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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, 

Horké letní dny minuly, ale užili jsme si jich 

letos opravdu dostatek. Když jsme vám v letoš-

ním roce doporučili zajímavé výlety, zapomněli 

jsme se zmínit, že je potřeba vyrazit za ranního 

kuropění, aby vás sluníčko nespálilo na troud. 

Konečně se nám teplota trochu srovnala a tak 

pro ty cestovatele, kteří to v létě vzdali a raději 

zůstali u vody jsme připravili tipy na víkendové 

pobyty, prodloužené o jeden či dva dny. Díky 

teplu jsou už vinice většinou sklizené a můžeme 

čekat výbornou úrodu a kvalitní mok. To je přece 

důvod vypravit se poblíž vinných sklípků, vyber-

te si některou z vinařských akcí v Čechách i na 

Moravě. Oslavy 100. výročí republiky na podzim 

vrcholí a města připravila nejrůznější lahůdky.  

Oslavte společných 100. let, dalších 100 let už 

se zřejmě nedožijeme. 

Upozorňujeme také na lázeňské podzimní balíč-

ky, které nám upevní zdraví i náladu. .   

Vaše redakce 
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STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

MÍSTO BILLBOARDŮ 
POSTAVILI NA VALAŠSKU ROZHLEDNU
Uprostřed luk na Valašsku nedaleko slovenských hranic vyrostla 
nová rozhledna. Navrhl ji český architekt Zdeněk Fránek po dohodě 
s rodinnou firmou Janošík, která sídlí pod kopcem, na němž je 
rozhledna umístěná. 
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Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

„Dřevěný rám připomíná okno v krajině a vzni-

kl jako alternativa reklamního billboardu. Pře-

mýšleli jsme nad přetvořením našich billboardů, 

nakonec jsme ale reklamou zaneřáděnou přírodu 

konfrontovali s fi lozofi í čistých výhledů. Ze dne 

na den jsme zrušili všechny billboardy a postavili 

pozorovatelnu Durch – velkou poctu nerušené-

mu výhledu,“ vysvětluje Jakub Janošík.
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Turistická informační centra (TIC) pro vás mají 

aktualizované a ověřené kontaktní údaje, provoz-

ní doby, vstupné i novinky památkových objektů, 

muzeí, rozhleden a dalších turistických atraktivit. 

Výhodou TIC je, že se nachází v centru města, vět-

šinou na náměstí. 

V informačních centrech můžete očekávat nejšir-

ší výběr pohlednic různých vydavatelů. 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 alterna-

tivou k vašemu plánu, jak strávit svoji dovolenou 

v místě vašeho pobytu. 

Pracovníci TIC se vzdělávají
Během celého roku organizuje Asociace turistic-

kých informačních center ČR pro své pracovníky 

vzdělávací semináře. Několik dalších seminářů se 

uskuteční v září a říjnu letošního roku. Podle po-

čtu přihlášených zájemců na některé z nich je již 

dnes zřejmé, že jejich témata jsou opět atraktiv-

ní. Poslední z letos již realizovaných seminářů se 

uskutečnil v Olomouckém kraji na téma: „Face-

book a facebooková reklama“. O seminář byl velký 

zájem a navázal tak na úspěšný seminář konaný 

v Praze v únoru a březnu s názvem „Improvizace 

pro pracovníky turistických informačních center“. 

Evidence počtu návštěvníků v infocen-
trech
V průběhu letošního roku byly zavedeny v mnoha 

desítkách informačních center nové sčítače ná-

vštěvníků. Tyto sčítače evidují automaticky počet 

návštěvníků, kteří do informačního centra vstou-

pili, a to na principu přerušení ultrazvukového 

paprsku.  Sčítač umožňuje vyhodnotit aktuální 

stav počtu návštěvníků v informačních centrech, 

porovnat jej v jednotlivých měsících, dnech, týd-

nech i meziročně. Systém je průběžně odlaďován 

a vylepšován.

K tomu mají všechna certifi kovaná informační 

centra, kterých je nyní v České republice již více 

než 440, k dispozici uživatelský program na zá-

znam počtu návštěvníků, v němž lze odlišit české 

turisty od zahraničních, zaznamenávat služby, 

které návštěvníci v informačním centru využijí, 

nebo okruhy jejich dotazů, případně i jazyk, kte-

rým zahraniční návštěvníci hovoří. 

www.aticcr.cz

Vyhlídka ze 70 ti metrové věže je velkým zážitkem 

v každou roční dobu, v bývalém bytě věžníka se na-

chází stálá expozice o historii Nového Města, věžní 

galerii hostí od 5. do 29. 9. expozice DIREKT -  dílo 

jedenácti malířů a sochařů, které spojuje stejná vá-

šeň – box.

V Galerii v přízemí radnice až do 16. září oslavuje 

malíř Kristian Kodet výstavou své životní jubileum 

70 tých narozenin.

Nejen děti si užijí známá představení divadla Minor

– Bruncvík a lev (1. a 2. 9.) či Dnes provází Minor 

(15. a 16. 9.) a od 19. do 22. 9. si vyzkoušíte stovky 

společenských deskových her a hlavolamů na in-

teraktivní 24. Výstavě Hry a hlavolamy.

Ani milovníci hudby nepřijdou zkrátka. 20. 10. vy-

stoupí ve Velkém sále Pražský fi lmový orchestr

s dirigentem Jiřím Koryntou., 26. 9. a 9. 10. pro-

běhnou další dva koncerty oblíbeného hudebního 

festivalu Novofest a  6. 9. a 2. 10. Stylové večery.

V souvislosti se sochařským festivalem Sculpture 

Line je na nádvoří radnice vystaveno až do konce 

září dílo Kurta Gebauera, 10. září odsud odstartu-

je oblíbená hra Noční pražské věže.

Radnice se zúčastní ve dnech 8. – 16. 9. Dnů ev-

ropského dědictví / EHD 2018 a nabídne zajíma-

vé slevy, od 28. 9. se koná Měsíc věží a rozhleden, 

který bude ukončen 28. října ve 14 hodin výstu-

pem na ochoz věže s českou vlajkou.

1. října si užijete poslední letošní komentovanou 

prohlídku s poutavým výkladem sympatické prů-

vodkyně, na kterou je potřeba se pro velký zájem 

přihlásit s větším předstihem.

5. a 6. října naplníte svůj sklep během Dnů fran-

couzských vín a 13. 10. se bude na Novoměstské 

radnici již popáté konat Festival delikátních chu-

tí. I tentokrát otevře svou náruč plnou chutí z nej-

různějších kontinentů.

8. října budete moci přispět na péči o křehké se-

niory nákupem na módním Ryder´s bazaru, kde 

kromě oblečení nebudou chybět např. ani šperky 

či originální retro.

Pokud se zajímáte blíže o hospodaření se srážko-

vou vodou, můžete se zaregistrovat 30. 10. na ve-

řejnou mezinárodní konferenci Počítáme s vodou 

2018.

I nadále pokračuje známá Neviditelná výstava 

nebo dobrodružná úniková hra The Chamber – Ta-

jemství císaře, na kterou se můžete přihlásit  kdy-

koliv a zažít hodinu napětí. 

Podrobný program na: www.nrpraha.cz 

www.facebook.com/NRpraha

DOBY LETNÍCH DOVOLENÝCH KONČÍ 
A NOVOMĚSTSKÁ RADNICE OŽÍVÁ
Novoměstská radnice na Karlově náměstí nabízí pestrý 
kulturní program po celý rok. O letních prázdninách je však 
v jejích reprezentativních prostorách přeci jen o něco klidněji. 
Ožívá opět s příchodem září.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM, PRVNÍ KROK 
NA VAŠICH CESTÁCH
Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet?
Navštivte informační centra, i v září mají otevřeno v týdnu, 
v sobotu a místy i v neděli.

TIM V REGIONECH
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Mělnické věže
Velká dobrodružná hra pro děti i dospělé

sobota 22. září 2018

www.prazske-veze.cz
12–17 hodin
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Vodní svět najdete kousek od vchodu do parku 

a kromě osvěžení, které je v letošním horkém létě 

opravdu vhod, tu najdete také zábavu a poučení. 

Proto tu místo bazénů je vodopád, jezírka, potůčky 

a říčky. Vodu, která jimi protéká, mohou děti po-

mocí hrází zastavovat anebo přesměrovat. Věděli 

jste například, jak vzniká mlha či že voda může téct 

i pozpátku a do kopce? V další části „vodní oázy“ na-

jdete třeba náhodně stříkající vodotrysky či sloupy 

s kyblíky, které se plní vodou a převrhnou se na vás 

zrovna ve chvíli, kdy to nejméně čekáte.

Ve středu parku pak stojí majestátní hrad s osmi 

věžemi a podzemními chodbami. Je v Mirakulu od 

samého začátku a před letošní sezonou získal svou 

defi nitivní podobu. Novou osmou věž, která je ze 

všech nejvyšší a stojí přímo uprostřed hradního 

nádvoří, zvnějšku obíhá drátěný průlez. Všechny 

věže jsou v několika úrovních propojené schodišti, 

žebříky, můstky a skluzavkami a celý hrad tak fun-

guje jako mohutná adrenalinová průlezka. Nechybí 

tu ani dlouhý tobogán, na kterém si užijete sešup až 

do podzemí.

K velkým atrakcím Mirakula patří také Lesní měs-

to, což je vlastně obrovský lanový park. Jeho stezky, 

tunely, průlezky, skluzavky, ale i rozsáhlé podzem-

ní chodby byly doslova vestavěné do vzrostlého lesa 

a děti i jejich rodiče se tu mohou procházet vysoko 

nad zemí (anebo v temném podzemí). Podobně fun-

guje také Lanové centrum, které je však v trochu 

menší výšce. 

Tak co, pořád si nechcete tohle všechno a mnohé 

další vyzkoušet na vlastní kůži? My věříme, že ano. 

Proto vás zveme na oslavu šestých narozenin Parku 

Mirakulum, která proběhne 8. září. Těšit se můžete 

na všechny zmiňované atrakce, narozeninový pro-

gram v amfi teátru či výtvarné dílničky. Jezdit bude 

také vláček a zábavu si budou moci návštěvníci užít 

rovněž v Tankodromu. 

Více na www.mirakulum.cz nebo na www.face-

book.com/ParkMirakulum 

Když dítě oslaví šesté narozeniny, nastává v jeho životě první 
změna. Zamíří totiž do školních lavic. Jenže i když má takový 
človíček pocit, že je konečně „velký“, ještě dlouho se bez rodičů 
neobejde. Stejně je na tom i Park Mirakulum: Už odrostl jeslím 
i školce, ale pořád je to jen šestiletý chlapec, který potřebuje 
naši péči. 

MIRAKULUM: JE NÁM ŠEST!
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V celém hotelu panuje pohodová atmosféra a srdeč-

ný přístup personálu. Doménou hotelu je vynika-

jící stylová restaurace s ochotnou obsluhou, která 

vám splní každé přání. 

Jednou z mnoha cílových skupin jsou rodiny 

s dětmi, pro které bylo vybudováno prostorné 

hřiště „Dětský ráj“, do kterého se dostanete přímo 

z hotelu propojovací chodbou. Dětský ráj je vhod-

ný pro všechny věkové kategorie. Pro rodiče je 

hned u hřiště připravena „Pohodová osvěžovna“ 

s nabídkou občerstvení, nápojů a kvalitní kávy. 

Z relaxační terasy vidí rodiče přímo na své ratoles-

ti, které se mohou vyřádit na houpačkách, průlez-

kách, skluzavkách a větší děti mohou vyzkoušet 

lanový most. 

Nabídka relaxačních a wellness procedur je 

v hotelu na velmi vysoké úrovni. Výhodné poby-

tové balíčky umožňují kombinovat délku pobytu 

s typem procedur, to vše za zvýhodněnou cenu. 

Příjemným bonusem ke každému pobytu je volný 

vstup do wellness centra s prostorným bazénem 

a vířivkami pro 12 nebo 4 osoby a relaxačním 

prostorem s terasou a lehátky, který je obklopen 

místní fl orou.  

Relaxaci, uvolnění těla i mysli, navození pohodové 

nálady a báječný stav uvolnění vám zajistí v hotelu 

Relaxační centrum. Tým odborníků je připraven 

hýčkat vaše tělo, užijete si několik druhů masáží, 

vodoléčbu nebo inhalaci s využitím luhačovických 

minerálních vod, to vše za doprovodu relaxační 

hudby.  

Pro aktivní sportovce nabízí hotel půjčovnu kol 

nebo koloběžek, na kterých mohou brázdit okolní 

kopce nebo využít upravenou cyklostezku kolem 

přehrady, nacházející se 5 minut od hotelu. Pěší 

procházkou se dostanete na kolonádu zhruba za 

půl hodiny. Panoramatický výhled z hotelových 

pokojů do okolní krajiny a vybudovaná kvalitní síť 

cyklostezek láká návštěvníky k aktivní dovolené. 

Stačí jen vyzkoušet!

GURMÁNSKÝ ZÁŽITEK 
V POHODOVÉM HOTELU
Do Wellness hotelu Pohoda v Luhačovicích se každoročně vra-
cejí spokojení hosté, kvůli vynikající místní kuchyni, rodinné 
atmosféře a kvalitním službám, odpovídajícím čtyřhvězdičko-
vé kategorii. Lidé všech věkových kategorií i rodiny s dětmi 
mají namířeno do hotelu Pohoda načerpat nové síly a odpou-
tat se od každodenních starostí. 

ZALESI a.s., Hotel Pohoda ****

A. Václavíka 203
  +420 577 100 811, 577 100 812
 info@pohoda-luhacovice.cz

www.pohoda-luhacovice.cz
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Vína Dog In Dock má možnost veřejnost ochutnat 

díky spolupráci Vinařství Veselí nad Moravou s vi-

naři ze sousedství. Tým, který projekt připravuje, 

již letos začal představovat první vzorky svých vín 

na takových akcích, jako bylo například Odemyká-

ní Baťova kanálu, při degustacích v oranžerii areá-

lu či na vinobraních v Praze, Mikulově a Uherském 

Hradišti.

Vinařství Veselí nad Moravou se chce zaměřit na 

výrobu vína z typických odrůd vhodných pro tento 

region, tedy zejména burgundské odrůdy Chardon-

nay, Pinot blanc, Pinot gris a dále pak třeba Ryzlink 

rýnský, Veltlínské zelené či Pinot noir. Vedle místní 

vinice se počítá i s tím, že se dalších 20 hektarů 

vinné révy pro svoji značku Dog In Dock vysadí 

v okolním podhůří Bílých Karpat. 

Areál se bude nacházet v ochranném pásmu pa-

mátky sousedícího zámku. Centrálním místem 

areálu bude místní oranžerie. 

Chybět zde však nebudou ani ubytovací kapa-

city, které nabídnou čtyři menší objekty o třech 

nadzemních podlažích s apartmány přístupnými 

z centrálního otevřeného schodiště. Celková kapa-

cita ubytování bude zhruba 100 lůžek.

Projekt Vinařství Veselí nad Moravou je společným 

podnikem společnosti Trigema a týmu místních 

odborníků. Další informace lze nalézt na interneto-

vé adrese www.dogindock.com.

DOG IN DOCK LÁKÁ 
NA MORAVSKÁ VÍNA
Moravské, potažmo české vinařství, zaznamenalo v po-
sledních několika letech velký vzestup. Jedním z měst, 
které tomu napomáhá, je rovněž Veselí nad Moravou. 
I díky němu zde bude moci vyrůst nové vinařství. To však 
svoji značku Dog In Dock nabízí již nyní.

12. – 16. září 2018

28. ročník festivalu s podtitulem

Pohádkové čarobejlí
z Krkonoš a Podkrkonoší

®

Záštita hudební skladatel VADIM PETROV

grafika odvoka.cz  |  ilustrace B
ára H

ubená

www.pohadka.cz

I N Z E R C E
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Pokud jim tento lahodný mok zachutná natolik, že 

by rádi v objevování skvostných chutí a vůní pokra-

čovali, velice rádi je pohostí také v minipivovarech 

v Harrachově nebo v Kořenově v Areálu U Čápa. 

Krkonošská pivní stezka propojuje minipivovar 

Pivovarská Bašta a Hendrych ve Vrchlabí, Frieso-

vy boudy ve Strážném, Paroháč na Luční boudě, 

Trautenberk v Malé Úpě a Pecký pivovar v Peci pod 

Sněžkou, celá trasa měří 35 km.

Pokud se vám podaří navštívit všechny pivovary, 

v každém si dát dvě piva a získat tak razítko do spe-

ciálního tištěného letáčku Krkonošské pivní stezky, 

dočkáte se malé odměny. Na výpravu za lahodnými 

krkonošskými pivy se můžete vydat pěšky i na kole 

po značených cyklotrasách, a také využít Krkonoš-

ské cyklobusy.

www.krkonose.eu/cs/propagacni-

-materialy

www.krkonosskapivnistezka.cz

Prosím, představte se nám krátce. Odkud po-

cházíte, jak dlouho pracujete v informačním 

centru?

Jmenuji se Karla Svatá, cestovní ruch mne vždy lá-

kal jako obor a i přesto, že jsem ho nikdy nestudova-

la, podařilo se mi získat práci v infocentru, přímo ve 

Vrchlabí – bráně Krkonoš. Původně pocházím z jiné 

části republiky, z malinko nižších Krušných hor, 

a v Krkonoších žiji od svých 10 let. Dolní Lánov, kde 

bydlím, je malá obec, tam turistů moc nepotkáte, 

zato ve Vrchlabí v letní sezoně se dveře v infocentru 

nezavřou. Pracuji zde 4 roky.

Představte čtenářům magazínu vaši práci 

v informačním centru.

Práce v infocentru je velice všestranná. Ať už za 

vámi přijdou s jakýmkoliv dotazem turisté či místní 

obyvatelé, musíte být neustále připraven s chladnou 

hlavou „lovit“ odpověď v paměti nebo i na interne-

tu a s úsměvem jim být schopen poradit a pomoci. 

Nejvíce však žádají návštěvníci radu či doporučení 

k turistice, cykloturistice v regionu. Náplní práce je 

nejen podávat informace, ale také nabízíme prodej 

suvenýrů a sbírkových předmětů, knih, pohlednic, 

map atp. Dále služby jako předprodej vstupenek, 

kopírování, tisk, nebo směna Eur jsou velmi poptá-

vané. Také pracujeme s několika webovými portály, 

kam zadáváme akce, aktuality z dění ve Vrchlabí 

i v regionu, tipy na výlety, plníme celoroční kalendář 

akcí Krkonoš a tvoříme sezonní přehledy. 

Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své 

práci?

Pár kuriózních dotazů jsem zažila, ať už telefonic-

kých, mailových či osobních. Tak například mne ne-

přestane bavit dotaz – kdy jede autobus na Sněžku 

(na Sněžku se lze dostat pouze pěšky či lanovkou), 

kdy letos bude padat sníh (dotaz v červnu), zda bude 

sníh na Vánoce, či Silvestr, kdy je nejlépe přijet fo-

tit zlaté listí na stromech na podzim, než spadne…, 

nebo jde o poznávání různých předmětů (většinou 

nějakých součástek) a poté doporučení, kde se dají 

koupit a podobné pátrací akce. Někdy by se nám 

opravdu hodila věštící koule, anebo alespoň rosnič-

ka se 100% předpovědí.

Jaké je vaše oblíbené místo ve vašem okolí, 

které není tak známé, ale stojí za návštěvu?

Ráda se dívám z vršku dolů, takový jeden krásný 

pohled je například z Předních Rennerovek, nebo 

Böhnischových bud. Okolo vody je vždy příjemná 

procházka, a to je další má oblíbená – podél Labe ve 

Vrchlabí ke kapličce sv. Anny se studánkou.

 Jaký je váš oblíbený regionální produkt?

Mám ráda kávu, tak tedy čerstvě pražená káva 

z trutnovské rodinné pražírny Volkafe.

Jak by zněla pozvánka do vašeho informační-

ho centra, potažmo města?

Horské městečko se spoustou kulturního i sportov-

ního vyžití, ležící v údolí Labe a s pohádkovými vy-

hlídkami z přilehlých vršků do kraje, to je Vrchlabí, 

mám ho ráda, a stále je vidět, že peníze se investují 

do obnovy budov a oprav hlavních ulic i zákoutí. Pro-

stě, přijeďte a uvidíte sami , každý si tu najde své.

KRKONOŠSKÉ PIVNÍ STEZKY 
Do 30. září 2018 se návštěvníci Krkonoš mohou zastavit v pěti 
minipivovarech ve Vrchlabí, Malé Úpě, na Friesových boudách 
nebo na Luční boudě, a ochutnat zde lahodné místní pivo. 

8 TIP NA VÝLET

   ROZHOVOR

Rádi bychom vám představili jednoho pracovníka, který 
poskytuje informace v Regionálním turistickém informač-
ním centru Krkonoše, Vrchlabí. 
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VELKÝ KVÍZ
STRAHOVSKÉ KNIHOVNY
NEJEN PRO ŠKOLÁKY
Historie Strahovského kláštera je spojena s královskou ka-
nonií premonstrátů na Strahově, která patří mezi nejstarší 
existující kláštery premonstrátského řádu na světě. V ná-
sledujícím testu si osvojíme několik základních informací 
o Strahovském klášteru a jeho historii. 

1.   Již od svého příchodu prvních premonstrátů 

z porýnského Steinfeldu, zde řeholní spole-

čenství úspěšně rozvíjí řeholní život a hraje 

významnou úlohu v dějinách českých zemí. 

V jakém roce přišli první premonstráti?.

2.   Zakládací listina Strahovského kláštera se ne-

dochovala v originálu. Z kterého roku pochá-

zí nejstarší neúplný opis? 

3.   Knihovna existovala na Strahově již v nej-

starším období, ale osudy od počátků ve 12. 

století až do 16. století jsou známy jen v obry-

sech. Kdo je považovaný za obnovitele kláš-

tera, který vybudoval první, dnes již téměř 

zapomenutý knihovní sál ve zvláštním trak-

tu kláštera?

4.   Opat Jeroným Hirnhaim vystavěl nový kni-

hovní sál a v roce 1679 v něm bylo uloženo 

5 564 svazků.  Druhý sál, byl zbudován za 

opata Václava Mayera (1779–1800) v letech 

1792–1794. Jak se oba sály dnes jmenují?

5.   Strahovský kabinet kuriozit byl zakoupen na 

Strahov v r. 1798. Kabinety kuriozit (Wun-

derkammer) představují přímé předchůdce 

novodobých museí. Od koho byla sbírka za-

koupena? 

Odpovědi na otázky posílejte na adresu redak-

ce mailem: info@czech-tim.cz nebo přímo na 

webu www.magazintim.cz. Více informací najdete na 

www.strahovskyklaster.cz

9TIM V PRAZE
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Ústecký kraj nominoval čtyři unikátní objekty, kte-

ré jsou nedílnou součástí historie kraje. Mezi vybra-

né stavby patří chráněná kulturní památka Masa-

rykovo zdymadlo Střekov v Ústí nad Labem, vodní 

nádrž Fláje, Kolektivní dům v Litvínově a přesun 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Hlasovat můžete do 15. září na www.stavbysto-

leti.cz Každý hlasující má k dispozici maximálně 

10 hlasů, z nichž každá stavba může dostat 1 až 10 

hlasů. Představme si jednotlivé stavby v Ústeckém 

kraji.

Masarykovo zdymadlo Střekov  
Zdymadlo přetínající Labe pod hradem Střekovem 

v Ústí na Labem bylo postaveno pro zlepšení splav-

nosti zdejších peřejí a je posledním vodním stup-

něm labské vodní cesty na českém území. Střekov-

ský jez patřil v období první republiky mezi největší 

a nejmodernější na našem území. 

Vodní dílo Fláje
Přehrada na Flájském potoce na severu Krušných 

hor byla vybudována v letech 1950–1963. Jediná 

betonová pilířová přehrada v ČR, která je pro uni-

kátní technické řešení hráze chráněnou kulturní 

památkou. Hráz je v pravé části zakřivená s polo-

měrem 200 m, její délka v koruně je 459 m o šíři 

6 m. Šířka činí až 53 m, výška nad terénem až 55 

m. Přehrada vytváří nádrž o celkové ploše 153 ha, s 

objemem 23,1 mil. m3.

Kolektivní dům v Litvínově 

Kolektivní bydlení se nejvíce rozvíjelo ve 20. a 30. 

letech minulého století. Na bázi vědeckého funkci-

onalismu koncipovala projekt levicová avantgarda 

v čele s Karlem Teigem. Dvě protilehlé, symetricky 

zalomené desky bytů propojuje snížené střední 

křídlo obsahující sdílené provozy a služby, včetně 

kluboven, školky, nebo víceúčelového sálu.

Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě
Děkanský kostel v Mostě je v dnešní době vzácnou 

pozdně gotickou památkou. Vydolování malebné 

mostecké krajiny kvůli těžbě hnědého uhlí ved-

OSLAVY STOLETÍ 
V ÚSTECKÉM KRAJI

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa probíhá do 
15. září anketa české a slovenské stavby století. Mezi další 
zajímavé události v kraji patří oslavy města Terezín, Den 
porcelánu nebo Václavská pouť. S výročím je spojena i podpora 
regionálních výrobků a prvorepublikových značek.

Lovosice

10 TIM V REGIONECH



magazintim.cz

lo k myšlence zachování právě tohoto gotického 

chrámu. Náročná akce jeho přesunu se stala dlou-

ho nepřekonaným triumfem našeho inženýrství. 

Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zeza-

du tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. 

Koleje nebyly položeny po celé trati, ale postupně 

se 160 m dlouhé kusy přesouvaly. Po přesunu byl 

kostel otevřen veřejnosti až v roce 1988 a nového 

vysvěcení se dočkal roku 1993.

Den porcelánu  
Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimen-

tem užitkového i dekorativního porcelánu z dílen 

společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux 

Duchcov, se po osmé konají v Muzeu města Ústí 

nad Labem ve dne 7. září. Otevírací doba je od 10.00 

do 18.00 hodin.

Josefínské slavnosti v Terezíně
Přesuňte se v čase do období, které znáte z pohád-

ky S čerty nejsou žerty. Uvidíte vojenské přehlíd-

ky, ale i ukázky vojenského výcviku, velkolepou 

denní bitvu a fascinující noční bitvu. Od 5. do 

6. října se konají největší historické slavnosti 

v Evropě k založení města Terezína se zaměře-

ním na jeho vojenskou historii. Vojenský pochod, 

vojenské přehlídky, ukázky vojenského výcviku. 

Hlavním bodem programu bude dobytí pevnosti. 

Dále vás čeká bohatý doprovodný program, staro-

český jarmark, kolotoče a noční bitva o pevnost.

Pevnost Terezín zná z historického hlediska mno-

ho lidí, ale co už možná nevíte, že každý rok tyto 

prostory ožívají tradičními Josefínskými slav-

nostmi. Na vlastní kůži zažijete, jak to před dáv-

nou dobou v Terezínské pevnosti vypadalo.

Těšit se můžete na kata, taneční vystoupení, fl aši-

netáře či shlédnout komediální taškařici Tarani-

sovo kopí historické skupiny Valdštejni. Po bitvě 

pokračuje doprovodný program sokolnictvím, 

železným mužem, vývojem zbraní a katovským 

řemeslem.

Tradiční Václavská pouť
Největší městská slavnost a zakončení Lovosic-

kého kulturního léta se blíží. Tradiční Václavská 

pouť se uskuteční jako vždy dne 28. září. Těšit se 

můžete na několik hudebních scén, slavné i lokál-

ní hudební interprety, více jak čtvrt kilometru 

stánků a pouťových atrakcí.

Regionální značky a výrobky Ústeckého 
kraje
Výrobky a značky vedle původu v ústeckém regio-

nu zdůrazňují lokální jedinečnost a šetrnost vůči 

přírodě. V Ústeckém kraji najdete čtyři druhy regi-

onálních značek:

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

POOHŘÍ regionální produkt®

Kromě regionálních značek existují regionální 

potraviny Ústeckého kraje a soutěž o nejlepší 

potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Pře-

mysla Oráče. Mnoho dalších drobných řemeslníků 

a výrobců, kteří umí poctivě své řemeslo, najdete 

po celém kraji.

Neváhejte a vydejte se do Ústeckého kraje!

www.branadocech.cz

TIM V REGIONECH 11
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Zahnání žízně patří k nejtíži-

vějším potřebám člověka. Uti-

šit ji můžete vodou, případně 

jedním z oblíbených lokálních 

produktů. Ústecké pivo znač-

ky Březňák je v současnosti 

jedním z nejprodávanějších 

českých exportních piv. Své 

příznivce si podmanilo také lí-

bivou etiketou s proslulým portrétem Victora Cibi-

cha, který propůjčil tvář svému oblíbenému moku 

za doživotní rentu 30 piv týdně. 

Tak jako Karlovy Vary mají svou Becherovku, tak 

i v Ústí máme svůj „pramen“ a ne jeden. Prvním 

je proslulý likér Stará myslivecká, lidově zvaný 

Myslivec. Pojí se s úplnými počátky výroby lihovin 

v ústecké čtvrti Krásné Březno v roce 1847. Dru-

hým pramenem je Klášterní tajemství, jehož pů-

vodní receptura je přísně střežena. Ví se jen tolik, 

že základ chuti tvoří devatenáct bylinek, které se 

louhují v alkoholu. 

Ale abychom nezůstali jen u alkoholu, znáte rčení 

„Čistota půl zdraví“? Jedná se o nejslavnější re-

klamní slogan, který v minulém století vymyslelo 

reklamní oddělení ústecké fi rmy Schicht pro pod-

poru prodeje proslulého mýdla s jelenem. Výroba 

tohoto mýdla s reliéfem jelena ve skoku pomohla 

Schichtům vybudovat největší potravinářsko-dro-

gistický podnik v celé Evropě. 

V rámci projektu Slavné lokální značky vznikla 

kolekce atraktivních suvenýrů připomínajících vě-

hlas ústeckých výrobků. V Informačním středisku města Ústí nad Labem si tak můžete zakoupit např. 

trička s pop-artově zpracovaným motivem mýdla 

Elida, plechové repliky dobových cedulí nebo fl ash-

-disk v podobě Schichtova mýdla s jelenem. 

Nyní již snad nikdo nezůstane na pochybách, co 

znamená „Originally made in Ústí nad Labem“.  

ÚSTÍ NAD LABEM – DOMOV 
MNOHA LOKÁLNÍCH ZNAČEK

Myslíte si, že znáte Ústí nad Labem a že už vás 
nemůže ničím překvapit? Možná ale budete udiveni, 
kolik proslulých výrobků má původ právě v tomto 
severočeském krajském městě.

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1
+420 475 271 700
info.stredisko@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz
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V litvínovském barokním zámku Valdštejnů je k vi-

dění do 29. září VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ A AB-

SOLVENTŮ AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ 

V PRAZE. Od 9. října do 31. prosince se milovníci 

naivního umění mohou těšit na výběr z díla SYLVY 

PRCHLÍKOVÉ. Vystaveny budou obrazy, keramika 

i porcelán. Až do konce letošního roku lze zhléd-

nout výstavu FENOMÉN TOVÁRNY HELLER & 

SCHILLER – HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH 

V HORNÍM LITVÍNOVĚ. K vidění jsou hračky z ple-

chu a dřeva. Poprvé jsou vystaveny hračky z období 

pokračující výroby v letech 1938–1945, pod vede-

ním německé fi rmy Kurt Schmidt & Co. Ve stálé 

expozici zámku zhlédnete SOCHY STANISLAVA 

HANZÍKA. Některé z vystavených soch se objevily 

v českém fi lmu Pupendo. Trochu recese nezaško-

dí – výstava VÁNOCE A VELIKONOCE PO CELÝ 

ROK nabízí inspiraci na tradiční i zcela netradič-

ní výzdobu. V Litvínově proběhne v pátek 28. září 

tradiční SVATOMICHAELSKÁ SLAVNOST ke cti 

sv. Michaela archanděla, patrona města a kostela. 

Připraven bude jarmark, zahraje skupina MIRAI. 

Oslavy 100. výročí vzniku Československa zahájí 

v zámku Valdštejnů 24. října výstava STARÉ ČASY 

NA FOTOGRAFII 1918-1938. Do konce letošního 

roku budou vystaveny dobové fotografi e z Litví-

novska. V sobotu 27. října zveme do litvínovského 

kostela sv. Michaela archanděla na koncert PAV-

LA ŠPORCLA. V neděli 28. října oslavy vyvrcholí 

v zámku. Pro návštěvníky bude připraven jarmark, 

jízdy kočárem, dětské dílničky, lampionový průvod 

a celý den zakončí ohňostroj.

OTEVŘENO: 

ST-NE 10.00-17.00 hod. 

V ceně vstupného jsou zahrnuty

 prohlídky všech expozic: 

dospělí 50 Kč, 

důchodci 30 Kč, 

děti a studenti 20 Kč, 

rodinné vstupné 90 Kč.

LITVÍNOV ZVE 
NA MĚSTSKÉ AKCE I VÝSTAVY

Litvínov

ul. Mostecká čp. 1
GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E

Pokladna, informace: tel. 603 151 600
www.litvinov.cz
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Víno a hudba lákají každoročně desítky tisíc náv-

štěvníků. Letos tomu nemá být jinak. V pátek se 

tak můžete těšit například na zpěvačku Barboru 

Polákovou a v sobotu na hudebníka Richarda 

Krajča (trio). Vstupné je opět zdarma. „Vinobra-

ní přinese bohatý a pestrý program na všech 

podiích vhodné pro celé rodiny. Nejen burčák, 

ale i vína od místních vinařů potečou proudem,“ 

informovala Věra Kmoníčková, ředitelka Měst-

ských kulturních zařízení, jež akci organizují. Na 

Mírovém náměstí bude připraven historický jar-

mark s desítkami stánků, souboje rytířů, středo-

věké kejkle, bujaré tance a dobová hudba. Samo-

zřejmostí je také tradiční královský průvod, kte-

rý v sobotu v 15 hodin vyjde z hradního nádvoří. 

Velkolepý sobotní program vyvrcholí nezapome-

nutelným ohňostrojem. 

Více na www.mkz-ltm.cz.

Největší výstava svého 

druhu nejen na severu 

Čech zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, 

kutily, zahradníky a milovníky přírody odstartuje 

v pátek 14. září. Nabídne sortiment, jako jsou sad-

ba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní 

technika, hnojiva, postřiky. Chybět nebude ani vše 

potřebné okolo domu, chalupy i zahrady z oblasti 

stavebních materiálů, tepelné či solární techniky, 

bytových doplňků atd. Otevřeno bude až do sobo-

ty 22. září, denně od 9 do 17 hodin. Po celou dobu 

bude výstavu provázet bohatý doprovodný program, 

nejen na hlavním pódiu, jak jsou návštěvníci zvyklí, 

ale také po celém areálu výstaviště.

Více na www.zahradacech.cz. 

LITOMĚŘICE ZVOU 
NA VINOBRANÍ A ZAHRADU ČECH
Třetí zářijový víkend bude v Litoměřicích již tradičně 

patřit vinobraní. Oblíbená akce nabídne 14. a 15. září kromě 
dobrého jídla a pití i hodiny zábavy odehrávající se na čtyřech 
scénách v podání několika stovek účinkujících. Zároveň začíná 
nejnavštěvovanější veletrh v roce, kterým je Zahrada Čech.

| FOTO: Eva Břeňová

Zemědělci z celého kraje slaví konec sklizně tra-

dičně v Peruci. Letošní Krajské Dožínky budou v 

sobotu 8. září a jsou velkou prezentací regionál-

ních pěstitelů a výrobců včetně těch se značkou 

POOHŘÍ regionální produkt®.  Součástí progra-

mu je výstava novodobé i historické zemědělské 

techniky, expozice chovatelů, představení řemesel 

a hudební vystoupení. www.dozinkyperuc.cz

Račetice na Kadaňsku prosluly pěstováním skvělé 

cibule a už několik let ji návštěvníkům prezentují 

při Slavnostech cibule. Letošní slavnosti se budou 

konat v sobotu 15. září.  Více na www.slavnostici-

bule.cz.

Dolní Poohří je také krajem, kde zraje víno. Sva-

továclavské vinobraní ukončí sklizeň na vinici ve 

Františkánském klášteře v Kadani, v jehož zahra-

dách byla tradice pěstování vína obnovena před 

dvěma desítkami let. Vypukne v sobotu 29. září 

a nabídne tradiční zvyk „otevírání hory“ na Sva-

továclavské vinici, ochutnávky letošního burčáku

i ukázky zpracování hroznů. Ve vinařských obcích 

v okolí Března na Chomutovsku pak vinobraní 

oslaví 6. října.

Sobota 6. října bude na zámku Krásný Dvůr patřit 

jablkům ve všech podobách. Během Jablečného 

dne se mohou návštěvníci těšit na jarmark na zá-

meckém nádvoří s řadou hudebních a divadelních 

vystoupení a soutěže o nejlepší jablečný produkt 

a jablečný štrůdl. Zámkem bude tento den děti 

provázet komtesa Marie Gabriela a v zámeckém 

parku je čekají pohádky.

DOLNÍ POOHŘÍ SLAVÍ SKLIZNĚ
Konec léta v Dolním Poohří bude ve znamení oslav sklizně – 
vína, cibule či jablek. Přijměte pozvání do údolí Ohře a oslavte 
s místními dobrou úrodu.  

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. 

náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: 
Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec

info@dolnipoohri.eu
+420 731 086 714

www.dolnipoohri.eu
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 Vinobraní ve Františkánském klášteře (město Kadaň)
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Venkovní prostor doplňuje bylinná zahrada 

a opravená socha sv. Jana Nepomuckého, která 

stávala na Písečném mostě. Raritou je umrlčí 

komora zachovalá v původním stavu. V prvním 

patře a podkroví muzea se pak střídají různé 

tematické výstavy.

V budově Městského muzea se také nachází 

Turistické informační centrum, kde si návštěv-

níci mohou zakoupit různé upomínkové či sbě-

ratelské předměty a dostanou tipy na výlety do 

okolí.

V těsné blízkosti muzea se pak nachází areál Kap-

le Božího hrobu, který je pro návštěvníky otevřen 

od června do září, a to vždy o víkendech za dopro-

vodu průvodce. Návštěvu lze ale po předchozí 

domluvě zorganizovat v průběhu celého roku.

Do konce roku se můžete těšit na tyto výstavy:

MĚSTSKÉ MUZEUM MIMOŇ
Městské muzeum se nachází v zrekonstruované historické 
budově původního špitálu, kde je pro návštěvníky připravena 
stálá expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího 
okolí. 

1.–31. 9. – „Sbírka kočárků a panenek pro 
Lilinku“ – výstava historických panenek a kočárků

6. 10.–18. 11. – „Kája Saudek“ – výstava obrazů, 
plakátů a komiksů od známého českého malíře a ilus-
trátora,

1. 12. 2018 – 13. 1. 2019 – „Betlémy“ – výstava 
betlémů všech rozměrů i materiálů v kouzelné atmosféře 
vánočně vyzdobených prostor muzea.

PROGRAM • AKCE

Městské muzeum Mimoň

V Lukách 101, Mimoň
 + 420 725 854 377

www.muzeummimon.cz
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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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Letošní novinkou na Českolipsku je od července 
nový singltrek, který vybudovaly Městské lesy 
Česká Lípa. Jednosměrná cyklostezka je umístě-
na pod kopcem Špičák. Singltrek je vhodný pro 

rekreační terénní cyklisty, děti i dospělé.  

NOVÝ SINGLTREK V ČESKÉ LÍPĚ

Stezka pro cyklisty je 2 750 metrů dlouhá, širo-

ká 80–120 cm, má 24 směrovek, dvě informační 

tabule a dva dřevěné stojany na kola. Stoupání 

pomocí terénní vlny ocení především malí jezdci. 

 | FOTO: Vít Černý

K oběma výročím odkazuje nabitý kulturní program 

letošního vinobraní, od historického průvodu ale-

gorických vozů přes swingový orchestr Petra Soviče 

Golden Big Band Prague s Evou Pilarovou se speci-

álním programem na oslavu 100 let české státnosti 

a další tematická „prvorepubliková“ hudební vy-

stoupení či ohňovou show Trikolóra inspirovanou 

barvami státní vlajky až po velkolepý slavnostní oh-

ňostroj. Největšími magnety budou během tří dnů 

bohaté zábavy pro všechny generace vystoupení 

Lucie Bílé, Moniky Absolonové, Xindla X, Mig 21, 

Wohnout, Krausberry či Michala Prokopa & Framus 

Five. 

Také Mělnické kulturní centrum přispěje k osla-

vám 100. výročí vzniku republiky hned několika 

tematickými akcemi. Unikátní výstava fotografií Pr-

vorepubliková architektura na Mělníku ve fotogra-

fii bude v Masarykově kulturním domě zahájena 

2. října současně s výstavou NPÚ Architektura ve 

službách první republiky. Hudební doprovod ver-

nisáže obstará Velký dechový orchestr MKD. 

4. října zde uvede soubor Městských divadel praž-

ských – Divadlo Rokoko inscenaci Čapek. Hra 

sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele 

a velkého člověka, čelícího na sklonku života zbabě-

losti, malosti a nenávisti národa, který tolik miloval 

a pro nějž tolik udělal. 

24. října zazní v MKD slovenština v komedii Brati-

slavského hudobného divadla Mandarínková izba 

jako připomínka společné minulosti Čechů a Slo-

váků v rámci Československa

OSLAVTE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY 
NA MĚLNÍKU

Starobylé město na soutoku Labe a Vltavy 
slaví letos velkolepě nejen 100. výročí založení 
Československé republiky, ale rovněž 14.–16. 
září už 80. pořádané vinobraní, které je nejstarší 
a největší tradiční vinařskou slavností v Čechách.

Mělnické kulturní centrum o.p.s. – mekuc 

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

www.mekuc.cz
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Odtud se vydáte za architekturou města, kterou 

ovlivnil rozvoj textilního průmyslu. Díky výkladu 

historika Petra Juřáka se účastníkům otevře nový 

pohled na historický vývoj textilní výroby ve městě, 

jež ve 20. století proslavila značka Slezan.

V průběhu procházky vás čeká 6 zastávek. Zastavíte 

se například na ulici 8. pěšího pluku, kde místecký 

obchodník Johann Czajanek založil strojní tkalcov-

nu, v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží si 

připomenete provozy fi rmy Josef Munk a synové, 

kde i další fi rma Landsberger měla mimo jiné přá-

delnu a sklady. Poslední zastávkou bude Vojanova 

ulice, kde textilní podnikatelé ve Frýdku i v Místku 

z ekonomických důvodů budovali pro své zaměst-

nance domy a ubytovny.

Lysohorská nej pokračují 
Nenechte si ujít ještě několik oblíbených komento-

vaných výstupů na Lysou horu, které pořádá Turis-

tické informační centrum Frýdek-Místek. Netradiční 

výstup rozložený do několika zastávek s vědomost-

ním kvízem je ideálním tipem na zářijový výlet.  

Do začátku října se můžete v pravidelných termí-

nech vydat na nejvyšší vrchol Moravskoslezských 

Beskyd a poznat Lysou horu jinak. Trasa je fyzicky 

náročná s převýšením 700 metrů, ale právě díky 

několika zastávkám je výstup mnohem jednodušší, 

příjemnější a pestřejší.

Lysohorská nej, aneb co jste ještě nevěděli, přiblíží 

v průběhu 2,5–3 hodin nejen historii Lysé hory, ale 

také pověsti o Ondrášovi – pánovi Lysé hory, před-

staví jeskyně na Lukšinci nebo seznámí s kříži, kte-

ré se cestou míjejí a upozorňují na to, že není radno 

hory podceňovat. K Lysé hoře neodmyslitelně patří 

také jeho dominanta – vysílač, ale také meteorolo-

gická stanice či znovu postavená vyhořelá Bezručo-

va chata. To vše průvodce neopomene zmínit a stej-

ně tak ukáže za krásného počasí úchvatné výhledy 

na Javorníky, Jeseníky, Malou Fatru či vzdálené 

tatranské štíty.  

Zájemci o výstup si mohou své místo rezervovat 

nejpozději 3 dny předem plánovaným termínem na 

tel. čísle 603 264 058. Začátek trasy je vždy v 8.30 

hodin u Lanového bludiště Opičárna v Ostravici. Za 

výstup v předem stanoveném termínu pro veřejnost 

zaplatí účastníci poplatek 50 Kč, za děti do 6 let se 

neplatí. 

Termíny výstupů: 16. 9. , 23. 9. , 7. 10. 2018.

Více informací na: 

www.visitfm.cz
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PO STOPÁCH TEXTILEK 
A LYSÉ HORY
Poznejte město Frýdek-Místek jako město s bohatou historií 
textilního průmyslu. Po stopách textilek ve Frýdku-Místku se 
můžete vydat v sobotu 6. října v 9 hodin z náměstí Svobody. 
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Novinkou a zajímavostí bude galavečeře ve Spa hote-

lu Lanterna na počest 100. výročí založení republi-

ky. Pro návštěvníky jsou nachystány ochutnávky 

nejrůznějších specialit v místních hospůdkách a 

horských hotelích, rozesetých v 3,5 km dlouhém 

údolí Léskové. Mezi jednotlivými gastro zastávkami 

se můžete procházet po cyklostezce Bečva, nebo se 

projet vláčkem, koňským povozem nebo historic-

kým autobusem. Na jedné ze zastávek bude velký 

farmářský trh s mezinárodní účastí. 

Proběhne tradiční soutěž o nejlepší frgál a klo-

básu, řemeslný jarmark, posezení s muzikami, 

barmanské večery a chybět nebude ani zábava 

pro děti či populární frgálová manufaktura, v níž 

si kdokoli může zkusit vyrobit vlastní valašský 

frgál. Vstup je tradičně zdarma, což gastrofestiva-

lu dodává na oblibě. 

Ochutnávky každoročně doplňují doprovodné 

degustace pro náročné gurmány v podobě sobotní 

Michelinské galavečeře a nedělního oběda v Spa 

hotelu Lanterna. Letos 

poprvé přijede šéfkuchař 

oceněný dvěma michelin-

skými hvězdami, Fran-

couz Nicolas Decherchi.

Michelinské degustace 

s francouzským šéfem 

doplní v pátek 5. října, 

v předvečer mimořád-

ná galavečeře v zážitko-

vé restauraci Vyhlídka 

hotelu Lanterna. Ponese 

název První republika. „Při příležitosti letošních 

oslav 100. výročí založení republiky si připome-

neme gastronomii té doby. Počet míst na všechny 

degustační akce je omezen, zájemci si je mohou 

rezervovat předem.

Více informací na 

www.karlovskygastrofestival.cz

JUBILEJNÍ GASTROFESTIVAL 
V RYTMU PRVNÍ REPUBLIKY
Již 10. ročník budou valašské Velké Karlovice hostit Karlovský 
gastrofestival. Jubilejní ročník této nejnavštěvovanější 
gastronomické události s jedinečnou atmosférou uprostřed 
přírody Beskyd se uskuteční 6. a 7. října.

Ekonomicky však bylo město na špičce. V Novém 

Jičíně pracovaly pouze 3 továrny, ty ale produko-

valy 50 % veškeré výroby v republice, i proto se 

město pyšnilo dokonce titulem „město milionářů“. 

Projděte se po stopách první republiky a objevte 

spoustu zajímavých míst. V informačním centru 

si nezapomeňte vyzvednout mapu, která Vás bude 

provázet.

V prvorepublikovém duchu pokračujeme i bě-

hem oběda. Vychutnejte si jedinečnou atmosféru 

restaurace a kavárny jako za časů, kdy se ještě 

jmenoval Heinrichshof a scházely se tu přední 

osobnosti své doby. Ochutnat můžete tyto pokrmy 

- Domácí pražskou šunku, Dorůžova pečený rost-

bíf či Hedvábný dort. A že nevíte, kde Heinrichshof 

najdete? Zkuste hledat pod názvem hotel Praha.

Hutfabrik Johann Hückel’s Söhne byla jedna ze 

tří již zmíněných továren. Dnes se jí neřekne jinak 

než Tonak. O výrobě klobouků vypráví příběh ex-

pozice, kterou najdete v Návštěvnickém centru se 

sídlem v Laudonově domě na náměstí. Zahrajete 

si na módního návrháře, vyrobíte si klobouček 

podle svých představ a navíc se skvěle pobavíte. 

Součástí je i stálá interaktivní expozice věnovaná 

proslulému generálu Laudonovi, jenž tu strávil 

poslední chvíle svého života. 

Po prohlídce si odpočinete v nedaleké místní ka-

várničce, která Vám nabídne nejen výbornou 

kávu a nadýchaný větrníkový dort, ale třeba i něco 

ostřejšího.  Je libo First Republic sour? Ochutná-

te a přenesete se do roku 1918, chutná totiž jako 

tenkrát.

Těšíme se na Vás v Návštěvnickém centru.

Návštěvnické centrum Nový Jičín

Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín

+420 556 768 288
+420 735 704 070

www.mestoklobouku.cz
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PROŽIJTE DEN V NOVÉM JIČÍNĚ
Nový Jičín, město ležící v severovýchodní 
části České republiky, v malebné kotlině na 
jižním okraji Moravské brány má za sebou 
mnohé úspěchy, stejně jako pády. Složitý 
osud byl však pro něj připraven i za první 

republiky. Těžké to měl především židovský a český lid, který 
ve 20. letech minulého století tvořil pouze 30 % obyvatel města. 

17TIP NA VÝLET



ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2018

Historie zámku je spojena s biskupstvím v polské 

Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlast-

nilo od roku 1348.  Prohlídkové trasy vás provedou 

reprezentačními místnostmi s výstavou sbírky dý-

mek, jedné z největších v České republice a hospo-

dářským zázemím zámku. Technicko-uměleckou 

raritou je unikátní dochované plynové osvětlení 

interiérů i hlavního nádvoří zámku.

Jeho historie započala snad již v 2. polovině 13. 

století, kdy byl postaven na strategicky výhodném 

místě nad javornickým sídlištěm hrad. První písem-

ná zmínka o hradu Javorník pochází z roku 1307 

a objekt je v té době majetkem svidnických knížat. 

Nyní je ve správě Národního památkového ústavu, 

ú.p.s v Kroměříži. Od 1. ledna 2002 je objekt zapsán 

do seznamu národních kulturních památek.

Zámek jsme navštívili jedno nedělní horké odpoled-

ne a navštívili jsme okruh s hospodářským zázemím 

(zámecká kuchyně, byt správce, jídelna pro sloužící, 

koupelna), které často bývá při prohlídkách pamá-

tek návštěvníkům skryto.  Také výklad paní průvod-

kyně byl i pro děti velmi zajímavý a poučný. Pro dět-

ské návštěvníky zde mají i prohlídku v pohádkových 

kostýmech. Rádi bychom si určitě prohlédli i sbírku 

dýmek a kuřáckých potřeb, která má na 1200 expo-

nátů. Proto se na zámek časem rádi vrátíme. 

JAVORNÍK – ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH
V samém horním rohu jesenických hor na skalnatém kopci nad 
městem Javorník se vypíná krásný, ale často turisty opomíjený 
zámek. Tvoří přirozenou dominantu Javorníku i celé rovině 
v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy.
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Do centra od jeho otevření před třemi roky zavítalo 

už víc než 800 tisíc návštěvníků. Nevšední zážitky si 

odtud odnese opravdu každý. Přesvědčte se.

Protože je nabídka VIDA! science centra opravdu 

široká, máme pro vás několik tipů.

TIP pro malé i velké vědátory 
Science show
Je možné prostrčit ruku skrz blesk? Roztančit zvu-

kem plameny? Zapálit oheň kostkou ledu? Na tyto 

otázky dostanete odpověď během představení se 

zábavnými pokusy, které jsou v ceně vstupenky a 

konají se několikrát během dne v Divadle vědy. 

TIP pro vyznavače adrenalinu
Vyzkoušejte jízdu na kole po laně šest metrů nad 

zemí, trénink pilotů stíhaček nebo jízdu po tobogá-

nu. 

TIP pro nejmenší
Dětské science centrum
Část expozice je věnovaná dětem od 2 do 6 let. Kro-

mě kuličkového ráje tu na ně čeká archeologické 

pískoviště, mluvící auto, dopravní hřiště nebo kulič-

kový závod. Velmi oblíbené jsou i exponáty s vodou. 

Pokud se děti namočí, hravě je osušíte u exponátu 

dětská sušička.

TIP pro dobrodruhy
Pevnost VIDArd – hra 
o poklad plná úkolů 
Chcete ve VIDA! objevit věci, 

které zůstávají běžnému ná-

vštěvníkovi skryté? Pak si 

na pokladně kupte startovní 

balíček ke hře Pevnost VIDArd a vydejte se do expo-

zice řešit úkoly a hádanky. Na úspěšné čeká poklad. 

Ke hře je zapotřebí chytrý telefon. 

VIDA! ZÁŽITEK PRO KAŽDÉHO
V zábavním vědeckém parku VIDA! můžete strávit nevšední 
rodinný den, první rande nebo nezapomenutelnou party. Záleží 
jen na vás, jestli chcete objevovat svět, navštívit představení s 
pokusy, zhlédnout napínavý film, zahrát si hru o poklad nebo 
si vlastníma rukama něco vyrobit. 

TIM V BRNĚ

VIDA! science centrum

Křížkovského 12, Brno
 +420 515 201 000
 info@vida.cz
 facebook.com/vidabrno
www.vida.cz
Otevřeno denně
Zábavní vědecký park VIDA! provozuje Moravian 
Science Centre Brno, příspěvková organizace Jiho-
moravského kraje.
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Neplatí to ale zcela obecně, protože naštěstí existují 

desítky dětských sdružení, díky nimž mohou děti do 

přírody nejen jezdit, ale zažívat v ní dobrodružství, 

ať už při víkendových akcích nebo v létě na táboře. 

Příkladem může být Junák – český skaut, Pionýr, 

Asociace turistických oddílů mládeže, DUHA, Mladí 

ochránci přírody nebo na mládež zaměřené Hnutí 

Brontosaurus. Sdružení a oddíly se zaměřením na 

pobyt v přírodě lze najít po celé republice a člen-

ství v nich bývá pro děti velkým přínosem do života 

– nejen kvůli tomu, že se mnoho aktivit odehrává 

v přírodě, ale i díky sociálním dovednostem, které si 

zde osvojí. 

Pro děti, které do žádného oddílu nechodí, může být 

významnou zkušeností škola v přírodě nebo školní 

výlet. Školní třída je také sociální skupina, byť oproti 

oddílům uměle vytvořená. V neformálním prostředí 

rekreačního střediska i během výletů mají děti, které 

se jinak znají jen ze školních lavic, víc příležitostí se 

vzájemně poznat. 

Pro to, aby škola v přírodě proběhla v pohodě a nebyl 

to stres pro pedagogy, je v první řadě třeba mít kvalit-

ní zázemí. Nabídka vhodného ubytování pro dětské 

skupinové akce je dnes velmi pestrá, přesto je dobré 

věnovat výběru trochu času a dopředu zjišťovat na 

konkrétní ubytovací zařízení reference a také s pro-

vozovatelem dopředu komunikovat. Pečlivější orga-

nizátoři si místo dojedou předem prohlédnout. 

Na portále Borovice.cz se dají ubytování vhodná pro 

školní pobyty najít ve specializovaném katalogu. Uby-

tovací zařízení v katalogu jsou pro dětské pobyty při-

způsobené a nabízejí kromě cenově dostupného uby-

tování a stravování i množství doplňkových služeb 

a programů; dokážou zajistit dopravu, vzdělávací 

o sportovní programy, půjčit sportovní vybavení. 

POJEĎTE SE ŠKOLOU VEN
Školy v přírodě mají u nás dlouhou tradici a jejich smysl je 
v dnešní době stále větší. Důvody jsou nasnadě – řada dětí 
především není zvyklá trávit čas venku a být v přírodě, počítače 
a další technologie jsou pro mnoho z nich větším lákadlem. 

Portál www.Borovice.cz již 20 let poskytuje tipy 
a nápady pro pořádání škol v přírodě a dalších 
dětských akcí. Je zde katalog ubytování vhodného 
pro skupiny, tipy na program a také vyhledávač 
letních táborů. 

19TIM PRO ŠKOLY
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Chata Kamenice

Rekreační areál Pecka

Chata Radost

Penzion Krásná

Penzion Krásná

Penzion U Šikulů v Bolešíně

Penzion Savoy
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oslavme to spolu

www.karvina.cz
INFO: 596 318 620

Na šesti scénách takřka po celém Mikulově bu-

dou znít hudební hvězdy všech žánrů. Program 

v amfiteátru bude patřit domácí skupině Mech, 

účastníkovi populární soutěže Tvoje tvář má 

známý hlas Milanu Peroutkovi a jeho skupině 

Perutě, hřebem pátečního večera bude úžasná 

zpěvačka Aneta Langerová a nespoutaný Di-

vokej Bill. Sobota pak přinese koncerty Adama 

Mišíka, Tony Graves či Vojty Dyka s B-Side Ban-

dem. Historické Náměstí tradičně uvede program 

zaměřený na folklór a lidové soubory. Bavit jistě 

ale bude také skupina Yo Yo Band, stand-up komi-

ci Lukáš Pavlásek nebo Richard Nedvěd, klavírní 

umění Petra Maláska, nestárnoucí rockerka 

Petra Janů a taneční Cirkus Problem. Klidnou 

nedělní pohodu na Náměstí připraví vystoupení 

Lenky Filipové. Kvalitní hudební produkci si pak 

můžete také vychutnat na ulici Alfonse Muchy, 

na nádvoří mikulovského zámku, ve vinařském 

městečku či na ulici České. 

Nepochybně nejpopulárnější je u všech generací 

historický průvod, který připomíná významnou 

pomoc mikulovských těžkooděnců králi Václa-

vu IV. V pátek městem kráčí královská družina 

s vysvobozeným králem a pochodněmi, výpravný 

sobotní průvod už jde i s královnou opět v podání 

šarmantní Chantal Poullain. 

„Víno v hlavní roli“ je již tradičním mottem každého 

Pálavského vinobraní po řadu let. Od moštu přes 

burčák až po fi nální produkt – víno, to vše čeká na 

žíznivé návštěvníky letošního vinobraní. Ukázky 

klasického zpracování hroznů na ručním mlýnku a 

pomocí mechanického lisu opět představí Sedlecká 

vína u Udírenské věže zámku. Národní soutěže vín 

mikulovské podoblasti bude připravena v hlavním 

sále mikulovského zámku a odborníci i laikové bu-

dou moct ochutnat více než pět set vzorků bílých, 

růžových i červených vín. Opět se bude hlasovat v 

soutěži o „Nejlepší burčák“. 

www.palavske-vinobrani.cz

PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ 
VÁS NENECHÁ V KLIDU
Program Pálavského vinobraní vás nenechá vydechnout 
během druhého zářijového víkendu. Je připravena zábava 
pro účastníky všech generací nejenom na několika hudebních 
scénách, ale i na dalších místech v Mikulově, který nabídne 
také moravské víno a nejlepší burčák.

TIM V REGIONECH20
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K Zelenému plesu 
Náročnost: mírně náročný výstup

Trasa: Bílá voda - Rozcestí nad Matliarmi - Roz-

cestí u Šalviovo pramene (1:05 hod) - Kovalčíkova 

poľana (10 min) - Zelené pleso (1:15 hod)

K Zelenému plesu můžete přijít z více výchozích 

bodů: z Tatranských Matliarov, z Tatranské Lom-

nice a z Bílé vody, zastávky SAD. Ta je nejčastějším 

výchozím bodem. Nachází se tu rovněž parkoviště, 

kde můžete zanechat auto. 

Start: Bílá voda 

Cíl: Zelené plesá

Délka trasy: 2:30 hod

Popis trasy: Středně náročná túra k jednomu z nej-

krásnějších ples v Tatrách. Když se rozhodnete pře-

nocovat na Chatě u Zeleného plesa, druhý den si 

můžete naplánovat další hezké túry od Zeleného 

Plesa.

K Zamkovského chatě 
Náročnost: nenáročný výstup

Trasa: Starý Smokovec - Hrebienok (55 min) - 

Rozcestí nad Rainerovou chatou - Rainerova cha-

ta (20 min) - Zamkovského chata (45 min)

Start: Starý Smokovec

Cíl: Zamkovského chata

Délka trasy: 2 hod

Opis: Nenáročná túra s možností občerstvení, 

oddechu a výhledem na krásné vodopády, s volbou 

pokračování asi hodinu na Skalnaté Pleso, nebo 

1:40 hod na Téryho chatu, kde se již náročnost 

túry trošku zvyšuje. 

TIPY NA CYKLOTRASY:
Podtatranská cyklomagistrála 
(65,9 km – mírně náročná, nejdelší trasa) 

Podbanské – Tatranská Lomnica – Ždiar – Lysá 

Poľana

Start: Podbanské

Cíl: Lysá Poľana

Délka: 65,9 km

Popis trasy: Středně těžký celodení výlet. Nejdel-

ší trasa přes celý región, kde jsou táhlá stoupání 

z obce Podbanské až k Štrbskému Plesu a potom 

mírné klesání až po Tatranskou Kotlinu, kde při-

jde opět táhlé stoupání přes obec Ždiar až do Lysej 

Poľany. Po cestě je ale mnoho míst k odpočinku 

a občerstvení. (Samozřejmě cíl cesty si může každý 

určit a zkrátit podle svých sil).

Přes Mokřiny do Tatranské Kotliny 
(13,6 km – nenáročná trasa)

Tatranská Lomnice – Tatranská Kotlina

Start: Tatranská Lomnice

Cíl: Tatranská Kotlina

Délka: 13,6 km

Popis trasy: Oddechová trasa vedená ze začátku po 

prudším stoupání, klesá až po cyklochodník Spiš-

ská Belá – Tatranská Kotlina.

Více informací najdete na:

 www.regiontatry.sk

Ve Vysokých Tatrách najdete 26 vrcholů nad 
2500 metrů, nejvyšším z nich je Gerlachov-
ský štít 2655 m. n. m. Okolí Vysokých Tater 
je jedním z nejkrásnějších a nejnavštěvova-
nějších míst Slovenska. Vysoké Tatry lákají 
v každém ročním období turisty především 

pro své charakteristické skalní vrcholy, ledovcové doliny, 
vodopády a jezera. Pod horskými masívy Vysokých Tater se 
nachází několik turistických středisek, jako například Štrb-
ské Pleso, Starý Smokovec nebo Tatranská Lomnice. 

TURISTIKA 
VE VYSOKÝCH TATRÁCH

| FOTO: Marek Hajkovský
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Ostrov s někdejším názvem Csallóköz, nebo chce-

te–li Zlatá zahrada, obývaly zlatovlasé víly. Mezi lid-

mi o nich kolují různé příběhy, které něžná stvoře-

ní popisují jako dobrosrdečná a veselá. Podle pověr 

se i díky nim, když si rozčesávaly vlasy, dostalo do 

Dunaje zlato. Další z historických označení „Kuk-

kónia“ vzniklo v období vpádu Tatarů. Místní oby-

vatelé napodobovali zvuky žabky červenobřiché 

„kukk–kukk“ a používali ho především při vzájem-

ném varování před nepřítelem.   

Největším bohatstvím je voda 
Žitný ostrov, ačkoliv má nejmenší počet atmo-

sférických srážek na celém území, je obrovskou 

zásobárnou podzemních vod a jednou z nejú-

rodnějších zemědělských oblastí Slovenska. Pod 

povrchem se nachází miliardy metrů krychlo-

vých pitné vody, která je znova doplňována vodou 

prosakující z řek. 

Nepatrný spád s malým sklonem v místech ostro-

va, vzniklý postupným ukládáním malých náno-

sů štěrku, písku a povodňových kalů, je úžas-

ným zdrojem vláhy pro nivní půdy. Lužní půdy 

se vyskytují ve východní polovině Žitného ostro-

va v prostoru Dunajská Streda, Gabčíkovo, Veľký 

Meder, Okoč a Komárno. 

Žitný ostrov je domovem šikovných 
a pracovitých lidí
„Dnešní Kukkonia v sobě ukrývá nejenom kou-

sek historie, ale především změnu a budoucnost. 

V roce 2014 se skupina lidí rozhodla ukázat svě-

tu, jak umí pracovat, hospodařit, co mají doma 

a hlavně ukázat to světu.A tak se zrodilo Občan-

ské sdružení Kukkonia,“ uvedla předsedkyně 

sdružení paní Timea Dóka. „Zahájili jsme projekt 

územního rozvoje Kukkonia s cílem nabídnout 

turistům co nejvíce informací k návštěvě a stejně 

tak najít užitečné informace pro místní obyvate-

le. Kukkonia je značkou prémiových potravinář-

ských produktů. Jsou připraveny zdravým způso-

bem, bez umělých přísad a konzervantů. Značka 

zaručuje kvalitu pro spotřebitele i obchodníky.“ 

 K tomu Ing. Peter Balázs, výkonný ředitel Oblastní 

organizace cestovního ruchu Žitný Ostrov – Csal-

lóköz, doplnil: „Propagujeme region, motivujeme 

turisty k návštěvě, a když už k nám přijedou, aby 

u nás zůstali. Představujeme možnosti výletů, 

zábavy, chutné a zdravé gastronomie. Naším cílem 

je ještě více zkrášlovat prostředí a vytvářet bohat-

ší nabídku výletů a služeb. Máme bohaté portfolio 

možností od termálních lázní po zážitky v aquapar-

cích, na lodičkách, při cykloturistice na cyklotra-

sách. Koordinujeme cyklobus, prezentujeme regi-

on na veletrzích cestovních ruchu, na sociálních 

sítích, včetně facebooku, tiskneme propagační 

materiály. Uspořádali jsme informační press trip, 

fi nancovaný Ministerstvem dopravy a výstavby Slo-

venské republiky. Češi jsou našimi častými hosty. 

Prozatím nejvíce starší generace, ale věříme, že si 

k nám cestu postupně najdou i mladší lidé nebo 

rodiny s dětmi. A aby se vaši čtenáři o našem regio-

nu dověděli, rádi představujeme“. 

Šamorín, nedaleko Bratislavy, je mimořádný svým 

rozlehlým lužným lesoparkem Pomlé s naučným 

chodníkem. Kloubí v sobě environmentální, kul-

turní a estetickou funkci. Dvacet odpočinkových 

laviček svými kovovými štítky vyzdvihuje význam-

né osobnosti města. Vedle římskokatolického kos-

tela je plánována výstavba informačního centra.

www.samorin.sk    

„X–Bionic Sphere jako unikátní multifunkční rez-

ort sportu a odpočinku od roku 2014 nabízí ideál-

ní zázemí pro profesionální sportovce, týmy, nad-

šence, ale i rodiny s dětmi. Komplex patří kvalitou 

a vybavením mezi špičky. Pořádají se tu světové jez-

decké soutěže, v dohledné době mají vzniknou dvě 
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ŽIVOUCÍ A PLODNÝ 
ŽITNÝ OSTROV
Žitný ostrov, maďarsky Csallóköz, je největším říčním 
ostrovem v Evropě. Rozprostírá se od Bratislavy po Komárno. 
Zaujímá plochu cca 1600 km2. Nachází se na jihozápadním 
Slovensku v povodí Dunaje v Podunajské nížině. Ohraničuje 
z jihu koryto Dunaje, ze severu jeho rameno Malý Dunaj, na 
krátkém úseku na východě řeku Váh. 
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nová fotbalová hřiště. Zdejší VIP apartmány navští-

vili osobnosti jako Bill Gates nebo monacký kníže 

Albert,“ představila manažerka Melisa Kubalcová. 

www.xbionicsphere.com

Malkia park vybudovaný ze soukromých fi nanč-

ních zdrojů pro různé druhy týraných nebo nech-

těných zvířat, které by ve volné přírodě nepřežili. 

Je útočištěm pro dožití v důstojně vytvořených pří-

rodních podmínkách. Pracovníci parku šíří osvětu 

o  ohrožených druzích a motivují lidi k lásce ke 

zvířatům,“ uvedla Ing. Andrea Stránská, ředitelka 

parku. www.malkiapark.sk

Fotbalový stadion – v roce 1904 byl v Dunajské 

Stredě založen fotbalový klub FC DAC. Za dobu své 

historie prožili fanoušci mnoho unikátních  a jedi-

nečných zápasů. V současné době je dokončována 

MOL ARÉNA, která je víc než fotbalovým stadionem. 

Může hostit mezinárodní fotbalová reprezentační 

utkání všech věkových kategorií. www.fcdac.sk 

Muzeum Vojenské techniky – představuje slušnou 

škálu vojenských strojů. Je tu vystaven např. tank 

TOPAS, kterým Sovětská armáda obsadila ČSSR 

v roce 1968 při srpnové okupaci. Prohlédnout si 

můžete tank, který hrál v českém fi lmu Tankový 

prapor. Muzeum poctil svojí návštěvou bývalý pilot 

zde vystaveného letounu MIG 21.

Slovakia Ring v Orechovej Potoni je profesionálně 

vybavený motoristický areál. Je unikátním místem 

jehož součástí je první národní auto–motodrom 

disponující homologací Mezinárodní automobilové 

federace (FIA) a Mezinárodní motocyklové federace 

(FIM). www.slovakiaring.sk

Gabčíkovo a mimořádné vodní dílo – Místo u tzv. 

„osedlaného Dunaje“ – známého vodního díla, 

pojmenované po Josefu Gabčíkovi, válečném hrdi-

novi, který spáchal atentát na říšského protektora 

Heidricha, získalo svůj statut města v roce 2016. 

Zdejší gigantická stavba zabraňuje povodním 

a reguluje vodní tok. Po předběžné dohodě je mož-

né si technické dílo prohlédnout. Milovníkům cyk-

loturistiky doporučujeme téměř stokilometrovou 

cyklotrasu vedoucí po obou březích Dunaje.

www.gabcikovo.sk

Vynikající kuchyně - ochutnejte! Žitný ostrov je 

místem gurmánů. Široká paleta restaurací nabí-

zí kulinářské speciality i tradiční kuchyni. Např.: 

Villa Rosa – restaurace se šéfkuchařem Imre Bin-

dicsem vítězem televizní soutěže „Vojna kuchárov“. 

Restaurace v zámku Hotel Amade Chateau z roku 

1904, dnes pětihvězdičkovém hotelu, postavená 

Mátyásom Pfeiferom, majitelem pozemku a továr-

ny. Nevelký penzion rodinného typu s restaurací 

Corvin překvapí vynikajícím menu šéfkuchaře 

Františka Poláka.  

www.villarosa.sk, www.hotelamade.sk,

www.corvinrestaurant.sk  

Léčivé koupání – Mezi nejoblíbenější a nejnav-

štěvovanější celoroční rekreační střediska patří 

Thermalpark v Dunajské Stredě a Velký Meder  

– s koupalištěm Termál Corvinus. Na obrovských 

plochách se nachází interiérové a exteriérové bazé-

ny s termální léčivou vodou. „Krytá wellness centra, 

saunové světy, ochlazovací bazénky, masáže, sklu-

zavky a tobogány. Místa turismu, sportu, relaxace 

a odpočinku. Pro každého!“ Pozval jednatel Termá-

lu Corvinus a zastupitel Velkého Mederu pan Viliam 

Görföl. www.thermalpark.sk, www.velkymeder.sk, 

www.corvinus.sk

Aplikace pro chytré telefony
Občanské sdružení Kukkónia se snaží o zachová-

ní historických, přírodních a kulturních hodnot, 

rozvoj sportovních zařízení a zlepšení kvality živo-

ta obyvatel, vytvořením přirozeného a čistého pro-

středí. Probíhá tu výsadba stromů, keřů, rostlin. 

Jsou oživovány tradice povolání jako lov, rybolov, 

rýžování zlata, ale i řemesel – řezbářství, výšivky, 

tkaní a starých zemědělských prací jako setí, mlá-

cení, sklizeň. Díky plánovanému rozvoji a aktivi-

tám přispívá k rozvoji a rozvoji cestovního ruchu 

v regionu. 

Vyzkoušet můžete cyklostezky, výlety lodí, brus-

lení, pěší turistiku, wellness, termální lázně, ven-

kovskou turistiku. V bezplatné mobilní aplikaci 

Kukkonia App najdete mnoho doporučených zají-

mavých cyklotras.

www.ostrovzitny.sk

www.kukkonia.sk
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Vinobraní se dnes pořádá nejčastěji v září, někdy 

také v říjnu, při sklizni révy vinné. Akce je vždy spo-

jená s bohatým kulturním programem a dobrým 

jídlem. Vše ale spojuje a hlavní slovo tady má víno. 

Těšit se můžete nejen na nejlepší moravská a česká 

vína, ale především také na burčák, který k této slav-

nosti neodmyslitelně patří a nenajdete ho v takové 

míře nikde jinde ve světě. Jedná se o částečně zkva-

šený mošt z vinných hroznů, který vzniká několik 

dní po začátku kvašení, a proto je to čistě sezónní 

produkt. 

Vinobraní se konají takřka v každé vinařské obci 

a vesnici. Každé vinobraní je trochu jiné a něčím 

zvláštní. Na Moravě patří jednoznačně mezi nejzná-

mější vinobraní Pálavské v Mikulově a Historické 

ve Znojmě. Jedná se zároveň o největší a nejvíce 

KAM VYRAZIT 
NA VINOBRANÍ?
Pokud hledáte měsíc v roce, který je vínu nejvíce nakloněný, 
tak je to jednoznačně září. A jeden z hlavních důvodů, proč 
tomu tak je, že se v tomto měsíci nejčastěji koná největší 
a nejoblíbenější vinařský svátek – vinobraní. Víno a burčák 
teče proudem, všude se zpívá, tancuje, podávají se různé 
dobroty a panuje dobrá nálada až do večerních hodin. Pokud 
jste na vinobraní ještě nikdy nebyli, tak byste to měli rychle 
napravit, protože zážitek je to opravdu jedinečný. A příležitostí 
máte opravdu hodně, stačí si jen vybrat. 
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Burčákové slavnosti Hustopeče

Znojemské historické vinobraní
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navštěvovaná vinobraní v republice. Každý rok si do 

Mikulova i do Znojma najde cestu několik desítek 

tisíc lidí nejenom z České republiky, ale stále více i 

ze zahraničí. Obvykle se konají dva víkendy po sobě, 

takže opravdoví fajnšmekři a velcí milovníci vína 

zvládnou v jeden rok navštívit obě tyto proslulé vi-

nařské slavnosti. Obě vinobraní jsou specifická a 

mají něco zvláštního. V prvé řadě je to samozřejmě 

víno, které se liší vinařskou podoblastí. Na obou 

akcích ale nechybí bohatý kulturní program. Vystu-

pují zde známé tuzemské hudební kapely, městem 

prochází historické průvody a konají se rytířské 

turnaje, hraje se divadlo, na náměstích jsou trhy a 

mnohá další lákadla, která vám zpříjemní strávené 

chvíle. Nechybí samozřejmě ani nejrůznější vybrané 

pokrmy a pochutiny, protože jídlo k vínu bezesporu 

patří. Pokud byste raději dali na Moravě přednost 

menšímu vinobraní, kde není tolik lidí a vše je ve 

větším v poklidu, určitě je kam vyrazit. Určitě stojí za 

to jet na vinobraní do Velkých Pavlovic i Bílovic, do 

Valtic nebo krásné Lednice. Ani zde nebudete ochu-

zeni o jedinečný zážitek a výborná vína.

Vinobraní ale dnes již není výsadou pouze Moravy. 

Víno a vinařství se stále rozvíjí a získává si na oblibě 

i v Čechách. Pokud je pro vás Morava daleko máte 

několik možností i zde. Největším je jednoznačně 

Mělnické vinobraní, které může směle konkurovat 

i tradičním moravským. Za návštěvu také určitě 

stojí vinobraní na Karlštejně, které patří sice mezi 

menší, ale rozhodně ne chudší ani na víno ani na 

kulturní program. A pokud se vám to stále zdá dale-

ko, tak můžete zůstat v Praze a stejně se o vinobraní 

neochudíte. Koná se dokonce hned na několika mís-

tech, takže máte opět na vybranou. Ať už si vyberete 

vinobraní v Tróji, na Pražském hradě, na Grébovce 

nebo třeba v Edenu, určitě neuděláte chybu. 

Více informací o vinobraní a našich vínech najdete na: 

www.wineofczechrepublic.cz

2. 9. Zarážání hory a šardické vinobraní

7.–9. 9. Pálavské vinobraní

7. 9. Vinobraní v Edenu (Praha)

8. 9. Hornobojanovské vinobraní

8. 9. Roudnické vinobraní

8. 9. Trojské vinobraní

8. 9. Strážnické vinobraní

8. 9. Vinobraní na Kuksu

14.–16. 9. Mělnické vinobraní

14.–16. 9. Znojemské historické vinobraní

14.–15. 9. Bzenecké krojované vinobraní

14.–15. 9. Velkopavlovické vinobraní

15. 9. Dunajovické vinobraní

15. 9. Kunětické vinobraní

15. 9.   Tradiční krojované vinobraní pod 
Nechory

22. 9.  Retro vinobraní a Mistrovství ve 
sběru hroznů (Valtice)

29.–30. 9. XXII. Karlštejnské vinobraní

29. 9. Sedlecké vinobraní

27. 10. Vrbovecké vinobraní

KDY A KAM NA VINOBRANÍ?

Dominika Uhrová
Omnimedia, s.r.o.

 +420 774 530 255
 d.uhrova@omnimedia.cz
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Valtické vinobraní Mělnické vinobraní

Valtické vinobraní

Karlštejnské vinobraní

Pálavské vinobraní
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Většinou příliš nevoní – taky se k burčáku na roz-

díl od vína nečichá – vyniká tento unikátní nápoj 

osvěžující sladkou chutí. Obsahuje vyvážený ob-

sah alkoholu, cukrů a kyselin. Jedná se o téměř 

výhradně českou specialitu. Další burčák bychom 

našli pouze v několika oblastech Slovenska a Ra-

kouska. 

Tradiční slavnosti sklizně vinné révy se v České 

republice těší velké oblibě. Ve všech větších měs-

tech s vinařskou tradicí se každoroční vinobraní 

řadí mezi kulturní události, muzikou, slavnostmi 

pod širým nebem i s oslavami ve sklípcích. Vedle 

degustací vína a burčáku nabízejí vinobraní ob-

vykle bohatý doprovodný program, na který při-

jíždějí návštěvníci i ze vzdálených oblastí. Oslavy 

sklizně se v českých zemích masově rozšířily až 

v poválečném období. Dříve to byla zábava jen pro 

velmi majetné občany. Dnes jsou vinobraní maso-

vou událostí a poveselit se můžete v každém větším 

městě, které je známé svou produkcí vína. Sklizeň 

prvních hroznů připadá na konec srpna a první 

týdny v září – pak mohou vinobraní vypuknout. 

Jednotlivá vinařství nabízejí na těchto slavnostech 

k ochutnání vína, která si získala v minulých letech 

velkou oblibu a věhlas, ale také méně známé druhy 

a skutečné speciality.

Mezi vyhlášená vinobraní s nezaměnitelnou atmo-

sférou, která každoročně navštěvují tisíce lidí, patří 

historické vinobraní ve Znojmě či Pálavské vino-

braní v Mikulově. Návštěvníci se vedle kulinář-

ských lahůdek a dobrého vína mohou těšit z roz-

manitého doprovodného programu. Ten obvykle 

zahrnuje tradiční folklorní vystoupení, koncerty 

oblíbených českých kapel i soutěže a atrakce pro 

děti. V mikulovském zámku se pravidelně během 

vinobraní koná také mistrovství České republiky 

v rozeznávání vůní ve víně.

Vybrali jsme pro vás podzimní zajímavý recept, kde 

můžete nejen uplatnit ovoce ze zahrádky, ale vybrat 

i vhodné červené víno.  

Kachna je velmi oblíbené slavnostní jídlo, hodí se 

výborně ke slavnostním příležitostem a rodinným 

oslavám. Servírovanou s ovocnou omáčkou a jem-

ným karlovarským knedlíkem ji ocení nejen vaši 

hosté. Nechte si také poradit od vinařů, které víno 

by se nejlépe hodilo k takové výtečné krmi. Tato 

úprava kachny je specialitou ze západních Čech.

K BURČÁKU SE NEČICHÁ
K zvláštnostem vinobraní patří v Česku takzvaný burčák. 
Jedná se o částečně zkvašený hroznový mošt, jenž vzniká 
v prvním až druhém týdnu kvašení jako meziprodukt při 
výrobě vína. 

• 1 pěkná kachnička
• sůl, kmín, 2 lžíce medu
• 1 jablko, 1 pomeranč, hrst rozinek

ZÁZVOROVÉ ZELÍ
• 1/2 hlávky bílého zelí
• 1 cibule, 1 jablko
• čerstvý zázvor
• 125 g másla
• bílé víno
• sůl

JEMNÉ KARLOVARSKÉ KNEDLÍKY
• 1 kg světlého pečiva
• 4 vejce
• 50 g másla
• 250–300 ml smetany na vaření
• 2 hrsti petrželky kudrnky, muškátový květ
• sůl, máslo na pomazání

Kachnu posolíme, pokmínujeme, potřeme me-
dem. Pečeme na ovoci s rozinkami. Z výpeku 
připravíme šťávu.zázvorové zelíZelí nakrájíme 
na nudličky, cibuli a zázvor na kostičky. Na rozpá-
leném másle vše orestujeme, podlijeme vínem 
a podusíme do změknutí. Na závěr k zelí na-
strouháme k zahuštění jablko a dochutíme solí.
jemné karlovarské knedlíkySuché světlé pečivo 
nakrájíme na malé kostičky, zalijeme smetanou, 
přidáme rozpuštěné máslo, žloutky, nasekanou 
petrželku kudrnku, ochutíme solí a muškátovým 
květem a promícháme. Na závěr zlehka vmíchá-
me ušlehaný sníh z bílků. Balíme do fólie a vaří-
me v páře 15 - 20 minut dle velikosti.
Menu připravíme za 2-3 hodiny, pro 4-5 osob.

KACHNA PEČENÁ NA OVOCI 
SE ZÁZVOROVÝM ZELÍM 
A KARLOVARSKÝM KNEDLÍKEM 
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Hrad Kašperk
Náš nejvýše položený hrad Kašperk je plný skřítků.

Na rozvalinách hradu Kašperku se zdržoval, dáv-

no tomu, dřevorubec se svou ženou. Jednoho dne 

jim sedlák, kterému lesy patřily, nařídil, aby káce-

li stromy na příkrém svahu, padající strom tam 

ženu zabil. Muž zůstal sám a vedlo se mu špatně, 

naříkal často na svou samotu i na bídu. Když zase 

jednou ráno šel do lesa, nalezl na cestě poražený 

strom, osekaný a odvětvený tak čistě, že by to sám 

neudělal líp. Dal se do práce a kmen rozřezal a roz-

sekal. Tak to šlo každý den. Jednou v noci ho pro-

budil hlásek: „Podívej se, kde máš pilu!“ Muž vstal, 

- pila byla pryč, ale ráno visela na svém místě. Hlá-

sek ho vzbudil znova: „Vstávej a hledej pilu v lese!“ 

Tak vstal, sebral lucernu a šel do lesa na místo, kde 

pracoval. Spatřil množství světýlek a slyšel skřípá-

ní pily. Přišel blíže a uviděl, že jsou to samí skřít-

kové. Strom byl už do poloviny naříznutý. Jak mu-

žíčkové dřevorubce uviděli, zmizeli v lese. Poslední 

volal: „Podřízni strom úplně, bude to tvé štěstí!“ 

Dřevař počkal do úsvitu, udělal, co skřítek řekl, ale 

nic nenašel. Posbíral alespoň pár suchých větví, že 

si uvaří k obědu polívku. Když je doma rozlámal 

a chtěl vložit do kamen, držel v ruce samé zlato.

www.kasperk.cz

Opičí daň z hradu Rábí 
Podle tradované pověsti byl Rabský majitel Půta II. 

velký cestovatel. Z jedné výpravy si dovezl cvičenou 

opičku. Ta se mu však zaběhla a potulovala se po 

okolí. Místní sedláci se domnívali, že je to ďábel, za-

hnali zvířátko na strom a házeli po něm kamení tak 

dlouho, až ubohá opička padla mrtvá k zemi. Sed-

láci nesli svému pánu vítězně ukázat přemoženého 

„ďábla“, ale vytoužené odměny se nedočkali. Místo 

toho jim rozzezlený Půta II. předepsal tzv. opičí daň.

www.hrad-rabi.eu

Vítkův hrádek
Vítkův hrádek romantická zřícenina na Svatém To-

máši, přesněji jeho vrcholu nad Lipnem na hranici 

s Rakouskem. Pověstí vztahující se k hradu Vítkův 

hrádek je pověst o kvílejícím a sténajícím přízraku. 

Zoufalé strašidlo obcházející Vítkův hrádek bývalo 

za svého života bohabojným a poctivým knězem, 

který však krutě zhřešil. Svedl mladou ženu, která 

u něj hledala duchovní útěchu. Byla tak krásná, že 

kněz ztratil hlavu a zapomněl na slib celibátu. Krutě 

tak uškodil jí i sobě. Žena u vědomí, že všichni muži 

jsou stejní, již nehledala cestu ke spáse, ale prožila 

zbytek života prostopášně. Když umírala, proklela 

původce svého pádu. Protože se ze svého skutku ne-

kál a ze svého hříchu nevyzpovídal, kletba zabrala.

Od té doby musí stále bloudit kolem Svatého Tomá-

še a zříceniny Vítkův hrádek jako strašidlo, jemuž 

není pomoci.

Cesta na vrchol k hradu Vítkův hrádek vede krás-

ným šumavským lesem, do výšky 1053 m. Přejedete 

přívozem z nedalekého Frymburku na protilehlou 

Frýdavu a odtud je k vrcholu Vítkův kámen asi 6 

km. Na jeho odvrácené straně leží ve výšce 970 m 

malá osada Svatý Tomáš. V okolí je hezká krajina s 

množstvím chráněných rostlin, i zvěře-  srnčí a jele-

ní i rys a los. Za pěkného počasí je vidět překrásné 

panorama Alp. Vítkův hrádek má otevřeno občerst-

vení s posezením. Ve Svatém Tomáši pak stojí stylo-

vá hospůdka.

www.vitkuv-hradek.mysteria.cz

POVĚSTI Z HRADŮ A ZÁMKŮ 
ŠUMAVY
Jako všechny hrady, i ty šumavské v sobě skrývají různé 
pověsti, některé jsou k zamyšlení, u jiných se možná budete 
i trochu bát. Bojíte se rádi? 

28. 9. Historie všemi smysly 
Dobová hudba, ukázka výroby keramiky, vypalování ve 
středověké peci, výroba kachlů, přeslen a další dopro-
vodné aktivity pro malé i velké.

Výstava v konírně na velkém nádvoří – Milan 
Bauer
V hradní konírně představuje výběr ze svých prací Milan 
Bauer. Grafi cké listy tohoto výtvarníka vás okouzlí a vy 
vstoupíte do magického světa, který svou atmosférou 
připomíná staré, dobré, poklidné časy.

Vítkův hrádek – otevírací hodiny pro veřejnost:
PO–PÁ 10–16.00, SO, NE, SVÁTKY 10–18.00

PROGRAM • AKCE

PROGRAM • AKCE

Kašperk

Rábí

Vítkův hrádek
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Vláček začal jezdit z Železné Rudy a Špičáku od 

poloviny července. Lokomotiva se dvěma vagónky 

vyjíždí ráno ze Železné Rudy, pokračuje přes Bel-

veder, a Špičácké sedlo k Čertovu jezeru.  Kapacita 

vláčku Šumaváčku je šedesát míst, další dvě místa 

jsou vyhrazena pro vozíčkáře. V letní sezóně vláček 

jezdí každý den kromě pondělí. Přesný jízdní řád 

a ceny jízdného lidé naleznou na webu železnorud-

ského informačního centra. Vláček využivají senio-

ři, rodiny s dětmi a vozíčkáři.

Projekt stál Železnou Rudu pět miliónů korun. Po-

lovinu částky pokryla dotace z MMR a pomohl také 

Plzeňský kraj. Pokud zájem návštěvníků potrvá, lze 

vláček v dalších letech rozšířit také na další trasy.

www.itcruda.net

Nabízíme vám: 

PRODLOUŽENÝ LÁZEŇSKÝ VÍKEND
–  POBYT NA 3 NOCI
Nástupní den: bez omezení

·  3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v anglic-

kém stylu, typu Standard / Superior

·  3x snídaně servírovaná formou bohatých švéd-

ských stolů ve snídaňové restauraci (za příznivé-

ho počasí možnost snídaně na letní terase umís-

těné přímo v hotelovém parku)

·  3x večeře o třech chodech ve stylové hotelové re-

stauraci

·  1x Breussova masáž páteře

·  1x Aromamasáž zad a šíje

·  1x Perličková koupel s bylinnými měšci - výběr 

z 5 druhů směsí  + suchý zábal

·  2x Priessnitzova koupel nohou s akupresurou  

·  2x 1 hodina speleoterapie s relaxací v atraktivní 

hotelové jeskyni -  

·  pitná kúra - borůvkový čaj jako součást procedur

·  volný vstup do relaxačního bazénu s „hvězdnou 

oblohou“ a relaxačních prostor s příjemnou hud-

bou - denně od 7:00 - 21:30 hod.

·  koupací plášť a domácí obuv během celého poby-

tu k dispozici na Vašem pokoji

·  využití hotelového energetického a meditačního 

parku s lehátky

·  barevná publikace Šumavské bylinné lázně

·  střežené hotelové parkoviště

Cena balíčku v termínech 

2.2.–25. 3.2018 a 1. 10.– 2. 12. 2018:

Pokoj typu Standard: 5.770 Kč / osoba

Pokoj typu Superior: 6.070 Kč / osoba

Cena balíčku v termínu 27. 4.–30. 9.2018:

Pokoj typu Standard: 6.370 Kč / osoba

Pokoj typu Superior: 6.670 Kč / osoba

V případě zájmu si během pobytu můžete 

dokoupit další lázeňské procedury.

LÁZEŇSKÁ SEZÓNA 
V ŠUMAVSKÝCH LÁZNÍCH
I NA PODZIM BĚŽÍ NAPLNO
Letní dny sice již skončily, ale teplota je pořád příznivá a tak 
velmi vhodná k relaxaci v lázních i procházkách po šumavské 
přírodě.

Parkhotel - Šumavské bylinné lázně 

Náměstí 4, 34 192 Kašperské Hory 
 +420 376 582 592 
 recepce@parkhotel-sumava.cz

www.sumavskelazne.cz
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NA ČERNÉ JEZERO
JEZDÍ VLÁČEK
Novou atrakci pro turisty připravila šumavská 
Železná Ruda. K Černému jezeru se  můžete vypravit 

speciálním vláčkem, který vyjíždí ze Železné Rudy. O novinku 
je podle starosty města Michala Šnebergra obrovský zájem.
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Zdejší skla ve stylu secese a moderny vynikala kva-

litou designu a dokonalým technickým provedením.  

Na trzích se starožitnostmi je tím nejvyhledávaněj-

ším. Díky rakouskému sběrateli, který svoji sbírku 

dlouhodobě do Klatov zapůjčil, mají od roku 2014 

obyvatelé i návštěvníci Klatov možnost zhlédnout 

v Pavilonu skla jednu z největších a nejcennějších 

evropských sbírek skla Lötz. Více než 800 kusů 

šumavského skla vás uchvátí svou krásou  

Pavilon skla
Výstavní pavilon, ve kterém je sbírka umístěna 

– v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše byl postaven 

pro výstavy klatovských karafi átů. V 80. letech byl 

pavilon rekonstruován, ale sloužil jen jako depozitář 

muzea.  V roce 2012 se podařilo Městu Klatovy získat 

pavilon zpět a začít s jeho revitalizací. Na jaře 2013 

vypsalo město Klatovy architektonickou soutěž na 

úpravu pavilonu a v ní zvítězil projekt studia Ateliér 

25, projekt zaujal jednoduchou nápaditostí řešení 

i koncepcí prostoru jako zóny klidu a světla.   

Sbírka se stále rozrůstá. Momentálně je zde  820 

kusů skla Lötz ve stálé expozici, a pavilon skla tak 

představuje největší veřejně vystavenou sbírku 

lötzovského skla na světě. Mezi novými přírůstky je i 

zdobený talíř, který je největším předmětem v expo-

zici.   Kvůli Lötzovi dnes do Klatov jezdí turisté z Aus-

trálie, Ameriky nebo Francie. V loňském roce prosto-

ry navštívilo téměř 10 tisíc lidí. Ty neláká jen sklo, 

ale i architektura pavilonu, který již dostal  několik 

architektonických cen. Pravidelně se zde také pořá-

dají různé workshopy a akce, v doprovodných výsta-

vách jsou výrobky sklářských škol.

Otevírací doba

červen–září: denně 10.00–17.00

říjen–květen: denně 11.00–16.30

Zavřeno: 24.-26. prosince, 1. ledna 

Předem ohlášené skupiny mají možnost po doho-

dě prohlídky i mimo uvedenou otevírací dobu.

 

LÖTZ – SKLO ZE ŠUMAVY 
NAJDETE V PAVILONU SKLA
V šumavském údolí poblíž Kašperských Hor 
pracovala do poloviny 20. století sklárna, která 

patřila k naprosté světové špičce. 

www.klatovy.cz

BAVORSKÁ ŠUMAVA
Nedotčená příroda, která se může vyvíjet podle svých vlastních 
zákonů,  to je příroda v národním Parku Bavorský les.

 Věrni mottu „nechat přírodu být přírodou“, zvířata a 

rostliny se mohou svobodně rozvíjet v současné době 

na 68 procentech  z celkové plochy.  První národní 

Park Německa, který fascinuje svojí velikostí 24.250 

hektarů, což odpovídá zhruba polovině Prahy, přiví-

tá každoročně 1,3 milionu návštěvníků.  A spolu se 

sousedním národním parkem Šumava představu-

je oblast největší souvislou lesní plochu ve Střední 

Evropě. V národním parku Bavorský les je pro ná-

vštěvníky připraveno asi 350 kilometrů značených 

turistických stezek a dobře značených 210 km cykli-

stických tras. Aby citlivý ekosystém s mnoha vzácný-

mi živočichy a rostlinami nebyl narušen znamená, 

že pěší turisté i cyklisté, musí zůstat na značených 

stezkách. Pro návštěvníky jsou také zřízena 2 infor-

mační centra, velké prostory pro pozorování zvířat, 

lesní hřiště nebo horské chaty. Objevovat je v národ-

ním parku tedy stále co! 

Vydejte se na výlet do zvířecího parku v údolí Lud-

wigsthal (národní park centrum Falkenstein). Aby-

chom lépe porozuměli přírodě, v centru Falken-

stein s fantastickým výhledem prosklenou stěnou,  

může být příroda zkoumána aktivně. Ať už je to my-

stická cesta milosti, kterou simulují korunové špič-

ky 300 let starého buku, nebo fascinující 3D-divo-

ká příroda,  zajímavé fi lmy o přírodě. Zejména ti 

nejmenší návštěvníci si přijdou plně na své. Mo-

hou zde spatřit  rysa, divoké koně, vlky, a voly, stej-

ně jako kamenné jeskyně, kde se můžete podívat až 

do prehistorické doby. 

Národní park– centrum Lusen
V národním parku je domovem více než 7000 zví-

řat. V rozsáhlém areálu národního parku můžete 

ale plaché zvířecí obyvatele potkat jen zřídka, a pro-

to zde vzniklo zvířecí centrum, kde se můžete poho-

dlně se zvířecími obyvateli seznámit. Na 40 druhů 

malých divokých koček, tetřev hlušec,  ryby, vydra 

nebo pyšný sob jsou tady doma. Tady můžete za-

čít svůj výlet beze všeho spěchu, po bezbariérové 

cestě. Návštěvníci mohou prozkoumat i například 

dům Hanse Eisenmanna i s jeho interiérem. Veške-

rá nabídka v českém jazyce je návštěvníkům k 

dispozici.
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Počasí se nám velice vydařilo, viditelnost nádherná, 

nic nám nebránilo pustit se na objevnou výpravu. 

Náš výlet jsme začali návštěvou Českého Krumlova, 

jen půl hodinky vzdáleného od Lipenské přehrady. 

Přijeli jsme kolem 8 hodiny, parkoviště zatím téměř 

zela prázdnotou a turisté se teprve začali pohybo-

vat po městě, takže jsme si procházku mohli krás-

ně užít a nikde se netlačit. Dali jsme si výbornou 

kávičku se zmrzlinovým pohárem, prošli zajíma-

vé obchůdky a nakonec jsme zavítali do Klášterů 

Krumlov, kde jsme si prohlédli jednotlivé řemeslné 

dílničky, kde si můžete vyzkoušet výrobu kovář-

skou, kožedělnou, keramickou i upečete třeba 

výborný koláč. Neplatíte tady běžnými penězi, ale 

na pokladně dostanete groše,(1 v hodnotě 10 korun) 

a za výrobky či služby jimi řemeslníkům zaplatíte. 

Neodolali jsme a na nádvoří udělali nějaký košt 

koláčů a zelných placek. Byla to dobrota. Vyzvedli 

jsme auto (mimochodem, parkovišť je tady i hod-

ně soukromých, kde můžete zaparkovat za 100/ 

den), naše další zastávka bylo městečko Frymburk. 

Ve Frymburku panoval čilý ruch, v restauracích 

pod pergolami bylo téměř plno, z městečka můžete 

také 3x denně vyrazit na plavbu po Lipně. My jsme 

bohužel dorazili pozdě, parníček už mizel v dáli. 

Dali jsme si oběd v hotelu Maxant a vyrazili jsme na 

Stezku v korunách stromů. Velké parkoviště před 

lanovkou bylo téměř plné, ale místo se přece našlo. 

Pak už jen zakoupit vstupenku na lanovku a stez-

ku a jsme připraveni na nový zážitek. Lanovka jede 

pěkně pomalu a občas i zastaví, to když vystupují 

rodiče s menšími dětmi, popř. kočárek a tak máte 

dostatek času se rozhlížet po krásné krajině kolem. 

Na horním konci jsme vystoupili hned u občerst-

vení, které bylo také obležené a už jsme se hrnuli 

vzhůru. Stoupali jsme od korun menších stromů 

až do 30 m výšky, kde jsou už stromy 100 let sta-

ré, výhledy na všechny světové strany s pohledem 

na jezero nás odměnily za cestu vzhůru. Na cestu 

zpět můžete využít skluzavku – tubus, kde dosta-

nete „kouzelný kobereček“, trochu si zaječíte a už 

jste v pořádku dole. Skluzavka se ale platí zvlášť, 

pokud si ale zakoupíte místní Lipno kartu, máte 

skluzavku již v ceně. Trochu času jsme ještě strávi-

li u koloběžek, tento nápad nám přišel velmi atrak-

tivní, ale zájem byl velký a tak jsme si jízdu nako-

nec nechali jako zajímavý tip pro příští výlet.Kro-

mě Stezky na Lipně ale najdete množství dalších 

atrakcí, takže nakonec budete mít co dělat, abyste 

je s dětmi všechny vyzkoušeli. Tady vám někte-

ré představujeme, vše je poblíž hlavní cesty nebo 

lanovky, takže se nebojte, že byste měli problém je 

využít.  A kromě těchto atrakcí samozřejmě můžete 

využívat množství turistických stezek i cykloste-

zek, koupat se a opalovat se na místních písečných 

plážích, sbírat borůvky a houby v místních lesích.

Prostě pohádková dovolená se vším všudy, jen počí-

tejte, že vás bude něco stát.                        

 

LANOVÝ PARK NA LIPNĚ 
Lanový park s nádherným výhledem na Lipno 

nabízí přes 500m dobrodružství.  Je pro Vás při-

chystáno několik druhů lanových cest vhodných 

pro dospělé, děti, ale i skupiny, k dispozici jsou 

instruktoři, kteří vám rádi poradí, jak na to.  Pře-

devším zakončovací sjezd „FLY kladkou“ nad hladi-

nou rybníka je opravdovým zážitkem. 

KRÁLOVSTVÍ LESA 
V šumavských lesích vyrostl zcela nový rodinný 

areál Království lesa. V těsné blízkosti Stezky koru-

nami stromů vzniklo další úžasné centrum dětské 

a rodinné zábavy v překrásné šumavské krajině. 

V Království lesa na vás čekají originální lanovky, 

provazové sestavy, stromová městečka, prolézačky, 

houpačky, půvabné domečky pro děti, hrady, kolo-

toče, pískoviště nebo skluzavky.

BOBOVÁNÍ NA LIPNĚ
Bobovat tu lze za každého počasí. 100 m od cent-

rálního parkoviště a už je vidíte: dvě bobové dráhy - 

horskou a korytovou, vzájemně propleteny. Jediné 

místo v ČR, kde najdete obě dráhy pohromadě! Na 

zbrusu nové horské bobové dráze si užijete jízdu 

tak trochu z ptačí perspektivy, zlatým hřebem jsou 

2 zatáčky s téměř 360 stupni. Nová dráha je díky 

bezpečnostním pásům a automatickým brzdám 

vhodnější pro rodiny s dětmi. Původní kilometro-

vou korytovou bobovou dráhu ocení spíše spor-

tovnější jezdci. Rychlost si v obou případech řídíte 

sami pomocí brzdy. Děti od 3 let jezdí s rodiči, od 

8 let mohou samy. 

NA LIPNĚ SE NIKDO NEMŮŽE NUDIT, VAŠE NADŠENÉ 
DĚTI TOHO BUDOU DOKLADEM.
Abychom mohli v redakci sami posoudit, jak fungují služby 
na Lipně, vydali jsme se na průzkum inkognito, jako běžní 
návštěvníci Lipenského areálu.
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NUDA NA LIPNĚ ? 
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Třeboň patří mezi nejoblíbenější prázdninové des-

tinace celé naší republiky a jak jsem měla možnost 

v top sezoně posoudit, návštěvnost už se občas blíží 

k hranici únosnosti. Třeboň vás totiž každý rok 

překvapí něčím novým, a tak je dobré se sem kaž-

dý rok podívat a ty novinky osobně zkontrolovat. 

Proto nabízíme jako tip pro podzimní krásné dny 

návštěvu Třeboně, kdy turistů přece jen ubylo, je 

příjemné procházet se úzkými uličkami, ochutnat 

některou z místních specialit nebo třeba vystou-

pat na věž staré radnice. Odměnou za námahu při 

výstupu vám bude pohled na historické jádro měs-

ta a otevře se vám i překrásný výhled na všechny 

krásy okolí – na Kopeček, na rybník Svět, na Mokrá 

luka a jejich seníky, výhled pak doplňuje například 

král rybníků Rožmberk nebo Dunajovická hora.

Tato 31 m vysoká čtyřboká věž s ochozem, hodina-

mi a cibulovitou střechou, jak ji známe dnes, byla 

v r. 1638 jako součást staré radnice přestavěna 

vlašským mistrem stavitelem Jakubem Corabel-

lem s přispěním samotného císaře Ferdinanda III.

Kromě běžných prohlídek ožívá věž i kulturní-

mi akcemi, příležitostnými výstavami, besedami 

a akcemi pro děti. 

 

GALERIE BUDDHISTICKÉHO UMĚNÍ
Galerie buddhistického umění ve vodárenské věži 

od architekta Kotěry je technickou památkou, umě-

leckou galerií a rozhlednou – tři mimořádná pře-

kvapení a netradiční propojení dvou světů. Věž je 

vysoká 32 metrů a díky své výšce vám nabídne také 

krásné  výhledy do kraje.

Autorem architektonického řešení byl významný 

český architekt Jan Kotěra. Původně se do věže 

voda čerpala z 10 m hluboké studny benzínovým 

čerpadlem a k zásobování města pitnou vodou 

sloužila do roku 1966. Objem vodojemu v horní 

části věže činí 300 m3. Dnes je věž stavební památ-

ka. Od roku 2012 se v rekonstruovaném objektu 

nachází Galerie buddhistického umění se stálou 

expozicí tradičního buddhisticko-lámaistického 

(vadžrájánového) obrazového umění Mongolska, 

Tibetu a Číny. Sbírka byla vytvořena za pomoci 

největšího mongolského kláštera Gandančen-

ling v Ulánbátaru, jediného kláštera v Mongolsku 

fungujícího v období komunistického režimu. 

O rekonstrukci vodárenské věže i o vznik expozice 

se zasloužil RNDr. Milan Klečka. Zároveň v soused-

ním areálu založil Asijské kulturní centrum, které 

realizuje kulturní, vzdělávací, vědecké a společen-

ské programy.

Volně přístupná je „Zahrada soucitu”, meditační 

park se sochou ženského bódhisattvy uzdravení 

a soucitu Kuan-jin a památníkem věnovaným obě-

tem 2. světové války.

Adresa: 

Na Kopečku 319, Třeboň II, 379 01 Třeboň  

DIVADLO J. K. TYLA
Empírové divadlo s nejstarší funkční malovanou 

oponou v zemi a bohatou historií, která vzniku 

divadla předcházela.

Historie divadelnictví v Třeboni začala již v polovi-

ně 16. století hrami na biblické  náměty ve zdejším 

klášteře. Za posledních Rožmberků se provozova-

lo divadlo na zámku. V 18. století ve městě hráli 

kočovné společnosti i ochotníci z řad  měšťanů 

a zámeckých úředníků. Josef Kajetán Tyl hosto-

val v Třeboni dvakrát-v letech 1852 a 1856. Diva-

dlo, které dnes nese jeho jméno, bylo vybudováno 

v roce 1833. Součástí výzdoby divadla je cenná 

opona s alegorickým výjevem příchodu Apollo-

na s družinou do města od akademického malíře 

Františka Skály z Písku.

Loutkové divadlo v Třeboni provozuje spolek lout-

kářů, který má ve městě dlouholetou tradici. Diva-

délko najdete v budově Divadla J. K. Tyla.

Termín prohlídek: každé pondělí od 13:30

Délka prohlídky: cca 1 hodina

Prohlídky zajišťuje a informace poskytne:
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TŘEBOŇ 
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 
Pokud vám síly dovolí a vy vystoupáte 100 schodů na věž staré 
radnice, bude pod vámi Třeboň s jejími skvosty jako na dlani.

Turistické informační centrum

Masarykovo náměstí 1, 379 01 Třeboň
 +420 384 721 169, +420 724 064 504
 info@itrebon.cz
 www.facebook.com/itrebon.cz/

www.itrebon.cz
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S koncem léta v Plzni turistická sezona rozhodně 

nekončí! V září a říjnu se v západočeské metro-

poli bude dít řada zajímavých akcí. V pátek 7. září 

v 19:30 ožije legendární komická opera Prodaná 

nevěsta v klasické verzi z roku 1870, s atmosférou 

a v kulisách blízkých těm, v jakých si ji předsta-

voval sám Bedřich Smetana. Náměstí Republiky 

v centru Plzně zaplní rozlehlá scéna, selský trh, 

živá zvířata, Jeník, Mařenka, Vašek, Kecal a další 

aktéři nejznámější české opery v tradičních kro-

jích, tančit se bude polka i skočná. Vstup je zdar-

ma. Nevšední uvedení Prodané nevěsty pod širým 

nebem je součástí plzeňských oslav 100. výročí 

vzniku republiky.

Plzeň je právem vnímána především jako město 

piva. Ve znamení lahodného zlatavého moku se 

odehraje dvoudenní festival minipivovarů Slun-

ce ve skle 21.–22. září. Na původní selské návsi 

v pivovarském dvoře v Černicích se každoročně 

představují desítky domácích a zahraničních mini-

pivovarů, připraveny jsou různé pivní soutěže 

a hudební vystoupení. Oslavy uvaření první várky 

světoznámého ležáku Pilsner Urquell, které před 

176 lety změnilo zavedené pořádky ve vaření piva, 

nadchnou bohatým hudebním programem přímo 

v areálu legendárního pivovaru. Pilsner Fest 6. říj-

na nabídne ochutnávky, koncerty i slavnostní hro-

madný přípitek. Přehlídka česko-bavorské kulturní 

spolupráce Treffpunkt od 19. do 21. října promění 

prostor DEPO2015 v jednu velkou pivní zahrád-

ku. Podávat se budou tradiční bavorské pokrmy, 

zazní bavorská hudba, ukázky z tamější literatury 

a mnoho dalšího. 

Vrcholnou akcí celoročních připomínek 100. výro-

čí vyhlášení samostatného Československa bude 

třídenní program Plzeňské oslavy vzniku repub-

liky 26.–28. října. Řada turisticky atraktivních 

míst bude výjimečně, na počest mimořádného 

jubilea, přístupných zdarma nebo za symbolic-

kých 28 korun. V plzeňské radnici bude vystaven 

originál rukopisu písně Kde domov můj z roku 

1834, dnešní státní hymny. Nebude chybět ohňo-

stroj, průvod světel s lampiony v barvách trikolory 

a bohatý kulturní program. 

Více informací na 

www.visitplzen.eu

PODZIMNÍ TIP 
NA VÝLET DO PLZNĚ: 
Open air Prodaná nevěsta, velkolepé oslavy jubilea republiky, 
pivní festivaly a další akce.

Prodaná nevěsta, plzeňské divadlo

Víkend 27.–28. října bude patřit oslavám 100 let 

republiky. Pražská muzea si pro vás připravila 

doprovodné akce, přednášky a prohlídky, které 

představí českou historii. Celá akce bude pře-

hledně prezentována na speciálním webu www.

prazskamuzea.cz. 

V Muzeu hlavního města Prahy bude otevřena 

většina objektů zdarma po oba dva dny. V hlavní 

budově muzea budou připraveny komentované 

prohlídky stávajících výstav i speciální programy 

pro děti, jako např. pátrací hra „Muzeem s Anto-

nínem Langweilem“. V domě U Zlatého prstenu si 

kromě komentovaných prohlídek výstav a her pro 

děti můžete užít workshop výroby kopií historic-

kých kachlů. V Zámeckém areálu Ctěnice si pak na 

své přijdou děti, které si můžou naplno vychutnat 

výtvarné dílny v rámci výstavy Broučci. 

Celý program najdete na webu:

 www.muzeumprahy.cz

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
SLAVÍ 100 LET REPUBLIKY
V rámci oslav sto let republiky se MMP rozhodlo společně 
s ostatními pražskými muzei oslavit československé výročí. 

TIM V REGIONECH
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RPG hra přináší realistické vykreslení drsné doby 

na pozadí událostí z české historie ve středočes-

kém Posázáví. Právě nová mapa umožňuje náv-

štěvníkům vydat se po stopách hlavního hrdiny 

hry - vesnického kováře Jindřicha, který se v před-

husitském období snaží změnit svoji budoucnost. 

Návštěvou krajiny, měst a památek, které jsou ve 

hře vykreslené, tak turisté mohou poznat, jak se 

středověká místa proměnila v čase.

RPG hra z dílny Warhorse Studios si od letošního 

února získala fanoušky po celém světě. Propraco-

vaný příběh hlavního hrdiny Jindřicha je zasazen 

do Posázavských reálií a oživuje nejen historické 

památky, například hrad Talmberk, ale celé vesnice 

a města, mezi nimi třeba Rataje nad Sázavou nebo 

Stříbrnou Skalici. Středočeská centrála cestovního 

ruchu chce originální mapou přilákat turisty do 

regionu linoucího se kolem řeky Sázavy a přimět je 

vyrazit za odkazem postavy z počítačové hry.

Pro ulehčení objevování těchto míst přináší Středo-

česká centrála cestovního ruchu trasu po nejvýraz-

nějších místech děje a zároveň střet jejich středově-

ké podoby s někdy krutou realitou dneška. Inspi-

rativní průvodce, který právě vychází v češtině 

a angličtině, je určen nejen fanouškům počítačové 

hry, ale také všem zájemcům o netradiční poznává-

ní historie. 

www.centralbohemia.cz

www.facebook.com/centralbohemia

OD POČÍTAČOVÉ HRY 
KE STŘEDOVĚKÝM PAMÁTKÁM 
Středočeská centrála cestovního ruchu se rozhodla zvednout 
ze židlí nejen milovníky počítačových her. Vydala speciální 
mapu, jejíž předlohou je příběhová RPG hra (počítačová hra 
na hrdiny) Kingdom Come: Deliverance.

Muzeum se připojí k programu Mělnického vino-

braní, pokračují komentované prohlídky na výsta-

vě Mělník na cestě k 28. říjnu 1918…

Zveme také na probíhající výstavy Mňaaau aneb 

kočky v muzeu – doprovodná pátrací soutěž v uli-

cích Mělníka trvá až do konce září.
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MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 
A DALŠÍ AKCE 
V MUZEU MĚLNÍK  

Srdečně zveme do Regionálního muzea Mělník, které má pro 
podzim připravené spoustu zajímavých akcí.  

 

Ochutnávka českých vín 
v gotických sklepích z 2. poloviny 14. stol.  
+ stánkový prodej  
Mělník    Velké Žernoseky    Litoměřice    Chrámce 
Roudnice n. L.    Louny  
 

Muzejní kavárna  
s posezením na historických hradbách 
 

Výstavy 
KAVÁRNA:  Expo Brusel a životní styl  

MALÝ SÁL:  Mňaaau! aneb Kočky v muzeu  
S HERNÍM KOUTKEM PRO DĚTI! 

EXPOZICE: regionální historie a českého vinařství , historických 
kočárků + výstava dětských houpadel a plyšových medvědů 

Otevřeno: 
PÁTEK: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 14:00 – 24:00 (stánek s vínem),  

19.00 – 24.00 (sklep), 9.00 – 24.00 (kavárna) 
SOBOTA:  9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 9:00 – 24:00 (stánek s vínem),  

19.00 – 24.00 (sklep) 9.00 – 24.00 (kavárna) 
NEDĚLE: 9.00 - 17.00 (expozice, výstavy, kavárna) 

Regionální muzeum Mělník, p. o., nám. Míru 54, Mělník 
(na konci podloubí, vedle radnice), tel. 315 630 936 
www.muzeum-melnik.cz       Regionální muzeum Mělník 

V průběhu celé akce bude pořizována foto a videodokumentace, která bude použita pro propagační účely muzea a akce (na sociálních sí ch, webu muzea, v médiích a nástěnkách v prostorech muzea). 

Regionální muzeum Mělník

nám. Míru 54, 276 01 Mělník
 + 420 315 630 923, mob. +420 728 620 651
 Facebook Regionální muzeum Mělník

www.muzeum-melnik.cz
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Dne 23. května uplynulo přesně čtyři sta let od 

chvíle, kdy byl roku 1618 vyhozen z oken pražského 

hradu jako jeden z nenáviděných císařských místo-

držících a tímto činem byla rozpoutána třicetiletá 

válka. Prohlídky, které proběhnou ve večerních až 

nočních časech 7. a 8. září, vás provedou nejen 

všemi zásadními ději tohoto dne, včetně samotné 

defenestrace, ale i mnoha prostory jindřichohra-

deckého hradu a zámku a zavedou vás i do někte-

rých běžně nepřístupných míst. Uvidíte téměř čty-

řicet herců v dobových kostýmech, tajné schůzky 

šlechty, zazní výstřely z dobových zbraní a na jejich 

konci se ocitnete na počátku třicetileté války.

14. září až 16. září se posluchači a milovníci chrá-

mové hudby mohou těšit na víkend plný koncer-

tů v rámci slavností Adama Michny z Otradovic 

a 22. září proběhne čtvrtý ročník Svatováclavských 

slavností, oslav vína s tradičním českým jarmar-

kem a folklorní hudbou. 

Až do konce roku máte možnost zhlédnout v Muzeu 

fotografi e a moderních obrazových médií výstavu 

„My lidé jsme krásní / Fotografi e Jana Saudka“ 

- tvorbu jednoho z našich nejznámějších světově 

uznávaných fotografů.

Až do 31. října můžete soutěžit s Interaktivním prů-

vodcem Poznej Hradec, který představuje zábavnou 

formou poznávání města nejen pro rodiny s dětmi, 

a to navíc s možností výhry hodnotných cen.

BABÍ LÉTO 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Přijeďte si užít babí léto do Jindřichova Hradce a zažít Příběh 
Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka. 

Informační středisko město Jindřichův Hradec

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

www.infocentrum.jh.cz
www.jh.cz
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Pokoje Premium nabídnou moderní interiéry 

odpovídající současným trendům, přičemž respek-

tují unikátnost historického hotelu Hvězda.

Doufáme, že celkové zvýšení komfortu 79 pokojů 

hotelu Hvězda, které se z kategorie Superior Plus 

přesunuly do kategorie Premium přispěje k větší 

spokojenosti našich hostů.  

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ
POKOJE PREMIUM
V HOTELU HVĚZDA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Zdařilá rekonstrukce pokojů v elegantním designu se stylový-
mi koupelnami  vám v hotelu Hvězda nabídne  více komfortu, 
péče i zábavy a to vše pod jednou střechou.

Více komfortu
• Vše pod jednou střechou – Přímo v hotelu 

Hvězda naleznete recepci, restaurace, ordina-

ce lékařů, léčebné oddělení a Aqua wellness 

centrum s bazénem, 2 saunami, parní lázní 

a tepidariem.

• Antialergenní pokoje – V každém pokoji jsou 

podlahy bez koberců, postele mají hypoaler-

genní matrace. Pokoje jsou vhodné pro aler-

giky.

• Klimatizace - V hotelovém pokoji si můžete 

upravit teplotu dle potřeby, pokoje orientova-

né na jižní stranu jsou klimatizované.

• Set na kávu a čaj – Vychutnejte si kávu nebo 

čaj přímo v pohodlí vašeho pokoje.

• Žehlicí set – Pro Vaši potřebu je připraven 

žehlicí set se žehličkou a žehlicím prknem.

Více péče
• Originální mariánskolázeňská kosmetika – 

Vyzkoušejte naši lázeňskou kosmetiku znač-

ky Marienbad Cosmetics, kterou jsme pro Vás 

připravili ve vašem hotelovém pokoji.

Více zábavy
• Aqua wellness centrum – Relaxujte v největ-

ším hotelovém bazénu v Mariánských Láz-

ních s whirlpoolem, 2 saunami, parní lázní 

a tepidariem.

• TV – Přímo v hotelovém pokoji můžete sledo-

vat televizi s více než 75 programy v několika 

světových jazycích. 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Masarykova 22
353 01 Mariánské Lázně 
 +420 / 354 655 501-9
Fax: +420 / 354 655 500
 reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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•Vše pod jednou střechou

•Antialergenní pokoje

•Walk-in shower

•Klimatizace
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Trasa začíná i končí na náměstí, Mezi nejzajímavěj-

ší zastavení naučné stezky patří lázeňský pavilon 

Gočár, vodojem a funkcionalistická vila (vyprojek-

tované J. Gočárem), dále radnice, lázeňské budovy 

a další. 

Historie bohdanečské radnice sahá do roku 1530. 

Objekt radnice původně tvořily tři domy. Po požáru 

v roce 1772 byla jejich renesanční podoba nahrazena 

prvky barokními. U sloupů podloubí stávaly kdysi 

mučící nástroje – trdlice, kláda a pranýř. Na radnič-

ním dvoře bylo vězení, nazývané šupna. Od dob Jose-

fa II. je po levé straně při vstupu do budovy zapuštěn 

vídeňský loket, míra dlouhá 78 cm. Současnou podo-

bu radnici vtiskla oprava fasády v roce 1999. 

Penzion Škroup (původně Veselých) vyprojekto-

val jeden z nejznámějších architektů 20. století 

– Josef Gočár. Jeho návrh realizoval v letech 1914 

až 1916 pražský stavitel František Zavadil. Penzi-

on nechal postavit tehdejší starosta obce Franti-

šek Veselý, neboť ve městě chyběly pokoje s plným 

komfortem. Od roku 1929 sloužil penzion k uby-

tování lázeňských hostů.

Na konci 19. století přišel zdejší rodák Jan Veselý 

s myšlenkou využít blízká ložiska rašeliny k léčeb-

ným účelům. Založení slatinných lázní zaměře-

ných na léčbu pohybového ústrojí přispělo k roz-

voji města. Dnes lázně nabízejí svým klientům 

více než třicet procedur v rámci léčebných, rekon-

dičních či relaxačních pobytů. 

Gočár Pavilon je největší stavbou, kterou pro 

Bohdaneč vyprojektoval proslulý architekt Josef 

Gočár. Tento významný počin moderní kubistické 

architektury realizoval v letech 1910 až 1913 stavi-

tel Josef Novotný z Prahy. Pavilon byl slavnostně 

otevřen 1. května 1913. Tato stavba slouží díky své 

účelnosti a praktičnosti do dnešních dnů. 

Železobetonový vodojem byl postaven na kopci 

nad městem v roce 1910 pražskou fi rmou Hrů-

za & Rosenberg podle projektu architekta Josefa 

Gočára. Vodárenská věž sloužila bohdanečskému 

vodovodu do roku 1980.

Gočárova vila v Dukelské ulici byla postavena 

v roce 1930 Oldřichem Kvapilem z Bohdanče. Pod 

projektem je opět podepsán architekt Josef Gočár, 

který zde vytvořil jedinečnou funkcionalistickou 

stavbu na vrcholu této éry. 

www.lazne.bohdanec.cz

GOČÁRŮV OKRUH 
V LÁZNÍCH BOHDANEČ
Naučná stezka – Gočárův okruh je vycházková trasa (5 km), 
která nabídne příjemnou turistiku městem i krajinou v kom-
binaci se seznámením se zdejšími Gočárovými stavbami. 

Vodojem

Pavilon Gočár

    Výstavy a akce na Hrádku (Barborská 28, Kutná Hora)
12. zá í - 25. listopadu    Petr Kamení ek - ezby ze d eva, Blanka Ku ná - Šperky
20. zá í, 9-14 hodin    emesla nejen pro základní školy - ukázka um leckých emesel
10. íjna - 30. listopadu    CODICES ILLUSTRES - Poklady st edov ké knižní malby
28. íjna    Den St edo eského kraje (symbolické vstupné do expozic 
    a doprovodný program)
6. prosince 2018 - 6. ledna 2019  Váno ní výstava, 8. prosince Advent na Hrádku - doprovodný program
    
    Výstava k výro í 100 let eské státnosti - Tyl v d m (Tylova 507, Kutná Hora)
4. íjna - 30. listopadu    eský stát a jeho symboly

eské muzeum st íbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora.
Více informací na: www.cms-kh.cz, rezervace na telefonu: 733 429 826 nebo e-mailu: objednavky@cms-kh.cz

eské muzeum st íbra v Kutné Ho e
královském horním m st  s bohatou historií

Tim_215x135.indd 1 30. 8. 2018 13:55:52
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Zastávky naučné stezky Zelendárky mají vztah ke 

krajině, k historii, k pověstem a legendám. Na cestě 

najdeme starý hraniční mezník s erbem Schwar-

zenbergů, kamenný most, který tvořil součást 

bývalé cesty pro formanské vozy, baštu u rybní-

ka Rabiňka, kde se roku 1849 narodila maminka 

Jaroslava Haška, nebo statek U Říhů, kde Karel 

Kachyňa natáčel fi lm Duhová kulička.

Další zastávka je věnovaná významné osobě a rodu 

Jana Zelendara,  příteli Jakuba Krčína (jeho dcera 

Kateřina Zelendarová byla druhou manželkou Krčí-

novou, se kterou měl šest dcer). Stezka připomíná 

i místní doložené události – přepadení loupežníky 

nebo utonutí dvou děvčat při stržení vozu povodní 

nedaleko mlýna.

V kostele sv. Václava v Krči jsou k vidění  gotické fres-

ky ze 14. století, barokní obraz sv. Barbory, barokní 

oltář s obrazem sv. Mikuláše, rokokový hlavní oltář 

s Hellichovým sv. Václavem, nebo náhrobní kámen 

Jiříka Zelendara z roku 1615. Tato krajina, plná 

rozlehlých pastvin, křížků u cesty a rozsáhlých 

vodních ploch, je ideální jak pro cyklistický, tak 

pěší výlet, vede jen místy mírně zvlněnou krajinou. 

Najdete zde ale  i připomínku z doby rýžování zla-

ta a provozu pily a mlýna v Podkrčí. Tato krajina, 

na které se opět pase množství skotu, má rozleh-

lé pastviny, křížky u cest a mnoho vodních ploch, 

je ideální pro cyklistické i pěší výlety. Velké kopce 

tady nehledejte, ale krajina je příjemně zvlněná 

a zajímavá, takže výhledy, které se postupně oteví-

rají budou pokaždé jiné a vždy zajímavé. 

UCHCÁNEK ZE ZELENDÁREK
Nedaleko od jihočeského města Protivín najdete ideální místo 
pro pěší turistiku i cykloturistiku – krajinářskou přírodní 
památku Zelendárky, ve které kromě rybníka Uchcánka 
najdete dalších 9 rybníků. K dalším rybníkům patří Starý 
u Nové Vsi, Mlýnský u Krče, Čejka, Skopec nebo Zukáček. Projít 
si tady můžete naučnou stezku se 17 zastávkami, spojenými 
také s místními pověstmi.
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Jak vypadá takové složené oko mouchy, sosáček 

motýla, lidský vlas či podhoubí? Přijďte všechny 

tyto preparáty prozkoumat. Během hodiny bádá-

ní se v místních laboratořích naučíte nejenom 

ovládat mikroskop jako pravý profík, ale i se 

seznámíte se stereolupou a dalším hi-tech vyba-

vením. Workshop startuje každou sobotu a neděli 

od 14 a 15 hodin. A na jaké interaktivní exponáty 

se v iQLANDII můžete těšit? Vedle stálic, jako je 

humanoidní robot Thespian či simulátor země-

třesní, si v science centru užijete i řadu novinek. 

Například nakouknete do Amesova pokoje, zjistíte, 

jak vypadá nekonečno, nebo si poslechnete fonen-

doskopem zvuky těl. Chybět nebudou badatelské 

aktivity ani akční Science show plná ohňů, blesků 

a kouře. 

Lektoři mysleli i na menší děti a jejich rodiče. 

Workshop Mikrosvět bude probíhat i v sousedním 

iQPARKU, a to od 14 hodin.

Projekt spolufi nancuje Liberecký kraj.  

Více informací na: 

www.iQLANDIA.czMIKROSVĚT 
V LIBERECKÉ IQLANDII
Fascinuje vás mikrosvět? Nakoukněte do něj prostřednictvím 
stejnojmenného workshopu, který od září poběží v liberecké 
iQLANDII! 

Ústní ústrojí běláska zelného
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1. 8. – 21. 9. 
Vladimír Franz / Ida Saudková
Výstava obrazů a fotografi í netradiční partnerské dvojice.

7. 9. 
Klasici v Táboře
Petr Nouzovský a Čeští komorní symfonici.
Zazní Rokokové variace P. I. Čajkovského, M. Bruch - Kol 
Nidrei ,B. Britten- Simple symphony, L. Janáček - Suita 
pro smyčcový orchestr, Béla Bartók - Rumunské tance.

14.–16. 9.
Táborská setkání 2018 
27. ročník mezinárodního historického festivalu.

26. 9.–10. 11.
Angelo Purgert: První republika
Charitativní fotografi cký projekt Angela Purgerta.

PROGRAM • AKCE 27.–29. 9. 
TABOOK
Mezinárodní festival malých a středních kvalitních nakladatelů.  
Setkání knižních profesí a velkolepá oslava obrazové knihy a 
ilustrace. Tabook jako obvykle představuje a objevuje klíčové 
osobnosti současné nezávislé knižní scény, široké spektrum 
kvalitního vydávání a všech činností s tím spojených.

28. 9.
Koncert, který otevírá dveře – pošesté
Jablkoň s legendárním Michalem Němcem a místní kapely 
Le´Grace, Cihelna a spol. a Music Stars Band.

30. 9. 
Klasici v Táboře
Clarinet factory + beskydský folklórní soubor Grunik 
Clarinet factory získali za projekt Medows, který bude 
představen v Táboře cenu za nejlepší album roku 2017 
v ČR.

6. 10.
Turistický pochod „Od Tábora až k nám“
15. ročník zavede účastníky do míst spojených se 
vznikem republiky a jeho výročími.

11.–13. 10. 
Mezinárodní festival outdoorových fi lmů 
Soutěžní přehlídka sportovních, adrenalinových, 
dobrodružných, extrémních a cestopisných fi lmů, besedy, 
výstava, happening.

12.–14. 10. 
Festival čokolády
Největší festival čokolády svého druhu. 

21. 10. 
Klasici v Táboře
Prodaná nevěsta v podání souboru Dětská opera Praha 
a orchestru členů Národního divadla.
Originální verze opery B. Smetany v nezapomenutelné 
interpretaci dětského souboru.

28. 10.
Den republiky
Oslava 100. výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu - prezentace táborských sdružení, spolků 
a institucí, dobové tržiště, divadelní, hudební a taneční 
představení.
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www.visittabor.eu

https://www.facebook.com/

mutaborcz/

BABÍ LÉTO V TÁBOŘE
Přijeďte se bavit, zde je malá ochutnávka:



magazintim.cz

39TIM VE SVĚTĚ

Český audioguide je v ceně vstupenky. Vstupenky 

lze zakoupit se skupinovou slevou, od 15 osob stojí 

6,50 € na osobu, od 15 žáků 3 € . Vyplatí se navštívit 

i sousední dóm, mistrovské dílo gotiky. Nebo jít na 

procházku historickým centrem Míšně. Cesta dolů 

k novodobé míšeňské porcelánce trvá zhruba dva-

cet minut. Na prohlídku muzea porcelánu v míšeň-

ské manufaktuře i expozice na zámku Albrechts-

burg existuje zvýhodněná kombinovaná vstupenka 

(14  € , zlevněná 7  € , rodinná 30 € ).
Od 12. srpna do 4. listopadu 2018 se na zámku 

Albrechtsburg koná mezinárodní bienále porcelá-

nu. Pro bienále je na stálé výstavě vyhrazeno sedm 

místností o celkové ploše 400 m². Platí vstupenka 

na výstavu »Zámek Albrechtsburg - Trendsetter od 

roku 1471“.

www.drazdany.info/albrechtsburg

Od 24. března do 3. října 2018 se na zámku We-

esenstein bude konat mimořádná výstava. Vel-

kolepé obrazy mezi mohutnými hradními zdmi 

a v tmavých sklepeních? Ušlechtilý porcelán, jem-

né kresby, drahé knihy a cenné hodiny uzamčené 

v dřevěných bednách? V roce 2018, k 700. výročí 

prvních písemných zmínek o zámku, se na We-

esensteinu koná vzrušující výstava o tom, jak 

zámek během druhé světové války posloužil jako 

skrýš uměleckých pokladů.

Jak se válka přibližovala k hranicím Německa, 

bylo nutné najít bezpečná místa mimo velká měs-

ta. V úvahu připadaly četné saské hrady, zámky 

a panská sídla. Kromě míšeňského Albrechtsbur-

gu a pevnosti Königstein byl jeden hlavních depo-

zitářů založen i na zámku Weesenstein.

Dramatické časy v posledních letech války a v po-

válečném období, kdy bylo nutné uschovat nena-

hraditelné umělecké dědictví a historické poklady 

před ničivým válečným děním přibližuje mimo-

řádná výstava „Bombensicher! Kunstversteck 

Weesenstein 1945“. eesenstein 1945“.

www.drazdany.info/weesenstein

ZÁMEK ALBRECHTSBURG:
BIENÁLE PORCELÁNU  12. 8.–4. 11. 2018
Albrechtsburg je první v Německu postavený zámek. Jeho 
pozdně gotická architektura je dodnes ohromující. Světlé 
fasády a velká okna v kontrastu s tmavým gotickým dómem 
v pozadí se zrcadlí na hladině Labe a vytváří dokonalé 
panorama. Na třech podlažích láká na zámek návštěvníky 
rozsáhlá expozice »Zámek Albrechtsburg – Trendsetter od 
roku 1471« o historii evropského porcelánu. 

ZÁMEK WEESENSTEIN:
MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA BOMBENSICHER! 
UMĚNÍ V BEZPEČÍ V ROCE 1945
24. 3.–3. 10. 2018
Zámek Weesenstein má pro návštěvníky audioprůvodce 
v českém, německém a anglickém jazyce (2 €). Na celkem 25 
stanovištích v zámeckých budovách se návštěvník dozví nejen 
zajímavosti o stavbě zámku a jeho historii, ale i poutavé 
příběhy a legendy. Nově nabízí zámek Weesenstein i speciální 
audioprůvodce s verzí pro děti. Vstupenky lze zakoupit se 
skupinovou slevou, od 15 osob stojí 4,50 € na osobu, od 15 
žáků 2 € .
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Na výlet historickým cyklovlakem Velo 
Podyjí – 1. 9. 2018
První zářijový den se můžete svézt po jižní Moravě 

zvláštním historickým vlakem Velo Podyjí, který 

vás zaveze na místa, kde se koná zajímavý program, 

nebo vás přiblíží k oblíbeným cyklotrasám. Ve vlaku 

je možné přepravit jízdní kola zdarma. Součástí vla-

ku bude bufetový vůz s nabídkou občerstvení a vín 

ze Znovínu. Vlak Velo Podyjí, v jehož čele a na konci 

pojedou historické dieselové lokomotivy “Bardot-

ky”, odjíždí z Brna-Židenic v 8:10 h a v moravské 

metropoli zastaví ještě na hlavním nádraží (8:25 

h), pak přes Moravské Bránice, Moravský Krumlov, 

Hrušovany nad Jevišovkou, Hodnonice a Znojmo 

dojede do Šatova v 10:31 h.Než se vydá po stejné 

trase na zpáteční cestu (odj. ze Šatova v 17:25 h), 

uskuteční ještě jednu jízdu tam i zpět mezi Šato-

vem a Znojmem. 

Na podzimní Floru Olomouc se slevou  
od 4. 10. do 7. 10. 2018
Podzimní etapa Flory Olomouc se letos koná od 

4. do 7. října. Na tradiční přehlídku ovoce a zeleni-

ny se do hanácké metropole můžete svézt vlakem 

ČD na zvýhodněnou zpáteční jízdenku Vlak+ se 

slevou 50 %. Hlavní expozice podzimní etapy Flo-

ry Olomouc má název Tržiště první republiky, 

a odkazuje tak ke stému výročí založení republiky 

a tradici trhů na náměstích a návsích. Přehlídka 

produktů nejlepších tuzemských pěstitelů bude na 

olomouckém výstavišti v pavilonu A. Český zahrád-

kářský svaz v pavilonech B a C mimo jiné představí 

i výstavu pomologů pod názvem Zemská výstava. 

Kromě podzimních zahradnických trhů je součástí 

podzimní Flory Olomouc také festival gastronomie 

a nápojů Olima. Aby vám jízdenka Vlak+ Flora 

platila i pro cestu zpět, nechte si ji orazítkovat na 

olomouckém výstavišti u stánku ČD. 

Regionální Den železnice v České Třebo-
vé a 170 let trati Brno – Česká Třebová
V sobotu 15. 9. 2018
Oslavte s námi regionální Den železnice v České 

Třebové, který je tentokrát také spojený s osla-

vou 170 let tratě Brno – Česká Třebová. Těšit se 

můžete i na jízdu historického vlaku s rakouskou 

parní lokomotivou Hrboun. Jízda historického 

vlaku, který poveze lokomotiva „Hrboun“, se usku-

teční v rámci oslavy 170 let od zahájení provozu na 

této významné trati.    

Regionální Den železnice v Boskovicích 
29.9. 2018
Poslední zářijovou sobotu (29. 9.,) se můžete svézt 

parním vlakem po trase Brno – Adamov – Blansko 

– Boskovice – a zpět. V Boskovicích se koná v tento 

den doprovodný program oslav regionálního Dne 

železnice v Jihomoravském kraji. Do Boskovic, 

kde se konají hlavní oslavy, se můžete svézt z Br-

na zvláštním vlakem taženým parní lokomotivou 

“Skaličák”. 

Více informací  najdete na:

www.cd.cz

TIM V DOPRAVĚ40

VLAKEM ČESKÝCH DRAH 
ZA ZÁŽITKY
Všimli jste si, že výletění vlakem začíná být zase in? Pokud se 
vám tento způsob cestování zalíbil, můžete na podzim vybírat 
z mnoha zajímavých akcí.  
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LITVÍNOV ZVE NA MĚSTSKOU 
AKCI I VÝSTAVY V ZÁMKU 
VALDŠTEJNŮ

Od 9. října do 31. prosince se milovníci naivního umění 
mohou těšit na výběr z díla SYLVY PRCHLÍKOVÉ.
V litvínovském barokním zámku Valdštejnů budou 
vystaveny obrazy, keramika i porcelán. 

Až do konce letošního roku lze zhlédnout výstavu 
FENOMÉN TOVÁRNY HELLER & SCHILLER – HISTORIE 
VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ.
K vidění jsou hračky z plechu a dřeva. Poprvé jsou 
vystaveny hračky z období pokračující výroby
v letech 1938-1945, pod vedením německé fi rmy
Kurt Schmidt & Co.

Ve stálé expozici zámku zhlédnete SOCHY STANISLAVA 
HANZÍKA. Některé z vystavených soch se objevily
v českém fi lmu Pupendo.

Trochu recese nezaškodí – výstava VÁNOCE
A VELIKONOCE PO CELÝ ROK nabízí inspiraci
na tradiční i zcela netradiční výzdobu. 

Oslavy 100. výročí vzniku Československa zahájí
v zámku Valdštejnů 24. října výstava STARÉ ČASY NA 
FOTOGRAFII. Do konce letošního roku budou vystaveny 
dobové fotografi e z Litvínovska z let 1918-1938.

V sobotu 27. října zveme do litvínovského kostela
sv. Michaela archanděla na koncert PAVLA ŠPORCLA.

V neděli 28. října oslavy vyvrcholí v zámku. Pro 
návštěvníky bude připraven jarmark, jízdy kočárem, 
dětské dílničky, lampionový průvod a celý den zakončí 
ohňostroj.

V ceně vstupného jsou zahrnuty prohlídky všech expozic: 
dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč,
děti a studenti 20 Kč, rodinné vstupné 90 Kč.

Zámek Valdštejnů

Litvínov, ul. Mostecká čp. 1
GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E
� Pokladna, informace: 603 151 600
Otevřeno: ST-NE 10.00-17.00 hod.

www.litvinov.cz
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Oslavy Ještědu 2018
Den plný hudby, divadelních představení, kouzelníka, 

dětských her, dílen, vynášení pivních sudů i DOD. K tomu 
zvýhodněné jízdné na lanovce a prohlídka skokanských 
můstků. Letos s mottem „KOSMO“. Těšte se na vesmírné 

menu od Hotelu Ještěd nebo vesmírný fotokoutek
a kreativní dílny.

Československý festival 2018
7. – 9. září

V Praze se chystá největší oslava 100 let výročí založení 
společného státu. Lidé si mohou na Staroměstském 

náměstí připomenout historii i současnost Česka
a Slovenska.

Připomenout si 100 let od chvíle, kdy naši předkové 
zakládali Československo, si klade za cíl jedna

z největších veřejných oslav společného výročí. 
Návštěvníky čeká bohatý hudební, taneční i divadelní 
program, na kterém se podílí česká i slovenská strana, 

setkání se zajímavými osobnostmi i ukázky řemesel
z mnoha krajů obou dnes už samostatných republik.

Akce je pro veřejnost zdarma.
Cílem festivalu je představit tradice, kulturu, řemesla
a další oblasti života v České a Slovenské republice.

http://ceskoslovenskyfestival.cz
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Znění tajenky z minulého čísla: „jsem musel nafukovat matrace“
Výherci: František Veselý ze Strak, Vanessa Leistman z Žatčan, Ilja Návrat z Ostravy

Znění osmisměrky z minulého čísla: „okamžitě pošlete údržbáře“
Výherci: Květa Čípová z České Třebové, Adéla Bizoňová z Kostic, Helena Honsová z Bechyně

Výherci soutěže Bushman:
Jana Hejtmánková z Hodonína, Jana Chudíková z Vnorov, Venuše Kubáčová z Mladé Boleslavy

Podzimní deštík rozvodnil přítoky a vodopád vydal impozantní zvuk.
Horský průvodce říká: „Kdyby dámy na chvilku zmlkly, ... (Tajenka)“.

AHNÍKOV, BEROUN, BŘECLAV, HANUŠOVICE, 
HEJNICE, HLINSKO, HODONÍN, HOLEŠOV, HOLICE, 

HOŘICE, HRANICE, HRONOV, HUMPOLEC, 
JAROMĚŘ, JESENÍK, KLADRUBY, KLUČOV, 

KOJETÍN, KOPŘIVNICE, KORYČANY, KOSMONOSY, 
KOŠICE, KOUŘIM, KRALOVICE, KRUPKA, KUTNÁ 
HORA, LEVICE, LIBEREC, LITVÍNOV, LOVOSICE, 
MARTIN, MĚLNÍK, OBORA, OREL, PARDUBICE, 

PREŠOV, SEMILY, SENICA, ÚŠTĚK, VĚCOV, 
ZNOJMO, ZVOLEN, ŽILINA

Vypraví se mladý turista na podzim vesnicí a potká 
hezkou dívku. Ptá se jí: „Slečno, prosím vás, jdu dobře?“ 

Slečna odpoví: „Ano, jdete dobře“.
Jde dál a mumlá si pro sebe: „(Tajenka)!”
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Pro vášnivé cestovatele máme prostor na našem BLOGU 

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

Sledujte novinky a soutěže na našem FB, můžete vyhrát spoustu 

zajímavých cen. Stačí poslat LIKE a budete dostávat informace 

z první ruky. 
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