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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, 

Ještě jsme se ani nestačili rozkoukat po zimě 

a najednou se jarní pohoda rozjela naplno. A co 

víc, začínáme všichni tak trochu uvažovat, co si 

vlastně vybrat a užít letos o dovolené, či prázdni-

nách. Měli jsme velkou radost, že většina z nás 

v minulých 3 letech objevila opět kouzlo českého 

putování a objevování. A také že na naše památ-

ky začínáte být náležitě pyšní. Vždyť se máme 

čím pochlubit a návštěvnost i zahraničních 

návštěvníků trvale stoupá. Konečně už neplatí, 

že pobyt v Krkonoších, na Vysočině nebo náv-

štěva hradů a zámků, ponese v sobě nevyřčené 

– jenom?? Díky stoupající návštěvnosti se služ-

by poskytovatelů stále vylepšují a konečně se 

úroveň ubytování,  nabídka stravovacích spor-

tovních a doplňkových služeb  přibližuje našim 

sousedům. 

Naše rada pro tuto sezónu – využijte každé vol-

né chvíle na vycházku či výlet s rodinou a přáte-

li. Nezáleží, jestli na něj pojedete tramvají, auto-

busem, vlakem, ale jak si ho společně užijete. 

Přinášíme spoustu novinek a doufáme, že vás 

i vaše blízké k navigujeme na krásná zákoutí 

naší vlasti.

 Vaše redakce 

TIM – Turistický informační magazín • květen–červen 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. 6. 2018; Distribuce: ČP; Grafi cká úprava a sazba: Karla Šmídová, 
Ondřej Rolínek; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků. 
Foto na obálce: České dědictví UNESCO; TIM je distribuován v informačních centrech ZDARMA. 

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

Ze sbírek Jihočeského muzea uvidíte hračky od dob 

středověku až po nedávnou minulost. K vidění je sada 

miniaturních keramických nádobek a lžiček z halštatské 

mohyly, hliněné panenky, chrastítko nebo koník ze stře-

dověkých a raně novověkých archeologických nálezů. 

Expozice je doplněna o interaktivní koutek, kde si děti 

s hračkami mohou hrát, využít připravených stolních 

her nebo si zaskákat klasického panáka. K výstavě je 

rovněž připraven zábavný vzdělávací program pro školy 

a dětské skupiny.

RETROHRÁTKY MANŽELŮ ŠÍDLOVÝCH
V Jihočeském muzeu byla otevřena 
nová výstava pro celou rodinu s názvem 
RETROHRÁTKY. Návštěvníkům se do 
29. 7. představí rozsáhlou sbírku pane-
nek a hraček Blanky a Josefa Šídlových 
převážně z období 60.–80. let dvacáté-
ho století, včetně ukázek stavebnic či 
autíček.

K U R I O Z I T A

Z OBSAHU:

N AV Š T I V T E 
NOVÉ INTERNETOVÉ 
STRÁNKY MAGAZÍNU

Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 
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Novoměstská radnice nabízí pestrý kulturní pro-

gram po celý rok. Teplý jarní a letní vánek vás osvěží 

během vyhlídky z věže. V bývalém bytě věžníka na 

vás čeká stálá expozice o historii Nového města 

a v Galerii ve věži výstava fotografi í JUDr. Hany Klí-

mové Za krásami Evropy (5. 6.–26. 8.).

I Galerie v přízemí hostí výstavy po celý rok. Až do 

13. 5. se zde koná výstava výtvarného oboru Gym-

názia Na Pražačce s názvem Hranice, která refl ektu-

je téma Hranice jako společensko-kulturní fenomén. 

Následuje expozice Václav Holohlavský / Obrazy, 

grafi ka (17. 5.–10. 6.), zachycujícího momentky 

běhu života, který se den co den odehrává kolem 

nás a skýtá někdy až neuvěřitelné pohledy. Poté si 

prohlédnete neobvyklou expozici fotografi í Michala 

Pospíšila Nejasná rozhraní (14. 6.–7. 7.). O letních 

prázdninách (8. 7.–16. 9.) tu vystaví své dílo malíř 

Kristian Kodet, aby tak oslavil své životní jubileum 

70tých narozenin.

Milovníci hudby si přijdou opět na své. Pokračuje 

hudební cyklus s komorním orchestrem Harmonia 

Praga. Stylové večery 2018 (10. 5. a 28. 6.). 21. 5. 

představí ve Velkém sále basbarytonista Lukáš 

Bařák své hosty (Kristýna Kůstková – soprán, Arn-

heidur Eiriksdottir – mezzosoprán, Petr Nekoranec 

– tenor, Marek Kozák – klavír). Proběhnou ale i dal-

ší zajímavé koncerty.

Nádvoří bude i letos jednou ze zastávek sochařské  

linky 4. ročníku pražského sochařského festivalu 

Sculpture Line. Děti s doprovodem si užijí napínavé 

představení Dnes provází Minor (13. 5. a 3. a 17. 6.). 

Dne 9. 6. po roce radnice nabídne bohatý program 

během Pražské muzejní noci a na noční putování 

se budete moci posilnit pouličním jídlem na Street 

Food Pop Upu na nádvoří. 

Pokud jste ještě nenavštívili známou Neviditelnou 

výstavu, která vám ukáže svět nevidomých lidí, jaký 

je život bez zraku, učiňte tak třeba v tomto období. 

Hodinu plnou napětí zažijete i během dobrodružné, 

technicky velmi pokročilé únikové hry The Chamber 

- Tajemství císaře, která přenese hráče do 14. století. 

A již nyní doporučujeme pro velký zájem zarezer-

vovat si místo na komentovanou letní prohlídku 

radnice (16. 7. od 10 či 16:30 h), která je díky pou-

tavému výkladu vhodná i pro děti a během které se 

dozvíte mnoho zajímavostí a nahlédnete do prostor 

běžně nepřístupných. 

Celý kulturní program, kontakty a foto na:

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

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE NABÍZÍ 
PESTRÝ KULTURNÍ PROGRAM

S příchodem májových dní přichází oteplení a Novoměstská 
radnice vás přiláká svým bohatým programem.

Turistická informační centra dokončují přípravu 

na letní turistickou sezonu. Příprava se v tuto dobu 

obvykle týká aktualizace databáze, z níž informační 

centrum posléze informace pro turisty čerpá. V břez-

nu byly ověřeny kontaktní údaje, provozní doby, 

vstupné a nabídka novinek památkových objektů, 

muzeí a dalších turistických atraktivit. Poté následo-

valo ověřování provozních dob, kontaktů a vstupné-

ho u koupališť, chystá se sjednávání předprodejů na 

letní festivaly a ověřování údajů o sportovně relaxač-

ních aktivitách jako např. minigolf, terénní tříkolky, 

půjčovny, bobové dráhy apod.

V současnosti pracuje v České republice více než 

420 certifi kovaných turistických informačních 

center, která mají své označení – viz logotyp výše. 

V infocentrech označených tímto symbolem je 

garantována kvalitní informační služba.

 

Sháníte na svých cestách pohled?
Obecně nejširší výběr pohlednic můžete očeká-

vat v informačních centrech. Informační centra 

(TIC) mají k dispozici široký sortiment pohlednic 

různých vydavatelů. Výhodou TIC je, že se nachá-

zí v centru města, většinou na náměstí. V infor-

mačních centrech máte na výběr také z množství 

suvenýrů a upomínkových předmětů. Získáte zde 

mapu příslušné oblasti, můžete zabrouzdat na 

internet, zjistit si vlakové a autobusové spojení, 

ověřit si předpověď počasí a přímo získat tipy na 

výlety, které budou alternativou k vašemu plánu, 

jak strávit svoji dovolenou v místě vašeho pobytu.

Informační centra mají v letní sezoně 
otevřeno v sobotu i v neděli
Z cca 400 certifi kovaných infocenter má 375 TIC 

otevřeno v sobotu a 310 v neděli. Délka provozní 

doby se může lišit v závislosti na atraktivitě oblas-

ti. V turisticky navštěvovanějších končinách míva-

jí TIC otevřeno delší dobu. Rovněž se prodlužuje 

provozní doba během týdne.

Příprava na letní soutěže zahájena
Asociace turistických informačních center ČR ve 

spolupráci se společností Kam po Česku připra-

vuje 9. ročník soutěže popularity certifi kovaných 

turistických informačních center (TIC). Soutěžit 

se bude během letní sezony 2018 formou hlasová-

ní o nejoblíbenější turistické informační centrum. 

Členská informační centra se také letos opět zapo-

jí do prázdninové letní soutěže s Českou Televizí.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM, PRVNÍ KROK 
NA VAŠICH CESTÁCH
Informační centra vstupují do hlavní turistické sezony.

TIM V REGIONECH

www.aticcr.cz, 
www.facebook.com/aticcr
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Už dávno neplatí, že Mo-

nínec je tu především jen 

pro zimní období. V po-

sledních letech je totiž vy-

užíván celoročně, čemuž 

napomáhá řada novinek, 

které se zde pro návštěvníky postupně objevují. 

Už třetím rokem si lze pobyt na Monínci zpes-

třit prostřednictvím naučné stezky, která při-

bližuje svět včel a mravenců. Naučná stezka 

vznikla na trase mezi restaurací M2 a hote-

lem Monínec a její délka je zhruba 1,5 km. Na 

jednotlivých stanovištích stezky jsou umís-

těna také sezení pro odpočinek návštěvníků.

Vloni tu pak byla navíc otevřena bikeová trať Fa-

mily trail, která měří zhruba tři kilometry a nabí-

zí řadu zatáček, vln, malé skokánky a navíc také 

lesní lehce kamenitou pasáž i průjezdový tunel. 

Jak její název napovídá, je určena jak těm nejmen-

ším, tak dospělým. Letos k nim současně přibyl 

aquazorbing, který bude možné provozovat na 

místním Pilském rybníku. Najdete zde opalovací 

louku a vyhlídkové molo, ale také dětské hřiště. 

Zahrát si tu můžete i volejbal či nohejbal. Hlad 

a žízeň zaženete přímo v kiosku na koupališti.

Vedle toho hlásí i letos areál celou řadu akcí. 

Už potřetí se tu představí prestižní závod Pre-

dator Race. Tentokrát proběhne o víkendu 26.

a 27. května. Závod je určen pro každého, je tře-

ba však počítat s tím, že účastník musí překonat 

velké množství překážek, které budou napří-

klad tvořit malé stěny, plazení se pod ostnatým 

drátem, obří skluzavka nebo nošení břemene. 

Další ročník zábavné akce pro psy a jejich pány 

„Monínec patří psům“ se odehraje v neděli 10. 

června. Pejsky čeká spousta zajímavých disciplín, 

za jejichž splnění nebude chybět odměna. Součástí 

programu budou například tyto soutěžní disciplí-

ny: aport rohlíku, chytání piškotů, jízda v kolečku 

či stezka odvahy. Chybět nebude ani výstava foto-

grafi í s tematikou psů. Každý rok celá akce vyvr-

cholí pokusem o psí rekord.  Stejné to bude i letos.

Kompletní informace o akcích a nabídce Areálu 

Monínec naleznete na internetové  adrese:

www.moninec.cz

I N Z E R C E

MONÍNEC LÁKÁ NA NAUČNOU 
STEZKU, KOLA A ŘADU AKCÍ
Středočeský Areál Monínec hlásí hned několik akcí během jarního 
a letního období. K tomu se navíc přidávají další zajímavé možnosti 
trávení volného času, s nimiž areál do nové sezóny přichází.

Bivakujte v zaniklé 
osadě.
Umíř, Plachtín / 
Plzeň – sever

Učte se 
poznávat 
přírodu 
nejen očima.
Les plný smyslů, 
Krásná Lípa / Děčín

Poučte se  
o jediné lokalitě 
kriticky ohrožené 
byliny kandík  
psí zub v ČR.
Medník, Hradišťko / 
Praha – západ

Porovnejte si 
délku skoku 
s blechou 
nebo jelenem.
Zásmucká Bažantnice
Zásmuky / Kolín

Otužte se  
v přírodním 
knajpovišti.
Semanínská stezka, 
Semanín / 
Ústí n. Orlicí

Podívejte se 
na líhniště 

pro hady 
a ještěrky.

Mokřadní louka 
Kolo, Slavkov / 

Uh. Hradiště

Pohrajte si  
s vodním 
mlýnkem.
Capartické louky, 
Capartice /  
Domažlice

Objevte studánku, 
kde žijí mloci 
skvrnití.
Mločí studánka, 
Myslík / 
Frýdek-Místek

Pozorujte 
až 160 druhů 
ptáků.
Rezervace 
Štěpán, 
Děhylov /  
Ostrava

Obejděte s námi  
celý Svět.
Cesta kolem Světa, 
Třeboň

Pojďte s námi do přírody!
       Otevřeli jsme 
  pro vás již více než 
         80 lokalit.

S Českým svazem ochránců přírody 
jsme v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
zpřístupnili veřejnosti již více než 
80 přírodně cenných lokalit.

Přesvědčte se na www.blizprirode.cz 
a vyrazte rovnou do přírody!www.net4gas.cz
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Procházku se zastávkami na kochání se výhledem 

či na vychutnání si výborné kávy si návštěvníci nej-

lépe užijí ve vlastním tempu. Turistické informační 

centrum proto připravilo prohlídky města s audio-

průvodcem, který poskytne výklad o místních pa-

mětihodnostech podle výběru v češtině, angličtině, 

němčině nebo ruštině pomocí snadno ovladatelné-

ho sluchátka. Zvládnou to i nejmenší návštěvníci, 

pro které je připravena dětská trasa a pracovní list 

s úkoly a luštěním tajenky, za jejíž odhalení obdrží 

děti v TIC malou odměnu. Zahraniční návštěvníci 

mohou audioprůvodce využít také při návštěvě měl-

nického podzemí s unikátní středověkou studnou, 

která před staletími dokázala zásobovat vodou celé 

královské věnné město.

Od 18. května nabídne výletní loď Fidelio víkendové 

vyhlídkové plavby k soutoku Labe a Vltavy. Z lodní 

paluby se cestujícím nabízejí neopakovatelné výhle-

dy na zámek Mělník a chrám sv. Petra a Pavla nad 

historickými vinicemi.

Květen a červen zahajují hlavní turistickou sezo-

nu celou smrští kulturních a dalších akcí. Cyklus 

koncertů Varhanní zastavení v chrámu sv. Petra

a Pavla potěší příznivce klasické hudby. 25. května 

proběhne zároveň s Nocí kostelů i Mělnická muzejní 

noc, kterou Regionální muzeum Mělník oslaví 130 

let od svého založení. Na náměstí Míru při té příle-

žitosti proběhne přehlídka historických dětských 

kočárků. Tamtéž potvrdí 26. května už druhý roč-

ník Pivního festivalu, že Mělník není pouze měs-

tem vína. 2.–3. června potěší nadšence motosportu                        

a fanoušky veteránů Mělnický okruh 2018, závod 

historických závodních motocyklů a rally vozů na 

městském okruhu. 

Mezinárodní třídenní přehlídka folklorních sou-

borů Mělnický Vrkoč roztančí 8.–10. června cen-

trum města na lidovou notu. 16. června oslaví už 

čtvrtstoletí od prvního startu jedna z nejoblíbe-

nějších každoročních mělnických akcí, Mělnická 

Jizerská padesátka, recesistický závod kostýmo-

vaných lyžařů. 20. června bude koncertem bas-

kické skupiny Korrontzi v sadech u Masarykova 

kulturního domu zahájen program Mělnického 

kulturního léta. Dne 23. června přenese do měs-

ta nad soutokem festival hudby a gastronomie 

Taste of New Orleans pestrou směsici vůní, chutí

a tónů americké Louisiany, kolébky jazzu a vynika-

jící francouzsko-kreolské kuchyně.

Po několika letech rozsáhlého budování se letos 

zaměřili spíše na vylepšování toho, co už v parku 

mají. Nový vzhled dostaly všechny stánky s občer-

stvením, které jsou díky dřevěnému obložení dale-

ko barevnější, a jejich design koresponduje s vizu-

ální koncepcí celého parku. Přibyly jim také stínicí 

stříšky, které oceníte hlavně v letních měsících. Nej-

více se změnila restaurace Rychlovky mezi hradem 

a habrovým bludištěm s kapacitou 200 míst. 

V parku bylo vysazeno zhruba 60 stromů, které 

poskytují stín i tam, kde dosud chyběl. Došlo ke 

zpevnění cest a chodníků, především pro pohodlí 

malých dětí a maminek s kočárky. Pro maminky

s malými dětmi vybudovali zázemí pro kojení a pře-

balování. Je hned na kraji parku poblíž občerstvení 

Hotovky U hodin. Přebalovací pulty jsou ale rozmís-

těné po celém parku.

Defi nitivní podobu získal hrad, který je sym-

bolem parku a stojí v něm od samého počátku. 

Osmou věž, která je ze všech nejvyšší a stojí 

přímo uprostřed hradního nádvoří, zvnějš-

ku obíhá drátěný průlez. Se svými starší-

mi „kolegyněmi“ je propojená v několika úrov-

ních schodišti, žebříky, můstky a skluzavkami

a celý hrad tak funguje jako mohutná průlezka. 

Úpravami prošla i vesnička pro nejmenší děti, která 

je svou koncepcí a herní atraktivitou podobná hradu. 

Park Mirakulum v číslech:

•10 hektarů plochy

• 870 metrů podzemních chodeb

• 1 kilometr dřevěných lávek

• 2539 metrů čtverečních gastro zón

www.mirakulum.cz
� ParkMirakulum

NA MĚLNÍK ZA PAMÁTKAMI, 
FOLKLOREM I RECESÍ
Slunné dny na přelomu jara a léta dávají v centru Mělníka vyniknout 
kráse historických památek obklopených bohatou bující zelení
a kvetoucími vinicemi s úchvatnými výhledy přes řeku do krajiny,
na Říp a České středohoří.

PARK MIRAKULUM                              
– VE ZNAMENÍ DETAILU
Na území, které v minulosti obývala sovětská armáda,
funguje Park Mirakulum už šestou sezonu. Jako každý rok
i letos pracovníci parku využili zimní pauzu k vylepšení areálu. 

Mělnické kulturní centrum o.p.s. – mekuc 

U Sadů 323, 276 01 Mělník 
Tel.: +420 315 622 612 
E-mail: info@mekuc.cz

www.mekuc.cz
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Foto: Marek Vaneš 

Foto: Marek Vaneš 

19. – 20. 5. Pigyáda (Park není pořadatelem akce)  
  Více na: www.pigy.cz

26. 5.  Den s nadací Hanky Kynychové                    

2. 6.  Den dětí

18. 8.  Den rekordů

8. 9.  Oslava 6. narozenin Parku Mirakulum

PROGRAM MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ:
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Konventní zahrada je místem, kde rozjímají členové 

řádu, pro veřejnost je uzavřena. Opatská zahrada při-

léhá ke klášteru z východní strany. V současnosti je 

využívána jako letní restaurace. Na Opatskou zahra-

du navazuje Vyhlídka s vinicí. Znalce vína bude jistě 

zajímat, že tu pěstují odrůdu Hibernal. 

Největší, tzv. Velká strahovská zahrada se rozprostírá 

ve svahu u Strahovského kláštera mezi ulicemi Úvoz 

a Strahovská. V dolní části je ohraničena ul. Vlaš-

skou, v horní části sahá ke Hladové zdi. Dominantou 

zahrady je Památný jasan ztepilý, který najdete ve 

svahu pod vyhlídkovou cestou. Koruna stromu sahá 

do výšky 37 metrů, obvod 510 cm, stáří stromu je 

200 let.

Historie klášterních zahrad
Strahovská zahrada vznikla na území, které věno-

val kníže Vladislav II. (pozdější král Vladislav I.) 

v roce 1140 řádu premonstrátů k založení kláštera. 

Prostorné pozemky byly vhodné pro založení vinic 

a zahrad, část z nich pokrývala obora. Na Petříně byly 

nalezeny vydatné zdroje pramenité vody, které byly 

za opata Jana Lohela svedeny podzemními štolami 

do zahrady a klášterních budov a zajišťovaly celko-

vou závlahu. 

Ve snahách o zvelebování 

zahrady pokračoval jeho 

nástupce opat Kašpar z Qu-

estenberka, který nechal 

v letech 1613 – 1614 oddělit 

klášterní zahrady od nádvo-

ří a hospodářských budov zdí. Do okolí letohrádku 

nechal vysadit několik cizokrajných stromů, z nichž 

se turecká líska dočkala našich časů. 

V roce 1640 se stal opatem Kryšpín Fuk z Hradiš-

tě, který dobudoval klášterní vodovod a chystal se 

dál zvelebovat vinohrady a zahrady. V tom mu však 

zabránila devastující válka v roce 1648 za švédského 

vpádu. Klášterní budova, vinice a zahrady byly zpus-

tošeny a téměř zničeny. Obnovitelem vinic a zahrad 

se stal Vincenc Makarius Frank, opat zvolený roku 

1658. Nechal vysázet keře, stromy a vzácné květiny, 

založil dva skleníky při jižní zdi konventní zahrady. 

Nastupujícím opatem byl Jeroným Hirnheim, jež 

nechal vysázet v opatské i konventní zahradě olivy 

a pro vinice dal přivézt sazenice z jihomoravských 

a mělnických vinic. 

V 1. polovině 19. století se ve strahovských zahradách 

věnovala velká péče ovocnářství. V 80. a 90. letech se 

ve Velké strahovské zahradě uskutečnila asanační 

a regenerační opatření. V letech 1991–1995 byla na 

prostranství těsně pod Opatskou zahradou vybudo-

vána, podle návrhu architekta Otakara Kuči, plošina 

s krásnou vyhlídkou na město, spolu se čtyřmi malý-

mi terasami s plodící vinnou révou. Vyhlídka poblíž 

konventní zahrady byla rekonstruována a na ní 

instalována socha Panny Marie z exilu. V pozdějších 

letech proběhly dílčí rekonstrukce zahradních ploch, 

byly strženy staré skleníky a postaveny nové, po boku 

konventní zahrady byla založena malá vinice.

www.strahovskyklaster.cz

ZAHRADY STRAHOVSKÉHO 
KLÁŠTERA ROZKVÉTAJÍ

V květnu všechny zahrady pučí a rozkvétají. Málokdo 
však ví, že k zahradám Strahovského kláštera patří 
Velká strahovská zahrada společně se zahradou Kon-
ventní, Opatskou a Vyhlídkou s vinicí. Celá lokalita 
spadá do Pražské památkové rezervace.

8 TIM V PRAZE

Velká strahovská zahrada,

památný jasan, autor Sefjo

Historický pohled na zahradyHistorický pohled na zahrady
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Společně s průvodci TIC BRNO se o jarních víken-

dech můžete vydat na osmnáct prohlídek Brna. 

„Ať již jste cestovatelé, návštěvníci města nebo jste 

v Brně „domácí“, vybírat můžete z nových i dříve 

známých okruhů. Opakují se také nejúspěšnější 

prohlídky z únorového Mezinárodního dne prů-

vodců. 

Vydejte se na okruhy po stopách brněnských 

osobností, kostelů, ale i kaváren nebo mordů. 

Upozorní vás na funkcionalismus v centru města, 

budovy, kterých si při běžném procházení ulicemi 

možná ani nevšimnete. 

Brno se vám představí v různých dobách – v baro-

ku, v roce obléhání Švédy, za První republiky. 

Poznáte brněnské sídliště Lesná, zajímavosti ze 

čtvrtí Husovice a Zábrdovice nebo práci architek-

tů vily Ernsta Wiesnera v Masarykově čtvrti, vily 

Leopolda Bauera i slavné vily čtvrti Černá Pole. 

Ve výčtu prohlídek nemohou chybět ani oblíbené 

„výlety“ na Ústřední a Židovský hřbitov. 

Každá prohlídka je určena pro omezený počet 

osob, doporučuje se zakoupit vstupenky (100 Kč 

/ 50 Kč zlevněné) v předprodeji. 

Více informací najdete na: 

https://ticbrno.cz/cs/jarniprochazky

Festival MEETING BRNO
Termín: 26. 5 – 9. 6. 2018

Letošní ročník festivalu Meeting Brno se zaměřu-

je na bilanci stoleté historie novodobého česko/

slovenského státu a spolu s tím i na zhodnocení 

milníků, které výrazně ovlivnily jeho směřování. 

Nahlédneme léta 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989, 

která znamenala prosazení, nebo naopak otřes či 

potlačení demokratických hodnot. S nástupem 

totalit pak nevyhnutelně nastával odliv elit, kte-

ré v nesvobodném prostředí nemohly vykonávat 

svou činnost, pokud ho vůbec přežily.

MEETING BRNO ŽENÁM
Termín: 30. 5. - 31. 5. 2018

V roce 1918 získaly československé ženy volební 

právo a naději na život rovnoprávný s muži. Kam 

se za posledních sto let posunuly a jak je možné, 

že se jejich tehdejší naděje stále nestaly skutečnos-

tí? Jak je to s nimi dnes ve veřejném prostoru, jak 

je hodnocena jejich práce, jak probíhá distribuce 

prací v rodině, vzdělání a akademická kariéra, jak 

jsou na tom matky, umělkyně, důchodkyně, bezdo-

movkyně? 

www.meetingbrno.cz

Na jejich počest vznikla naučná stezka, která je 

20,5 km dlouhá. Stezka spojuje dva rozdílné regio-

ny – drsnější Jizerské hory, kde se Josef V. Scheybal 

narodil, s Českým rájem, kde se rodily počátky 

jeho budoucí profesní dráhy. 25 zastavení stezky 

mapuje místa, kde manželé čerpali inspiraci pro 

svou tvorbu. Stezka má dvě části. První vede místy, 

která nabízejí kouzelné pohledy na město Jablonec 

a Jizerské hory, panoramata Ještědského hřbetu 

a Pelíkovic. Druhá část vede od rozhledny Kopani-

na přes významné atraktivity Českého ráje jako je 

hrad Frýdštejn nebo Bartošova pec až do Dlaskova 

statku v Dolánkách u Turnova. Stezka je značena 

symbolem naučné stezky a pro svou nenáročnost 

je vhodná pro všechny věkové kategorie. Pro zájem-

ce je připravena brožurka s mapkou trasy v info-

centru, jež sídlí v Domě Scheybalových.

NÁŠ TIP:

Stejně jako se manželé Scheybalovi nechali 

inspirovat přírodou Severovýchodních Čech, 

tak je  s tímto regionem spjata řada výtvar-

ných umělců zvučných jmen. Díla Vladimíra 

Komárka, Josefa Jíry, Miloslava Jágra, Sta-

nislava Libenského, Vladimíra Komňackého, 

Jiřího Dostála, Tomáše a Ronyho Plesla či Vra-

tislava K. Nováka můžete od 9. 6. zhlédnout 

v rámci výstavy Z Jizerských hor do Českého 

ráje v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou.

JARNÍ PROCHÁZKY PATŘÍ K BRNU
Hledáte příběhy, historická data, milujete neobvyklá místa a láka-
vá témata? Pohled na Brno, jako město neobyčejné i každodenně 
prožívané, utvářené lidskými příběhy, vztahy a vzpomínkami vám 
zprostředkuje oblíbený cyklus tematických prohlídek. Jeho jarní 
část startuje v sobotu 7. dubna. 

Z JIZERSKÝCH HOR 
DO ČESKÉHO RÁJE 
PO STOPÁCH MANŽELŮ SCHEYBALOVÝCH
Jana a Josef V. Scheybalovi byli významní místní národopisci, jejichž 
odkaz spadá daleko za hranice Libereckého kraje. 

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
 +420 774 667 677

www.jablonec.com
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Pelíkovický hřeben

U kapličky pod Frýdštejnem
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Cyklotrasa Varhany nabízí téměř 17 kilomet-

rů hladkého asfaltu, krásnou přírodu, ale i delší 

stoupání pro aktivní sportovce. Začíná nedaleko 

vlakové zastávky Střelnice v České Lípě a končí

u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém Šeno-

vě, několik set metrů od Panské skály. Je vhodná 

i pro in-line bruslaře i pěší. Dalším tipem na Čes-

kolipsku je cyklotrasa podél řeky Ploučnice, která 

vede z Osečné až do Děčína. 

Z Ještědu, máte na výběr hned čtyři různě náročné 

trasy. Pokud koloběžku nemáte, přes sezónu vám 

ji zde zapůjčí. K vysílači můžete vyšplhat po svých 

nebo zvolit jízdu lanovkou. První trasa s dětmi vede 

do Kryštofova Údolí, odkud jste za půl hodiny vla-

kem zpátky v Liberci. Druhá trasa vede k Ještědu na 

dolní parkoviště po hladkém asfaltu. Třetí trasa vede 

po Ještědském hřbetu přes Pláně zpět k dolnímu 

parkovišti, takže si užijete trochu terénní jízdy příro-

dou. A pokud hledáte tip na delší výlet a nebojíte se 

vyjet i nějaký ten kopec, prodlužte si jízdu po Ještěd-

ském hřbetu až k rozcestí U Šámalů, poté se vydejte 

doleva po vrstevnici zpět do Horního Hanychova. 

Českým rájem se projeďte cyklostezkou Greenway 

Jizera z Malé Skály do Dolánek, kterou zvládnou i ti 

nejmenší sportovci. V parných dnech můžete využít      

i program „Tam na lodi, zpět na koloběžce“ a spojit 

tak svůj výlet i se sjezdem řeky Jizery na kánoi či raftu.

Největší skalní hrad v Čechách Vranov a letohrádek 

Pantheon musíte vystoupat pěšky. O kousek výš 

dojdete až k romantickému hradu Frýdštejn, kde 

se natáčela pohádka „O princezně Jasněnce a létají-

cím ševci“. Zde vám zapůjčí koloběžku a vy se vydá-

te sedmikilometrovým sjezdem přes Bartošovu pec, 

okolo malého koupaliště Voděrady až do Dolánek, 

odkud pokračujte po cyklotrase Greenway Jizera až 

na Malou Skálu.

Strmé krkonošské svahy na terénních koloběžkách 

vás čekají v Rokytnici nad Jizerou, odkud vás la-

novka vyveze až na Sachrův kopec. Odtud si pak 

užijete divokou jízdu po sjezdovce. Pokud máte rádi 

klidné sjezdy, v Harrachově vám zapůjčí i silniční 

koloběžku pro sjezd od Krakonošovy snídaně po 

10 kilometrů dlouhé asfaltové cestě do údolí podél 

Mumlavských vodopádů.

Více tipů na výlet a seznam půjčoven koloběžek na 

www.liberecky-kraj.cz nebo na Facebooku – Libe-

recký kraj cestou necestou.

NA KOLOBĚŽCE,
CESTOU NECESTOU
Zpestřete si svůj výlet vzrušující rychlou jízdou plnou adrenalinu nebo 
zvolte klidnou vyjížďku přírodou na koloběžce po Libereckém kraji. 
Přinášíme vám pár našich tipů na výlet, kde se dá případně
i koloběžka zapůjčit.

I N Z E R C E
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 Prosím, představte se nám krátce. Odkud 

pocházíte, jak dlouho pracujete v infocentru?

Jmenuji se Denisa Lebedová, pocházím z České 

Lípy, na informačním centru pracuji 7 let.

  Představte čtenářům magazínu vaši práci 

v informačním centru.

Naším úkolem je podávat informace turistům 

a občanům města, ale i turistům ze zahraničí, pro-

pagovat naše město a okolí, podílet se na vytváření 

propagačních a informačních materiálů pro turis-

ty, zajistit vhodný sortiment suvenýrů a publika-

cí, musíme být empatické a nepříjemné situace 

zvládat s úsměvem. Hlavně však musíme mít svou 

práci rády.

  Jaké je vaše oblíbené místo ve vašem městě 

nebo okolí, které není tak známé, ale stojí za 

návštěvu 

Oblíbených míst mám mnoho. Ráda chodím do 

městského parku, kterému dominuje hudební al-

tán z roku 1882. Líbí se mi vodní hrad Lipý s jeho 

neopakovatelnou atmosférou, která Vám dá zapo-

menout, že jste v centru města. Pořádá se zde 

řada zajímavých kulturních akcí. Mým oblíbeným 

místem je přírodní areál Dubice, kde ráda relaxu-

ji. Na své si zde přijdou milovníci wakeboardingu, 

minigolfu a plážového volejbalu. Na přelomu dub-

na a května zde nově vznikne 3D bludiště. Jako 

cyklistka nesmím zapomenout na cyklostezku 

Varhany, která nabízí nádherné pohledy do krajiny. 

Krásný výhled na město nabízí nově vybudovaná 

vyhlídka na vrchu Hůrka.

  Zažila jste nějakou kuriozní situaci ve své prá-

ci? 

Kuriózní situace jsme s kolegyní na infocentru 

již zažily, důležité bylo nenechat se vyvést z míry, 

pohotově reagovat a hlavně pomoci.

  Jak by zněla pozvánka do vašeho informační-

ho centra? 

Poznejte Českou Lípu se vším, co nabízí, aby se 

stala městem Vašeho srdce.

  Jaké je vaše oblíbené regionální jídlo, pro-

dukt, který doporučíte? 

Ochutnala jsem pivo Bumbal, světlý ležák 11. Jed-

ná se o místní produkt Pivovaru Lípák. Přestože 

nejsem pravidelný konzument piva, mohu tento 

produkt doporučit. Skvěle chutná.

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

informačním centru Česká Lípa.  

DENISA LEBEDOVÁ

Regionální turistické informační 

centrum Česká Lípa 

ROZHOVOR

Městské slavnosti zahájí v pátek 22. června 

v kostele Narození Panny Marie koncert Seve-

ročeského filharmonického sboru a Orchest-

ru Divadla F. X. Šaldy Liberec. Z náměstí T. G. 

Masaryka vyjde mažoretkový průvod, milovníky 

filmu čeká letní kino na vodním hradě Lipý.

V sobotu 23. června vystoupí na náměstí Dr. E. 

Beneše řada hudebních skupin. U kulturního 

domu Crystal se mohou malí i velcí vydovádět 

v lunaparku. Nedílnou součástí Městských 

slavností je tradiční vodácká akce pro nevodáky 

s netradičními plavidly zvaná Neckyáda. V rám-

ci programu je přichystáno 3D Kino maraton, 

vzlet balónů nebo Hasičský den.

| FOTO: Václav Soukup

 ČESKÁ LÍPA V RYTMU ZÁBAVY
Jako každý rok, zve také letos Česká Lípa na Městské slavnosti, 
které se budou konat v pátek 22. 6. a v sobotu 23. 6. 2018. 

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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OSLAVY A VÝROČÍ 
V ÚSTECKÉM KRAJI 
Letošní osmičková výročí, která se odehrávají 
v sezóně 2018 se konají i ve městech Ústeckého 
kraje. Připomeneme si výročí Rumburské vzpoury, několikadenní 
oslavu začínající pochodem a rekonstrukcí bitvy. V Českém Středo-
hoří se můžete projet historickým motoráčkem nebo výletní lodí po 
Žernoseckém jezeru. 

TIM V REGIONECH12

Velkolepé oslavy stého výročí 
Rumburské vzpoury 
Pestrý program rozložený do několika dnů, jehož 

hlavním bodem bude historická bitva o vlak – tak 

budou vypadat květnové oslavy 100. výročí Rumbur-

ské vzpoury. Lidé se mohou těšit na tradiční průvod 

městem či lety vrtulníkem nad Rumburkem.  

Nad letošní akcí přijal záštitu prezident České repub-

liky Miloš Zeman,“ říká starosta Rumburku Jaroslav 

Sykáček s tím, že prezident sice na oslavy do Rum-

burku nepřijede, i tak ale město uvítá řadu význam-

ných hostů, například předsedu Senátu Milana Ště-

cha. 

Oslavy začnou v sobotu 12. května, a to Pochodem 

Rumburské vzpoury z Rumburku do Nového Boru. 

Zájemci vyrazí z Lužického náměstí v 8 hodin ráno. 

Zapojit se mohou také cyklisté, na které čeká stejná 

trasa. 

Atraktivním programem pro veřejnost budou tuto 

sobotu také lety vrtulníku od 10 do 17 hodin. Během 

letu si mohou lidé prohlédnout také tehdejší trasu 

vzbouřenců. 

Hlavní program je naplánován na sobotu 19. května. 

Velkým lákadlem bude rekonstrukce bitvy česko-

slovenských legionářů na Transibiřské magistrále 

u Zlatoustu v roce 1918. Vlakem napříč Ruskem 

se totiž tisíce legionářů přepravovaly, často při tom 

musely bojovat s bolševiky. Bitva o vlak se odehraje 

na železniční trati pod Dymníkem, a to od 9:30 do 

10:30 hodin. Na místě bude k vidění historická vojen-

ská technika, letadla, dobové vojsko či polní orchestr, 

vystoupí ale i Novoborské mažoretky. 

Od 14 hodin se lidé mohou přidat do průvodu měs-

tem, který vyrazí od vlakového nádraží směrem na 

Lužické náměstí, odtud se pak vydá do Parku Rum-

burské vzpoury. Průvod doprovodí C. a K. Polní 

orchestr. V parku proběhne pietní akt, ale i pestrý 

kulturní program. 

„Připravili jsme například scénické zpracování Rum-

burské vzpoury s přímým vstupem vojáků,“ láká 

jedna z hlavní organizátorek akce Libuše Hlinková. 

Chybět nebudou hudební vystoupení, představí se 

skupina Šlapeto, vojenská kapela s dobovou hud-

bou a vystoupí také Ondřej Havelka a jeho MELODY 

MAKERS. 

Doprovodný program čeká na děti v parku, a to dobo-

vé dětské atrakce, dobový vojenský tábor či historic-

ká mincovna, kde si můžete nechat osobně vyrazit 

pamětní minci, vydanou k výročí. Program bude 

zakončen unikátní Pražskou mobilní zvonohrou Ca-

rillon. 

Promítání českého fi lmu Hvězda zvaná pelyněk je 

připraveno na neděli 20. 5. od 21 hodin na Lužickém 

náměstí. Film byl natočen přímo v Rumburku na 

motivy Rumburské vzpoury. 

Legiovlak na nádraží 
Součástí oslav bude také LEGIOVLAK. Od úterý 

15. 5. do soboty 19. 5. si budou lidé moci toto pojízd-
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né vojenské muzeum prohlédnout na rumburském 

vlakovém nádraží, kde bude LEGIOVLAK stát. Pří-

stupný bude ve všední dny od 8:00 do 18 hodin, 

v sobotu 19. května pak ještě od půl dvanácté do 18 

hodin. LEGIOVLAK je složen ze 13 zrekonstruova-

ných vagónů a do roku 2020 projede postupně celou 

Českou republikou. K vidění bude například vagon 

velitelský, promítačský či zdravotní. 

Lidé, kteří na oslavy Rumburské vzpoury do Rum-

burku přijedou, budou mít zajištěné bezplatné par-

kování v areálu bývalého BYTEXU a ČSAD. 

Lodní doprava i historické motoráčky 
zahájili sezónu 
Vzdálenost v Českém Středohoří mezi Ústím nad 

Labem a Litoměřicemi lze od dubna zdolat vodní 

cestou díky turistické lodní lince 901. Tato linka 

jezdí od 30. března do 11. listopadu během víkendů 

a o svátcích. V období od 8. června pluje loď i v pátek 

a během letních prázdnin do konce srpna i středy 

a čtvrtky. Loď vyplouvá z Ústí nad Labem vždy v 9:20 

hod a v Litoměřicích kotví ve 12:35 hod. Na zpáteč-

ní cestu vyplouvá z Litoměřic ve 14:30 hod a do Ústí 

nad Labem připlouvá v 17:40 hod. Zastavuje vždy 

v přístavištích: Ústí nad Labem Vaňov, Dolní Zález-

ly, Libochovany, Velké Žernoseky, Lovosice. Plavba, 

při které pluje loď také na Žernosecké jezero a přes 

Libotenice pokračuje až do Roudnice nad Labem 

a zpět, bude v provozu každou sobotu od 30. 6. do 

25. 8. 2018.

Novinkou pro letošní sezónu je řada mimořádných 

plaveb, večerní a odpolední plavby, nedělní pohodo-

vá plavba nebo plavby za hranice Ústeckého kraje 

například do Mělníka nebo Brandýsa nad Labem, 

u kterých je dobré část cesty propojit s jízdou na kole 

po Labské stezce.

Kompletní jízdní řád naleznete na:

 www.ceskestredohori.info.

Historickým motoráčkem na akci 
Turisté a nadšenci vlakové dopravy se mohou 

v letošní sezóně opět těšit na zážitky při cestování 

historickými motoráčky. Na linkách T3 (Zubrnická 

museální železnice) na trase - Ústí nad Labem - velké 

Březno - Zubrnice, T4 (Středohorský motoráček tzv. 

Švestková dráha) na trase Most – Třebívlice – Třebe-

nice – Lovosice a zpět a T5 (Podřipský motoráček)  na 

trase Roudnice nad Labem – Mšené-lázně – Libocho-

vice a zpět. 

Řemesla, kejklíři a tradice
Spojte projížďku s návštěvou kulturní či společenské 

akce ve skanzenu. O víkendu 12.–13. května můžete 

vyrazit na tradiční Májový jarmark do Zubrnic, kde 

se představí řada řemesel, kejklířů a divadel. Pro 

milovníky piva se stejnou sobotu představí 27 pivo-

varů z celé České republiky na Kostelním náměstí 

v Ústí nad Labem a na hradě Střekov proběhne celo-

denní festival Útulek fest.

Okoštujte česká vína a festival
Do Roudnice nad Labem za ochutnávkou pouze čes-

kých vín láká druhou červnovou sobotu (9. 6.)   již 

6. ročník vinařské akce Roudnický košt na Lob-

kowiczkém zámku. O víkend dříve proběhne v pro-

storách Zahrady Čech Gastro Food Fest.

Ve Štětí se pak 22. června představí jeden z největ-

ších mezinárodních festivalů dechových nástrojů 

– FEDO 2018. Do Štětí se můžete z Litoměřic nebo 

Roudnice nad Labem vypravit ten den i lodí, která 

popluje na jedné z mimořádných plaveb.

Pokud se chcete vydat za turistikou, pak lze Středo-

horským motoráčkem vyjet do Třebenic za granáty 

a vyšlápnout na nedaleký hrad Hazmburk, kde je 

až do listopadu výstava modelu hradu v podobě ze 

14. století.

Cestou zpět se nabízí návštěva libochovického 

zámku a v odpoledních hodinách se můžete projet 

z Libochovic linkou T5 směrem do Roudnice nad 

Labem. Další tipy na výlet a akce naleznete na:

www.ceskestredohori.info 

Loretánská muzejní noc v Rumburku
V ambitu barokní památky se bude malovat svět-

lem a tvořit ve výtvarných dílnách v rámci Festivalu 

muzejních nocí 2018. Dvanáctý ročník akce pořá-

dá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk 

a Město Rumburk za podpory ČNFB, Sparkasse 

Oberlausitz - Niederschlesien a JVB. Na programu 

je scénický tanec souboru Animate z Prahy, vystou-

pení sboru Zpěváček při ZŠ V. Kováře z Rumburku, 

vystoupení Na lidovou notu Kláry Brabníkové a Pavlí-

ny Marcínové, taneční skupina Butterfl y a jazz band 

Erwina. Schödingera. 

Více akcí a informací najdete na: 

www.branadocech.cz
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KRÁLOVSKÉ LITOMĚŘICE
                 festival dobrého jídla a pití!

2. - 3. 6. 2018
f

Radek Šubrt

Petr Rychlý Marek Raditsch
Lukáš Hejlík

Litom ický

HROZEN
7. ro ník prezenta ní, sout žní a prodejní 
výstavy vín z ech a Moravy

+ minifestival okoládové pokušení
+ cimbálovka

www.litomerickyhrozen.cz

Hrad Litom ice

Radek Šubrt

etr Rychlý Marek Raditsch
Lukáš HejlíkSUPER VÍKEND V LITOMĚŘICÍCHVstup na dvě akce za pouhých 100 Kč!

Kyvadlová doprava výletním vláčkem zajištěna.

Gastro food fest
na Zahradě Čech

www.zahradacech.czTešit se mužete na prvorepublikovou restauraci.

2. 6. 2018

•Vyhlídková věž Kalich

•Dómský pahorek s katedrálou sv. Štěpána a vyhlídkovou věží

•Expozice českého vinařství v Hradu Litoměřice

•Muzeum křišťálový dotek (www.hunatmuseum.cz)

  s otisky dlaní slavných českých a zahraničních osobností

•Expozice: Důl Richard v proměnách času, Holzmannovy Litoměřice

•Severočeská galerie výtvarného umění, Okresní vlastivědné muzeum

•Světnička Karla Hynka Máchy

•Městské historické sklepy • prohlídkové trasy 

•Dílna ručního papíru • Galerie loutek 

•Turistická lodní doprava po Labi

www.litomerice-info.cz 

Novým žateckým pivem Plavčík pokřtili letos dvě úpl-

né novinky z Dolního Poohří. Tou první je výpravný 

Magazín Vychutnejte si Dolní Poohří, který náv-

štěvníkům představuje zajímavé zážitky certifi ko-

vané značkou „Poohří regionální produkt®“ a dává 

jim nahlédnout pod ruce regionálních výrobců. 

Druhou novinkou jsou Toulky Dolním Poohřím, 

v nichž turisty provázejí méně známými místy zají-

mavé osobnosti jako Karel Čapek, Matyáš Braun či 

Emil Holub. 

Novým přeshraničním projektem je Krušnohorská 

pivní stezka. Zapojilo se do něj sedmnáct malých 

pivovarů z obou stran česko-německé hranice. 

Turisty po nich provede nová mapa, která obsahuje 

také tzv. pivní kartu.

Poslední nová publikace věnovaná hlavně dětským 

návštěvníkům bude představena 30. června v Lou-

nech na výstavišti u řeky na Dni Ohře. Půjde o dru-

hý díl dětského Putování 

s Ohřinkou s pěti výlety, 

spoustou úkolů a půvab-

nými kresbami Antonína 

Grafnettera. Za první 

díl zábavných výletů 

s Ohřinkou si Destinační 

agentura odnesla cenu 

v soutěži Turistpropag 

2018.  

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. 

náměstí Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec 
 info@dolnipoohri.eu

www.dolnipoohri.eu
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DOLNÍ POOHŘÍ PŘICHYSTALO 
PRO TURISTY NOVÉ PRŮVODCE
Nové tipy na výlety po Dolním Poohří přináší turistům se začátkem 
sezóny Destinační agentura Dolní Poohří. Dvě publikace pokřtila agen-
tura během otevírání sezóny v Žatci, další už je na cestě do informač-
ních center.

Magazín Vychutnejte si Dolní Poohří

Křest nových publikací na zahájení turistické sezóny 1. dubna v Žatci

Série výletů po méně známých lokalitách Dolního Poohří
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MĚSTO, KTERÉ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT
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Nemusíte mít doma zrovna kanady, ešus a stetson, 

abyste si v okolí Klášterce nad Ohří mohli užít tou-

lání krásnými lesy a stoupání na vrcholky, které 

zdobí tajemné zříceniny. Procházka málo navště-

vovanou krajinou uspokojí romantické duše, stej-

ně jako objevování tajných zákoutí pobaví dětské 

výletníky. Ve snadno překonatelné vzdálenosti má 

Klášterec hned dva hrady, každý na jednom břehu 

řeky Ohře... 

Pokud přijíždíte jako náš tramp vlakem, od nádraží 

vás dovedou směrovky přes zámecký park k láz-

ním Evženie, kde začíná červená turistická značka 

(a kde je také velké parkoviště pro motorizované). 

Až si načerpáte do zásoby kláštereckou minerálku, 

vydejte se po mostě přes Ohři po červené, která 

vás asi po 2,5 kilometrech stoupání kolem vrchu 

Mravenčák dovede k prvnímu hradu – Egerbergu. 

Jeho německé jméno upomíná na řeku, nad níž 

se tyčí, někdy se mu ale také říká Lestkov, stejně 

jako vsi na druhé straně kopce. Odtud se dá přijít 

na hrad kratší asi půlkilometrovou cestou z návsi. 

Zvládnou ji i děti – kočárky a kola nikoliv. 

Poslední, kdo ho obýval, byl Felix Bohuslav 

Hasištejnský z Lobkovic, významný šlechtic, poli-

tik a obratný hospodář, který v kraji skoupil, co se 

dalo. Proč ho zmiňuji? V nedalekých Rašovicích 

totiž založil v 16. století zámek Felixburg, kam pře-

sunul správu z poněkud nepohodlného Egerbergu. 

Ale přestože byl Felixburg o skoro tři staletí mladší, 

dnes z něj nenajdete skoro nic. Další z pánů toho-

to kraje – Thunové ho nechali v polovině 19. století 

zbořit. 

Zatímco náš děda si bude ještě pamatovat Egerberg 

pořádně zarostlý a utopený mezi vysokými stromy, 

vám se z něj dnes naskytne nádherný výhled na 

Krušné hory i Klášterec – jen zámek zůstane ukry-

tý za Mravenčákem. Jako na dlani budete mít i dal-

ší romantické ruiny, na něž se můžete z Klášterce 

vydat – hrad Šumburk na levém břehu Ohře. Ale 

ten zase až příště...

Jako správní turisté byste neměli minout klášterec-

ký zámek a v něm po celý rok přístupné výstavy. Ke 

stálým patří i expozice drahých kamenů, které se 

v okolí města  těžily ve středověku. Tyto polodraho-

kamy dodnes zdobí kapli sv. Václava ve Svatovítské 

katedrále na na Pražském hradu a kapli sv. Kříže 

na Karlštejně.

DĚDA S DUŠÍ TRAMPA / ZA TAJEMSTVÍM
KLÁŠTERECKÝCH HRADŮ 
EGERBERG—FELIXBURG—ŠUMBURK
Batoh z temně zeleného tvrdého plátna, už pěkně vyšisovaný od slu-
níčka, dával tušit, že tenhle děda tráví víkendy na trampu celý život. 
Přestože už nenocoval pod širákem jako zamlada, od kláštereckého 
nádraží si to směrem k řece vyrazil pěkně svižným krokem.

TEXT: Kateřina Táborská, Vlasta Fišrová
FOTO:  Štěpán Malast

V turistickém informačním centru 
pod radnicí je k dispozici brožura 
Hrady Klášterecka, která prozrazu-
je mnohé zajímavé informace z his-
torie zdejších hradů a zřícenin.

NÁŠ TIP:

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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TIP NA VÝLET

Tradice chmelařství a pivovarnictví dala vznik-

nout velké sérii staveb, kde se chmel skladoval 

a zpracovával. Tato zóna technických památek 

kandiduje na zápis do seznamu světového dědic-

tví UNESCO.

Historický střed města nabízí řadu významných 

staveb a rozmanitost slohů od doby románské po 

secesi. V žádném jiném městě na světě nenajdete 

tak unikátní komplex chmelařských budov, uliček 

a náměstí, v těsném sousedství středověkých hra-

deb. 

Návštěvníky zveme k výstupu na radniční věž, 

dále mohou vidět Chrám Nanebevzetí Panny 

Marie, židovskou synagogu (2. největší v České 

republice), městské opevnění se dvěma dochova-

nými branami – Kněžskou a Libočanskou, Regio-

nální muzeum K.A. Polánka a s chmelařskou tra-

dicí spojené Chmelařské muzeum, Chrám chmele 

a piva, Muzeum Homolupulů, Žatecký pivovar.

Chrám Chmele a Piva je zábavný a poučný kom-

plex, sahající svými kořeny do bohaté tradice 

světoznámého chmelařského 

regionu. Čeká vás cesta výta-

hem Chmelového majáku 

s unikátní 3D animací, pro-

hlídka Labyrintu, a Erbovní 

síně s průvodcem završená 

ochutnávkou piva v restauraci a minipivovaru 

U Orloje. Velkou podívanou je Chmelový orloj, jedi-

ný svého druhu na světě s netradičním zpracová-

ním. Součástí komplexu je i velká dětská vnitřní 

a venkovní herna, Klášterní zahrada – oddychová 

a relaxační zóna a galerie Sladovna.

Sousedem Chrámu Chmele a Piva je Chmelařské 

muzeum, které je se svými 4000 m2 největší expo-

zicí svého druhu na světě. Najdete tady kompletní 

vývoj chmelařství od počátků pěstování chmele 

v raném středověku až do začátku druhé poloviny 

20. století.

V centru města na náměstí Svobody je k vidění 

nejmenší chmelnička na světě, zabírá plochu pou-

hých 120m2. Přijeďte se podívat do města, jehož 

motem je – historie-pivo-chmel-atmosféra. 

KRÁLOVSKÉ MĚSTO 
SPJATÉ 800 LET S CHMELEM

Zveme Vás na návštěvu královského města Žatec, ležícího cca 75 km 
severozápadně od Prahy, které patří mezi nejstarší města ve střední 
Evropě. Historie města je více než 800 let pevně provázána s pěsto-
váním a zpracováním chmele. 

Turistické informační centrum

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
/fax: +420 415 736 156 
 +420 415 736 111
 infocentrum@mesto-zatec.cz

www.infozatec.cz
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KRKONOŠE jedinečné navenek, přátelské uvnitř

Bydlete 
u nás

Vyzkoušejte nový rezervační 
a ubytovací systém při kterém 
budete v kontaktu přímo s uby-
tovatelem. Stačí, když vyplníte 
poptávkový formulář s cca osmi 
kritérii služeb, které žádáte. Podle 
nich bude objednávka přeposlá-
na ubytovatelům, kteří ji obdrží 
na vlastní e-mailové adrese. Mezi 
ubytovatelem a vámi není žádný 
zprostředkovatel.

Hrajte si 
s námi

Pohádkové Krkonoše vznikly 
pro vás a vaše děti. Společně 
poznáte nová místa, zajímavé 
lokality a jejich obyvatele. Kra-
konoš, Hančí, sojka a Pan lesní 
vás budou „provázet“. Nejvyšší 
české hory se vám představují 
razítkovací hrou „Po stopách 
Krakonoše“. Mapku a další in-
formace získáte v krkonošských 
informačních centrech nebo na 
www.pohadkove.krkonose.eu

Vyvezte se
nahoru

Krkonošské cyklobusy křižují 
hory patnáct let. Výrazně vám 
usnadní možnosti přesunu s koly 
z jedné části lokality do druhé. 
Do vleku cyklobusu se dá naložit 
15 - 30 jízdních kol.
Jízdní řády na webových strán-
kách budou zveřejněny koncem 
května. V té době je získáte  také 
v krkonošských informačních 
centrech. Cyklobusy začnou jez-
dit od 2. června 2018.

Sjíždějte 
z kopců

Vyvezte se cyklobusy do vrcholo-
vých partií hor. V mapách nalez-
nete možnosti, kudy bezpečně 
sjíždět pohodlnými cestami bez 
náročných stoupání. Krkonoše 
– svazek měst a obcí připravuje 
tištený materiál, který vám poradí 
„dlouhé sjezdy“ do míst, do kte-
rých se orientačně potřebujete 
dostat „kudy kam“.

Potěšte se
dalekými výhledy

Krkonoše – svazek měst a obcí 
obohatil svoji knihovničku pu-
blikací o tištěný materiál určený 
vám všem, kteří máte rádi pří-
rodu, panoramatické výhledy 
a kouzelnou členitou krajinu hor. 
Materiál „Krkonošské výhledy“ 
s vybranými výlety získáte od 
května v krkonošských informač-
ních centrech.   

Více se dozvíte na www.krkonose.eu a www.pohadkove.krkonose.eu

Letošní novinkou je turistický spoj Českých drah 

Cyklo Brdy z Prahy po trase Praha hlavní nádraží 

– Beroun – Příbram – Březnice a zpět.  Až k býva-

lému vojenskému prostoru vás sveze vlak přímo 

z Prahy v 8:46 a zpět z Březnice v 17:23 hodin. 

Na kole podél břehu Ohře zajišťuje vlák Cyklo 

Ohře, který jezdí od loňského roku každou sobotu 

a neděli od 17. června do 30. září 2018. 

Jižní Morava je neodmyslitelně spojena s ochut-

návkou vína, přírodními památkami a mnoha 

kulturními akcemi. Letos k tomu slouží dva spěš-

né vlaky, které vás zavezou přímo k cyklostezkám 

Mikulovska a Znojemska. Ze stanice Brno-Králo-

vo pole přes Hrušovany nad Jevišovkou do Šato-

va pojede spěšný vlak pravidelně v sobotu, neděli 

i vybraných státních svátcích od dubna do konce 

října 2018. Ve voze je navýšena kapacita pro pře-

pravu 45 kol.

www.cd.cz/cdbike

POHODLNĚ VLAKEM 
K CYKLOSTEZKÁM
Cyklistická sezóna je tady, pro větší pohodlí můžete využít pravidelných 
jízd vlaků přímo ke zvoleným cyklostezkám. Novinkou letošního roku je 
vlak Cyklo Brdy, který jede až k bývalému vojenskému prostoru. 

I N Z E R C E

 FOTO: ČESKÉ DRÁHY
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Oblíbená sportovní akce Frýdek-Místek na kole, 

která je určena všem, kdo mají rádi cyklistiku, 

pohyb a zdravý životní styl, se LETOS představí

V NOVÉM KABÁTĚ!

Na účastníky akce čekají NOVĚ ZÁVODY pro 

všechny věkové kategorie, a to od nejmenších na 

odrážedlech, přes mládež až po dospělé zapálené 

sportovce s různými délkami tratí na MTB kolech. 

Během dne čeká všechny návštěvníky akce také 

doprovodný program pro celou rodinu v podobě 

předváděcích akcí, testování kol, dětského kout-

ku, zóny prevence a zásad bezpečného chování

v silničním provozu, soutěží a spoustu dalšího.

Přijďte si užít v sobotu 19. 5. 2018 den plný sportu 

a zábavy na Olešnou!

Vstup je zdarma!

www.fmnakole.cz

„Pro letošní rok jsme vydali deset tisíc geoturis-

tických map geoparku a deset tisíc trhacích map 

formátu A3, které zahrnují širší okolí. Na obou 

mapách jsou podrobné informace o geologicky 

zajímavých lokalitách – např. staré lomy, histo-

rické dobývky železné rudy, skalní věže. Dalším 

tištěným materiálem je brožurka Po stopách 

prospektorů v Libereckém kraji. Netradiční prů-

vodce popisuje 5 vybraných míst  z Českolipska 

a Podještědska a je doplněn kvízy pro děti  a po-

věstmi z regionu,“ říká Mgr. Lenka Mrázová, pro-

pagátorka geoturismu a ředitelka Geoparku Ral-

sko. Všechny materiály jsou dostupné zdarma 

na informačních centrech v České Lípě a okolí

a byly vydány s podporou Libereckého kraje, Měs-

ta Ralska, Mimoně a Osečné. Dalším komunikač-

ním kanálem s návštěvníky je interaktivní mapa 

Geoparku Ralsko, která se rozšířila o nové turistic-

ky zajímavé lokality z Českolipska a Podještědska. 

Je uzpůsobená pro zobrazení na mobilu, každý 

si může vyhledávat informace online. „Naší sna-

hou je turistům co nejvíce představit geologicky 

unikátní potenciál našeho regionu. Geoturismus 

jednoznačně patří k současným trendům cestov-

ního ruchu. Poskytuje autentický zážitek a je še-

trný k životnímu prostředí“, doplňuje Mrázová. 

www.geoparkralsko.cz

FRÝDEK-MÍSTEK NA KOLE              
– 5. ROČNÍK
Zahajte s námi v sobotu 19. května již popáté cyklistickou sezónu
ve městě Frýdek-Místek! Tradiční akce proběhne od 10 do 16 hodin
s registrací již od 9:30 hodin. Areál autokempu zve všechny bikery
a rodiny do Olešné na skvělou akci.

PRVNÍ GEOTURISTICKÉ
MAPY NA ČESKOLIPSKU
Turistická sezóna v Národním geoparku Ralsko může začít. 

Foto:  Dominik Rubáš Foto:  Dominik Rubáš 

Foto:  Sylvie Abassová  Foto:  Sylvie Abassová  
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Olomouc – město květin, univerzitní město, ale také město s druhou
největší památkovou rezervací v ČR Vás zve na tradiční historické

1. 6.–2. 6. 2018
Svátky města

Pátek | 1. 6. | 19:00 | Horní náměstí
Filharmonie open air | koncert Moravské filharmonie Olomouc a jejich 
hostů pod širým nebem
Večerní historický průvod ke cti sv. Pavlíny patronky města Olomouce

Sobota | 2. 6. | 9:00–18:00 | Korunní pevnůstka 
Velká historická bitva | rekonstrukce úspěšné obrany 
Olomouce před pruským vojskem u příležitosti 260. výročí 
obléhání Olomouce Prusy

Sobota | 2. 6. | 22:00 | Horní náměstí
Barokní ohňostroj

Akce se koná spolu s 46. ročníkem mezinárodního festivalu pěveckých sborů 
SVÁTKY PÍSNÍ.

Sobota | 2. 6. | 9:00–22:00 | Horní náměstí
Celodenní doprovodný program | koncerty | divadla | historický 
hodokvas | selský výroční trh a jarmark | ukázky řemesel | tvůrčí a výtvarné 
dílny pro děti | dobová pouliční hudba

I N Z E R C E

Nově zrekonstruované věže v sobě skrývají i nové 

expozice. „V Prašné věži, která svůj název získala 

kvůli skladování střelného prachu v 18. století, 

mohou návštěvníci prozkoumat celé hradební 

opevnění města. To zde bude vystaveno v 3D mode-

laci. V Nové věži pak objeví ukázky zbroje a histo-

rických zbraní. Vystoupat je zde možné i na vyhlíd-

ku a vychutnat si tak Znojmo z nového pohledu. 

V rámci prohlídky budou návštěvníci procházet 

i kolem Psí věže. 

V dubnu se slavnostně otevřela nová prohlídková 

trasa města Znojma s průvodcem po Hradebním 

opevnění. Prostor Jižního hradebního příkopu 

využije Znojemská Beseda, která má na staros-

ti provoz této prohlídkové trasy, i ke kulturním 

akcím. „Historický program, zde bude probíhat i ve 

vybraných dnech letních prázdnin. Vzniklý amfi te-

átr budeme využívat třeba v rámci Kulturního léta, 

kdy zde plánujeme jak historické programy, tak 

divadelní představení,“ doplňuje František Koude-

la, ředitel Znojemské Besedy.

Pro veřejnost bude prohlídková trasa přístupná až 

do konce října. Prohlídky budou probíhat každý 

den v časech 9.30 a 15.30 hod. Tyto dvě prohlíd-

ky jsou proloženy i prohlídkou historického centra 

města Znojma, která probíhá každý den ve 13.00 

hod. Návštěvníci se mohou nově vydat na 80 minut 

dlouhý okruh po památkách Znojma. 

Více informací na www.znojemskabeseda.cz, na 

facebooku Objevte Znojmo nebo instagramu #zno-

jmochutna. 

Po opravě Střelniční věže v roce 2014 přišla vloni na řadu rekon-
strukce dvou věží v prostoru Jižního hradebního příkopu – Prašné 
věže a Nové věže a spolu s Vlkovou a Radniční věží tak tvoří nový 
turistický cíl – Prohlídkovou trasu po Hradebním opevnění s prů-
vodcem. 

Turistické informační centrum

Obroková 10, Znojmo
 Objevte Znojmo
 instagramu #znojmochutna

www.znojemskabeseda.cz
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CO VE ZNOJMĚ? 
ASI DO VĚŽÍ...

TIM V REGIONECH
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Je to jeden z nejfotogeničtějších regionů nejen 

v České republice, ale i ve světě. Renomovaný 

časopis Condé Nast Traveller ho dokonce zařadil 

mezi 50 nejkrásnějších míst na zemi. Ve světě se 

nacházejí pouze 2 místa s podobným charakterem 

krajiny – Toskánsko v Itálii a okolí města Palouse 

v USA. A právě podoba s italským Toskánskem 

dala tomuto malebnému kraji přezdívku Morav-

ské Toskánsko. Především v jarním a podzimním 

období se sem sjíždějí fotografové doslova z celého 

světa. Ať už jste fotograf, cyklista či turista, nevá-

hejte a přijeďte se na Moravské Toskánsko podívat, 

budete jistě okouzleni. 

POZVÁNKA NA FESTIVAL 
ČESKÉ KOŘENY – 10 LET 
Cyklus dokumentárních fi lmů České kořeny kyjov-

ského tvůrce Tomáše Kubáka viděly již tisíce divá-

ků z projekcí doma i ve světě, na internetu či na 

obrazovkách České televize. 

Tyto příběhy o cestách za svobodou jsou inspirují-

cími příklady toho, jak se Češi dokázali po odcho-

du z totalitního Československa ve světě prosadit. 

Ve dnech 5.-7.6.2018 České kořeny oslaví 10 let 

své existence. Tuto slavnostní akci zaštítí předseda 

Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a bývalá první 

dáma Dagmar Havlová. Můžete se těšit na zaha-

jovací koncert, výstavu výtvarných děl, fi lmovou 

premiéru nového dokumentu 

České kořeny v Lucembursku 

a Belgii a celodenní přehlídku 

dříve natočených dokumentů 

(České kořeny ve Švédsku, ve 

Švýcarsku, ve Vídni, ve Van-

couveru). Přijeďte, jste srdeč-

ně zváni! Více se dozvíte na 

webu www.ceskekoreny.cz 

a na facebookových stránkách 

České kořeny. 

V okolí města Kyjova se rozprostírá jedinečná krajina, označovaná 
též Moravské Toskánsko. Charakteristická jsou pro ni zvlněná pole, 
která protínají různé linie, remízky a ostrůvky, a zdobí je osamělé 
kapličky či boží muka. 

TEXT: Lucie Tomanová

KRAJINOU 
MORAVSKÉHO 
TOSKÁNSKA

Informační centrum města Kyjova

Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
 +420 518 323 484
 info@mukyjov.cz

www.ickyjov.cz
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Kaplička Neposkvrněného početí Panny Marie, foto Marek Svoboda

Ota Nalezinek, 

foto Zdeněk Polášek

CO NAVŠTÍVIT?
• Benediktinský klášter

• Muzeum Broumovska 

• Dřevěný kostelík Panny Marie 

• Pivovar Broumov  

• Broumovské stěny 

• Ruprechtický Špičák

BROUMOVSKO – KRAJ PÍSKOVCOVÝCH SKAL 
A BAROKNÍCH PAMÁTEK

Broumovsko nabízí nesčetné příležitosti k proži-
tí příjemné poznávací i aktivní dovolené. Spojte 
pobyt zde s aktivní turistikou nebo kulturním 
zážitkem.

Informační centrum Broumovska

Mírové náměstí 105, 550 01 Broumov
 +420 491 524 168
 info@broumov.net

www.broumov-mesto.cz
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Červen–září 
SCULPTURE LINE

16. 6.  BROUMOVSKÁ 
KYTARA

22. 6. LETNÍ KINO 
29.–30. 6.  BROUMOVSKÁ POUŤ
10. 7. LETNÍ KINO
17.–21. 7. MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
7. 8. LETNÍ KINO 
17. 8. FESTIVAL ROCKSTOCK
7. 9. LETNÍ KINO
18. 9. SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

PROGRAM • AKCE • LÉTO 2018
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Pro vyznavače krás fauny a fl óry tu máme nauč-

nou stezku po přírodních zajímavostech. Pro děti 

jsme vybudovali zábavnou stezku hajného Kázka. 

Milovníci památek by neměli minout dačický zá-

mek s jeho nádhernou prohlídkovou trasou. Náv-

štěvníci rozhleden si můžou vyběhnout na mohut-

nou renesanční věž a prohlédnout si město z výšky. 

Muzeum tu máme tradiční městské, ale i soukromé 

letecké se zajímavou sbírkou nejrůznějších expo-

nátů. Okolí města ocení turisté pěší i ti na kolech.    

A co víc? Všechny cesty vedou do Dačic a přijet 

k nám můžete i elektromobilem. Přímo v centru 

města je tu pro vás nabíjecí stojan. A také nabíjecí 

stojany pro elektrokola a spoustu USB nabíječek 

pro vaše mobilní zařízení, takže si s námi můžete 

zahrát i zábavnou geolokační hru o dárečky. V Dači-

cích prostě jdeme s dobou.  

Město letos slaví 835 let od první písemné zmínky, 

175 let od vynálezu první kostky cukru na světě, 60 

let od otevření letního amfi teátru, 90 let od elektri-

fi kace města ...

Zapište si do kalendáře a přijeďte se podívat:

DAČICE SLAVÍ – CO, KDY A JAK?
PŘIJEĎTE SE PODÍVAT!
Léto se blíží a čas výletů a dovolených je za dveřmi. Bude-
me rádi, když si naplánujete cestu k nám do Dačic, pro-
tože letos jsme si toho pro vás připravili opravdu hodně. 

23. 6.  Letňák – velkolepé zahájení letní sezóny
4.–15. 7.  Dačická kostka – hudebně divadelní 

festival na zámeckém nádvoří
21. 7.  Házení kozla z věže – historická veseli-

ce k výročí města
13.–18. 8.  Dačická řežba – mezinárodní řezbářské 

sympozium

PROGRAM • AKCE

Infocentrum Dačice

Palackého nám. 1/I, 380 13  Dačice
 +420 384 401 265
 info@dacice.cz

www.dacice.cz 
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Od 1. května si v blatenském info-

centru můžete půjčit městská kola. Díky grantu od 

Ministerstva pro místní rozvoj bylo možné do info-

centra pořídit několik městských kol, která jsou od 

začátku sezóny k zapůjčení. Můžete si tedy nejen 

prohlédnout městské centrum a zámek, ale vyrazit 

i do širšího okolí, které je poseté kopečky i rybníky 

a obklopené lesy. 

Vyrazit můžete i na naučnou stezku Okolím vikla-

nu. Že nevíte, co to je viklan? Viklany jsou velké 

zaoblené kameny nacházející se samostatně na 

loukách či v lesích a pouze svou malou částí leží 

na skalním podloží. U těchto druhů balvanů stačí 

nevelká síla k jejich rozhoupání. Nejznámějším 

Českým viklanem je viklan ležící u jihovýchodního 

okraje obce Kadov a odtud dostal název Kadovský 

viklan. Balvan je na 1 metr vysoké skalce. V obvodu 

viklan měří více jak 11 metrů a jeho váha činí kolem 

30 tun. V roce 1985 byl viklan vyhlášen přírodní 

památkou. Nejstarší záznamy o viklanu jsou z roku 

1856. Z obce Kadov byla kolem viklanu vyznačena  

naučná stezka, která vede do nedaleké obce Vrbno. 

Jižním směrem od viklanu je oblast přírodní rezer-

vace Velká Kuš, která se rozprostírá u západního 

břehu stejnojmenného rybníka. Severním směrem 

od viklanu je rovněž vybudovaná řada rybníků 

a u západního břehu rybníka Smylov najdeme dal-

ší přírodní rezervaci Smyslovské louky. 

Pokud se ale raději než ve sportu vyžijete v kultuře, 

městské muzeum Blatná otevřelo další část stálé 

expozice, která mapuje dějiny Blatné a jejího oko-

lí od středověku až po třicetiletou válku. Přijďte se 

seznámit s dobou prvních Slovanů, objevovat krá-

su gotického umění, stát se na chvíli středověkým 

architektem či obchodníkem. 

BLATNÁ NA KOLE ČI PĚŠKY 
Město Blatná už zahájilo turistickou sezónu se vší parádou. 

Centrum kultury a vzdělávání Blatná

nám. Míru 212, Blatná 388 01
  +420 383 311 251
 info@ckvb.cz

http://www.mesto-blatna.cz/ 
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Předně je to více než 200letá neutuchající betlémář-

ská tradice. Kde jinde než právě v Třešti na vás dých-

ne vánoční atmosféra třeba i v květnu? V místním 

muzeu jsou totiž betlémy k vidění po celý rok. V rám-

ci Dřevořezání navíc zaplní náměstí 5. a 6. července 

desítky řezbářů, aby rozšířili společný betlém. Od 

26. prosince do 2. února se pak můžete vydat za pří-

během Jezulátka po tzv. Betlémské cestě.

Vedle této křesťanské tradice jsou stále patrné sto-

py po židovské komunitě, která zde žila do 2. sv. 

války. Křivolaké uličky, působivý hřbitov či osoba 

Franze Kafky – i to je třešťské židovství.

Pokud do Třeště přijedete v létě, pak se osvěžte na 

přírodním koupališti Malvíny, kde se voda čistí bio-

logickou cestou. A až budete přesyceni pulzujícím 

městem, vyjděte nad Třešť a zdolejte Špičák s jeho 

734 m n. m. Stojí to za to!

TŘEŠŤ: BETLÉMY UKRYTÉ UPROSTŘED
VYSOČINSKÝCH HVOZDŮ
Byla by chyba, kdybyste při svých cestách po Vysočině míjeli 
Třešť. Město ležící mezi krajskou Jihlavou a renesanční Tel-
čí má totiž v rukávu trumfy, které jen tak někdo nepřebije. 

5.–6. 7.  DŘEVOŘEZÁNÍ
17. ročník setkání řezbářů na náměstí T. G. Masaryka, 
vždy 9.00–17.00 hod. Doprovodný program. 

9.–12. 7.  LETNÍ KINO
Zimní stadion po setmění, nejdříve od 21.15 hod. 

26. 7. DON QUIJOTE DE LA ANCHA
 Divadelní představení Divadla Klauniky Brno, zahrada 
u Schumpetera, v případě nepříznivého počasí KD. 

2. 8. DIVADLO VÍTI MARČÍKA
náměstí TGM nebo zahrada u Schumpeterova domu 
od 18.00 hod.

5. a 11. 8. LÉTO S PÁROU
Vlakové nádraží v Třešti. Možnost prohlídky expozice 
Svět modelů a muzea Tesla. 

22. 9. JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ, OTA HOFMAN 90
Celodenní zábavný program s grilováním na náměstí. 

Září   EHD – Den evropského dědictví
Den otevřených dveří památek. 

PROGRAM • KULTURNÍ POZVÁNKY
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Během každé soboty v květnu a červnu je v Krá-

lovství lesa připravený animační program na 

celý den. V plánu jsou kejklíři, klauni, pohádky 

pro děti, afričtí bubeníci a vystoupení sokolníků. 

Důležitou součástí programu bude vždy hravé tvo-

ření s maskotem areálu lišákem Foxem. 

Zajímavou novinkou je beachvolejbalová aréna na 

břehu jezera, která nabízí tři hřiště s ofi ciálními 

rozměry. Součástí volejbalového areálu, který se 

nachází na lipenské pláži, je i půjčovna šlapadel, 

mořských kajaků a velmi oblíbených paddleboar-

dů, které přímo vybízí k vyjížďce na nedaleký Krá-

ličí ostrov. 

Letní sezóna ofi ciálně odstartuje závodem dračích 

lodí 19.května. Tato tradiční akce každoročně láká 

desítky posádek a velké množství diváků. Kromě 

samotného závodu čeká účastníky i bohatý dopro-

vodný program. Děti se mohou těšit například na 

pohádková představení a večer po závodě zpestří 

koncerty. 

Na Lipně se letos zaměřili na výhodné balíčky 

služeb, které kombinují například Království lesa, 

Stezku a lanovou dráhu. Rodinná verze pak zahr-

nuje dva dospělé a jedno až čtyři děti. Královský 

balíček se vstupy na všechny atrakce pro 2 dospě-

lé a čtyři děti je za 1199 Kč. Lipenský areál vychází 

tímto způsobem vstříc početným rodinám, zatím 

se o to snaží jako jediný svého druhu v České 

republice. Balíčky jsou v prodeji na pokladnách, 

online nebo v Infocentru Lipno. 

U smluvních ubytovatelů je pak mohou hosté zís-

kat společně s ubytováním. Tradičně se mohou 

návštěvníci Lipna spolehnout také na kartu hosta 

Lipno.card, která nabízí slevy na jednotlivé služby 

a atrakce. V nově otevřené půjčovně na pláži pak 

mohou uplatnit 20% slevu na šlapadla, paddleboar-

dy a další vybavení. 

Šesté narozeniny oslaví 10.července Stezka koruna-

mi stromů. Během jara, nejpozději začátkem léta tu 

chystají tzv. Ptačí stezku. Vzniknou zde nové ptačí 

budky pro různé druhy ptáků žijících v okolí. 

Mezi nejvyhledávanější jarní atrakce bude urči-

tě znovu patřit také Floutrejl, což je pět kilometrů 

dlouhá cyklistická stezka vedená lesem. Její profi l je 

navržen s mírným klesáním tak, aby byla jízda na 

horském kole bezpečná a užila si jí bez problému 

celá rodina i s dětmi od šesti let. Příznivce jízdy na 

kole v klopených zatáčkách potěší Bikepark Lipno. 

Jeho dvě trasy, plné klopenek, skoků a překážek, 

tvoří dohromady zázemí pro začínající bikery i ostří-

lené borce. 

www.lipno.info

LIPNO NABÍZÍ 
KRÁLOVSKÝ BALÍČEK 
PRO RODINY S DĚTMI
Milovníci aktivního odpočinku a moderních atrakcí v prostředí 
šumavského lesa, nedaleko Českých Budějovic, se mohou těšit na 
zatraktivněné turistické taháky -  Království lesa a Stezku korunami 
stromů. Novinkou je beachvolejbalové hřiště. Výrazně rozšířená je 
i nabídka zábavných programů především pro děti.

18.–20. 5.  Zahájení letní turistické sezóny Lip-
no 2018 a závody dračích lodí

16. 6.   Slavnosti dřeva u Stezky korunami 
stromů

20. 6.  T-mobile olympijský běh

20. 7.   Narozeniny na Stezce korunami stro-
mů

18.–26. 8. Lipno Sport Fest 2018

PROGRAM • AKCE
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KVĚTEN–ČERVEN 2018

Neomezené využití rozličných tobogánů a atrakcí 

či návštěva wellness centra Forum Romanum s 24 

saunami a procedurami k pobytu v jihomoravském 

Aqualandu Moravia neodmyslitelně patří. Nyní 

však budou mít návštěvníci aquaparku možnost 

využít služeb zcela nového prostoru Denních láz-

ní, které otevřely své brány již první květnový den. 

V rámci Denních lázní každý návštěvník dostane 

k dispozici rovněž lázeňský župan a osušku, samo-

zřejmostí je ovocné občerstvení v rámci zóny zdar-

ma. Další servis pak zajistí obsluha, která se na 

zavolání dostaví přímo k lehátku zákazníka. Relax 

a soukromí si hosté Denních lázní užijí v privátní 

vířivce a mohou využít dalších služeb wellness cen-

tra se zajímavou slevou. Součástí Denních lázní je 

nejmodernější masážní křeslo. Nutno podotknout, 

že vstup do privátní zóny je určen pouze osobám 

starším 15 let.

Zájemci o nadstandardní služby si mohou vybrat 

hned ze tří různých balíčků. Vouchery zahrnující 

pobyt v Denních lázních můžete v případě balíč-

ků Premium a Business zakoupit za jedinečnou 

cenu na e-shopu aquaparku, balíček After Work 

si můžete po otevření v Denních lázních koupit na 

pokladnách Aqualandu Moravia.  

Aqualand Moravia je nejmodernějším a největ-

ším aquaparkem v České republice. Děti i dospělí 

se mohou vyřádit na 20 vnitřních a venkovních 

tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou více 

než 1,7 km. Venkovní vodní atrakce Abyss a Boome-

rango určené až pro 3místné rafty si mohou v let-

ních měsících návštěvníci vyzkoušet v rámci České 

republiky pouze v Aqualandu. K dispozici jsou, kro-

mě jiných, i oblíbené celoročně otevřené tobogány 

U-Wave, Supercrater, Wild River nebo YellowCrash. 

Dětem jsou určené dětské bazény a skluzavky, užijí 

si také v bazénu s atrakcemi, kde mají k dispozici 

skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače 

nebo chrliče. Aqualand nabízí celkem až 14 bazénů 

s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím vody 

z místního termálního vrtu, rozsáhlou wellness 

zónu Forum Romanum, sluneční a římské lázně, 

Imperium Restaurant a Coffeeland.

Více najdete na: 

 www.aqualand-moravia.cz

TIM V REGIONECH

JIHOMORAVSKÝ 
AQUALAND MORAVIA

SE ROZŠIŘUJE
NOVÉ DENNÍ LÁZNĚ NABÍZÍ 
LUXUSNÍ LEHÁTKA I PRIVÁTNÍ VÍŘIVKU
Nejmodernější tuzemský aquapark – Aqualand Moravia, otevřel 
1. května zcela nové prostory. Denní lázně nabízejí soukromí, klid 
a nadstandardní služby. Mezi ně patří 20 privátních lehátek, vířivka, 
občerstvení i obsluha na zavolání. Pokud se tedy rádi necháváte roz-
mazlovat, prémiová klidová zóna je tu právě pro Vás.
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Nachází se, stejně jako jeho nejstarší sourozenec, 

v Kowarech. Marian Piasecki, do jehož Parku mini-

atur památek Dolního Slezska zavítá ročně více jak 

300 000 návštěvníků, vybudoval v roce 2015 zábav-

ní park pro děti všech věkových kategorií. Není pro-

to divu, že mnohé rodiny zde stráví celý den. 

Od hradů a zámků po písčitou pláž    
Děti se vyřádí na nafukovacích zámcích a hradech, 

povozí se v bazénu na ručně poháněných lodič-

kách, prozkoumají krokodýlí tlamu nebo prolezou 

housenkou Megi. Nezapomenutelným zážitkem je 

jízda na vodním raftu po sedmdesátimetrové sklu-

zavce a sedmimetrové nafukovací skákadlo.

Dospělí si odpočinou ve venkovní kavárně nebo na 

pláži u bazénu, po kterém se prohánějí jejich ratolesti 

na lodičkách. Výhled na nafukovací atrakce a krko-

nošská panoramata vytváří jedinečnou atmosféru! 

Narozeniny v Pohádkovém zábavním 
parku
Dětští návštěvníci, kteří zavítají v den svých nar-

ozenin, se budou cítit jako VIP osobnosti, protože 

jsme pro ně připravili několik bonusů. Oslavenec 

zaplatí levnější vstup, jeho „dospělý doprovod“ má 

vstup zdarma.  Pokud nám předem zavoláte ( +48 

669 955 994), rezervujeme vám na narozeninový 

den speciální místa u stolu a můžete si přinést 

i vlastní občerstvení (dort, zákusky nebo nápoje).

Burger bar a venkovní kavárna
Jediný pojízdný bar v Kowarech i celých Krkono-

ších, který nabízí regionální dobroty, to je Burger 

bar. Zaparkovali jsme ho u vchodu do Pohádkové-

ho zábavního parku. 

Káva, zákusky, zmrzlina nebo nápoje z čerstvého 

ovoce. Ve venkovní kavárně je příjemné posezení 

nad šálkem vonící kávy nebo skleničkou nápojů 

z čerstvého ovoce. Pochutnáte si na typických 

zákuscích a výborné zmrzlině.

O letních prázdninách se na vás těší žáci Střední 

školy Lomnice nad Popelkou. Stanou se vašimi 

partnery v Pohádkovém zábavním parku a prů-

vodci v Parku miniatur památek Dolního Slezska 

Kowary.

www.park-miniatur.com

http://palacowa-bawialnia.pl/cs/

DO POLSKÝCH KRKONOŠ 
ZA NEJKRÁSNĚJŠÍM 
ZÁBAVNÍM PARKEM
Marian Piasecki, tvůrce a majitel Parku miniatur památek Dolního 
Slezska, provozuje ještě další dva Parky. Vydejme se společně do 
nejnovějšího z nich – Pohádkového zábavního parku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1.  Kde je v Čechách nejvýše položená pošta?
2. Jak se jmenuje vládce Krkonoš?
3.  Jaká psí rasa je v logu Parku miniatur?
4.  Jak daleko jsou Kowary od Pomezních bud?
5.  Jaké miniatury českých památek jsou v Parku 

miniatur památek Dolního Slezska?
Odpovědi posílejte mailem do redakce magazínu TIM: 
info@czech-tim.cz. Výherci dostanou vstupenky do zábav-
ního parku dle výběru.
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Slovácký Verbuňk  
Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného 

charakteru. Je tancem improvizovaným, který není 

vázán přesnými choreografi ckými pravidly. Jeho 

neodmyslitelnou součástí je předzpěv taneční písně. 

Vyskytuje se v jihovýchodní části Moravy, na Slovác-

ku. Verbuňk je součástí přirozených tanečních pří-

ležitostí (hody, zábavy), rozlišuje sedm typů, existuje 

ale také v pódiové formě.

Sokolnictví 
Sokolnictví je jedním z nejstarších vztahů mezi člo-

věkem a dravcem, které trvá více než 4000 let. Je to 

tradiční aktivita lovu pomocí cvičených dravých ptá-

ků v přirozeném prostředí. Sokol je přizpůsoben k lo-

vu kořisti a kořist vyvinula mnoho způsobů, jak mu 

uniknout. Sokolnictví je považováno za velmi empa-

tickou aktivitu a sokolníci chápou, že jejich dravci 

i lovená zvěř musí být zachována pro další staletí.

Nominace sokolnictví byla rekordní v počtu zemí, 

které ji na seznam navrhly: Belgie, Česká repub-

lika, Francie, Jižní Korea, Mongolsko, Maroko, 

Katar, Saúdská Arábie, Spojené Arabské emiráty, 

Sýrie a Španělsko.

Masopust-vesnické masopustní obchůz-
ky a masky na Hlinecku
Na Hlinecku jsou doloženy popisy masopustních 

obchůzek a masek z konce 19. století, v někte-

rých vesnicích se konají již po několik generací 

v téměř nezměněné podobě (Hamry, Studnice, 

Vortová). Masopustní masky mají svoji tradiční 

podobu a funkci, za masky se většinou převlékají 

muži. Masopustní průvod vede strakatý se ženuš-

kou a obcházejí celou vesnici podle předem dané-

ho pořadí. U každého domu popřejí štěstí, zdraví 

a nechají zahrát hospodáři písničky podle jeho 

přání. Většina obyvatel připraví tradiční pohoště-

ní (především koblihy a alkohol), peněžitou odmě-

nu a aktivně se celého dění zúčastňuje. Obchůz-

ka je ukončena obřadem porážení kobyly (jedna 

z masek), večer se koná taneční zábava.

Jízda králů 
Jízda králů je lidový obyčej 

doposud neznámého půvo-

du, spojený povětšinou 

s tradičním křesťanským 

svátkem. U nás se udržu-

je už jen na Slovácku a na 

Hané. Má tradicí ustálený 

průběh obřadního průvodu, 

aktéry i dobu konání, která 

dříve připadala na pohyblivé 

svatodušní pondělí. V této době se koná v pevných 

termínech, obvykle v neděli.

V čele skupiny jedou obvykle vyvolávači, za nimi 

pobočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi sebou 

vedou krále malého dosud nedospělého chlapce 

s růží v ústech. Za nimi pokračují další vyvolávači 

a jezdci. Král a pobočníci jsou oblečeni v ženském 

obřadním oděvu, ostatní jezdí v obřadním oděvu 

mužském. Celá družina na ozdobených koních 

projíždí obec, zastavuje se u domů a jezdci proná-

šejí k lidem krátké veršované provolání -pochvalná 

či žertovná. Za svůj výkon jsou odměňováni přede-

vším peněžitými dary, které jim dárci vkládají do 

pokladničky nebo do jejich vysokých bot.

SOKOLNICTVÍ, VERBUŇK, 
MASOPUST, JÍZDA KRÁLŮ 
A TAKÉ LOUTKAŘSTVÍ 
Kromě hmotného dědictví je v České republiky do památek
Unesco zapsáno i několik nehmotných kulturních dědictví. Můžete 
se s nimi setkat při různých slavnostech, oslavách a zábavách.

Co ale fenomén loutkářství? Loutkářství bylo po 

celou dobu své existence významným kulturním 

i společenským znakem. Začalo u nás s kočov-

nými loutkáři ze zahraničí, ale velmi rychle se 

v českých městech i vesnicích rozšířilo a zabydle-

lo. Čeští loutkáři, hrající v rodném jazyce, se stali 

součástí procesu národního uvědomění.

Loutkové divadlo je také propojeno s profesionální 

i lidovou výtvarnou tvorbou. Dodnes živé jsou pro-

fese řezbářství loutek, šití kostýmů, malba deko-

rací. Od 20. let 19.století bylo známé tzv. rodinné 

loutkové divadlo. Byly vydávány sešity s reperto-

árem, které malovali a výtvarně zpracovali známí 

čeští malíři i spisovatelé. Po druhé světové válce se 

začalo hrát i s maňásky a vzniká další český feno-

mén - černé divadlo. Představení černého divadla 

např. v Laterně Magice nebo divadlo Jiřího Srnce 

je mezi turisty pojmem. Existuje množství loutko-

vých souborů, které pořádají představení pro děti 

i dospělé. Každý rok je také instalováno několik 

výstav, které se na loutky a loutkářství zaměřují. 

Konají se festivaly a navštívit můžete samozřejmě 

stálé expozice, známá je například v Chrudimi. 

Fenomén loutkářství je v našich zemích stále živý.

FENOMÉN LOUTKAŘSTVÍ
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Česká inspirace

města
plná
života
����

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

na jednu z největších bitev ��. století
�. – 	. . Rock for People

festival zaměřený na rockovou a populární hudbu
�. – �. �. Czech International Air Fest CIAF 

mezinárodní letecká přehlídka
�. – ��. ��. Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 

mezinárodní jazzový festival   

CHEB
	. – �. 	. Chebské dvorky

��. 	. – �. . FIJO – Mezinárodní festival 
dechových orchestrů mladých

��. ��. Mezinárodní taneční soutěž Grand Prix Cheb 
. ��. – �. �. ���� Tono Stano – výstava fotografií 

představitele nové slovenské vlny
duben – srpen Nemocnice na kraji města

k ��. výročí seriálu, Retromuseum

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

zahájení turistické sezóny
�. – �. 	. Dny města Jindřichův Hradec 

oslavy výročí 
�� let st. hrad a zámek
�. . – �. �. TOP týden – koncerty, divadla, výstavy, worshopy

��. �. Opera na st. hradu a zámku 
Antonín Dvořák – Rusalka

��. �. Svatováclavské slavnosti 
vinaři, řemesla, trh, koncerty

KUTNÁ HORA
��. – ��. 	. Operní týden
��. – ��. 	. Královské stříbření Kutné Hory 

historická slavnost 
červenec – srpen Kutnohorské léto

celoprázdninový kulturně zábavný festival
�. – ��. �. Veteran Rallye & srpnové hodování

víkend s historickými auty a doprovodnými akcemi
��. – �	. �. TyjátrFest 

LITOMYŠL
��. – ��. �. Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové

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

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

každý pátek pohádka a koncert 
��. . Španělská slavnost

při příležitosti oslav ���. narozenin zámku Litomyšl
��. �. – �. ��. ArchiMyšl ���� – Světový den architektury 

POLIČKA
	. – �. �. Martinů Fest 

festival klasické hudby věnovaný B. Martinů
��. – �	. �. Poličské Rockoupání 

rockový hudební festival na poličském koupališti
��. – ��. . Colour Meeting – multižánrový festival v krásném 

prostředí poličských hradeb v parku
�. – ��. �. Festival Polička ���

oblíbený multižánrový festival
�. – ��. �. Mime Fest 


. ročník mezinárodního festivalu pantomimy

TŘEBOŇ
�	. �. Otevírání lázeňské sezóny

zahájení sezóny Slatinných lázní Třeboň 
��. 	. – �. . Okolo Třeboně 

divadlo i koncerty na atraktivních místech Třeboně 
��. – ��. . Třeboňská nocturna

letní festival klasické hudby 
��. – ��. . Historické slavnosti Jakuba Krčína 

městské slavnosti s programem pro děti a dospělé
�. – �. �. Mezinárodní jazzová setkání

nejlepší interpreti v kulisách historického náměstí   

TELČ
��. �. Folklor v máji 

setkání folklorních souborů a řemeslný trh
��. – ��. . Mezi dvěma branami

retro závod automobilů 
��. – ��. . Francouzsko-česká hudební akademie – kurzy 

vážné hudby studentů hudebních škol z celé Evropy
�. – ��. �. Historické slavnosti Zachariáše z Hradce

a Kateřiny z Valdštejna – tradiční historická slavnost 
�. . – ��. �. Prázdniny v Telči – vícežánrový festival 

– koncerty, divadla, výstavy, nokturna
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Open air festival uměleckých projektů přinese 

výběr z aktuálního kulturního světa. Historické 

jádro města Chebu se stane centrem setkání uměl-

ců a příznivců umění z Čech i ze zahraničí.

Na zdech, plotech i zábradlích, ve vzduchu a na 

zemi se ocitnou fotografi e, malby, grafi cké prá-

ce, kresby, prostorové instalace, plastiky i sochy. 

Představíme výtvarné a fotografi cké projekty 

mladých tvůrců, studentů a uměleckých sesku-

pení, obrazy a fotografi e profesionálů i nadaných 

amatérů, divadelní představení, fi lmové projekce 

či koncerty, prezentace nezávislých designerů 

a módních návrhářů, pro malé i velké příznivce 

výtvarného umění budou připraveny tvůrčí dílny, 

kde si vyzkoušíte svůj um či 

zručnost.

Přijďte okusit nezapomenutel-

nou atmosféru kulturních zážit-

ků a neočekávaných setkání.

Informační centrum festivalu Chebské dvorky

Galerie 4 - galerie fotografi e, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje 
Františkánské náměstí 30/1, 350 02 Cheb
e-mail: g4@galerie4.cz

 www.galerie4.cz 
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Galerie 4 pořádá ve dnech 6.–9. 6. 2018 krajský festival uměleckých 
projektů s mezinárodní účastí – CHEBSKÉ DVORKY. Nenechte si 
ujít jeho 16. ročník!

2018

TOP AKCE V TŘEBONI
– KTEROU VYBERETE, JE JEN NA VÁS
V Třeboni, jak začne sezóna, následuje jedna akce za druhou. Jedna 
zajímavější než druhá, přesvědčte se sami a některou nezapomeňte 
vybrat.

Anifi lm, Dračí Svět, Concertino Praga, Okolo Třebo-

ně, Třeboňská Nocturna, Třeboňský divadelní fes-

tival, Historické slavnosti Jakuba Krčína, Lázeňská 

Třeboň, Myslivecká Třeboň, Čochtanova Třeboň, 

Rybářské slavnosti a termíny mnoha dalších zají-

mavých akcí.

PAMÁTKY 
Divadlo J.K. Tyla

Historie divadelnictví v Třeboni začala již v polovi-

ně 16. století hrami na biblické náměty ve zdejším 

klášteře. Za posledních Rožmberků se provozovalo 

divadlo na zámku. Josef Kajetán Tyl hostoval v Tře-

boni dvakrát – v letech 1852 a 1856. Divadlo, kte-

ré dnes nese jeho jméno, bylo vybudováno v roce 

1833. 

Dům Štěpánka Netolického

Dům najdete v historickém jádru města, na Masa-

rykově náměstí. Je v něm zřízeno návštěvnické 

centrum a stálá interaktivní vzdělávací expozice, 

která je věnována Třeboňskému rybníkářskému 

dědictví a osobnosti rybníkáře a stavitele Štěpánka 

Netolického.

KAM, KDYŽ PRŠÍ 
Státní zámek Třeboň

V roce 1366 se vlastníkem třeboňského panství stal 

rod Rožmberků. V roce 1602 si Petr Vok z Rožmber-

ka vybral Třeboň za své sídelní město. Roku 1660 

připadlo panství mocnému rodu Schwarzenbergů. 

Roku 1958 byl třeboňský zámek, který patří k nej-

větším zámeckým komplexům v České republice, 

vyhlášen národní kulturní památkou. V současné 

době nabízí svým návštěvníkům prohlídkové trasy 

a historické expozice. V zámeckém areálu je také 

přírodovědná expozice Dům přírody Třeboňska.

TRHY 2018  
Trhy jsou čím dál oblíbenější tradiční formou pří-

mého prodeje, místem kontaktu výrobce se zákaz-

níkem a zároveň jsou i společenskou událostí. 

V roce 2018 se můžete těšit na tyto trhy:

14. 4. Květinová Třeboň + trh

5. 5. Anifi lm + trh

26. 5. Otevírání lázeňské sezóny + trh

9. 6. Vítání léta s Mildou Dubulíkem + trh

30. 6.  Okolo Třeboně + trh

7. 7. Prázdninový trh

21. 7.  Historické slavnosti Jakuba Krčína + trh

28. 7. Pivovarské slavnosti + trh

4. 8. Lázeňská Třeboň+ trh

11. 8. Myslivecká Třeboň + trh

18. 8. Rybářské slavnosti + trh

29. 9. Svatováclavské slavnosti + trh

www.itrebon.cz
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Děti zabaví návštěva Staré radnice, která pro sezó-

nu 2018 připravila vernisáž nové výstavy „Pohád-

ky nejen na večer“ s novým tématem Trnkový 

svět.

V Domě gobelínů bude největším lákadlem letošní 

sezóny velká výstava věnovaná výtvarnici Jaro-

slavě Pešicové, kde návštěvníci uvidí její rozměr-

né tapiserie. 

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec pro Vás 

v tomto roce připravil výstavu „Dokonalý diplo-

mat – Černínové jako vyslanci, cestovatelé 

a sběratelé“, která se bude věnovat rodu Černínů 

a jejich roli v diplomacii. Výstava bude k vidění od 

21. 7. do konce listopadu.

Zámecký mlýn nabízí stálou expozici věnovanou 

historii rybníkařství, lesnictví a voroplavby 

na Jindřichohradecku. Novinkou bude výstava 

věnovaná postavě českého génia Járy Cimrmana, 

která bude zahájena vernisáží 19. května.

Protože letos 31. května uplyne 100 let od úmrtí 

Tomáše Krýzy, chystá Muzeum Jindřichohradecka 

pro návštěvníky speciální komentované prohlídky 

jesliček s restaurátorkami a konzervátory. 

V Muzeu fotografi í navštivte výstavu „Rok 1918 na 

fotografi ích“. Výstava vychází z originálů ve Sbír-

ce Scheufl er a bude doplněna básněmi k tématu 

a archivními fotografi emi událostí v Jindřicho-

vě Hradci a okolí a potrvá od 29.4. do 30. 12. 

NOVÁ TURISTICKÁ SEZÓNA 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

Nová turistická sezóna v Jindřichově Hradci má pro vás připravenou 
řadu nových akcí a zážitků.Máte se na opravdu na co těšit, vyberou 
si děti i rodiče, kamarádi cestovatelé a návštěvníci města.

Informační středisko město Jindřichův Hradec

Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
 +420 384 363 546
 info@jh.cz 

www.infocentrum.jh.cz
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12. 5. Běž na věž – sportovně zábavná soutěž o nejrych-
lejšího běžce do 153 schodů městské vyhlídkové věže 
u kostela Nanebevzetí Panny Marie

18. 5. Muzejní noc ve výstavním domě Stará Radnice 
a v Domě Gobelínů

19. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký 
pedál – ofi ciální zahájení turistické sezóny v Jindřichově 
Hradci

25. 5. Muzejní noc v Muzeu fotografi e a moderních obra-
zových médií

1–3. 6. Dny města Jindřichův Hradec 2018 – letos 
budou oslavami 725 let výročí města. Slavnostem bude na 
rozdíl od minulých let navrácen zpět historický ráz a podo-
ba a jejich součástí bude také tematický pokus o rekord.

15.–16. 6. Živý Hradec – multižánrový hudební festival

27. 7.–5. 8. TOP TÝDEN – několikadenní maraton kul-
turních a společenských akcí. Top týden uzavírá tradiční 
zábavní pouť Porcinkule.

13.–17. 8. Do klobouku – festival pouličního umění 

25. 8. Opera na zámku – A. Dvořák – „Rusalka“

22. 9. Svatováclavské slavnosti – příjemné posezení 
s koštem vín různých vinařů a další občerstvení

PROGRAM •TOP letní akce v Hradci
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Velmi pěkná je také procházka okolo hradeb v měst-

ském parku nebo posezení u hradeb v jedné z polič-

ských hospůdek.  Gotické opevnění města Poličky 

patří ve svém půdorysu k nejlépe dochovaným 

městským fortifi kacím v České republice. Ochozy 

rekonstruovaných částí hlavní hradby s několika 

věžemi jsou zpřístupněny pro veřejnost v doprovo-

du průvodce. Prohlídka zahrnuje odborný výklad 

u modelu města, který přibližuje podobu Poličky ve 

14. století. Poté následuje vlastní výstup na hradební 

ochoz. 

Polička dětem – Městské muzeum v Poličce zve děti 

a jejich rodiče na tyto výstavy:   

ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ PODO-

BY RADKA PILAŘE (2. 5.–

2. 9.), představí tvorbu vyni-

kajícího malíře, ilustrátora 

a autora znělky televizního 

Večerníčku a pohádkového 

loupežníka Rumcajse. Děti 

se mohou těšit na výtvarné hry, zaměřené na roz-

voj fantazie, myšlení a rozvoj jemné motoriky, na 

Večerníčka a příběhy o loupežníku Rumcajsovi. 

Dospělí na grafiky, objekty, fotografie, asambláže 

a koláže známého výtvarníka. 

FENOMÉN MERKUR (9. 5.–2. 9.) – představí historii 

této slavné stavebnice a ukáže, jaké pozoruhodné věci 

lze ze stavebnice sestavit. Výstava je doplněna unikát-

ními modely postavenými z Merkuru – auta, traktory, 

lokomotivy, obří jeřáby, ruské kolo nebo Eiffelovu věž. 

Výstava zve ke hře, a to přímo v tvořivé herně.

KRÁLOVSTVÍ PANENEK (29. 5.–2. 9.) – ožijí staré 

porcelánové, papírové, látkové i celuloidové panenky 

různého stáří, malé i velké, oblečené v nádherných 

róbách i prostých šatech. Součástí výstavy budou 

tematické koutky, kde si návštěvníci mohou mnohé 

vyzkoušet a pohrát si. Výstava proto bude doplněna 

dobovými interiéry, modely různých kuchyněk, lož-

nic, obývacích i dětských pokojíčků. 

Více na: cbmpolicka.cz

POLIČSKÉ AKCE 
ZA HRADBAMI MĚSTA 
Prstenec městského opevnění, zesílený 19 půlválcovými 
věžemi, dosahuje délky 1220 m a patří k nejzachovalejším 
ve střední Evropě. Rozhodně si ho při vaší návštěvě 
nenechte ujít!  30. 6.–1. 7. – Královské slavnosti na hradě Svo-

janově – formou tradičních hradních slavností budou 
probíhat představení kouzelníka, kejklíře, ukázky histo-
rických tanců a historického šermu. 

13.–14. 7.  – Colour Meeting 
– multižánrový festival v krásném prostředí poličských 
hradeb v parku.

4.–5. 8. – Divadelní pouť na Svojanově
Divadlo pro děti i dospělé, kejklíři, pouliční umělci, sty-
lové tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro 
děti.

17.–19. 8. – Festival Polička 555 
– oblíbený letní multižánrový festival – klasická hud-
ba, jazz, rock, divadlo, kdy hlavní scénou je poličské 
náměstí.

18.–19. 8. – Třicetiletá válka na Svojanově  
Hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hra-
du, volné potyčky…

17.–22. 9. – Mime Fest 2018 
– 7. ročník mezinárodního festivalu pantomimy.

PROGRAM • TOP AKCE LÉTO

Kutnohorské léto

To je celoprázdninový festival, který nabízí více 

než 15 pravidelně se opakujících produkcí. Mezi 

nejoblíbenější patří např. noční kostýmovaná pro-

hlídka Sedlecké katedrály s ochutnávkou vína, 

kostnice za svitu svíček, prohlídka nočního chrá-

mu sv. Barbory s varhanním koncertem, nebo 

třeba procházka po městě s ponocným, na které 

vám budou odvyprávěny a odehrány příběhy kut-

nohorských pověstí. Nemusíte mít strach, že vám 

některá produkce uteče, protože prohlídky se kaž-

dý týden opakují. Přijeďte v červenci nebo v srpnu 

do Kutné Hory a objevte kouzlo tohoto města.

Více na www.kutnohorskeleto.cz

KUTNÁ HORA S PESTROU 
NABÍDKOU AKCÍ  
Kutná Hora vám už před prázdninami nabídne pestrou 
mozaiku tipů, jak prožít týden s kulturou, zúčastnit se 
gotických slavností nebo třeba mávat veteránům.  

16.–24. 6. – Operní týden
Hudební festival přibližující díla významných hudebních 
skladatelů.

23.–24. 6. – Královské stříbření Kutné Hory
Středověká gotická slavnost.

červenec–srpen
Kutnohorské léto – celoprázdninový kulturně zábavní 
festival.

18.–19. 8. – Veteran Rallye & srpnové hodování
Víkend s historickými auty a řadou doprovodných akcí.

8. 9. – Vinobraní na Kačině
Tradiční akce věnovaná regionálním produktům a ochut-
návce vín.

PROGRAM • TOP AKCE LÉTO

www.kutnahora.cz



RENESANČNÍ TELČ 
SLAVÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY S NOBLESOU
Město Telč se bude prezentovat v nadcházející turistické 
sezóně několika kulturními i sportovními akcemi. Stěžejní 

pro nás je 100. výročí vzniku Československa, které se prolíná celým 
tímto rokem.

Informační centrum Městského úřadu Telč

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
 +420 567 112 407-8
 info@telc.eu

www.telc.eu
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13.–15. 7. – Mezi dvěma branami
retro závod automobilů po kdysi slavné trati Mezi dvě-
ma branami – www.mezi2branami.cz

15.–25. 7. –  Francouzsko-česká hudební akademie
kurzy vážné hudby studentů hudebních škol z celé Evropy
– www.akademietelc.cz

27. 7.–12. 8. – Prázdniny v Telči
vícežánrový festival - koncerty, divadla, výstavy, nocturna 
… www.prazdninyvtelci.cz

17.–18. 8. – Historické slavnosti Zachariáše z Hrad-
ce a Kateřiny z Valdštejna aneb Jak to bylo za 
Masaryka – tradiční historická slavnost

24.–26. 8. – Balóny nad Telčí 
létání horkovzdušných balónů, www.telc.balon.cz

PROGRAM • TOP AKCE LÉTO

FOTO: Jaroslava Melicharová, Ilona Jeníčková

5. 5., od 10.00, náměstí Zachariáše z Hradce

Veteránská revue – Výstava historické dopravní 

techniky s doprovodným programem.

V sobotu 5. 5. se na náměstí Zachariáše z Hradce 

uskuteční již 11. ročník Veteránské revue. Sjedou se 

příznivci historických automobilů, motocyklů, velo-

cipedů, traktorů a jiné dopravní techniky. Vystoupí 

dobrovolní hasiči z Hodic. Bohatý kulturní program 

bude doprovázet telčský J.I.P. Band s hosty. Příjezd 

účastníků v 10 hod.

19. 5., 10–17.00, náměstí Zachariáše z Hradce

Folklor v máji – Setkání telčských folklorních sou-

borů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan a jejich hostů 

z Krahulčí, z Kaliště, z Pacova a z partnerského měs-

ta Šaľa. Po celý den řemeslný trh s předváděním tra-

dičních řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje.

Ve 13.30 hod. prezentace putovní výstavy fotogra-

fi í ve vstupní síni radnice „Poznej světové dědictví 

UNESCO“

19. 5., 12–19.30 hod.

Den otevřených dveří v Univerzitním centru Telč

Slavnostní zahájení, vystoupení žáků ZUŠ Telč, pro-

hlídková trasa, výtvarná dílna pro děti, ukázka histo-

rické třídy z Radkova, historická tabla SOŠ Telč

18.00 - 19.30 hod. Titus Maccius Plautus: Curculio 

aneb Darmojed studentská inscenace českého pře-

kladu poslední dosud nepřeložené Plautovy kome-

die Curculio (Ústav klasických studií FFMU)

29

Hrajeme (si)
v Litomyšli
Litomyšl je ideálním cílem pro výlet
s dětmi. Na zámeckém návrší si děti
užívají program Litomyšlení, který
svoji hravostí výborně zprostředkovává
poznání historického místa i dětem.
Naproti zámeckému pivovaru stojí za
návštěvu Muzeum domečků, panenek
a hraček. Děti se parádně vyřádí
i v nedalekých Klášterních zahradách
nebo v regionálním muzeu, kde
na ně čeká kromě herny i oblíbená
převlíkárna. Každý pátek o prázdninách
zveme nejen dětské návštěvníky

na maratón pohádek a koncertů
na Toulovcovo náměstí. Příjemně vás
jistě překvapí i nově revitalizovaná
oblast Vodních valů. Kromě milého
posezení a nového letního pavilonu je
zde i dětské hřiště s unikátními herními
prvky. Vyhledávaný je zde např. brod
přes říčku Loučnou nebo vyhlídka nad
řekou. Ideální podmínky jsou v Litomyšli
i pro sportumilovné děti. Sportovní
areál Černá hora, včetně parádního
koupaliště či bazénu, se již těší na vaši
návštěvu. 

www.litomysl.cz

I N Z E R C E
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Turistické informační centrum 

Holašovice 43, 373 84
 /fax: +420 387 982 145
Otevírací doba: ÚT–NE: 9–17 hod.

www.holasovice.eu
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Malované štíty stavení holašovické návsi se stanou 

již po 21. dobovou kulisou Selských slavností, na 

které se každoročně sjíždí na 220 lidových umělců 

a řemeslných tvůrců.

Základem třídenní lidové slavnosti v malebné ves-

ničce Holašovice, ležící v půvabné krajině jižních 

Čech nedaleko Českých Budějovic, je lidový jar-

mark s ukázkami tradičních i netradičních řeme-

sel z celé České republiky i ze zahraničí s velmi 

bohatým doprovodným programem. Na jednom 

uceleném prostoru rozlehlé návsi mohou návštěv-

níci slavností zhlédnout ukázky  řemesel či zakou-

pit si výrobky ze dřeva, keramiky, kůže, proutí, 

paličkované krajky, tkaných oděvů. Svou zručnost 

představí řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, 

kováři, hrnčíři, keramici, přádelníci atd. Předvádě-

ní původních řemesel a technik v dnešní přetechni-

zované době vytváří velmi působivou podívanou na 

dovednost a cit pro tradiční lidovou výrobu, která 

se váže k dávno zapomenutým časům.

Selské slavnosti na holašovické návsi začínají již 

v pátek 20. července ve 12:00 hodin a pokračují 

i v sobotu a v neděli vždy v 8 hodin celodenním kul-

turním programem.

Po dobu celé akce jsou k dispozici tvůrčí dílny na 

návsi v Holašovicích, kde si děti mohou vyzkoušet 

kreativní tvůrčí práce a budou moci hrát tak, jak si 

hráli jejich prarodiče a praprarodiče.

V návesním pro-

storu mezi stán-

ky bude možnost  

zaslechnout jar-

mareční zpívání, 

pro děti populár-

ní a vyhledávané 

projížďky na koních, chytání ryb z kádě do ruky, 

dřevěný ručně poháněný kolotoč, možnost zkusit 

si svoji zručnost v uměleckých dětských dílnách. 

Ve 40 hodinovém programu vystoupí více než 350 

účinkujících z Čech i zahraničí.

20. výročí zápisu Holašovic 
do seznamu památek Unesco
V HOLAŠOVICÍCH 
Nenechte si ujít v červenci víkend 20.–22. 7. a navštivte jihočeskou 
obec Holašovice. V letošním roce slaví 20 let zápisu obce do sezna-
mu památek Unesco.  

Jedná se o jedinečnou zahradu s více než 300 druhy 

bylin v samotném centru Lednicko-valtického areálu 

zapsaného v UNESCO. Navštivte místo poznání, krá-

sy a inspirace, první ukázkovou zahradu využívající 

přírodní principy péče v České republice. V zahra-

dě objevíte okrasné záhony, na kterých jistě oceníte 

inspiraci pro vlastní zahrádku, děti potěší pískoviště 

nebo možnost zalévat bylinky. Naučné záhony Vám 

představí zejména léčivé rostliny, najdete zde také 

byliny afrodiziakální, bylinky mýtů a legend, barvíř-

ské rostliny i ty, které můžete využít v aromaterapii 

či v kuchyni.

Otevírací doba
Od Slavnostního otevření zahrady (12. 5. 2018) do konce 
května bude stejná otevírací doba jako v červnu.
červen: po-pá 14–18:00 ; so-ne 10–18:00 
červenec a srpen: po-ne 10–18:00
září: po-pá 14–18:00; so-ne 10–18:00
říjen: po-čt zavřeno; pá 14–17:00; so-ne 10–17:00
Objednané návštěvy i mimo uvedenou dobu 
(objednávky: +420 608 161 139, Ing. Kobližka).

Vstupné
Základní vstupné: 40 Kč (2 €)
•  Děti (6-15 let), studenti (do 26 let), senioři a držitelé 

průkazů ZTP a ZTP/P: 30 Kč  (1,5 €)
•  Děti do 6 let a občané s trvalým pobytem ve Valticích: 

vstup zdarma
•  Rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3 děti do 15 let): 

100 Kč (4 €)

Pro fi rmy a větší skupiny je možnost vyrobit si v zahradě 
vybrané bylinné výrobky pod vedením lektorky (bylinný 
olej, ocet, léčivé víno, koupelovou sůl apod.), cena dle 
rozsahu a množství výrobků.
Zahrada je bezbariérová a můžete jí navštívit se svým 
psem, pokud bude na vodítku.

bylinkovazahradavaltice.cz

BYLINKOVÁ ZAHRADA LU & TIREE 
CHMELAR VE VALTICÍCH 
Bylinková zahrada ve Valticích začala vznikat v roce 
2004. Hlavními iniciátory projektu, kteří dlouhodobě 
podporovali a propagovali Lednicko-valtický areál ve 
světě, a kteří také zajistili podporu zahrady ze strany amerických 
nadací, byli manželé Tiree a Lubomír Chmelar z USA. Paní Tiree Chmelar 
se bohužel otevření zahrady nedožila a zahrada je tak věnována její 
památce. Od roku 2017 nese zahrada jména obou manželů.
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U příležitosti tohoto výročí připravuje město odbor-

nou mezinárodní konferenci „Patnáct let v elitní 

společnosti UNESCO (Třebíč 2003–2018)“, která se 

bude konat od 14. do 15. června 2018 a také výstavu 

se stejným názvem, která bude probíhat od 14. červ-

na do 31. července ve Výstavním sále zámeckého 

křídla na zámku v Třebíči. V rámci multikulturního 

projektu Třebíčské kulturní léto budou také probí-

hat další akce v areálech památek UNESCO!

TŘEBÍČ – 15 let v elitní 
společnosti UNESCO
Díky bohaté historii Třebíče mohou návštěvníci obdivovat mnoho cen-
ných památek zapsaných na seznam UNESCO, a to baziliku sv. Proko-
pa, řazenou ke skvostům středověkého stavitelství evropského význa-
mu, unikátní židovskou čtvrť a nejlépe zachovaný židovský hřbitov 
v České republice. Třebíč si v letošním roce připomene již 15. výročí od 
zápisu těchto památek na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.

30. 6.–1. 7. 
Svatoprokopská pouť (areál zámku) – obnovení tradi-
ce slavné třebíčské pouti.

13.–15. 7. 
Oživené židovské město (židovské město) – víkendo-
vý návrat do období I. republiky.

30. 7.–4. 8. 
Šamajim (Zadní synagoga, židovské město) – festival 
židovské kultury.

17.–19. 8. 
Slavnosti Tří kápí (Podzámecká niva) – velkolepá 
oslava bohaté historie Třebíče.

PROGRAM • KULTURNÍ AKCE 2018

Bližší informace na: 

www.visittrebic.eu, www.mkstrebic.cz 

1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ
• v ceně vstup do pěti jedinečných expozic 

• úspora až 50 % z běžného vstupného

•  možnost čerpání karty 1 rok od prvního využití

• přenosnost karty na další osobu v dané kategorii

•  prodej v Infocentru Český Krumlov a v jednotli-

vých expozicích (kromě Klášterů Český Krumlov)

 

Hradní muzeum a zámecká věž

Expozice Hradního muzea se nachází v tzv. Hrádku, 

který je nejstarší částí zámeckého areálu. Prezenta-

ce známá ze zámeckých prohlídkových tras se zde 

elegantně snoubí s muzejní expozicí. Ze Zámecké 

věže máte nádherný výhled na celé město. 

Regionální Muzeum v Českém Krumlově

Bohatý výběr z cenných exponátů o dějinách České-

ho Krumlova a jeho okolí můžete obdivovat v Regi-

onálním muzeu, které se nachází v nově opravené 

barokní budově bývalého jezuitského gymnázia. 

Pozornost jistě zaujme i detailně propracovaný kera-

mický model města, který je největším svého druhu 

na světě.

Museum Fotoateliér Seidel

Unikátní secesní budova fotoateliéru Seidel vypráví 

příběh o počátcích profesionální fotografi e a míst-

ních průkopnících tohoto řemesla. Tvář města 

a jeho obyvatel před sto lety s rozsáhlou sbírkou 

fotografi ckého díla od dvou generací fotografů zave-

de návštěvníka zpátky do minulosti.

 

Egon Schiele Art Centrum

Celoroční výstava o životě a díle Egona Schieleho 

(1890-1918), jehož matka se v Krumlově narodila. 

K vidění kresby, grafi ky, osobní nábytek, dopisy, 

vizitky, desítky fotografi í, genealogie Schieleho 

předků, dokumentace o krumlovských pobytech 

a motivech jeho díla. Paralelně výměnné výstavy 

umění 20. a 21. století.

Kláštery Český Krumlov

Život a umění v krumlovských klášterech

Expozice „Život a umění v klášteře minoritů“ při-

bližuje návštěvníkům historii minoritského řádu. 

K nejzajímavějším exponátům patří kopie Krum-

lovské madony. Expozice „Život a umění v klášteře 

klarisek“, představuje klášterní život středověkých 

řeholních sester řádu sv. Kláry v dobovém kontextu, 

životní příběh sv. Kláry.

BONUS – Vstupné 
do Zahradního ate-
liéru Egona Schiele-
ho pro držitele Čes-
ký Krumlov CARD 
zdarma.

Přijďte nasát atmosféru zahradního domku na tera-
sách, kde v roce 1911 žil a tvořil dnes světoznámý malíř 
Egon Schiele (1890-1918)! 

Ceník platný pro 2018:
Základní: 300 Kč

Snížená: 150 Kč (děti do 15 let, senioři nad 65 let, 
studenti do 26 let a ZTP)

Rodinná: 600 Kč (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)

Poznámka: KARTU LZE POUŽÍT PRO VSTUP DO 

KAŽDÉ EXPOZICE POUZE JEDNOU.

ZAJEĎTE SI 
DO ČESKÉHO KRUMLOVA
S kartou ČESKÝ KRUMLOV CARD se nejen pobavíte ale i ušetříte.
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Pokud k tomu přidáme trochu mystiky a tajem-

ství v jedinečných kulisách historické Kroměříže, 

objevíme nový rozměr, díky němuž stojí za to sbalit 

batoh nebo kufr a vydat se s celou rodinou do Kro-

měříže zažít dobrodružství. 

Na co se letos můžete v Kroměříži těšit? Například 

na nový originální Festival živých soch s meziná-

rodní účastí, novou zábavnou geolokační rodinnou 

hru i osvědčené Hledání pokladu biskupa Bruna, 

výstavu hraček v Muzeu Kroměřížska, chybět nebu-

de ani relaxační zóna na Velkém náměstí s progra-

mem nejen pro děti, oblíbený Vybarvený běh a po 

velkém úspěchu se do Kroměříže opět vrací roz-

měrná 3D malba. Připočtěme k tomu celoročně 

přístupné zábavní centrum Dětský svět na výsta-

višti Floria, kostýmované prohlídky Tajemství staré 

Kroměříže a spoustu dalších aktivit, jako jsou pro-

gramy v Květné zahradě, zrcadlové bludiště apod., 

je Kroměříž připravena naplnit očekávání nejen 

dětského návštěvníka. Vydejte se k nám a poznej-

te, že Kroměříž je město s historickým srdcem, ale 

mladým duchem .

KROMĚŘÍŽ 2018 
PRO MLADÉ VĚKEM I DUCHEM
Známé rčení říká, že člověk je dvakrát dítětem. Děti dokáží úžasně 
popustit uzdu své fantazie. A kdo z dospělých se nerad vrací do 
dětských let? 

Na vyznavače historie a především baroka ve Žďáře 

čeká celá řada skvostů, jako je poutní kostel sva-

tého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, barokní 

most nebo Trojiční sloup na náměstí. Celoročně 

jsou v Zámku Žďár připravené expozice Umění 

baroka ze sbírek Národní galerie v Praze a Po sto-

pách Santiniho.  Muzeum nové generace vás svojí 

interaktivní hravostí naprosto pohltí a přenese do 

historie zdejšího kraje.  

Žďár ale znamená také neodolatelnou přírodu 

Žďárských vrchů. Naučná stezka kolem Zelené 

hory vám představí pár  malebných koutů ve měs-

tě.  Provede vás po památkách a přírodních skvos-

tech místní krajiny. V okolní přírodě se můžete 

pokochat tvorbou umělce Michala Olšiaka. Jeho 

sochy naleznete nejen přímo ve Žďáře, ale i v širo-

kém okolí. 

Navštivte některou z městských akcí: 

KAM V LÉTĚ? PŘECE 
DO ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU! 
Žďár nad Sázavou je přezdíván jako Hvězda Vysočiny. 
Nechte se okouzlit čistou výjimečností památky 
UNESCO na Zelené hoře i pohlcující přírodou. 

26.–27. 5. OTEVŘENÉ ZAHRADY zámku Žďár

9. 6.   DEN ŽĎÁRU (oslava povýšení 
Žďáru na město)

23. 6.  ČESKO-FRANCOUZSKÝ DEN 
na zámku Žďár

13.–15. 7.  FESTIVAL KORESPONDANCE 
   (mezinárodní festival současného 

tance a pohybového divadla)

27.–28. 7.  FESTIVAL POD ZELENOU 
HOROU (hudební festival)

10.–11. 8.  HORÁCKÝ DŽBÁNEK 
  (36. ročník hudebního festivalu)

18. 8.  DRAČÍ LODĚ VYSOČINA

21.–24. 8. LETNÍ KINO

30. 8.–23. 9.  SLAVNOSTI JEŘABIN
   (festival výtvarné, hudební i dramatic-

ké tvorby)

8. 9.  SANTINIHO BAROKNÍ SLAVNOSTI 
(setkání odborníků a obdivovatelů 
santiniho tvorby)

PROGRAM • KULTURNÍ AKCE 2018

WWW.ZDARNS.CZ
WWW.KORUNAVYSOCINY.CZ

WWW.ZELENA-HORA.CZ
WWW.ZAMEKZDAR.CZ
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Nejdelší lanový park a sjezd
Hrabovské údolí je nástupním místem 8 místní 

kabinové lanovky na Malino Brdo, které se v let-

ním období mění z pětihvězdičkového lyžařského 

střediska na nejkvalitnější slovenský cyklopark. 

Pro turisty je to začátek fatranské magistrály, pro 

rodiny možnost vycházky s krásným výhledem 

na blízký Vlkolínec. Pro ty, kteří milují adrenalin, 

mohou vyzkoušet jízdu na koloběžce, káře nebo 

kole z Malina Brda.

Dominantou Hrabovského údolí je vodní nádrž, kde 

si můžete zaplavat, jezdit na člunu nebo vyzkoušet 

aquazorbing. Na břehu přehrady je obnovená pláž 

pro ty, co rádi plavou a opalují se. V blízkosti vodní 

plochy v okolí přehrady se nachází nejdelší lanový 

park pro děti i dospělé. V okolí přehrady vybudovali 

multifunkční hřiště, kyslíkovou dráhu i naučnou 

stezku. Největší novinkou pro tuto sezónu je ote-

vření zip line lanovky – nejdelší lanovka nad Hra-

bovskou nádrží.

Slovenská valaška i Obrovo 
Čutkovské údolí s čistou přírodou je skutečně jedi-

nečným místem pro odpočinek. Dominantou údolí 

je originální dřevěná koliba, kde můžete ochutnat 

originální liptovské speciality. Okolí koliby roman-

ticky dotvářejí různé dřevěné architektonické prv-

ky. Součástí areálu je pstruhový rybník a obora se 

zvířaty. V ohradě se blízko koliby chová původní 

slovenský druh ovce – Slovenská valaška. Poblíž 

koliby najdeme Čutkovskou přehradu, kde si lze 

zarybařit, i bez rybářského lístku způsobem chyť 

a pusť. Povolení na lov získáte v Kolibě u Hodného 

pastýře.

Splavení Váhu
Kdo má rád vodu, pak tuto aktivitu doporučujeme 

všem.  Plavení se po Váhu a řece Oravě  je zajíma-

vým zpestřením při vaší dovolené. Sport je vhodný 

zejména pro rodiny s dětmi, , na které čekají cestou 

nejrůznější překvapení.

 A pokud si budete program chtít ještě zpestřit, 

určitě se zastavte v Galerii národního umělce Ľudo-

víta Fully, v Liptovském muzeu anebo v mauzoleu 

Andreje Hlinky.

Vlkolínec
Nejvýznamnější atrakcí Ružomberka je osada Vlko-

línec, zapsaná do Seznamu světového dědictví UNE-

SCO. Z Hrabova se do Vlkolínce dostanete pěšky, 

nebo můžete využít lanovku na Malinô Brdo. Míst-

ní specifi cké podmínky jsou pro obyvatele náročné 

a určitá izolovanost Vlkolínce významně ovlivnila 

jeho vývoj. V současnosti je osada raritou a má už 

jen několik stálých obyvatel, žijících v 6 domech 

z celkového počtu 55. Návštěvníci Vlkolínce si 

mohou prohlédnout muzeum Rolnický dům, Gale-

rii lidového umění a expozici umění v bývalé sýpce. 

Na horním konci osady stojí obchod se základními 

potravinami a je zde možnost občerstvení a příjem-

ného posezení. V letním období můžete ve Vlkolínci 

navštívit také tvůrčí dílny, kde si zdarma lze vyzkou-

šet tradiční řemesla, jako hrnčířství, tkalcovství, 

krajkářství, řezbářství nebo práci s kovem.

Ružomberok je město mezi horami a právě příroda 

jeho údolí je největším turistickým lákadlem. 

V centru města najdete zajímavé restaurace i kavár-

ny i pestrou síť obchodů. A pokud si budete pro-

gram chtít ještě zpestřit, určitě se zastavte v Galerii 

národního umělce Ľudovíta Fully, v Liptovském 

muzeu anebo v mauzoleu Andreje Hlinky.

LETNÍ AKTIVITY V RUŽOMBERKU
Oblast Liptova patří k nejnavštěvovanějším oblastem Slovenska. 
Možnosti prázdninových aktivit jsou velmi rozmanité. V celém Liptově 
najdete nejrůznější možnosti ubytování, od turistického ubytování 
v kempech až po luxusní chaty a hotely. K nejzajímavějším destinacím 
paří město Ružomberok, které je obklopené pohořím Velké Fatry. 
Nezapomeňte  si udělat výlet do do Hrabovské a Čutkovské doliny.  

Osada Vlkolínec

Město Ružomberok



1. Spišský hrad (1993), Spišská Kapitula, kostel 

s. Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotický-

mi freskami ze 13. století. Spišský hrad patří mezi 

největší hrady v Evropě, je tvořen renesančními 

i gotickými budovami. Nachází se v něm expozice 

zbraní.

V roce 2009 byla ke Spišskému hradu přiřazena 

i Levoča, středověké královské město, resp. jeho 

historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se 

vzácným gotickým dřevěným křídlovým oltářem 

Mistra Pavla.

2. Vlkolínec (1993) je vesnice, se 45 dřevěný-

mi tradičními budovami, v které dodnes žijí lidé. 

Jedná se o příklad zachované lidové architektury 

v národním parku Velká Fatra, nedaleko od města 

Ružomberok. 

3. Banská Štiavnica (1993) je bývalé královské 

báňské město, významné centrum historické těž-

by zlata a stříbra v Evropě. Město bylo důležitým 

centrem těžby zlata a dalších drahých kovů. V roce 

1762 zde byla založena první technická univerzi-

ta v Evropě zaměřená na hornictví. Hornickou 

minulost připomínají zpřístupněné štoly, muze-

um v přírodě, umělé vodní nádrže – tajchy, histo-

rická Klopačka, která svolávala horníky do práce 

a řada dalších památek.

4. Město Bardejov (2000) se nachází na severový-

chodě Slovenska a na seznam UNESCO je zapsá-

na jeho historická část s kostelem sv. Egídia, měst-

skou radnicí, židovským suburbiem a měšťanský-

mi domy, které jsou umístněné na čtvercovém 

náměstí. Jedná se o původní opevněné středověké 

město, které je vystavěné v renesančním a baro-

kovém slohu.

Podle Úmluvy o ochraně světového dědictví, která vstoupila v platnost 
v roce 1972, jsou každoročně připisovány unikátní památky a přírodní 
celky na prestižním Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví. Slovensko k této smlouvě přistoupilo ještě v době existence 
Československa, do dnešního dne má na seznamu celkem sedm zápisů.
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5. Dřevěné kostelíky (2008). Celkem osm vzác-

ných dřevěných kostelíků patří pod ochranu UNE-

SCO: římsko-katolické kostelíky v Hervartově a Tvr-

došíně, evangelické artikulární chrámy v Kežmarku, 

Leštinách a Hronseku, kostelíky východního obřadu 

v Bodružalu, Ladomírové a Ruské Bystré. Řada dal-

ších už je na Listině čekatelů a o zápis ke světovému 

dědictví usiluje.

6. Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slo-

venského ráje (1995, 2000) Krasová krajina na 

území jihovýchodního Slovenska ukrývá nádherný 

podzemní svět, patří sem jeskyně Domica, unikátní 

Ochtínska aragonitová jeskyně, Gombasecká, Dob-

šinská ledová jeskyně a mnohé další.

7. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat 

a jiných regionů Evropy 

Patří sem především chráněné lokality Stužica, 

Rožek a Havešová v národním parku Poloniny a pra-

les na Vihorlatu.

SLOVENŠTÍ ČEKATELÉ NA ZÁPIS 

KE SVĚTOVÉMU DĚDICTVÍ

Podle ofi ciálních údajů UNESCO v Paříži je 

v současné době na Listině čekatelů na zápis 

ke světovému dědictví celkem 1686 míst ve 

177 zemích. Slovensko má podáno celkem 

13 nominací.

Do kategorie společných československých 

nominací patří archeologické naleziště opevně-

ného slovanského osídlení Velká Morava – na 

české straně Mikulčice, na slovenské Kopčany 

s kostelíkem sv. Margherity.

Do kategorie přírodních krás usilují o zápis 

Vysoké Tatry, dunajská přírodní a kulturní 

krajina, gejzír v Herlanech. 

Nominaci na zápis ke světovému dědictví mají 

podanou rovněž Košice, resp. historické jádro 

města, řada dalších dřevěných kostelíků na 

Gemeru a Abovu, památník Chatama Sófera 

v Bratislavě, největšího židovského učence 19. 

století. 

Dále by se ráda připojila k již vyhlášeným 

římským památkám v řadě zemí pod názvem 

Limes Romanus další podobná archeologická 

místa na Slovensku, jako opevnění vojenské-

ho tábora Gerulata z období římské říše mezi 

prvním a čtvrtým stoletím nebo předsunutý 

tábor Kelemantia v Iži na břehu Dunaje. Nej-

novější údaj – tzv. Dunajský Limes (společná 

nominace. Slovenska, Maďarska, Rakouska 

a Německa) byla předána Centru světového 

dědictví v Paříži v únoru 2018. 

Nominaci unikátního protitureckého pev-

nostního komplexu v Komárně, který chránil 

oblast soutoku Váhu s Dunajem, připravilo 

Slovensko společně s Maďarskem. Pevnost se 

postupně rozšiřovala mezi 14. a 19. stoletím 

(právě Stará pevnost byla součásti tehdejšího 

obranného systému Limes Romanus). Díky 

svým rozměrům patří mezi největší pevnostní 

systémy na světě.

O zápis usiluje také Tokajská vinařská oblast 

na jižních svazích vrchů Zemplína, jejíž his-

torie podle archeologických nálezů sahá až 

o sedmnáct století nazpět do minulosti.

www.unesco-slovakia.sk
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Zcela nepochybně na tom 

měl zásluhu sběratelský ruch

i nadšení několika jednotlivců, 

kteří aktivně pracovali na my-

šlence založení muzea. Vůdčí 

osobností se stal ředitel dív-

čích škol v Mělníku Ludvík Böhm, který na jednání 

městského zastupitelstva dne 10. března 1886 navr-

hl utvořit Krajinský musejní spolek. Jeho návrh byl 

jednomyslně schválen. Ustavující valná hromada se

sešla 21. března 1888. 

Mělnické muzeum nemělo až do nedávna nikdy své 

vlastní prostory, vždy bylo v nájmu a během své exi-

stence se mnohokrát stěhovalo. Sídlilo na radnici,

v kulturním domě i na zámku. V listopadu 1999 se 

přestěhovalo do zrekonstruovaného objektu bývalé-

ho kapucínského kláštera na náměstí Míru 54. Zde 

vybudovalo stálou expozici regionální historie, pří-

rody a českého vinařství a sídlí zde dodnes. Druhá 

stálá expozice historických kočárků je od roku 2003 

přístupná v samostatné budově v Ostruhově ulici.

Oslava výročí 130 let od založení muzea v Mělníku 

se koná v rámci Mělnické muzejní noci 25. 5. 2018. 

Hlavním bodem programu bude PROMENÁDA HIS-

TORICKÝCH KOČÁRKŮ s modelkami v dobových 

kostýmech a živou hudbou (ve spolupráci se ZUŠ 

Mělník) na náměstí Míru od 17:00 hodin. Připrave-

na bude také komentovaná prohlídka výstavy Ano, 

pane doktore s interaktivními zónami nejen pro 

děti.  Děti si zasoutěží v reinstalované expozici měl-

nické přírody. Všichni zájemci si mohou vlastnoruč-

ně vyrazit denár kněžny Emmy. Kavárna nabídne 

ochutnávku vín vinařství Bc. Milan Vondrák a k dob-

rému vínu i kávě na klavír zahraje Mirolav Kraus. 

Na parkánu bude dětem k dispozici skákací hrad… 

Srdečně Vás zveme! Podrobný program bude zve-

řejněn na www.muzeum-melnik.cz.

Tradiční prohlídky 66 m vysoké radniční věže za-

čaly  již posledním dubnovým víkendem a budou 

pokračovat během celých letních prázdnin. Pokud 

Vás naše město zaujme z ptačí perspektivy, může-

te využít i klasickou procházku městem s průvod-

cem či se  nadechnout duchovní atmosféry v kos-

tele Povýšení sv. Kříže. Prohlídky jsou připraveny 

na sobotní a nedělní odpoledne.  Počínaje červnem 

odstartuje v Prostějově tradiční letní událost, Prostě-

jovské léto, která potrvá až do konce léta. Jedná se

o pravidelné akce pro děti, koncerty, fi lmové pro-

jekce a další aktivity. Můžete se těšit nejen na 

vystoupení regionálních skupin, ale také třeba 

na Slzu a Janka Ledeckého. V září ožije prostě-

jovské náměstí Hanáckými slavnostmi, sobota 

15. září bude věnována koncertům na náměstí

T. G. Masaryka, neděle 16. září zase vystoupením

folklórních souborů z Hané a lidovému jarmar-

ku. Podrobné programy budou včas umístěny na

www.prostejov.eu. Přijeďte si léto užít do Prostějova!

130 LET MUZEA V MĚLNÍKU
Regionální muzeum Mělník patří mezi nejstarší paměťové instituce
v Čechách. Jeho historie se začala tvořit v 80. letech 19. století. 

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO
I pro letošní rok si pro vás město Prostějov připravilo
mnoho nejen letních lákadel.

Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace Středočeského kraje

nám. Míru 54, 276 01 Mělník 
Otevřeno celoročně: Út–Ne 9:00–12:00 • 12:30–17:00

www.muzeum-melnik.cz
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Regionální informační centrum Prostějov

Pernštýnské náměstí 176/8, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 329 723
E-mail: informace@prostejov.eu

www.prostejov.eu
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To ale rozhodně není vše, co vás u nás čeká. Turi-

stická oblast Toulava pokrývá oblast o rozloze přes 

2000 km², má 155 obcí, 11 hradů a zřícenin, 18 roz-

hleden a věží, 7 přírodních parků, 8 národních kul-

turních památek, 15 památkově chráněných měst

a vesnic, přes 1000 km cyklo a turistických tras, 

přes 200 km naučných stezek a 150 km běžeckých 

tras, k tomu přes 30 muzeí, 4 zpřístupněné zámky, 

2 golfová hřiště, 5 pivovarů a jednu ZOO.

www.visittabor.eu
www.toulava.cz

TOULAVA, OD TÁBORA AŽ K NÁM… 
Křivolaké uličky obehnané mohutným opevněním, nádherně zdobené 
renesanční domy, majestátní  radnice a pozůstatky hradu, nejstarší  vod-
ní  nádrž ve střední Evropě, duch husitství na každém kroku – to je Tábor 
– město s husitskou minulostí, pulzující srdce regionu, srdce Toulavy. 

14.–16. 9. Táborská setkání – festival inspirovaný 
                       středověkou historií s tržišti, rytířským 
   turnajem, kostýmovanými průvody, se stře- 
  dověkou i moderní hudbou, ohňostrojem    
  a dalším programem

12.–14. 10. Festival čokolády – v programu se stří-  
  dají kuchařské show, ochutnávky, prezentace, 
  naučné pohádky, přednášky, koncerty, tvoři- 
  vé dílny, základem programu je čokoládový   
  trh, který nabízí teplou čokoládu, pralinky,  
  tabulky, čokoládovou řeku, nugátový kebab aj.

9.–11. 11. Festival historických bojovníků – před  
  odbornou porotou předvedou bojovníci, jak  
  dokáží ovládat zbraň a jak mají zvládnutou  
  choreografi i

22. 12. Historický parní vlak s prezidentem   
  Masarykem

25. 5.   Muzejní noc a Noc kostelů – táborská 
muzea a kostely vás zvou po setmění na zají-
mavý program

24. 6.    Dagmar Pecková a Filharmonie Hra-
dec Králové – jedinečný slavnostní koncert 
Best of Carmen na velkém venkovním pódiu

15. 7.  Bohemia JazzFest – jazzový koncert v rámci 
  celorepublikové série organizované v létě   
  světoznámým kytaristou Rudym Linkou

26.–29. 7.  Kinematograf bratří Čadíků – promítání 
  fi lmů v historickém centru Tábora

3.–5. 8. Komedianti v ulicích – pouliční umělci   
  vás přenesou do svého světa krásného umě- 
  ní představujícího svobodu a radost ze živo- 
  ta, doménou festivalu jsou cirkusová umění, 
  klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo,  
  interaktivní představení, dílny nebo hudba

PROGRAM • AKCE

Přijeďte se bavit, zde je malá ochutnávka:

I N Z E R C E

Kultura a léto 2018? Tak přesně takové spojení vás čeká opět ve Strakonicích. Každou sobotu se představí jeden amatérský soubor ze 
Strakonicka, nedělní odpoledne jsou věnována dětem a podvečery seniorům. Vstupné je zdarma. Stejně jako vrchol sezóny, již 23. Mezinárodní 
dudácký festival. Na čtyřech scénách se postupně představí dudy a dudáci ve spojení s dechovkou, rockovým doprovodem, ale můžete 
navštívit i koncerty hudby duchovní s dudami. Dva slavnostní průvody na zahájení a na závěr, slavnostní zahajovací ceremoniál, kasací, kdy 
pan starosta dovolí dudákům po tři dny hrát a tančit až do ranního kuropění, Skotové, Turci, Řekové, Bretaňci, Holanďané, Estonci, vybíráme jen 
namátkou z pestré nabídky zahraničních účastníků. Ty doplní mnoho dudáků z Čech, Moravy i Slovenska.
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Uvidíte historické 100 let 
staré studny vodovodu.

Svitavský magnet (58mm)

podle vašeho výběru
Platí 1x pro návštěvníka
městského informačního centra
do 31. 8. 2018 nebo do vydání zásob.

Kupón na dárek ZDARMA

Naučná stezka Vodárenský les vás seznámí s životem 
drobných živočichů a ptactva, s typickými dřevinami 
a rostlinami Svitavska a systémem vyvěrání a odtoku vody. 

V lese se vyskytují podmáčená a bažinatá místa
se svým svébytným přírodním společenstvem. 

Užijte si procházku s herními prvky pro děti
(dřevěný telefon, stopy zvířat, pexeso, vodníci, ptačí budky, 
stromová patra, Kneippův chodník, pozorovatelna a další...)

Opečte si špekáček 
na veřejném piknikišti.

Čeká vás pohádka 
o vodníkovi Fasrmanovi.

Děti se zabaví na hřišti. 
Vy si dáte třeba kávu :)

Zdolejte nejvyšší vrchol 
ve městě - kopec Patriotů.
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U Mouřenína. SVITAVY

Městské informační centrum
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy
www.ic.svitavy.cz
info@svitavy.cz 
tel.: 461 534 300

E-letáky

Svitavy nabízí to pravé dobrodružství pro celou rodinu. Nechte se okouzlit historií místních památek, zajímavými životy slavných rodáků a jedinečnými přírodními areály.

I N Z E R C E

TIM V REGIONECH38
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Během letní sezóny se zde koná celá řada zajíma-

vých akcí. Nejznámější a největší jsou:

Celý kalendář akcí najdete na našem webu:

www.sumava.net/itcruda

Velkou novinkou pro letošní rok bude i turistický 

vláček, který bude jezdit na trase k Černému jezeru. 

ŽELEZNORUDSKO VÁS 
BAVÍ ANEB „POJĎTE S NÁMI 
V RUDĚ ODOLÁVAT NUDĚ“
Největší turistické středisko na Šumavě nabízí víc než jen krásu 
romantické a divoké přírody.  

MORDYJE KLATOVY, KDE NAJDU 
TAKOVÝ, MĚSTEČKO JAKO VY…
Nejen bohaté architektonické dědictví Klatov, ale i rozmanité kulturní 
akce lákají návštěvníky do královského města v podhůří Šumavy.

ITC města Železná Ruda

1.máje 12, 340 04 Železná Ruda

www.sumava.net/itcrudaK
O
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TA
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T

7. 7.  Rysí slavnosti
   (jarmark, parní vlak, hudební program,…)

20.–21. 7.   Horská výzva – Rock Point - 3. závod série 
horských běhů a trekingů dvojic 2018                    

20.–22. 7. IXS European Downhill Cup
   – šumavský SKI&BIKE Špičák bude hostit  
  závod evropského poháru ve sjezdu horských  
  kol již podeváté, jediný závod v ČR

3. – 4. 8. Tradiční Železnorudské Slavnosti
  (dny plné hudby, zábavy, občerstvení,
   pouťových atrakcí,…)

PROGRAM • AKCE

Příchozím Klatovy nabízejí pestrý koktejl zážitků, 

začít můžeme od vzácných historických památek 

z časů gotických, renesančních a zejména barok-

ních, jako jsou proslulé klatovské katakomby nebo 

barokní lékárna U Bílého jednorožce. 

Známá silueta Černé věže a barokního jezuitského 

kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a Sv. 

Ignáce na náměstí nenechá nikoho na pochybách, 

že je v Klatovech. Ve městě, kde se již 200 let pěs-

tují světoznámé klatovské karafi áty, které právě 

počátkem července rozkvétají v zahradě naproti 

zdejšímu muzeu. Přímo v areálu zahrady muzea 

návštěvníci naleznou ojedinělý Pavilon skla, kde 

je k vidění unikátní expozice šumavského skla 

bývalé fi rmy Lötz z Klášterského mlýna v Rejštej-

ně, skla vyrobeného na přelomu 19. a 20. století.

www.klatovy.cz/icklatovy

12. 5. Zahájení turistické sezony /klatovské náměstí/ 
 - turistický pochod Májové toulky, start v 9:30  
 - dechovka Jižani, taneční vystoupení Marty dance,  
 tanec na tyčích Poledance artist, country kapela   
 Pilouni, v 19:00 skupina Jelen a další bohatý program 

26. 5.  7. ročník Avon pochodu Klatovy 
 – Startujeme z klatovského náměstí ve 12:00 za  
 účasti patronů akce starosty Klatov Mgr. Rudolfa  
 Salvetra, odborné garantky projektu Avon proti   
 rakovině prsu MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D.  
 a herečky Veroniky Freimanové. Vstupenkou na  
 Avon pochod je Tričko proti rakovině prsu 2018,  
 které je možné zakoupit v Informačním centrum Kla- 
 tovy. Pestrý program bude probíhat na klatovském  
 náměstí od 11:00 – 15:00. Ve 14:00 vystoupí  
 Ilona Csáková.

PROGRAM • AKCE
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Rybí festival, Dobříš
Celodenní program plný pochoutek doplní zábavná show
i stezka pro děti.
KDY: 12. května od 10 do 17 hodin
KDE: Dobříš, v prostorách colloredo-mannsfeldských sádek
VSTUPNÉ: dospělí 50,- Kč, děti zdarma
Ve středočeské Dobříši se už počtvrté uskuteční celodenní 
Rybí festival. Představí se kuchaři s tipy na přípravu ryb, 
ale také someliéři, výčepní či odborníci na stolování. 
Návštěvníci ochutnají rybí speciality a zapojí se do 
hodnocení o nejlepší degustační menu z ryb. Letos poprvé 
bude součástí festivalu i doprovodný program pro děti se 
zábavnou stezkou. Gastronomický program na sádkách 
Dobříš doplní průběžná vystoupení hudební kapely a pro 
děti bude připravena zábavně-naučná stezka městem 
Dobříš na téma voda a ryby. Ke každé vstupence dostanou 
návštěvníci pivo zdarma. 

www.rybifestival.cz
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Znění tajenky z minulého čísla: „tak proč jsme lezli tady nahoru“  
Výherci: P. Babka z Prahy, N. Janáková z Chomutova, A. Hadašová z Valašské Meziříčí
Znění osmisměrky z minulého čísla: „pocházet ze sedmnáctého století“ 
Výherci: P. Krause z Jablonce nad Nisou, E. Voblizová z Prahy, P. Hejtmánek z Hodonína
Výherci soutěže Zámek Kynžvart: J. Miková, Z. Votroubková, L. Rybářová
Výherci soutěže s geoparkem Vysočina: L. Krentíková, V. Hovorka, J. Matýs
Výherci soutěže Lodě na Labi: M. Smolíková, I. Veiserová, O. Průchová

 Kastelán provází výpravu po hradě. Když přijdou do rytířského sálu,
objeví se v protějších dveřích bílá ženská postava. Kastelán na ni ukáže a říká:

„Protože každý hrad má svoji bílou paní či jiné strašidlo, ... (tajenka).“

BENEŠOV, BEROUN, BŘEZNICE, HEJNICE, 
HLINSKO, HOLEŠOV, HOLICE, HOŘICE, HRONOV, 
HUKVALDY, HUMPOLEC, JEVIŠOVICE, KLADNO, 

KLUČOV, KORYČANY, KOSMONOSY, KOŠICE, 
KOUŘIM, KRALOVICE, KRASLICE, KROMĚŘÍŽ, 

KRUPKA, LETOVICE, LEVICE, LIBEREC, LITVÍNOV, 
LOVOSICE, MCELY, MĚLNÍK, MIMOŇ, OHNÍČ, 

OLOMOUC, POPRAD, PUTIM, SEMILY, SENICA, 
SVIDNÍK, SVINY, TRNAVA, UBLO, ÚŠTĚK, VSETÍN, 

VSTIŠ, VŠEŇ, VYŠKOV, ŽEHUŇ

„Nyní půjdeme po hřebenu a cesta je velmi nebezpečná,” 
vysvětluje průvodce. „Každý pád dolů znamená smrt!

 A kdybyste náhodou přece jen někdo spadnul,
neopomeňte pohledět vpravo, kde spatříte

nezapomenutelné ... (tajenka).”
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hrázTamten

Stékat po
kapkách

Záře

Rostlina
(fialka)

Goja, Nuy,
SZS, tapír,
nur, Biva,
Brom, NR

Lézt ráno
z postele

Řím. číslo
(4)

Textilní
rostlina

Ovinout

Putovat
z místa
na místo

Iniciály
Jurinové

Špión

Svitek

Testa-
menty

Vytaho-
vat

Kropicí
nádoba

Starší
název
genu

Německy
„jen“

Bangla-
déš. sídlo

Část
stodoly

Amisův
přítel

Svoboda

Tropický
savec

Blano-
křídlý
hmyz

Otálet

Sportovní
dresy

Jihoafr.
sídlo

Nahý
obraz

Sada

2. díl
tajenky

Kód let.
St. Island

Č. dirigent
(Gustav)

Mezinár.
smlouva

Hrát míč
pomalu

Snést se
z výšin

Angl.
„modrý“

Domácky
Bivoj

Síla

Moravské
město

Zn. volt-
ampéru

Oboj-
živelník

Dezinf.
přípravek

Zrní
k setí

SPZ
Nitry

Losos.
ryba

Opaky
pravd

Hle
(nář.)

Sloven.
„lék“

Opak
chladna

Značka
telluru

Záškub
v obličeji
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