov). Hned vedle najdete i sportovní 

areál Divokou Vodu s umělým kanálem pro vodní 

sporty a také s příhodným ubytováním. Cyklotrasa 

dál pokračuje k vodnímu dílu Gabčíkovo. Z Vojky 

nad Dunajem se dá přeplavit na druhou stranu 

Dunaje do Kyselice (přibližně hodinové intervaly). 

Dalších 14 km vás zavede do obce Hamuliakovo, 

kde si můžete odpočinout, občerstvit se v kavárně. 

Odtud pak zpět do centra Bratislavy.

O víkendech od května funguje vyhlídková loď, kte-

rá vyjíždí z přístavu z centra Bratislavy v Čunove. 

Loď za příplatek převáží i kola, je možné si tedy ces-

tu zkrátit a pokochat se výhledy z vody. (harmono-

gram odjezdů: lod.sk) 

Trasa: Bratislava, most SNP (EV6) – Prístavný 

most (EV6) – Areál vodných športov Čunovo 

(EV6, 001a) – Danubiana (001a) – Vojka (001a) 

– Kyselica (001) – Hamuliakovo (001) – zimný 

prístav (001) – Bratislava, Prístavný most (001) 

– Bratislava, most SNP (EV6) 

Délka: 68 km, vhodné pro silniční kolo

Náročnost: nenáročná trasa, pouze po zpevně-

ném terénu, i pro rodiny s dětmi

CYKLOVÝLETY DO OKOLÍ 
BRATISLAVY NA KOLE
Jestli milujete víkendy na kole, pak doporučujeme tentokrát se 
pustit trochu dále, mimo svůj běžný rádius a vypravit se na krásnou 
trasu do okolí Bratislavy.   
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Sandberg

Poutní místo Mariánka

Děvín

Areál Divoké Vody Čunovo

Děvín – soutok Dunaje a Moravy
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Novoměstská radnice, Praha
Vyhlídková věž / na sezónu otevřena od 21. 3.
VÝSTAVY

Historie Nového Města a Praha panoramatická (od 21.3.)
Stálá expozice / Byt věžníka

Neviditelná výstava (dlouhodobá výstava)
VÝSTAVNÍ PROSTORY II. P.
Otevřeno denně.

Ahoj, dědo. (24. 1. - 11. 3.) 
Výstava obrazů Pavla Raszky a Moniky Kočendové
GALERIE V PŘÍZEMÍ

Fotoklub PCW (4. - 18. 3.)
GALERIE VE VĚŽI

Photocontest (22. 3. - 1. 4.)
GALERIE VE VĚŽI

Barevné variace (6. 4. - 1. 5.) - dětské výtvarní umění
GALERIE VE VĚŽI

Struny dětem (24. - 25. 3.)

Komentované prohlídky Novoměstské radnice (26. 3.)

41. veletrh starožitností Antique (19. – 22. 4.)

Bojovka pro děti a rodiny (28. 4.)

Celý kulturní program, kontakty a foto na:

www.nrpraha.cz,

www.facebook.com/NRpraha

Lovosice

Velikonoční mše s Chrámovým sborem na slavnost 
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Kdy: 1. 4. od 10.30 hod.

Kde: Kostel sv. Václava

Vstup volný.

Pražská výstava nožů Knives 2018 (8. 4.) - prodejní výstava
VELKÝ SÁL A MÁZHAUS

KONCERTY VE VELKÉM SÁLE

Stylové večery 2018 - Český večer (15. 3.)
VELKÝ SÁL
Jarní koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení (20. 3.)
VELKÝ SÁL
Haydn Ensemble - 2. koncert sezóny 2018 (6. 4.) 
Shalosh (Izrael) 12. 4.

AKCE A FESTIVALY

The Chamber - Tajemství císaře (otevřeno denně)
SUTERÉNNÍ PROSTORY VINÁRNY
8. Rondí rudolfínský ples, společenský repertoár
16. a 17. stol. (3. 3.)
MÁZHAUS
Festival delikátních chutí (10. 3.)
Prague Spirit Festival 2018 (16. - 17. 3.) 
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Báseň o Českolipsku
Píšu Vám oslavné dílo, jak se v České Lípě pohádkově žilo! 
Jindřich z Lipé stvořil dokonalý kraj, snoubit krásu
s praktičností, to je prostě Ráj! Na Mácháči kolem Doksů, 
Bezděz střeží věčně, zahoříte čistou láskou jako Mácha
k slečně. Bělostí písku okouzleni skouknete i Jestřebí. Starý 
Berštejn, Houska, Brenná, odhalí své zákony. Staletí tu 
také stály Cvikov, Šenov, Kytice... Žandov, Ostrý omývaný, 
potvrdila Ploučnice. I Sloup v Čechách pomrkává na
protější Zákupy. Ronov už nepokulhává, do Vítkovce 
zákruty. Teď už víte, kde se stává člověk lehce básníkem. 
Českou Lípu musíš vidět z kola, nebo taxíkem.
Jaro, kam se podívám na Českou Lípu vzpomínám. Stejně 
jako na svou lásku, pojďte se mnou na procházku! Od 
nádraží v kopečku, i teď cítím horečku. Náměstíčko do 
čtverce, obstojí v té prověrce nedočkavých mladých lidí, 
kterým vážně nic nechybí. Město skýtá zázemí, krásný kout 
to na zemi. Netřeba se rozptylovat, to se musí zamilovat! 
Šťastné město v kopečku, ještě tak mít zpátečku.
Českolipsko bere dech, letím jako na křídlech.... Bělou dál 
přes lesy. Jen Ty Mácho, kde jsi? Bezděz v kopci na míru, 
Macháč fotím z mobilu. Nový Bor se přiznává, že sklo
s námi zamává. V tom se ozve Panská skála, že v pohádce 
taky hrála! Jedinečné varhany, jsou vstupními branami 
do kouzelného kraje, kde to všechno hraje! Ralsko střeží 
další kout, Zákupy chci obejmout. Na Housce zas prý 
přespal Mácha, dávej si tu prosím bacha! Viděl Prahu 
v budoucnosti, pořád cítím srdce tlouci. Když ty místa 
zahlédnu, ze židle se nadzvednu! Nestává se jenom tak, 
když už táhne srdce, zrak.
Autor básně: Ivana Kozarová

Muzeum města Duchcova

Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov

417 835 526
E-mail: muzeum.duchcov@seznam.cz, Anna Šejvlová

Historie města Duchcova

Stálá expozice bohaté historie Duchcova a přilehlého okolí.
Otevřeno: pondělí – pátek: 9:00 -17:00 hod.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Kočárky a dětská vozidla z Duchcova

Březen, nám. Republiky 19/6
Expozice historických kočárků a dětských vozidel továrny 
HIKO ze sbírek Hany Müllerové.
Otevřeno: po domluvě v Muzeu města Duchcova
nebo na  417 835 526

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Předpokládaný návrat na nádraží ČD Duchcov v 17:30 hod.

Turistický výlet za bledulemi do pekla u České Lípy

24. 3. , sraz na nádraží ČD Duchcov v 7:16 hod., odjezd v 7:22 hod.
Délka pěší trasy: cca 11 km (Česká Lípa hl.n. – Skautská skála 
– Peklo – Karba - Zahrádky, zámek - Zahrádky u České Lípy žst. 

Velikonoční den v Jihočeském muzeu
        v Českých Budějovicích

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Kdo je pořadatelem VI. ročníku Lodě 
na Labi?

Odpovědi posílejte na adresu redakce:
info@czech-tim.cz
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Znění tajenky z minulého čísla: „Byli tam samí mladí a všichni švorc.“
Vylosovaní výherci: M. Henzlová z Loun, V. Krejčí z Kaplic, V. Kubáčová z Mladé Boleslavi 

Znění osmisměrky z minulého čísla: „A ty na něj věříš?“
Vylosovaní výherci: E. Palánová z Prahy, J. Ospalíková ze Šumperku, P. Muska z Kadaně

Výherci soutěže o Beskydy Card: Michal Dorica, Irena Matějková, Pavel Bilík

 Dva manželé po půldenní túře ve velkém horku vylezli konečně na vrchol kopce.
Manželka s nadšeným výrazem pozoruje panorama a říká svému choti: „Karle,

podívej se na tu nádheru, jak je dole krásně!” Ten praští naštvaně batohem
o zem a zavrčí: „...(tajenka) když je dole tak krásně?”

BRATISLAVA, BŘEZNICE, ČESKÝ KRUMLOV, 
HEJNICE, HOLEŠOV, HOLICE, HOŘICE, HOSTIM, 

HOSTINNÉ, HRANICE, HRONOV, JAROMĚŘ, 
KARLOVY VARY, KLUČOV, KOPŘIVNICE, KORYČANY, 

KOSMONOSY, KOUŘIM, KRALOVICE, KRAVAŘE, 
KRUPKA, LITVÍNOV, LOVOSICE, LUHAČOVICE, 
NÁKLO, OKŘÍŠKY, PREŠOV, PŘÍBRAM, RADIM, 

ROKYCANY, SADOV, SEMILY, TRNAVA, ÚSTÍ NAD 
LABEM, ÚŽICE, VSETÍN, ŽILINA

Průvodce ukazuje turistům starý zámek a vysvětluje: 
„Tento zámek pochází ze16. století,

s výjimkou fontány, kterou právě stavějí,
a ta bude ...(tajenka)”
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