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ÚVODNÍK

Vážení cestovatelé, 
Rok se nám nachýlil, a jeho konec na sebe nene-
chá dlouho čekat. Letošní rok byl cestovatelsky 
úspěšný díky velmi teplému, letnímu počasí, kte-
ré trvalo skoro nepřetržitě od června až do konce 
září. Pravda, místy nám bylo ukrutné vedro, ale  
na druhé straně jsme mohli využít i víkendy na 
relaxaci a putování po městech i přírodě. V redak-
ci jsme si rozdělili i několik zajímavých novinář-
ských cest, kde máme pro vás připravené další 
cestovatelské možnosti. 
Do nového turistického období vám přejeme 
hodně zdraví, dobré boty, houf dobrých kama-
rádů a nápady, kam se vydat, přenechte prosím 
i nám.  
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TIM V ReGIonecH 
Liberecký advent

Ústecký advent
Loreta, 
slet andělů 
a originální dárky

Už jste Vyčerpali letOšNÍ 
DOVOleNOU? 

Pak můžete tak trochu závidět Italům. Od svého 
zaměstnavatele má totiž pracující Ital k dispozici 
plných 42 dní placené dovolené ročně. Dovolená 
v Evropě se pohybuje mezi 20-28 dny ročně. Nejhů-
ře jsou na tom pracovníci asijských zemí či Ame-
ričané. V Asii si mnoho lidí ani žádnou dovolenou 
nevybere, placená dovolená v USA je pouhé 2 týd-
ny ročně. Dokonce každý 4 zaměstnanec nemá 
nárok na placenou dovolenou. Asi 40% má méně 
než 11 dní ročně. Takže i když v rámci Evropy si 
nestojíme s dovolenou nijak slavně, buďme rádi, že 
nepracujeme v Asii, ani v USA. 

Advent A4 bili tygri.indd   1 17.10.2018   16:50:02
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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� tiM V praZe

Věž Novoměstské radnice je jediným prostorem 
radnice, který se uloží z bezpečnostních důvodů 
v prosinci k zimnímu spánku a na vyhlídku si 
budete muset pak počkat až do jara. Během koná-
ní Novoměstského adventu 1. a 2. 12. bude ale 
letos při přízni počasí vyhlídková věž a stálá expo-
zice o historii Nového Města v bývalém bytě věžní-
ka ještě otevřena. Galerii ve věži hostí od 8. do 29. 
11. výstavu spojenou se křtem katalogu Legendy 
Gr2. Představuje díla 32 umělců, včetně výstavy 
Šárky Trčkové (†2015), odborné asistentky ateli-
éru Gr2 prof. Vladimíra Kokoli na pražské AVU. 
K výstavě je vydána její obsáhlá kniha. Využijte 
tedy letošní teplejší podzimní počasí k překrásné 
vyhlídce z jejího ochozu a prohlídce těchto výstav.
V Galerii v přízemí bude od 7. do 21. 11. prodejní 
výstava obrazů Ludmila Špačková / oleje. Násle-
dovat bude od 25. listopadu do 6. ledna výstava 
olejů a grafik Iva Hüttnerová / Obrázky. Známá 
herečka a výtvarnice pořádá tuto výstavu u pří-
ležitosti životního jubilea, malování se věnuje 
téměř 50 let a měla řadu výstav nejen u nás, ale 
i v zahraničí.    

Na konci podzimu a v čase adventním čeká boha-
tý program na milovníky hudby. Ve Velkém sále 
se skvělou akustikou vystoupí orchestr Haydn 
Ensemble, Boris Prýgl a jeho hosté, mužský 
pěvecký sbor Antifona, Miroslav Vitouš s Emi-
lem Viklickým či děti ze ZUŠ Lounských a ZUŠ 
Ilji Hurníka. Nebudou chybět koncerty festivalu 
České doteky hudby a Novofestu 2018 či posled-
ní letošní Stylový večer. Proběhne i Vánoční den 
Eurorádia – koncert se živým vysíláním České-
ho rozhlasu za účasti houslisty Ivana Ženatého 
a klasicistního komorního orchestru Ensemble 
18+.
Vánočním dárkem pro vaše blízké či přátele se 
může stát třeba dlouhodobá Neviditelná výstava či 
dobrodružná úniková hra The Chamber – Tajem-
ství císaře. Nakupovat budete moci i na 42. veletr-
hu starožitností Antique ve dnech 15.–18. 11. a na 
Pražské výstavě nožů Knives 2018 9. prosince. 
Pravou předvánoční atmosféru zažijete 1. a 2. pro-
since během Novoměstského adventu. Adventní 
čas si tentokrát užijí nejen rodiny s dětmi, ale na 
své si přijdou i gurmáni. Nedílnou součástí opět 
bude francouzský trh, železniční modely, divadlo 
a pěvecká vystoupení.

Více na:  

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

noVoMěSTSká RadnIce se 
K ZiMNÍMU spáNKU NeChystá!
V každou roční dobu je na Novoměstské radnici živo. Není tomu 
jinak ani s příchodem blížícího se adventu a zimy. Chladné 
počasí radnici přímo rozehřívá.

 | foto: David Tesař

Pracovníci turistických informačních center (TIC) 
s dostatečným předstihem, obvykle do 30. října, 
zjišťují veškeré informace týkající se chystaných 

adventních akcí a vánočních svátků (jesličky, 
bohoslužby, kulturní programy), veřejného brus-
lení atp. Následně pak před zimní sezonou, obvyk-
le do 30. listopadu, ověřují provozní doby, kontakt 
a vstupné na zimní atrakce a lyžařské areály vč. 
jízdného na vleku, sněhových podmínek atp. 
Každoročně pro vás mají v TIC v předstihu aktu-
alizované a ověřené informace o vánočních kon-
certech v místě a okolí, o adventních výstavách 
a jiných akcích. Výhodou TIC je, že se nachází 
v centru města, většinou na náměstí. V informač-
ních centrech můžete rovněž očekávat nejširší 
výběr pohlednic různých vydavatelů, či nabíd-
ku drobných dárků a upomínkových předmětů, 
v tomto období často i s vánoční tematikou. Po 
celý rok pak můžete v TIC brouzdat na interne-
tu, zjistit si vlakové a autobusové spojení, ověřit 
si předpověď počasí a získat tipy na výlety, kte-

ré budou alternativou k vašemu plánu na pro-
dloužený víkend v místě vašeho pobytu. 

Oslavy 25 let A.T.I.C. ČR
Asociace turistických informačních center ČR 
oslaví v příštím roce 2019 čtvrtstoletí své existen-
ce. Za tímto účelem rada asociace zahájila disku-
si, v níž začala řešit, jak si v příštím roce založení 
profesní organizace zajímavě a možná i netradič-
ně připomenout.

Vzdělávání pracovníků TIC
Podzim je ideální dobou na vzdělávání pracovníků 
informačních center. Hlavní turistická sezona je 
za námi, zima ještě nezačala a je tak příhodný čas 
začít zužitkovávat nabyté zkušenosti a připravit se 
na další výzvy.  Jedním z posledních podzimních 
školení bude např. seminář v Libereckém kraji na 
téma Copywriting. Zájem o téma je veliký a již nyní 
je seminář naplněn.

Více na 

www.aticcr.cz

TuRISTIcké InfoRMační 
cenTRuM, prVNÍ KrOK 
Na VašiCh CestáCh
Chcete si užít předvánoční atmosféru, sehnat zimní pohled 
z výletu, nebo si prohlédnout zajímavou výstavu? Navštivte 
informační centra, získáte zde všechny potřebné informace.

tiM V reGiONeCh
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tiM V DOpraVĚ �

Přibližně před sto lety, v roce 1921 železniční 
doprava v novém Československu představovala 
jediný moderní dostupný dopravní prostředek. Síť 
autobusů neexistovala. V provozu bylo jen něko-
lik málo začínajících spojů. Vlastní automobil byl 
luxus i pro řadu zámožných osob. 

Vlakem jezdíme víc a levněji 
V roce 1921 tak využilo služeb železnice 174 milio-
nu lidí, kteří ujeli skoro 6,5 miliardy kilometrů. To 
představuje přibližně 13 cest na každého občana 
mladého státu a přibližně 475 kilometrů ujetých 
vlaky. Při srovnání se současností je však třeba 
vzít v úvahu, že železnice neměla žádnou konku-
renci, vzdálenosti napříč Československem byly 
mnohem větší, ale na druhou stranu představovalo 
cestování i v „dřevěné“ 3. třídě při běžných platech 
drahý luxus. Při průměrné mzdě kolem 200 až 300 
korun měsíčně, úředník si prý vydělal dokonce 300 
až 500 korun měsíčně, stála jízdenka rychlíkem 
z Prahy do Brna 75 korun. Za průměrnou mzdu 
tak bylo možné pořídit přibližně jen 3 až 4 cesty, 
úředník si mohl dovolit dokonce 4 až 6,5 cest mezi 
oběma městy. 

Rychleji a častěji    
Tipnete o které trati píšeme? Jezdí na ní jen 3 rych-
líky za den a cesta trvá skoro 8 a půl hodiny. Neví-
te? Je to spojení Prahy a Bohumína v roce 1921. Do 
Olomouce nebo Brna to není o mnoho lepší. Prahu 
a Olomouc za den spojovaly jen 3 páry rychlíků 
a cesta trvala skoro 6 hodin, mezi Prahou a Brnem 
jezdily dokonce 4 rychlíky. Cesta mezi oběma měs-
ty jim trvala 5 až 5,5 hodiny.   
Také četnost spojů je nesrovnatelná. Z Prahy do 
Olomouce jezdily krátce po vzniku Českosloven-
ské republiky jen 3 rychlíky denně, zatímco dnes 
se dostanete jen s Českými drahami 33 vlaky, na 
Ostravsko jezdily také jen 3 dálkové vlaky, dnes jich 
je 17 a do Brna lze dnes cestovat dokonce po dvou 
různých tratích až 32 spoji Českých drah, v roce 
1921 tam jezdily jen 4 rychlíky mladičkých ČSD.   
Na dnes frekventovaných tratích v okolí Prahy, kde 
jezdí zastávkové vlaky každou čtvrthodinu, jezdi-
ly osobní vlaky v hodinových i dvouhodinových 
intervalech. Třeba z Prahy do Kolína jezdilo denně 
jen 11 osobních vlaků a po jednom vlaku do Jičí-
na, Českého Brodu a po jednom posilovém vlaku 
v pracovní dny a ve volné dny. V současnosti vyjíž-

dí v pracovní dny z Prahy tímto směrem neuvěřitel-
ných 62 zastávkových spojů. 
Podobné to bylo i na jiných tratích. Z Prahy do 
Benešova jezdilo jen 9 osobních vlaků s dřevěnými 
lavicemi za den a několik posilových víkendových 
vlaků. Doba jízdy byla 2 hodiny. V současnosti 
vyjíždí v pracovní dny z Prahy tímto směrem 64 
regionálních spojů s klimatizovanými vozy, které 
trať projedou za poloviční čas, za jednu hodinu.

želeZNiCe před STo leTy  
V roce 1921 připadalo na každého Čechoslováka 13 cest 
podniknutých vlakem a každý na železnici ujel 475 kilometrů. 
Železnice ale tehdy neměla konkurenci. Auta a autobusy byly 
vzácností a letecké linky ještě neexistovaly. 

tiM Ve sVĚtĚ

Cestovní kancelář AGM TRAVEL nabízí již 19. 
sezónu tak trochu jinou dovolenou v Chorvatsku! 
Jedná se o kombinaci plavby lodí a cyklovýletů po 
chorvatských ostrovech. 
Ubytováni budete na lodi. Vlajkovou lodí AGM TRA-
VEL je loď ALOHA – kategorie A. Všechny kajuty 
jsou hotelového typu, mají vlastní příslušenství 
(koupelnu, WC a umyvadlo), klimatizaci a manžel-
ské postele či postele do L. 

Na lodi se nachází lodní kuchyně, stravování je 
zajištěno formou polopenze. Snídaně a večeře 
jsou Vám servírovány v klimatizovaném lodním 
salónu (je zde i lodní bar s točeným pivem a širo-
kým výběrem alko/nealko nápojů). Na lodi se o Vás 
postará zkušená posádka.
Každé ráno Vám průvodce představí možné trasy 
na kole. Kdo nechce ten den na kolo, nebo na kole 
nejezdí, zůstává na lodi, koupe se, prohlíží si pří-

stavy, lenoší na lehátku na horní palubě a relaxu-
je.  
Večery na lodi můžete trávit na zadní palubě, která 
je krytá proti větru a dešti, nebo se vydat na pro-
hlídku přístavu, kde je loď vždy na noc zakotvena.
Každá z plavebních tras je něčím jedinečná a vždy 
se skládá z několika navštívených ostrovů / přísta-
vů. V „Trase severní“ se můžete vydat po stopách 
Vinnetoua, v „Trase základní“ zase na ostrov Vis, 
kde se nachází dnes už ruina kdysi krásné Čes-
ké vily anebo se podívat do jeskyně, která se stala 
skrýší maršála Tita. V „Trase Mljet“ navštívíte jako 
jedno z mnoha míst i ostrov Mljet, na kterém se 
můžete vykoupat v úžasné Odysseově jeskyni, kte-
rá se stala údajně nedobrovolným sídlem Odyssea 
při jeho návratu domů na Ithaku.
Nabídka zájezdů na sezónu 2019 je opravdu boha-
tá, vybrat si můžete z termínů od dubna do října.
V nabídce jsou i další lodě (loď ADONIS – kat. A / 
loď MILA MAJKA – kat. B a další). Lodě lze využít 
pro aktivní dovolenou, relaxaci u moře, poznává-
ní nádherných přístavů, oslavy, teambuilding či 
firemní akce. 
Na lodi je spokojen jak biker, tak rekreační cyklis-
ta, pěšák, vegetarián, ale i gastroturista! Nenechte 
si ujít tuto příležitost a poznejte během pár dnů 
opravdové krásy Chorvatska. 

Více informací najdete na 

www.agmtravel.cz

cHoRVaTSko JInak 
… na lodi a na kole nebo relax 
po ostrovech Dalmácie
Byli jste v Chorvatsku už několikrát 
a máte pocit, že Chorvatsko dobře znáte 
a nemůže Vás ničím překvapit? Budete se divit.
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Prodejna originálních dárkových a upomínkových 
předmětů, ve které si můžete vybrat od domácího 
klášterního bylinného likéru Adelaida nebo Beatrix, 
až po originální trička, šátky, mikroutěrky, mýd-
la, pozlacené pamětní mince vydané u příležitosti 

dokončení restaurování Teologického sálu, ručně 
malované svíčky nebo ručně broušené české sklo. 
Při prohlídce Strahovského kláštera nelze vyne-
chat prohlídku dvou nejznámějších historických 
sálů, Teologický a Filozofický sál, které jsou hlavní 
dominantou kláštera nebo unikátní kabinet kurio-
zit s mnoha absurdními nálezy a předměty.

Strahovský klášter nabízí dva samostatné návštěv-
nické okruhy, Strahovskou knihovnu a Strahov-
skou obrazárnu v konventní budově. Pro každý 
okruh je nutné zakoupit samostatnou vstupenku. 

Další informace najdete na: 

www.strahovskyklaster.cz

VáNOčNÍ DárKy 
Ze STRaHoVSké knIHoVny
Nabídky vánočních dárků se na nás valí každý den ze všech 
médií a sociálních sítí. Máme pro vás tip na originální vánoční 
dárky, které nikde jinde neseženete a které jsou spojeny 
s historií a geniem loci Strahovského kláštera. 

tiM V praZe�
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Zveme vás na tradiční turnovské Vánoční 
řemeslnické trhy. Letos se konají 7.–8. prosince 
na náměstí Českého ráje.  U stánků si budete moci 
zakoupit dárky pro své blízké v podobě regionál-
ních produktů, vánočních dekorací či cukrovinek. 
Samozřejmě nebude chybět kulturní program, 
občerstvení a něco pro zahřátí.

Čas blížících se Vánoc si lidé zpestřují výletem, 
třeba do Hruboskalského skalního města na 
nedaleký hrad Valdštejn, který opět ožije advent-
ními a vánočními koncerty. Už teď vám pro-
zradíme, že se můžete těšit na soubory Provaz, 
I Dilettanti, Musica Fortuna nebo na Hradecké 
komorní tucteto. V rámci akcí máte také možnost 

nahlédnout do běžně nepřístupné místnosti, kde 
pro vás bude připravena expozice Aehrenthalské 
Vánoce.
Podrobné informace o kompletní vánoční nabídce 
v Turnově i okolí získáte na webových stránkách.

KOUZelNá atMOsFÉra 
ZiMNÍhO TuRnoVa

Objevte město Turnov a jeho okolí v kouzelné vánoční 
atmosféře. 

Regionální turistické informační centrum Turnov

náměstí českého ráje 26, 511 01 turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz
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Hrad Valdštejn

Kadeřavec 18, 511 01 turnov
 +420 739 014 104
 info@hrad-valdstejn.cz

www.hrad-valdstejn.cz

tiM V reGiONeCh �

tiM V BrNĚ

Je to právě Brno, které dalo náměstím v České 
republice tradici vánočních stromů. Založil ji totiž 
před více než devadesáti lety spisovatel a novinář 
Rudolf Těsnohlídek, díky kterému se na brněn-
ském náměstí Svobody rozzářil v roce 1924 vůbec 
první vánoční strom u nás. Brno má prvenství ješ-
tě v jednom. Před 3 lety jako první město v České 
republice zavedlo plošně systém vratných obalů 
na všech adventních trzích v centru města.

Tak jak se do Vídně jezdí na punč, do Brna se jezdí 
na Turbomošt. Poprvé byl představen v roce 2009 
a od té doby se stal oblíbeným vánočním nápojem 
místních i turistů. Jedná se o stoprocentní jableč-
ný mošt, doplněný pravou jablkovicí a speciální 
směsí koření. Jedinečné jsou také každodenní 
živé produkce na centrálním náměstí, neboť měs-
to Brno se jako jediné město u nás pyšní titulem 
Kreativní město hudby UNESCO.

Chybět nebudou December Design Days s origi-
nálními dárky od známých designérů a ani pomoc 
potřebným, bez které by zvlášť Brněnské Vánoce 
nebyly Vánocemi. K první sbírce se Těsnohlídek 
inspiroval před 94 lety v Dánsku, kde osvětlený 
strom na hlavním náměstí v Kodani nesl motto 
„Všichni všem“. Pod stromem vybírané peníze 
byly rozděleny dobročinným organizacím a stejně 
je tomu i dodnes v Brně.
Vše odstartuje v pátek 23. listopadu slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu na náměstí Svobo-
dy. Koně vánoční strom na náměstí Svobody přive-
zou již 17. listopadu, kdy se bude také strom sta-
vět. Vánoce budou trvat nově až do 28. prosince. 
Brněnské Vánoce 2018 návštěvníky přivítají na 
náměstí Svobody a na Dominikánském náměstí, 
ale adventními trhy ožije také Moravské náměstí 
či Zelný trh.

bRněnSké Vánoce 
jsOU jeDiNečNÉ
Před 94 lety se stalo Brno prvním městem, na jehož náměs-
tí se objevil vánoční strom, který přivezlo koňské spřežení. 
Stejně jako tenkrát, strom letos přivezou koně.

bRněnSké Vánoce
23. 11.–28. 12. 2018

Otevírací doba stánků: 
9.00–21.45 hodin

| foto: archiv TIC BRNO Michal Růžička a Monika Búry

www.brnenskevanoce.cz
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Areál Monínec nabídne v nadcházející zimní sezóně 
u dolní stanice lanovky zrekonstruovanou budovu, 
kde bude umístěna pokladna skipasů a lyžařská 
škola. Součástí této rozšířené budovy M2 bude navíc 
i vylepšená herna, kde bude zajištěno samotné hlí-
dání dětí. Novým provozovatelem dolní půjčovny 
lyžařského vybavení, která v této budově M2 bude, 
je společnost Intersport, což s sebou přinese další 
zkvalitnění služeb. Ať již například v podobě moder-
ního automatu na broušení hran lyží, tak třeba test-
centra lyží Atomic a Salomon. V prostorech bude 
navíc i menší prodejna Intersportu.
V horní části areálu se vedle Hotelu Monínec otevře 
dependance Nová Javorka, jenž poskytne kvalitní 
ubytování až pro 54 osob, včetně hendikepovaných. 
V Javorce bude také konferenční místnost a zázemí 
pro horní lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu. 

Jak Hlavní, tak Hotelová sjezdovka se budou moci 
prostřednictvím zasněžovací technologie Snowfacto-
ry opět spolehnout nejen na přírodní, ale i technický 
sníh.  Ten je bez jakýchkoliv chemických přísad a je 

založený na dvou hlavních zdrojích – vodě a vzdu-
chu. Sníh vyrobený prostřednictvím technologie 
Snowfactory, který vydrží i při teplotách nad 0 °C, 
byl na Monínci poprvé vyzkoušen již před dvěma 
roky. Díky tomu v areálu postupně došlo k meziroč-
nímu navýšení počtu lyžařských dní a návštěvníků.
Areál, který bude v provozu od 17. listopadu, náv-
štěvníkům opět nabídne denní lyžování od 9.00 do 
16.00 hodin a večerní od 18.00 do 21.00 hodin. Den-
ní lyžování bude zpočátku k dispozici od pátku do 
neděle a večerní od úterý do soboty. 
Veřejnost bude moci využít na Monínci dvou 
a 4hodinové a celodenní tarify a skipasy pro večerní 
lyžování. Zájemci o lyžování si budou moci vyzkou-
šet rovněž Hodinovou peněženku, která se osvědčila 
již v průběhu uplynulé sezóny. Ta držiteli odečítá 
hodiny podle toho, jak často bude na Monínci lyžo-
vat. Tarify peněženky začínají na 5 a končí na 30 
hodinách sezóny a jsou ve srovnání s běžnými cena-
mi výrazně zvýhodněné. 
Areál opět umožní zvýhodněné lyžování všem, kteří 
si skipasy koupí on-line. Zatímco u pokladny bude 
stát celodenní skipas v hlavní sezóně 595 korun, 
přes e-shop zájemce zaplatí o 50 korun méně. Dět-
ský skipas bude stát u pokladny 480 a přes e-shop 
430 korun. 

Další informace lze nalézt na:

 www.moninec.cz.

Monínec ZahajUje 
seZóNU již 
V pOlOViNĚ listOpaDU!
Areál Monínec bude i letos jedním z prvních lyžařských 
středisek, které spustí zimní sezónu. Lyžaři si zde budou 
moci poprvé zajezdit již v sobotu 17. listopadu. Třetí zimu po 
sobě se bude využívat technologie zasněžování Snowfactory. 
K tomu se navíc chystá několik vylepšení.

tiM Na hOráCh�

| foto: Areál Monínec
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Rokytnice nad Jizerou, malebné horské středisko, 
se nachází v západní části Krkonoš a je pátým nej-
větším lyžařským střediskem v Čechách. Délkou, 
kvalitou a různorodostí sjezdovek se řadí mezi nej-
vyhledávanější areály u nás. Každým rokem se roz-
šiřuje také nabídka doplňkových služeb a Rokytnice 
se tak stává stále více zajímavou pro všechny milov-
níky dobrého lyžování, pohodlné dovolené a odpo-
činku v srdci přírody. 

Nabídka sjezdovek v Rokytnici je opravdu různoro-
dá a uspokojí i ty nejnáročnější lyžaře. Skiareál Hor-
ní Domky na svazích Lysé hory nabízí sjezdové tratě 
všech úrovní obtížnosti, které patří mezi nejdelší 
v Čechách a místy dosahují šířky až 100 m. Naproti 
tomu sjezdovky ve skiareálu Studenov, který je od 
Lysé hory vzdálen přibližně 3,5 km, jsou vhodné 
zejména pro rodiny s dětmi, milovníky odpočinko-
vého lyžování a snowboardisty.  

Pro nadcházející zimní sezónu je hlavní novinkou 
připravovaný ROKY Funpark, který nahradí původ-
ní snowpark vedle nástupiště lanové dráhy na Lysou 
horu v areálu Horní Domky.
„Podmínky pro provoz snowparku nebyly v našem 
areálu zcela ideální, proto jsme hledali způsob, jak 
volný prostor co nejlépe využít. Domníváme se, že 
vyžití pro nejmenší hravé lyžaře v našem středisku 
doposud chybělo a doufáme, že nově vybudovaný 
Funpark se bude těšit velké oblibě“, uvádí k výstav-
bě nového dětského parku vedoucí provozu, Michal 
Matoušek. 
Rokytnice nad Jizerou nabízí 17 km sjezdovek, ale 
s vícedenními a bodovými jízdenkami mohou lyža-
ři využít bezmála 40 km sjezdových tratí v rámci 
celého Skiregionu, kam kromě Rokytnice patří také 
skiareály Paseky nad Jizerou, Příchovice a Rejdice. 
V ceníku pro nadcházející zimní sezónu nedošlo 
k zásadním změnám, byla pouze zjednodušena 
nabídka časových jízdenek v rámci jednoho dne.

rOKy FUNparK 
RokyTnIce
Zima se kvapem blíží a provozovatelé lyžařských středisek 
se připravují na zahájení zimní sezóny. Také v Rokytnici nad 
Jizerou jsou přípravy na zimu v plném proudu. 

InfolInka

 +420 733 733 053
 info@skiroky.cz

www.skiareal-rokytnice.cz
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Nová lanová dráha v Tanvaldském Špičáku 2 plně 
nahrazuje stávající kotvový vlek, který léta sloužil 
pro sjezdovky Kostelní a Slalomák. Moderní italská 
technologie firmy Leitner disponuje odpojitelnou 

čtyřsedačkou se zákrytem, tzv. bublinou. Lanovka 
vás vyveze přímo k rozhledně Tanvaldský Špičák, 
která nabízí krásný výhled na Jizerské hory, Krko-
noše a Ještěd.
Díky lanové dráze se zvýší především kapacita 
a stoupne komfort přepravy lyžařů, obzvláště při 
špatném počasí.
Zvýší se i bezpečnost lyžařů při nastupování 
a vystupování z lanové dráhy, kdy lanovka zpoma-
luje a zajišťuje tím plynulý provoz. 
Mezi další novinky patří nové komponenty 
u zasněžovacích děl firmy Supersnow. Parkoviště 
v lokalitě Tanvaldský Špičák 1 se dočkalo úpravy 
povrchu s nově vyasfaltovanými vjezdy na parko-
viště. Povrch parkoviště je vyrovnán vrstvou asfal-
tové drti, zajišťující pohodlný příjezd a parkování. 

Opravené jsou i příjezdové povrchy silnic od Bedři-
chova a v Albrechticích.  
Jednodenní skipas pro dospělého bude v zimní 
sezóně 18/19 stát 640 Kč. Předprodej sezónních 
skipasů 12-ti a 20-ti denních můžete pořídit se sle-
vou 10% do konce listopadu.  
Těšit se můžete na perfektní upravené sjezdovky, 
které díky rozdílným obtížnostem nabídnou vyžití 
všem skupinám lyžařů od pokročilých až po rodiny 
s dětmi. 
Areál Severák je ideální pro výuku lyžování. Jedná 
se v podstatě o jedno veliké výukové hřiště.

Více informací najdete na 

www.skijizerky.cz

NOViNKy V areálU 
TanValdSký špIčák
Přípravy na zimní lyžařskou sezónu 2018/2019 vrcholí i ve 
Skiaréně Jizerky. Hlavní investicí je čtyřsedačková lanová 
dráha v lokalitě Tanvaldský Špičák 2.

TanValdSký špIčák 
8,2 km sjezdovek

2 lanové dráhy
1 pojezdový koberec

4 vleky
obtížnosti sjezdovek: modrá až černá

SeVeRák
4,3 km sjezdovek

1 pojezdový koberec 
10 vleků

Obtížnost sjezdovek: modrá a červená

bedřIcHoV 
4,5 km sjezdovek

1 pojezdový koberec
6 vleků

Obtížnost sjezdovek: modrá a červená

Infoblok

listOpaD–prOsiNeC 2018
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Svatomartinský průvod projde městem tradičně 
9. listopadu k radosti dětí a pobavení dospělých. 
Dne 15. listopadu se v galerii Ve Věži uskuteční 
vernisáž výstavy jednoho z nejvýznamnějších 
současných českých autorů, akademického malí-
ře a grafika Borise Jirků Ilustrace a grafika. 
Vybírání drobných dárků, dobrot a dekorací na 
trzích a jarmarcích bude letos na Mělníku přáno. 
1. a 2. prosince, u příležitosti rozsvícení vánoční-
ho stromu na náměstí Míru, se konají adventní 
trhy, které jsou zároveň první oficiální veřejnou 
příležitostí ochutnat mladé mělnické víno z letoš-
ní slibné sklizně. 

Dne 1. prosince se předvánoční řemeslný jarmark 
koná i v Regionálním muzeu Mělník. Mělnické 
vánoční trhy od 19. do 22. prosince nabídnou na 
náměstí Míru tradiční řemeslné výrobky, voňavé 
a lahodné dobroty i bohatý doprovodný kulturní 
program. 
Oblíbené vánoční koncerty potěší milovníky 
mnoha žánrů. Dne 6. prosince navštíví na svém 
vánočním turné mělnický Masarykův kulturní 
dům Janek Ledecký, 12. prosince světoznámá 
operní sopranistka Eva Urbanová. Pozadu nezů-
stanou ani místní interpreti, 15. prosince vystou-
pí s vánočním koncertním programem folklorní 
soubory Jarošovci a Jarošáček a 18. prosince 
smíšený pěvecký sbor Chrapot s tradičním kon-
certem na schodech.

přeDVáNOčNÍ Mělník
Odpočítávání dnů, které zbývají do Vánoc, 
zpříjemní v listopadu a prosinci obyvatelům 
i návštěvníkům Mělníka řada kulturních a spo-
lečenských akcí.

19.12.–22.12.

2018

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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Pro adventní čas je připravena řada akcí, které navo-
dí tu správnou vánoční atmosféru. V sobotu 1. pro-
since v 18 hodin bude na náměstí T. G. Masaryka 
slavnostně rozsvícen vánoční strom. Doprovodný 

program, na kterém vystoupí základní a mateřské 
školy v České Lípě, Základní umělecká škola v Čes-
ké Lípě, Spirituál kvintet nebo dudácká muzika 
Bedrník, začíná již ve 14 hodin. Po celý den bude na 

náměstí T. G. Masaryka v České lípě probíhat velký 
vánoční jarmark.
První prosincový den začíná advent také na vod-
ním hradě Lipý a v blízkém Centru textilního tis-
ku. Na vánočních dílnách si mohou návštěvníci 
vyrobit například vánoční věnec nebo výzdobu. 
Vánoce v duchu staročeských tradic zažijete 8. 12. 
na vodním hradě Lipý, kam můžete zajít na tradiční 
vánoční jarmark se zabíjačkou, výrobou a prodejem 
zabíjačkových specialit, hudebním a divadelním 
představením, živým zvířecím betlémem nebo s čer-
ty v gotických sklepích. Více informací se dozvíte na 
www.lipy.cz nebo na tel. 737 527 042.
Vlastivědné muzeum a galerie pořádá od od 4. do 9. 
prosince již XXVIII. Vánoční trhy v muzeu s ukázka-
mi řemesel, dílnami pro děti, bohatým občerstvením 
a vystoupením žáků mateřských, základních škol 
a ZUŠ Česká Lípa. Nebude chybět ani mikulášská 
nadílka. Dne 15. 12. se mohou děti těšit na Čekání 
na Ježíška s celodenním programem, pohádkou 
a tvůrčími dílnami. Ve 14 hodin začne beseda a auto-
gramiáda s oblíbenou ilustrátorkou a spisovatelkou 
dětských knih Andreou Popprovou. Aktuální infor-
mace na www.muzeumcl.cz

VáNOčNÍ NálaDa 
V čeSké lípě
Českolipané milují adventní čas a Vánoce. Vánoční trhy s na-
bídkou dárků, vůně jehličí a svařeného vína, vánoční koledy, 
to vše umocňuje kouzlo blížících se Vánoc.  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

K
O

N
ta

K
t

tiM V reGiONeCh

| foto: Václav Soukup



magazintim.cz

Jesličky s 240 figurkami lidí a zvířat, z čehož je více 
než stovka pohyblivých, můžete obdivovat ve Frýd-
lantu v Čechách. Srdcem tohoto betlému je hodi-
nový stroj a provazové šňůry. Betlém, který vytvořil 
Gustav Simon (1873–1953), je vystaven v dřevěném 
domku č. 356, kde jeho tvůrce strávil velkou část své-
ho života. 
Pokud si chcete vychutnat adventní náladu 
v zasněžené krajině, můžete se vydat do Kryštofova 
Údolí, kde pod širým nebem stojí venkovní betlém 
Josefa Jíry. Skvost dlouhý 16 metrů najdete v centru 
obce, naproti hostinci „U Svatého Kryštofa“. Stojí tu 
však pouze od začátku adventu do Tří králů. Vejdete-
li i do hostince, neprohloupíte. Můžete tam totiž spat-
řit ještě více než dvě desítky originálních dřevěných, 
keramických, papírových a jiných betlémů.
Raritou je pak cikorkový, část tyrolského betlému 
Franze Pohla nebo polovina původního Millerova 
betlému v orientálním stylu. 

Během putování za betlémskou hvězdou byste urči-
tě neměli vynechat Železný Brod. Ve zdejším Mini-
muzeu betlémů najdete na šest desítek skleněných 
betlémů, historických i současných. Jedná se o nej-
větší sbírku tohoto druhu v České republice. Mini-
muzeum je navíc spojeno s prodejnou sklářských 
výrobků, kreativní dílničkou a příležitostným před-
váděním sklářské výroby.
Celá kolekce betlémů se návštěvníkům nabízí 
v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Nejpozoru-
hodnějším skvostem je mechanicky ozvučený bet-
lém pocházející z let 1883–1913. Vytvořil jej druhý 
z bratrů Metelků – Jáchym (1853–1940). Všech 
142 pohyblivých figurek je poháněno přes jediné 
závaží. Zbylá tři závaží slouží pouze ke zvukovým 
efektům. Pokud se rozhodnete porovnat „metel-
kovský rukopis“, zastavte se ještě ve Vysokém nad 
Jizerou, kde je vystaven pohyblivý betlém kováře 
Jana Metelky (1855–1924). Příběh Svaté rodiny zde 

představuje 203 pohyblivých figurek, z nichž 92 se 
pohybuje samostatně.

Více informací na 

www.liberecky-kraj.cz  

půjDeM spOlU 
do beTléMa...
Chcete-li si vychutnat tu pravou vánoční atmosféru dokresle-
nou tradičními vánočními trhy, vůní svařeného vína, pečených 
kaštanů a mandlí, vydejte se v adventním čase do Liberecké-
ho kraje.

tiM V reGiONeCh 13
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Prohlédnout si zde můžete několik okruhů, 
I. okruh je zaměřen na Muzeum porcelánu, hlav-
ním lákadlem Pohádkového okruhu je Pohádková 
země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny 
Matěje Kopeckého, III. okruh zvaný Atraktivity při-
bližuje historii těžby drahých kamenů z nedalekých 
nalezišť. Ametysty, acháty a jaspisy z Klášterecka 
totiž již ve středověku posloužily k výzdobě kaple 
sv. Kříže na Karlštejně a katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Pražském Hradě. 

Zámek nabízí také výstavy, v listopadu to bude pře-
hlídka patchworku. Milovníky přírody jistě nadchne 
prohlídka rozlehlého zámeckého parku, plného vzác-
ných dřevin. V prostorách původní barokní zahrady 
se nachází malebná sala terrena, která je obklopena 
sochami barokního sochaře Jana Brokofa. 
Další část parku, která směřuje k areálu lázní 
Evženie, bývala původně oborou. V Lázních Evženie 
jsou jímány tři minerální prameny. Ty působí přízni-
vě na trávicí trakt a podporují metabolismus cukrů 

a tuků. Minerální koupele mají mimořádný účinek 
na degenerativní onemocnění pohybového aparátu 
a fungují jako prevence kardiovaskulárních chorob. 

Tip na originální vánoční dárek: 
Zábalové pásy Mamavis – jedná se o vylepšený 
Priessnitzův zábal, v prodeji v nové stáčírně mine-
rálních vod lázní Evženie. Lázeňští hosté si mohou 
pochutnat i na originálních Kláštereckých oplat-
kách, občerstvit se v restauraci Peřeje či v kavárně. 
Oblíbené jsou wellness pobyty. 
V historickém centru města se nachází jedinečné 
muzeum hodin, které představuje rozsáhlou expo-
zici starožitných hodin, z nichž nejstarší pochází 
z roku 1580. 

VZáCNÉ SbíRky 
poRcelánu A láZeňSTVí 
V údolí mezi Krušnými a Doupovskými horami se rozprostírá 
Klášterec nad Ohří, který nabízí turistům hned několik 
lákavých cílů. V historickém centru města se uprostřed 
rozlehlého parku nachází novogotický zámek. 

Turistické informační centrum

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

www.klasterec.cz
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Pro hospodyňky pořídíte např. kuchyňskou zástěru 
nebo dárkové balení věhlasného mýdla s jelenem, 
obsahující také tekutý prací prášek. Pro sběratele 
si můžete vybrat z několika replik dobových ple-
chových cedulí nebo magnetů. Mladší generaci po-
těší sada triček s pop-artově zpracovanými motivy 
Schichtova mýdla s jelenem, Elidy či Mareschovými 
trpaslíky nebo fl ash disk ve tvaru trpaslíka či „mýdla 
s jelenem“. 

Ke každému nákupu zdarma obdržíte brožuru Slav-
né lokální značky, která vám více přiblíží tyto i další 
předměty označené logem „Originally made in Ústí 
nad Labem“.

U nás navíc můžete nakupovat z pohodlí domova. 
Na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz si 
vyhledejte v sekci Turistům e-shop a můžete začít 
vybírat. Vše zde naleznete přehledně uspořádané, 
s popisky a dostupností jednotlivých produktů. 
Těšíme se na vaší osobní i virtuální návštěvu v In-
formačním středisku města Ústí nad Labem.

ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁRKY 
Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Přemýšlíte o originálním vánočním dárku, který 
potěší? Máme pro vás skvělý tip! Nakupujte 
v Informačním středisku města Ústí nad Labem, 
kde jsou v prodeji předměty z kolekce Slavných 
lokálních značek.

Kdy a kde: 11. 12. 2018 11:00–17:00 

na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem, kde v té době žilo především německy 
hovořící obyvatelstvo, se k nově vzniklé Československé 
republice připojilo právě až v prosinci 1918. 

Na co se můžete těšit:
•dobová kuchyně
• medvědář, soutěže pro děti, žonglér, panoptikum, cirkus, 

staročeská kapela

TIP • Pozvánka na Den s první republikou 
v Ústí nad Labem

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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Loretánská kaple byla vybudována podle plánů ar-
chitekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Do 
roku 1950 byla součástí kapucínského kláštera u sv. 
Vavřince. Dnes o ni pečuje rumburské děkanství. 
Pořádají se tu výstavy, koncerty, prohlídky s průvod-
cem a mše svatá.
V adventním čase se v rumburské Loretě odehrají 
večerní prohlídky, při nichž v tajuplné večerní atmo-
sféře zazní adventní písně (roráty) a ambit s loretou 
se projde za svitu svíček a s hrnkem svařeného vína. 
V křížové chodbě je po celý prosinec k vidění výstava 
betlémů vyrobených dětmi z místních škol a školek. 
V přilehlém kostele sv. Vavřince se představuje kláš-
terní betlém z roku 1922. Svou plochou 20 m² patří 
k největším betlémům Šluknovska. Spisovatel Rosťa 
Křivánek premiérově pozve na čtení autorských ad-
ventních pohádek. V klášterním kostele sv. Vavřince 
zazpívají dětské pěvecké sbory a zazní koncertní pro-
vedení České mše vánoční. Přímo o Štědrém dnu se 
bude rozdávat betlémské světlo.

LORETA V RUMBURKU
LÁKÁ NA VEČERNÍ 
PROHLÍDKY A VÝSTAVU BETLÉMŮ
Barokní památka ležící v Českém Švýcarsku zve k návštěvě 
i v zimních měsících. Celoročně přístupná barokní kulturní 
památka Loreta v Rumburku pochází z 18. století. Stavbu 
hradila knížata z Liechtensteinu. 1. 12. Zahájení adventu v Loretě 

1. 12. 2018–2. 2. 2019 Původní klášterní betlém  
(kostel sv. Vavřince) 

1. 12. 2018–2. 2. 2019 Dětské betlémy v ambitu
4. 12. Adventní pohádky Rosti Křivánka v Loretě
4. 12.  Předvánoční koncert ZUŠ Rumburk (kostel 

sv. Vavřince) 
11. 12. a 18. 12.  Zimní večerní prohlídky Lorety při 

svíčkách a se svařeným vínem
23. 12.  Adventní koncert sboru Šenováček a Tyr-

šovské zvonky (kostel sv. Vavřince) 
24. 12. Rozdávání betlémského světla v Loretě 
26. 12. J. J. Ryba:  Česká mše vánoční (kostel sv. 

Vavřince) - koncertní provedení pasto-
rální mše a společné zpívání koled.

PROGRAM • AKCE

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

Třída 9. května 149/27, 408 01 Rumburk
 +420 604 555 922  
 loreta.rumburk@seznam.cz   

www.facebook.com/loretarumburk   
www.loretarumburk.cz 
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Přijďte si vybrat vánoční 
dárky pro sebe a své blízké 
a načerpat atmosféru advent-
ního času. Zveme na tradiční 
jarmark, který představí kre-
ativní tvůrce z regionu, ori-
ginální a jedinečnou tvorbu 
přímo v centrum města. ZUŠ 
si pro Vás připravila hudební 

i taneční program a nebude chybět ani pohádka 
pro nejmenší.

VáNOčNÍ jarMarK 
V lIToMěřIcícH

V hradních prostorách a na nádvoří bude 1. 12. probíhat 
jarmark lidových řemesel s vánoční tematikou. Příjemný 
kulturní program Vám zpříjemní čas strávený s Vašimi oblí-
benými stánkaři. 

1. 12.
Adventní jarmark na Hradě Litoměřice

8. 12. 
Adventní jarmark v parku Václava Havla 

7. 12. 
Rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí

14. – 23. 12. 
Vánoční trhy Zahrady Čech na Mírovém náměstí. 
Kouzelnou vánoční atmosféru plnou koled, pohádek pro 
děti, soutěží, her nebo koncertů zajímavých hostů a krás-
ný český betlém a živá zvířátka si můžete vychutnat každý 
den. Nenechte si ujít ukázky z lidových tradic a řemesel 
zaměřených na vánoční tématiku.  

pRoGRaM • akce

Více na:

www.zahradacech.cz
www.litomerice-info.cz
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Úštěcký jarmark
Úštěcký jarmark, to jsou především stylové stánky 
s vybranými řemeslníky a prodejci z Čech, Moravy 
a Slovenska, několik vánočních výstav, nádherný 
betlém v kostele sv. Petra a Pavla. To vše za dopro-
vodu koled, které budou znít náměstím po celý den 
v podání živých pěveckých sborů. Na proslulý slet 
andělů se můžete těšit přibližně v 11:00, 14:30 a před 
17 hodinou, večerní slet bude efektně nasvícen.
Bohaté občerstvení po celý den je zajištěno, všech-
ny Vás srdečně zveme.

Termín: 15. 12. 2018
Čas: 9:00 – 17:00 hod.

Vstup zdarma

ÚSTecký adVenT, 
LORETA, SLET ANDěLů 
A ORIgINáLNí DáRKy
Navštivte jeden z nejkrásnějších a zároveň největších 
vánočních jarmarků v Ústeckém kraji a v Čechách. Pravou 
atmosféru blížících se Vánoc zde vytváří především historická 
centra malebných městeček kraje, jako je například Úštěk, 
Rumburk, Šluknov nebo Dubí.

tiM V reGiONeCh1�
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Římskokatolická farnost 
v Rumburku
Loreta v Rumburku patří svou 

reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnot-
nější loretánské kaple v České republice. Archi-
tektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple 
Panny Marie je barokní kopií italského renesanč-
ního originálu. Předmětem úcty poutníků je Sva-
tá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž 
došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl 
vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou 
kapli v Rumburku dal podle projektu význam-
ného architekta Johanna Lucase Hildebrandta 
z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Flori-
an z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kap-
le došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou 
nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježí-
še Krista, poutními Svatými schody (Scala San-
cta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu 
kapucínského kláštera (dnes městská knihovna). 
Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé 
madony loretánské (1694) byla významným mari-
ánským poutním místem pro oblast severních 
Čech a Lužice. Loretánský areál je od roku 1995 
vyhledávaným cílem návštěvníků z České repub-
liky a ze  zahraničí. Od roku 1996 se obnovuje, 
od roku 1999 z Programu záchrany architekto-
nického dědictví Ministerstva kultury. Památkově 
chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý 
do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 
hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 
hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele 
sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a dopro-
vodné kulturní akce. Mše svaté probíhají každé 
poslední úterý v měsíci od 15.00 hod. ve Svaté 
chýši. Udržela se tradice srpnové církevní odpust-
kové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století.

Mýdlová kouzla v Dubí
Od 14. listopadu do 20. prosince 2018 provoní dub-
ský Dům porcelánu s modrou krví v Tovární ulici 
výstava ručně vyráběných mýdel teplické Mýdlár-
ny U Zámku. Tento rodinný podnik založily v roce 
2014 sestry Eva Janíková a Irena Bachtinová jako 
chráněnou řemeslnou dílnu, nabízí originální, 
ručně vyráběná přírodní mýdla nejvyšší kvality. 
Proto se také může chlubit certifikátem Regionální 
produkt Krušnohoří, jenž uděluje Asociace regio-
nálních značek. 
Jak napoví název výstavy v Dubí - Mýdlová kouz-
la, jejich výrobky nás doslova očarují, a to nejen 
omamnou vůní bylinek, přírodních olejů a silic, 

ale také svou rozmanitostí. Neuvidíte zde totiž jen 
důvěrně známá mýdla, která má doma v koupelně 
snad každý, ale také bomby do koupele, koupelové 
sole, mýdla na holení, šampóny, a to i pro pejsky, 
mýdla olejová, máslová a šlehaná a v neposled-
ní řadě i léčivá. Opomenout se také nedá estetic-
ká kvalita produktů teplické mýdlárny. Na první 
pohled je v nich totiž patrný otisk 100% ruční prá-
ce a lásky k řemeslu, který každému kousku dodá 
punc výjimečnosti. 
Kouzla mýdel nám tak přijdou vhod, pozvednou 
mysl a dodají síly na nadcházející adventní období. 
Zpříjemnit si jej můžete právě návštěvou výstavy 
v Domě porcelánu s modrou krví, kde se zároveň 
seznámíte s historií a technologií výroby mýdel. Více informací najdete na www.infocentrum-dubi.cz.

www.branadocech.cz
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 Paní vedoucí, představte se nám krátce. Odkud 
pocházíte, jak dlouho pracujete v infocentru?
Pocházím z Litomyšle, v infocentru pracuji již bezmá-
la 20 let s třemi menšími přestávkami na mateřskou 
dovolenou. Pracovat jsem začala jako referentka ces-
tovního ruchu, kdy jsem obsluhovala zákazníky za 
pultem a zároveň prováděla turisty po městě. Postup-
ně jsem přešla do funkce vedoucí infocentra.
 
 Představte čtenářům magazínu TIM vaši práci 
v informačním centru.
Jako vedoucí soukromého infocentra zastávám 
s nadsázkou roli manažerky všeho, průvodkyně, 
obchodnice, personalistky, účetní atd. v jednom.  Sta-
rám se o běžný chod hlavní provozovny infocentra 
i sezónní zámecké pobočky. Protože mj. zajišťujeme 
průvodcovskou činnost, jednám s cestovními kance-
lářemi, připravuji programy pro domácí i zahraniční 
skupiny i jednotlivce. Pravidelně pořádám setkání 
s místními podnikateli z oblasti cestovního ruchu. 
Podařil se nám např. společný projekt „Užijte si Lito-

myšl“, kdy jsme formou slevových kupónu turistům 
poskytovali výhody po celém městě.  Protože je práce 
v infocentru různorodá, moc mě baví.  Výhodu sou-
kromého íčka vidím v tom, že pokud mám nápad, 
mohu jej hned realizovat, od nového suvenýru přes 
leták až po zorganizování zájezdu.
 
 Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své práci? 
Jednou jsme například hledali v malé Litomyšli ztra-
ceného Japonce ze skupiny, jindy se stalo, že nám 
turisté vešli do pootevřených dveří kostela, správce 
je pak zamknul a tito turisté, kteří měli leták s tele-
fonním číslem na nás, do infocetra volali, že jsou 
zamknuti v kostele a neví vůbec ve kterém – tak jsme 
organizovali jejich „záchranu“.
Nebo jiný příklad z praxe od našich obsluhovaných 
turistů: „Kde je tu hotel U sv. Štěpána? Bohužel tako-
vý hotel tu nemáme. To není možné, rezervoval jsem 
si ho přes booking, bylo to jedno z posledních ubyto-
vání tady u Vás v Litoměřicích. Pane, ale Vy jste právě 
ve východočeské Litomyšli.“

  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 
běžně známé, ale stojí za návštěvu?
Napadá mne Pivnická rokle, která se nachází asi 15 
km od Litomyšle. Výchozím bodem je chata Polanka 
u Nových Hradů, ze které po červené turistické znač-
ce dojdete k Dolanskému mlýnu a odtud po žluté skrz 
krásný kaňon s jeskyní a skalními převisy. Občas je 
trasa náročnější i po žebřících, ale o to malebnější 
a krásnější. Dá se dojít až do obce Zderaz, kde jsou 
k navštívení bývalá pískovcová skalní obydlí.
 
 Jaký je váš oblíbený regionální produkt, který 
doporučujete?
Oblíbeným lokálním produktem jsou pralinky 
z místního Chocco caffé, já osobně nikdy neodolám 
pralinkám se švestkovými povidly a kokosem. Pro 
pány určitě doporučuji pivo Bedřichova jedenáctka 
z litomyšlského minipivovaru Veselka.
 
 Jak by zněla pozvánka do vašeho města, infor-
mačního centra?
Přijeďte do malebné Litomyšle zažít místní genius 
loci, navštívit památku UNESCO a celé zámecké 
návrší. Pro milovníky hudby doporučuji navštívit 
rodný byt Bedřicha Smetany, zajímavé je mysteriózní 
muzeum Josefa Váchala“ Portmoneum“. I ti kdo mají 
rádi moderní architekturu si přijdou u nás určitě na 
své. Nezapomeňte se stavit do infocentra, kde Vám 
dáme mapku a doporučíme, kde se dobře najíst a co 
zajímavého ještě v Litomyšli zažít.

Děkujeme za rozhovor.

V každém vydání magazínu TIM před-
stavujeme čtenářům a cestovatelům 
vzorného pracovníka z turistického 
informačního centra, který pracuje 
a podává erudované informace. Za 
kým se tentokrát vydala redakce? 
Naše kroky vedly do města Litomyšle, 
kde v TIC pracuje paní Blanka Brýdlo-
vá, vedoucí turistického infocentra.

rOZhOVOr s pracovníkem turistického informačního centra

Těšit se můžete na koncerty žáků základní umě-
lecké školy, můžete si vyrobit 2. 12. vánoční 
výzdobu a dekoraci, zacvičit si 8. 12. vánoční jógu 
s Irenou Kubicovou nebo se zaposlouchat 9. 12. 
do melodií na vánočním koncertu Jitky Hercikové 
a Jiřího Procházky. Pro malé děti, které se nejví-
ce těší na Vánoce je připraven divadelní soubor 
Rolnička se svou loutkovou pohádkou „O zlobivé 
Mařence“, kterou bude hrát 16. 12. v Domě kul-
tury.   

VáNOčNÍ čas 
Ve šluknoVSkéM Výběžku
Ve městě a zámku Šluknov jsou přípravy na letošní 
staročeské Vánoce v plném proudu. Nebudou na 

nich chybět adventní koncerty, výstava živého betlému nebo 
slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu.

Regionální informační centrum

 ic@mesto-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.czK

O
N

ta
K

t

30. 11. náměstí Míru – 15.00 hodin 
STAROČESKÉ VÁNOCE A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
Koledy a zpěvy vánoční uslyšíte nejen od dětí ze školky, 
ale také od žáků místních škol a Základní umělecké školy 
Šluknov. Těšit se můžete na živý betlém, dětský animační 
program a od 16:40 hodin zazpívá Ivana Košínová. 
V 17:45 společně rozsvítíme vánoční strom a vypustíme 
přáníčka.

2. 12. vstupní sál, Šluknovský zámek – 14.00 hodin
1. ADVENTNÍ NEDĚLE – VÝROBA VÁNOČNÍ VÝZ-
DOBY
Jako každý rok si v tento adventní čas můžete vyrobit 
vánoční dekorace, materiály jsou pro Vás připraveny. 
V letošním roce jsme opět rozšířili sortiment, takže bude 
z čeho vybírat. Vánoční atmosféru na místě naladí vánoční 
hudba, teplý čaj a svařák.  Cena dle jednotlivých výrobků.

pRoGRaM • akce
9. 12. Šluknovský zámek – 18.00 hodin
2.  ADVENTNÍ NEDĚLE – VÁNOČNÍ KONCERT 
Vánoční populární melodie v podání Jitky Hercikové 
a Jiřího Procházky. Nebude chybět ani zámecký svařák.
Vstupné: 100 Kč

16. 12. sál, Dům kultury Šluknov – 15.00 hodin 
3. ADVENTNÍ NEDĚLE – LOUTKOVÁ POHÁDKA
Divadelní soubor Rolnička přichystal loutkovou pohádku 
„O zlobivé Mařence“, při které se jistě nikdo nudit nebude. 
Vstupné 10 Kč.

23. 12. sál, Dům kultury Šluknov – 14.00 hodin 
4. ADVENTNÍ NEDĚLE – VÁNOČNÍ ŠRAMLÍK
Taneční odpoledne se skupinou Peleton. 
Vstupné: 50 Kč jednotlivec a 70 Kč pár
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Ručně malovaná mapa Česko dětem 2 je druhé vydá-
ní velmi úspěšné mapy věnované dětem. Cílem mapy 
je poutavou malovanou formou přilákat ty nejmenší 
k poznávání vlastní země, jejích zajímavostí a krás. 
Zároveň zvýraznit místa a aktivity v České republi-
ce, které jsou právě pro ty nejmenší a jejich rodiny 
zajímavým tipem na výlet a návštěvu.

Nauka hrou 
Naučnou formu mapy doplňuje i zábavná hra na 
zadní straně mapy, která provádí děti Českou repub-
likou ve společnosti dvou maskotů – Vrtulky a Palet-
ky. Při hře si děti prohloubí či zopakují své znalosti 
o ČR. „V mapě je zakresleno 155 hradů a zámků, 12 
památek zapsaných na seznamu světového kultur-
ního dědictví Unesco, jsou zde vyznačeny hvězdárny, 
zábavné parky, zoologické zahrady, volně přístupné 
zříceniny, jeskyně a přírodní zajímavosti,“ popisuje 
Blanka Imramovská, obchodní ředitelka vydavatel-
ství CBS, www.cbs-cesko.cz

Křest probíhal ve znamení vesmíru
Novou mapu určenou dětem oslavilo nakladatelství 
společně s dětmi na libereckém Ještědu, v rámci 
Oslavy 45. výročí otevření vysílače a hotelu Ješ-
těd. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si jindy 
nepřístupné prostory. Celá akce se konala ve zna-
mení tajemného vesmíru.

CBS Nakladatelství je známé kromě malovaných map 
také výrobou leteckých knih jednotlivých regionů. Dále 
se pak zabývají zpracováním fotomap, panoramatických 
snímků a dalších propagačních materiálů, jimž jsou pod-
kladem letecké snímky nebo umělecká práce malířů. 
Na mapě Česko dětem 2 CBS Nakladatelství spolupracu-
je s partnery, kterými jsou města, obce, významné firmy, 
školy a další organizace. Zájemci o partnerství mohou 
kontaktovat Blanku Imramovskou, obchodní ředitelku 
na emailu imramovska@cbs-cesko.cz nebo telefonu +420 
773 294 445, Martinu Hanouskovou, regionální projek-
tovou manažerku na emailu hanouskova@cbs-cesko.cz 
nebo telefonu +420 724 022 557.

CBs NaKlaDatelstVÍ: Mapa pRo Malé obJeVITele, 
čeSko děTeM 2
Praha, 15. října 2018 – Těm nejmenším je věnována nová 
ručně malovaná mapa CBS Nakladatelství. Jde o druhé vydání 
úspěšné mapy Česko dětem. Poutavou cestou chce děti přilákat 
k poznání vlastní země. Křest mapy věnované dětem probíhal 
na libereckém Ještědu. 

99 Kč     www.malovanemapy.com

I N Z E R C E
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Je zde po dvou letech znovu zprovozněná lanová 
dráha od dolního parkoviště podél skokanských 
můstků, která fungovala od roku 1971 do roku 
2014. O víkendu v sezoně jezdí za lidových dvacet 

korun jedním směrem, a je to vhodná alternativa 
pro lidi, kteří nechtějí stoupat k Ptačí stezce po 428 
schodech podél velkého skokanského můstku. Pře-
sto je zde pro děti pěkná atrakce, a to „Lvíčkův výš-

kový kvíz“, kde po pěší cestě nacházejí pět tabulek 
s kvízy a zpříjemní si tak cestu.
Na horní stanici lanovky vede nově vybudovaná 
Naučná stezka Beskydské nebe, která se otevírá 
v letní sezoně a je přístupná zdarma. A dle náv-
štěvnosti je i hojně využívaná. Atrakce vznikla na 
pomezí Frenštátu a Trojanovic. A právě součástí 
nové stezky je tzv. Ptačí stezka, stometrová lávka ve 
výšce až 16 metrů. Lidé tam mohou poznávat pří-
rodu v korunách stromů. Visutá konstrukce nad 
roklí potoka Vlčák určitě pobaví jak děti, tak i jejich 
rodiče. Na šesti zastaveních poznají život ptačích 
obyvatel okolních stromů. Stezka celkem je dlouhá 
tři km, tato konstrukce je jen určitou částí. Krásně 
voní novotou, jsou zde interaktivní ukázky, hnízda, 
vyřezávané sochy. Přesto dbejte opatrnosti, děti 
bývají všetečné.
Kousek dál je nově zrenovovaný amfiteátr a v lesí-
ku za ním opravená velmi oblíbená restaurace 
Rekovice se zastřešeným venkovním posezením. 
Restaurace dle mého názoru bohužel není pro 
klasického strávníka Beskyd, který si rád zajde na 
pořádný oběd za lidovou cenu, ale zaměřili se zde 
spíše na minutky. Cituji tím i některé místní, kteří 
si na starou zašlou slávu této hospůdky pamatují. 
Chválím však hned v sousedství Dětský les s pří-
rodními herními prvky, který si mezi dětmi získal 
ihned velkou oblibu. 
Až budete přemýšlet, kam v Beskydech zajet a vyne-
chat případně na protějším kopci nad Trojanovice-
mi Pustevny, Horečky jsou příjemným místem na 
hezkou nedělní procházku.

NaUčNá steZKa 
beSkydSké nebe 
Výlet na krásné místo v Beskydech, na místo, kde stojí 
skokanské můstky a kde trénoval světoznámý skokan na lyžích 
a olympijský vítěz Jiří Raška. Nedávno se město rozhodlo, 
že této části zvanou Horečky se pokusí navrátit turistickou 
oblibu a udělají z ní další výletní cíl pro návštěvníky. 

tip Na VÝlet

Spojili jsme aktivně Tatranské sportovní kluby 
a organizace a vznikl nádherný nový projekt Tat-
ry v pohybu. Máme zájem navrátit Tatrám status 
zážitkové a sportovní destinace. Historicky jsou 
Vysoké Tatry, nejen místem lázeňským, ale i spor-
tovním. V minulosti jsme tu měli mnohé sportovní 
mezinárodní velké akce. Mezi hlavní cíle projektu 
Tatry v pohybu patří zatraktivnění nabídky aktivit 
ve Vysokých Tatrách a podpora zdravého životního 
stylu obyvatelstva v regionu. Podstatné je i rozšíře-
ní zážitkové formy pobytů a dovolených v Tatrách 
a vybudování centrálního informačního portálu 
pro sportovní akce a virtuální závody. Návštěvníci 
se tak snadno dostanou k více než 100 km označe-
ným tratím jejich oblíbených outdoorových sportů. 
Kromě hlavních benefitů projektem získáme i kva-

litní mapové podklady a jednotný registrační sys-
tém na všechny akce. Široká veřejnost získá jedno-
duché vyhledávání jednotlivých tras využitelných 
během celého roku, i mimo oficiálních akcí. V roce 
2015 je plánovaných přes 20 různých závodů.
Hlavními organizátory projektu Tatry v pohybu 
jsou Sport Club 1896 Štrbské Pleso, ŠK Štrba, 
Sport team Nová Lesná, Lomnický golfový klub, 
Sportcentrum Gálfy, ACB Slovensko oz a další pod-
tatranské sportovní kluby.
Vysoké Tatry i v roce 2019 nabídnou aktivním náv-
štěvníkům sportovní zážitkovou dovolenou. A těm, 
kteří sportovat ještě nezačaly bohatý doprovodný 
program.

www.tatryvpohybe.sk
www.slovakia.travel.sk

BUďte aKtiVNÍ 
Ve VySokýcH TaTRácH
Sportování v Tatrách, to nejsou jen lyže, sáňky a snowboar-
dy. Ve Vysokých Tatrách se můžete zúčastnit závodů a akcí 
i v běžeckých disciplínách, Nordic Walking, cyklistice, gol-
fu, skialpinismu či běžeckém lyžování. Sportovní aktivity 
jsou určeny pro všechny věkové kategorie a také zdravotně 
postižené osoby.

tiM Na slOVeNsKU
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Ta první v galerii Pranýř bude spojena s křtem 
knihy Horská kronika rýmařovského rodáka 
Franze Brixela, který ji napsal na konci 19. sto-
letí. Kniha podávající vesměs humorné historky 
o Rýmařovanech se do dnešních dnů dochovala 
pouze ve dvou exemplářích. V sobotu 8. prosince 
2018 v 16 hodin pokřtíme vůbec první český pře-
klad této unikátní knihy, jež vyjde v bilingvním 
vydání a zahájíme komorní výstavu o jejím auto-
rovi, která bude k vidění do 27. ledna 2019. Akce 
se uskuteční za laskavé finanční podpory Minis-
terstva kultury a města Rýmařova. 
Na sváteční období vánočních svátků rýmařov-
ské muzeum ve své Galerii Octopus naplánovalo 
výstavu Kouzlo starých hraček, a to v termínu 
od 6. prosince 2018 do 27. ledna 2019. Exponáty 
budou zapůjčeny z Muzea hraček v Rychnově nad 
Kněžnou. Návštěvníci se dozvědí, s čím si děti hrá-
ly v období první republiky, zároveň budou moci 
zavzpomínat na to, s čím si hráli oni sami před 
rokem 1989. Výstava se uskuteční za laskavé 
finanční podpory fondu mikroprojektů Euroregi-
onu Praděd a města Rýmařova.

VáNOčNÍ VÝstaVy 
V MuZeu RýMařoV

Před vánočními svátky se v obou galeriích rýmařovského 
městského muzea uskuteční dvě mimořádné výstavy. 

Městské muzeum Rýmařov, p.o.

nám. Míru 6, rýmařov 79501
 +420 554 254 382
 muzeum@inforymarov.cz

www.muzeumrymarov.cz
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Panenky z období první republiky, 
archiv Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou

text: Michal Vyhlídal

← Horská kronika Franze Brixla, archiv Městského muzea Rýmařov

Jmenuji se Dana Černá a před necelým rokem jsem 
založila firmu DANA Study, která se zabývá středo-
školským a vysokoškolským studiem v zahraničí. 
Já sama jsem v zahraničí dlouhodobě studovala 
i pracovala, a tak jsem v této oblasti získala cenné 
zkušenosti.
Firmu jsem se rozhodla založit proto, že jsem se sama 
setkala s mnoha agenturami, které neposkytovaly 
přesně to, co student, který chce studovat v zahrani-
čí, potřebuje. Často jsem se setkávala s větou: „Ano, 
to nabízíme, ale já jsem tam nestudovala, tak vlast-

ně nevím, jak to chodí“. A to já nedělám. Sama jsem 
studiem v zahraničí prošla, a tak dávám studentům 
cenné rady na základě svých vlastních zkušeností.

Ve své firmě DANA Study nabízím studentům jak 
střední, tak i vysoké školy. Střední školy, nacházející 
se v USA a Španělsku, jsou koncipovány na půl roku 
či na rok. Vysoké školy si mohou studenti vybrat po 
celém světě. Studentům se věnuji od první schůzky 
s rodiči až po odlet na zahraniční školu a podporu 
během pobytu. Dále pomáhám v celém procesu přijí-
macího řízení – komunikace se školou, rady v oblas-
ti psaní motivačního dopisu, přípravy na zkoušky či 
pohovor na ambasádě a další důležité věci týkající 
se studia v zahraničí. 
Mé webové stránky jsou: www.danastudy.cz. 
Těším se na viděnou.                                  Dana Černá

 STuduJTe V ZaHRanIčí S dana STudy

Těšte se na tři dny nabité programem pro malé 
i velké kutily. Přijďte si vyzkoušet opravit budík, 
vyfouknout sklo, namalovat obrázek 3D perem 
nebo se třeba naučit programovat.

Se vstupenkou z Bastlfestu získáte slevu na festi-
val Prototyp, který se koná v areálu BVV ve stej-
ném termínu. Vstupné na akci je v rámci vstupu 
do expozice VIDA! 

baSTlfeST 2018 – FestiVal 
KUtilstVÍ prO CelOU rODiNU
Patříte k nadšencům, kteří stále něco vymýšlejí, vylepšují 
a konstruují? Nebo jen rádi žasnete nad tím, co všechno si 
lidé dokážou sami vyrobit? Pak určitě navštivte Bastlfest ve 
Vida Brno v termínu od 16.–18. 11. 2018!

www.vida.cz
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Více zábavy pro děti přímo na svahu chystá před 
začátkem letošní sezóny Skiareál Lipno. Ve spolu-
práci s lyžařskou školou zpestřil animační progra-
my – veselý a zároveň poučný pohádkový program, 
ve kterém bude hrát hlavní roli maskot areálu, oblí-
bený lišák Fox. Navazuje tím na úspěšné léto, kdy 
se staly animační programy velice vyhledávanými.
„Za sebe mohu slíbit, že tolik legrace a pohádek 
jako Lipno plánuje tuto zimu, jsme ještě neviděli,“ 
uvádí mluvčí areálu Vojen Smíšek.
Stejně jako v loňském roce, klade Skiareál Lipno 
důraz na bezpečnost při lyžování. Kromě Skipatro-
ly, kterou zavedl v sezoně 2017/18, se letos pravi-
dla bezpečného lyžování promítnou právě i do ani-
mačních programů. „Chceme děti učit hrou. Měly 
by si osvojit pravidla FIS 10. Máme ověřeno, že 90 
procent lidí, kteří přijedou k nám na hory, je nezná. 
Všude na svahu jsou vyvěšená, upozorňujeme na 
ně, ale není to nic platné,“ uvádí koordinátorka ani-
mačních programů Kateřina Bečičková s tím, že 
takto si děti důležitá pravidla osvojí hned od mala. 
„Ta nejdůležitější pravidla se stala součástí hry. 
Malí diváci získají informace tou nejpřirozenější 
formou,“ doplnila Bečičková.
V praxi to bude vypadat tak, že mezi dětmi, které se 
budou učit lyžovat ve Fox parku, se objeví lišák Fox 

a ten dětem zábavnou formou poukáže na to, co je 
při lyžování nebezpečné. Děti ho opraví a řeknou, 
co je při lyžování správné. Scénky se budou opako-
vat každé dvě hodiny.

Tato prevence je dalším ze způsobů, kterými skia-
reál posiluje bezpečnost při lyžování. „Jsme rodin-
né lyžařské středisko, a proto je pro nás bezpečnost 
klientů na sjezdovkách klíčovým tématem,“ doplnil 
Smíšek.
10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích 
shrnuje to, jak se mají lyžaři na sjezdovce chovat. 
Jsou to mezinárodně uznávané regule, které platí 
na sjezdovkách po celém světě.

1. Ohled na ostatní lyžaře
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
3. Volba jízdní stopy
4. Předjíždění
5. Vjíždění a rozjíždění
6. Zastavení
7. Stoupání a sestup
8. Respektování značek
9. Chování při úrazech
10. Povinnost prokázání se

V rámci animačních programů je také připrave-
no zbrusu nové divadelní představení O dvanác-
ti měsíčkách, které se bude hrát každou sobotu 
odpoledne přímo ve Fox parku. V hlavních rolích 
se představí Kateřina Bečičková a lišák Fox.
„Nepůjde o tradiční ztvárnění této pohádky, ale 
bude mnohem veselejší. Délka představení bude 
zhruba 30 minut,“ uvedla Bečičková.
Stejně jako v minulém roce se bude ve Fox parku 
konat tzv. Vítání hostů, při kterém v neděli v 19 
hodin večer přijíždí na sjezdovku na rolbě lišák 
Fox a vítá děti, které si za ním přijely zalyžovat. 
Děti čeká zábavný program a soutěže o zajímavé 
ceny. V úterý a ve čtvrtek se bude konat tradiční 
bobování s lišákem Foxem. Lipenský maskot se 
ujme také pravidelných rozcviček, kterými začíná 
výuka v lyžařské škole. Odpolední program zpest-
ří lyžařům na Lipně další animační programy, kdy 
se budou děti přetahovat, stavět pevnosti, nebo se 
budou koulovat.

lišáK FOx Chystá 
prO MalÉ lyžaře 
noVý pRoGRaM 
ZaMĚřeNÝ Na pOháDKy a BeZpečNOst lyžOVáNÍ
Animační programy pro nejmenší lyžaře, bohatá nabídka plná 
pohádek a poučení – to je novinka, kterou připravil Skiareál 
Lipno na tuto zimu. Scénář programů chystá lišák Fox, který 
se představí i v hlavní roli.

tiM V reGiONeCh22
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Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podze-
mí, Konferenční centrum SECESE, Návštěvnická 
centra pivovarů Plzeňský Prazdroj, Velkopopo-
vický Kozel a Radegast – pět čerstvých držitelů 
certifikátu Českého systému kvality služeb. Ofi-
ciální osvědčení je zárukou vstřícného přístupu 
k zákazníkům, což ostatně dokládá i nově spuš-
těné rezervační oddělení v Plzeňském Prazdroji. 
Zájemci si nyní mohou rezervovat všechny typy 
prohlídek, zážitkových programů, ale i pronájmy 
konferenčních prostor a pivovarských šaland na 
jednom místě, 7 dní v týdnu!

Český systém kvality služeb je dobrovolný nástroj, 
který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšo-
vání kvality služeb v organizacích v oblasti ces-
tovního ruchu a v navazujících službách. Vlastní-
kem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu 

– CzechTourism. „Jsme rádi, že jsme certifikace 
pro naše Návštěvnická centra v pivovarech získali 
a že takovýto systém kvality existuje. Věřím, že cer-
tifikace přispěje obecně ke zvýšení kvality posky-
tovaných služeb v cestovním ruchu,“ konstatoval 
Rudolf Šlehofer, manažer rozvoje cestovního ruchu 
a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje.

Nové rezervační oddělení je k dispozici 
7 dní v týdnu od 9 do 17 hodin 

na telefonním čísle 377 062 888 
či e-mailu Reservations@asahibeer.cz

plzeňský prazdroj, a.s.

U prazdroje 64/7, 301 00 plzeň
www.prazdrojvisit.czK

O
N

ta
K

t

plzeň – TuRISMuS, p.o.

Náměstí republiky 41, 301 00 plzeň
www.visitplzen.eu

plZeňSký pRaZdRoJ 
ZVyšUje KValitU sVÝCh slUžeB
Turistické služby Plzeňského Prazdroje získaly certifikaci 
Českého systému kvality služeb.  
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Kroupy, z nichž se kuba připravuje, bývaly v minulos-
ti běžnou součástí jídelníčku. Dnes je vytlačila rýže 
a kroupy si většina z nás dá pouze o Vánocích v podobě 
tradičního kuby. Je to škoda, protože kroupy jsou zdra-
vé i chutné – a kubu lze připravit i kdykoli jindy během 
roku, třeba i s čerstvými houbami. Protože se jedná 
o bezmasé jídlo, nemusíte se bát, že neuvidíte zlaté 
prasátko.

doba vaření: 30 minut, pro 4 osoby: 
• 2 hrsti sušených hub
• 300 g krup
• 3 lžíce sádla + 1 lžíce na vymazání pekáčku
• 2 větší cibule, 2 stroužky česneku
•  ½ lžičky drceného kmínu, 1 lžička sušené majoránky
• sůl, mletý pepř

příprava: 
Sušené houby necháme alespoň 2 hodiny namáčet ve 
vodě, před použitím z nich přebytečnou vodu opatrně 
vymačkáme. 
Kroupy propláchneme studenou vodou a v mírně oso-
lené vodě uvaříme do měkka, asi 20–30 minut. Pak je 
slijeme a necháme v cedníku okapat.
Mezitím na sádle osmahneme nadrobno nakrájenou 
cibuli dozlatova, přidáme namočené houby, nakrájené 
na větší kusy. Krátce osmahneme a přidáme česnek 
utřený se solí, kmín, majoránku a čerstvě mletý pepř.
Pekáček vymažeme sádlem, promícháme v něm kroupy 
s ostatními ingrediencemi, uhladíme a v troubě rozpále-
né na 180 stupňů zapečeme asi 25 minut dozlatova.

Česnek a rozmarýn patřily k oblíbeným staročeským 
kořením. Přidáte-li oboje do rozehřátého sádla, vůně 
kuchyně našich předků krásně prostoupí masem. Aby 
byla iluze staročeské krmě dokonalá, doplňte kroupami 
nastavovanou kaší a zapíjejte pivem. Tato úprava je regi-
onální specialitou českého severu. 

doba vaření: 4-5 hodin
Pro 4-6 osob
• 800 g krkovice vepřové
• 1 kg vepřového sádla
• 3 paličky česneku, 5 větviček rozmarýnu
• 500 g brambor
• 80 g krup nebo krupek
• 30 g másla
• 500 g čerstvého špenátu
• 1 střední cibule
• sůl, pepř
• lisovaný česnek, majoránka 

Vánoce 
traDičNÍ i VÝjiMečNÉ 
Vánoce má snad každý z nás pojené s dobrým jídlem. V těchto 
svátečních dnech zveme nejen svou rodinu, ale i přátele, 
abychom společně vychutnávali vánoční čas a to doslova. 
Připravili jsme pro vás několik receptů, které jsou tradiční, 
ale některé i výjimečné. Výběr je samozřejmě úplně na vás.   

2� tiM V KUChyNi

Vánoční HouboVý kuba

VepřoVá kRkoVIčka 
pečená V RoZMaRýnoVéM 
Sádle S čeSnekeM
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příprava: 
Krkovici rozřízneme na dvě části, z každého kousku 
vytvoříme váleček a svážeme jej. Osolíme, opepříme 
a opečeme na části sádla dozlatova. Poté společně se 
stroužky česneku a větvičkami rozmarýnu vložíme do 
pekáčku s rozehřátým sádlem. Maso musí být zcela 
ponořené v sádle. Necháme 4 až 5 hodin zvolna táh-
nout na sporáku těsně pod bodem varu či v troubě při 
asi 90 °C. Brambory a kroupy uvaříme doměkka v oso-
lené vodě. Brambory rozmačkáme dohladka s máslem, 
přidáme kroupy, osolíme, opepříme a s mírou dochutí-
me česnekem a majoránkou. Na sádle z masa zpěníme 
jemně nakrájenou cibulku a vložíme na ni opláchnutý 
špenát. Krátce prohřejeme, osolíme a opepříme. Hoto-
vé maso opatrně zbavíme provázku a ostrým nožem 
nakrájíme na plátky. Servírujeme s nastavovanou kaší 
a špenátem.

Smažený kapr je spolu se zdobením vánočního stro-
mečku snad nejrozšířenější tradice, i když se objevila až 
v polovině 19. století.

doba vaření: 40 minut
pro 4 osoby
• 4 porce kapra po 150 g
• hladká mouka
• 2 vejce, 2 lžíce mléka
• strouhanka
• tuk na smažení
• citron, sůl
 
na bramborový salát:
• 1 kg salátových brambor 
• 4 mrkve, 1/4 kg celeru
• 4 vejce
• 200 g sterilovaného nebo mraženého hrášku
• 200 g šunky vcelku
• 150 g kyselých okurek
• 150–200 g majonézy
• sůl a pepř

příprava: 
Nejlépe den předem uvaříme brambory ve slupce, asi 
15–20 minut podle velikosti, dokud nejsou po vpichu 
nožem měkké. Vychladlé brambory oloupeme a nakrá-
jíme na kostičky. Mrkev a celer oloupeme a v osolené 
vodě povaříme 10–15 minut, aby zelenina byla měkká, 
ale nerozvařit. Vyjmeme z vody, necháme vychladnout 

a nakrájíme nadrobno. Vajíčka uvaříme natvrdo, oloupe-
me a nakrájíme na kostky. Hrášek necháme okapat. Na 
kostičky nakrájíme i šunku a okurky, všechny nakrájené 
suroviny opatrně v míse promícháme, postupně přidá-
me majonézu a trochu láku z okurek, v němž rozmíchá-
me sůl a pepř.
 
Porce kapra osolíme, postupně obalíme v mouce, ve 
vejcích rozšlehaných s mlékem a se solí a nakonec ve 
strouhance. Osmažíme na rozpáleném tuku ze všech 
stran dozlatova. Ke každé porci kapra přidáme citron na 
pokapání.

Zatímco recept na národní specialitu, kterou je svíč-
ková, počítá s hovězím, západočeská varianta sází na 
zaječí stehna. Zbytek už ale zůstává věrný osvědčené 
klasice - smetanová omáčka s pasírovanou kořenovou 
zeleninou se vine k masu a zlehka se vsakuje do nadý-
chaných karlovarských knedlíků s petrželkou. Tato spe-
cialita pochází ze západočeských lázní.

Doba vaření: 6 hodin
pro 4 osoby 
• 4 zaječí stehna
• 1kg kořenové zeleniny (celer, mrkev, petržel), cibule
• 100 g sádla, 100 g cukru
• 100 g hořčice, 100 g citron
• 500 ml bílého vína
• 10 kuliček nového koření a 10 celého pepře
• 3 bobkové listy, sůl
• citronová šťáva
• 100 g hladké mouky
• 300 ml 33% smetany
• ozdoba 200 g  brusinek
Příloha karlovarské knedlíky

příprava: 
Do hrnce s rozpáleným sádlem vložíme nakrájenou 
kořenovou zeleninu a cibuli. Společně restujeme, přidá-
me trochu cukru, hořčici, citronovou šťávu a rozkrájený 
citron bez kůry. Do základu vložíme maso, opečeme 
je po obou stranách, zalijeme osolenou vodou a bílým 
vínem, přidáme nové koření, celý pepř a bobkový list. 
Přivedeme k varu a necháme pomalu táhnout na okra-
ji sporáku asi 5 hodin. Poté uvařené maso vyjmeme. 
Odstraníme kosti a maso odložíme stranou. Omáčku 
zahustíme moukou, asi 30 minut ještě povaříme. Pro-
cedíme, přidáme smetanu a dochutíme podle libosti 
solí, citrónovou šťávou, případně cukrem. Teplou omáč-
ku nalijeme na maso a necháme pomalu dále táhnout 
do doby, než se uvaří karlovarské knedlíky. Dozdobíme 
brusinkami.

SMažený kapR 
S bRaMboRoVýM SaláTeM

ZaJečí STeHno 
Se SMeTanoVou oMáčkou
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Jesličky bývaly v každé hornické chalupě, nejčastěji 
byly dřevěné, tenkrát v akci. Tato betlémářská řez-
bářská tradice vydržela do dnešních dnů díky lidem 
ze Spolku příbramských betlémářů, kteří neúnavně 
rok co rok vyřezávají a staví svoje figurky. Jesličky 
dokáží vměstnat i do skořápky vlašského ořechu. 
Svoje figurky opět vystavují v tomto vánočním čase 
na Svaté hoře v Příbrami od 19. prosince do 6. ledna 
2019.

Hornický betlém, neboli štufnverk
Na Příbramsku si svoje betlémy vyráběli i horníci. 
V modelu Anenského dolu, který pochází  z počát-
ku dvacátého století, představuje díky elektrickému 
pohonu v akci všechny postavičky horníků, pomoc-
níků i jedoucí vozíky i poťouchlé permoníky. Tento 
štufnverk, který v průřezu ukazuje klasické důlní 
dílo od povrchových staveb až po důlní chodby, je 
skutečnou raritou. Oválná  stavbička,vyrobená ze 
dřeva a lepenky je ozdobená drobnými kameny, kte-
ré se v dolech těžily. 

Štědrovečerní lahůdky
Ještě dnešní osmdesátníci, potomci rodáků z hor-
nických chalup v Podlesí a na Březových Horách 
v Příbrami vzpomínají, jak se tady hodovalo na Štěd-
rý den. V ošatkách byla jako koleda  jablíčka, vlašské 
ořechy a křížaly. K večeři byl kuba, jídlo z vařených 
krupek, hub, česneku, sádla a cibulky. Pak následo-

vala černá omáčka. Ta se vlastně připravovala celý 
podzim. Nejdřív bylo třeba připravit sirup z řepy, 
nasušit švestky a uvařit povidla. Stejně tak jako byl 
pro hornickou rodinu obřad Štědrý večer, bylo obřa-
dem také vaření černé omáčky. Základem do hrnce 
byla kořenová zelenina, bobkový list a nové koření, 
k tomu se po uvaření přidaly sušené uvařené švest-
ky, rozinky a mandle, omáčka se zahustila nastrou-
haným perníkem a řepným sirupem. Potom se 
polévka zalila asi půl litrem černého piva, a nakonec 
se daly v omáčce uvařit kousky ryby. K omáčce se 
přikusovala vánočka. Pak se jedly vdolky, které hos-
podyně pekly na kamnech, pomazané švestkovými 
povidly a sypané nastrouhaných perníkem.
Lahůdkovou sladkostí byla pracharanda, což byly 
vyloupané vlašské ořechy roztlučené v hmoždíři 
spolu s cukrem. K tomu všemu se pilo pivo a punč. 
Ke koloritu podlesského a březohorského Štědrého 
večera  patřili i pastýři a koledníci a půlnoční mše, 
které se sloužily na Březových horách vždy o půl-
noci hned ve dvou kostelích, jednak v prokopském 
a jednak v kostele sv. Vojtěcha.

Česká mše vánoční ve Starém Rožmitále
S velkou úctou udržují ve Starém Rožmitále jedi-
nečnou tradici svého kantora Jakuba Jana Ryby, 
regenschoriho ve zdejším kostele Povýšení sv. Kříže, 
autora České mše vánoční. Poprvé zazněla pod klen-
bou tohoto venkovského kostelíka roku 1796. Její 
provedení ve zdejším chrámovém prostoru je vždyc-
ky neobyčejným zážitkem dodnes.Nejpůsobivější 
je zcela jistě na Štědrý večer, když zpěv doprovázejí 
varhany, na které hrával sám autor. 

VáNOčNÍ traDiCe 
na příbRaMSku

Už na počátku 17. století obcházely dvojice řádových kněží obce 
na Příbramsku s malými skříňovými jesličkami. Betlémářská 
tradice se tu drží dodnes.

tiM V reGiONeCh2�

Příbramské betlémy– detail z hornického betlému

Betlém paní Demlové ze začátku 20. století, Hornické muzeum Příbram

V dílně řezbáře Milan Hoška z Dobříš

Betlém vyřezaný Antonínem Smetákem v polovině 20. století, 
Hornické muzeum Příbram

Keramický betlém Josefa Tichého a Tomáše Wildy z Dobříše, 
Hornické muzeum Příbram| foto: Klára Posekaná
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čeSké buděJoVIce – pOZNejte
aDVeNtNÍ KrálOVsKÉ MĚstO
Adventní čas v našem městě – to je nekonečná přehlídka 
zážitků, chutí, vůní, kultury a tradic. Na to jeden den nestačí, 
tak se přijeďte přesvědčit a užijte si jedinečnou předvánoční 
atmosféru. Královské město vás čeká s otevřenou náručí.  

24. 11. 2018–6. 1. 2019
Adventní trhy – trhy vonící punčem, přehlídka tradičních 
výrobků a bohatý doprovodný program –náměstí Přemysla 
Otakara II.

1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu – slavnostní zahájení 
období adventu – náměstí Přemysla Otakara II.

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

7. 12.
Zvonkový průvod a Vránkovy koledy – rozeznění his-
torického centra města – Piaristické náměstí a náměstí 
Přemysla Otakara II. 

10.–15. 12. 
Radniční vánoční trhy – lidová řemesla doplněná 
vánočními koncerty a divadly pro děti – nádvoří radnice

10. 12.
Gospelové Vánoce – vánoční zpěvy z jiné kultury
Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piaristické nám.

pRoGRaM • akce

Turistické informační centrum

Nám. přemysla Otakara ii. 1/1
370 01 české Budějovice
 +420 386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz

www.budejce.cz
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16. 12. 
Vánoce na starém městě a staročeská ulička 
v Panské – vánoční zvyky jak za starých časů – Piaris-
tické náměstí a Panská ulice

21. 12.
Živý betlém – tradiční setkání u jesliček se Svatou rodi-
nou a zvířátky – Piaristické náměstí

tiM V reGiONeCh 2�

čas aDVeNtU 
V JIndřIcHoVě HRadcI
Vánoce se pomalu blíží, přijďte se naladit na jejich 
nezaměnitelnou atmosféru do našeho města.

Informační středisko město Jindřichův Hradec

panská 136/i, 377 01 jindřichův hradec
 +420 384 363 546
 info@jh.cz 

www.infocentrum.jh.cz
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15. 11.–6. 1. 2019 Jihočeské betlémy – největší sbír-
ka jihočeských betlémů na světě - výstavní síň „V jezuitském 
semináři“ na Balbínově náměstí.

24. 11.–6. 1. 2019 Nožík Tomáše Krýzy – V. ročník 
mezinárodní soutěžní výstavy betlémů – kostel sv. Jana 
Křtitele, křížová chodba minoritského kláštera.

29.–30. 11. 2018 Betlémy stále živé III – mezinárodní 
betlémářská konference – Konferenční sál muzea, Štítného 
ulice.

1.–2. 12. 2018 Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb 
Dejte děti do jeslí – 3. ročník festivalu betlémů – řezbáři, 
betlémáři, malé vánoční trhy, dílny pro děti a festivalová hra, 
slavnostní odhalení andělů letících Panskou ulicí, vánoční 
příběh v podání dětí z pěveckého sboru Nova Domus.

2. 12. 2018 Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu – náměstí Míru.

8.–9. 12. 2018 Adventní trhy v centru města a Ad-
ventní dny na zámku, které tematicky doplní také pro-
gram v Domě gobelínů, Muzeu fotografie a budově Staré 
radnice.

1. 1. 2019 Novoroční ohňostroj – tradiční slavnostní 
ohňostroj s proslovem starosty města.

pRoGRaM • akce
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Okolí Vimperka spojuje široká síť turistických 
stezek, cyklostezek i naučných stezek. Krajina je 
rájem houbařů i milovníků lesního ticha. Co tak-

hle navštívit pomníček posledního vlka zastřelené-
ho na Šumavě, tiché Pravětínské údolí nebo osadu 
Arnoštka a její bývalé rýžoviště zlata? 

Chcete se bavit? I v tomto směru máme, co nabíd-
nout. Volnočasový areál Vodník s upravovanými 
běžeckými tratěmi, bowling, zimní stadion i lyžař-
ský areál Zadov.
Přijet můžete kdykoliv – na Vimpersku je vždycky 
prima.

www.vimperk.cz

VIMpeRSko 
– ráj lesNÍhO tiCha

Nechte se zlákat kopcovitou krajinou střední Šumavy. Krajinou 
plnou smíšených lesů, tajemných slatí a lesních jezírek. 

Vimperk 
město pod Boubínem

tiM V reGiONeCh

Ve Strakonicích najdete kromě zajímavých akcí 
i spoustu historických památek i výbornou jiho-
českou gastronomii. Využijte možností víkendo-
vých pobytů a přijeďte se do Strakonic podívat 
a pobavit se.    

STRakonIce 
se ZajÍMaVÝM prOGraMeM

I když venku teplota klesla na obvyklý podzimní stupeň, 
sezóna ve Strakonicích nekončí. Naopak, připraveno je pro 
vás mnoho pěkných akcí, které pobaví děti i dospělé.  

9. listopad 
Den veteránů 
pietní akt 
Armáda ČR, +420 973 323 211 

13. listopad
Lenka Filipová s hosty
MěKS,  +420 383 311 530 

21. listopad
Doteky Vánoc
tradiční vánoční výstava 
MSP,   +420 380 422 608 

30. listopad
Na Gorile do Ruska
Cestopisná beseda s Vladislavem Tomanem
ŠK,   +420 383 422 700

2. prosinec 
Slavnostní zahájení adventu na Velkém náměstí
MěKS,  +420 383 311 530 

pRoGRaM • akce

1. prosinec 
Čertovský rej
průvod čertů s ohnivou show 
MěKS,  +420 383 311 530 

7.–9. prosinec 
Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem 
strakonický hrad s vánočními výstavami, živý betlém, jar-
mark a tržiště 
MSP,  +420 380 422 608 

12. prosinec 
Česko zpívá koledy 
Strakonický deník 

15. prosinec
Janek Ledecký tour
MěKS,  +420 383 311 530 

1. leden 2019 
Novoroční ohňostroj 
s plaváním otužilců v řece 
Otavě, MěKS, 
 +420 383 311 530

Městské informační centrum Strakonice

Zámek 1
386 01 strakonice
 +420 380 422 744
 infocentrum@meks-st.cz

www.strakonice.eu
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TáboR s aDVeNtNÍ atMOsFÉrOU
Svátečně vyzdobené město každoročně v závěru roku na-
bízí řadu programů pro dospělé i pro děti. Celý vánoční čas 
je protkán koncerty a hudebními večery. Po celou dobu se 
pak můžete zasnít a inspirovat na vánoční výstavě betlémů 
a vánočních ozdob.

28. 11. – 6. 1. 2019
Vánoční výstava
Výstava vánočních dekorací, ozdob, betlémů a perníčků
galerie 140 

2. 12.
Klasici v Táboře
Kateřina Kněžíková - soprán a Kateřina Englichová - harfa 
Střelnice – spolkový dům

pRoGRaM • akce

Více na  www.visittabor.eu

8.–9. 12.  
Staročeský vánoční trh
Tradiční vánoční trh s ukázkami vánočních zvyků a prode-
jem zabijačkových specialit
Žižkovo náměstí

8. 12.
Eva Urbanová a Barocco Sempre Giovane
Adventně Vás naladí držitelka dvou Cen Thálie za do-
provodu souboru Barocco Sempre giovane, který mnohé 
z Vás nadchl při loňském koncertě s D. Peckovou.
Divadlo Oskara Nedbala

13. 12.
Česko-slovenský koncert
Účinkují operní pěvci Jaroslav Dvorský a Jakub Pustina
Kostel sv. Filipa a Jakuba

13. 12.
Aneta Langerová 2018
Koncert s kapelou a smyčcovým triem
Divadlo Oskara Nedbala

22. 12. 
Parní vlak s prezidentem Masarykem
Příjezd T. g. Masaryka v doprovodu legionářů historickým 
parním vlakem s prezidentovým salonním vozem vč. do-
provodného programu
Nádraží ČD

26. 12. 
Sváteční varhanní koncert Ladislava Šotka
Děkanský kostel, Žižkovo náměstí

31. 12. 
Silvestrovský středověký hodokvas 
Těšit se můžete na neomezený středověký hodokvas, 
prohlídky filmové zbrojnice, hořící krb a malý ohňostroj. 
Místa si rezervujte na tel.: 722 523 077
Housův mlýn 
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Jen na Třeboňsku, nejznámější rybářské oblasti, 
se nachází více jak 500 rybníků, z nichž 75 má 
rozlohou větší než 15 hektarů. A nachází se zde 
i největší český rybník Rožmberk. Výlov tohoto 
„jihočeského moře“ je vždy velkou společenskou 
událostí nejen pro samotné rybáře, ale pro všech-
ny milovníky podzimních výlovů vůbec. Z dalších 
velkých rybníků v této oblasti můžeme zmínit 
výlov rybníků Dvořiště 30. října – 3. listopadu, 
Vlkovický 14.–16. listopadu a Bošilecký 13.–16. 
listopadu. 
Na své si příznivci výlovů přijdou i v dalších čás-
tech jižních Čech. Přijet tak můžete  9.–10. lis-

topadu na rybník Blatec u Dívčic, 13.–14. listo-
padu na Vlhlavský rybník poblíž Netolic nebo 
16.–18. listopadu na Žárský rybník u Nových 
Hradů. Všechny výlovy jsou spojené s doprovod-
ným programem a můžete u nich samozřejmě 
ochutnat různé rybí speciality, či si odnést čerstvě 
ulovenou rybu.

www.jiznicechy.cz

VÝlOVy ryBNÍKů V JIžnícH čecHácH
Podzim je od nepaměti obdobím výlovů rybníků. Hlavním cen-
trem jsou tradičně jižní Čechy. Přijďte zažít neopakovatelnou 
atmosféru těchto akcí. Sledovat rybáře při práci, sítě plné ryb 
a další ukázky rybářského řemesla, to je pro každého návštěv-
níka výlovu zajímavý zážitek.
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NAČ ČEKAT NA ŠTěDRý DEN, 
RoZbalTe SI dáRky
od HRadecka dříV!
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www.HRadecko.eu

Lidový dárek
Víte, jak se prožívaly vánoční svátky v době 
našich prababiček? Jak se zdobily světničky, 
vyráběly ozdoby či peklo cukroví? Vše se dozvíme 
v Podorlickém skanzenu Krňovice či na Šrámko-
vě statku v Pileticích. 

• Vánoce ve skanzenu
15.–16. 12. / Podorlický skanzen Krňovice, 
http://www.krnovice.cz 

• Malý advent na statku
1. 12. / Šrámkův statek Pile-
tice, 
http://www.sramkuvstatek.cz 

Svatomartinský dárek
„Radost Martina je husa a džbán vína“, tvrdí lido-
vá pranostika. Pojďme se tedy společně radovat 
při ochutnávkách svatomartinského vína, tradiční 
svatomartinské husy či hradeckých svatomartin-
ských rohlíčků. 

•  Martin na bílém koni pod Bílou věží
11. 11. / Velké náměstí Hradec Králové, 
http://www.hradeckralove.org

• Vítání sv. Martina na bílém koni
17. 11. / Hořiněves, http://www.horineves.cz 

Zámecký dárek
Zámek Karlova Koruna nám opět po roce pootevře 
dveře do světa a nechá nás nahlédnout do tajů cizo-
krajných vánočních oslav. Zámek Hrádek u Necha-
nic nás pak utvrdí v tom, že Vánoce jsou časem 
pohádek, proto se vydejme na místo, kde se natáčela 
např. pohádka Princ a Večernice.

• Vánoce letem světem
26. 11.–14. 12. / Zámek Karlova Koruna v Chlumci 
nad Cidlinou, http://www.karlovakoruna-zamek.cz 

• Vánoce na zámku
1.–16. 12. / Zámek Hrádek u Nechanic, 
http://www.zamek-hradekunechanic.cz

Tradičně netradiční dárek
K Vánocům neodmyslitelně pat-
ří betlém. V Třebechovickém 
muzeu betlémů jich můžete 
okouknout mnoho, tím nej-
větším táhlem však jistě bude 

Proboštův mechanický betlém. Vánočně laděná bude 
i Bílá věž v Hradci Králové se speciálním adventním 
programem.

•  Betlémy z Orlických hor II, Babiččiny betlémy, 
Proboštův mechanický betlém

od 15. 11. / Muzeum betlémů v Třebechovicích pod 
Orebem, http://www.betlem.cz

• Bílá věž vánoční
Celý prosinec mimo 24. 12. / Bílá věž Hradec Králo-
vé, http://www.bilavez.cz
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Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma“ mají v nově rekonstruovaném
chrámu Nalezení sv. Kříže – v expozici Andělé na návrší, v dětském programu 
Vzhůru k andělům, ale například i na Andělské vyhlídce či na akcích pořádaných v ulicích. 2.– 24. prosince 2018

andělské adventní
neděle v Litomyšli

Výběr z programu
h Slavnostní rozsvěcení vánočního

stromu s videomappingem
h Jananas
h Chantal Poullain
h Mário Bihári a Bachtale Apsa
h velká výstava betlémů
h stylové adventní trhy

s živými zvířátky
h Zámecké sklepení 

v moci pekelné
h Putování s Andělkou
h výtvarné dílny
h výstavy vánočních ozdob
h sváteční slovo
h Betlémské světlo
h Česká mše vánoční

Jana Jakuba Ryby   

více na www.litomysl.cz

LITOMYSL_Advent_inzerce_TIM_200x132_Sestava 1  26. 10. 2018  1:37  Stránka 1

Nechte se zlákat na cestu 
kolem světa. Zcela nová 
expozice Muzea v Morav-
ské Třebové Vám takové 
putování umožní. Zažije-
te vzrušení z poznávání 
dalekých krajů společně 
s cestovatelem Ludwi-
gem Holzmaisterem, 

někdejším mecenášem muzea. Uvidíte unikátní 
historické sbírky, které si ze svých cest přivezl.  

V expozici  se setkáte s předměty z  Indie, Barmy, 
Tibetu či Japonska. Raritou jsou 4 samurajské 
meče, jeden dokonce s čepelí z 15. století, které 
ochraňuje japonský mnich Komusó.
Vrcholem vašeho zážitku bude setkání s egypt-
skou princeznou Hereret, která žila před bezmá-
la třemi tisíci lety. Díky počítačovému tomografu 
a 3D technologii spatříte její skutečnou podobu. 
Jde o první mumii v České republice, u které 
odborníci provedli 3D vizualizaci. Nechybí rakev 
s mumií, ani animace její tváře. Unikátní interak-

tivní a multimediální expozice oživená zvukovými 
efekty vám nabízí neopakovatelný zážitek.

I N Z E R C E

MuZeuM eGypTSké pRInceZny 
aNeB Cesta KOleM sVĚta  
Víte, že na cestu kolem světa můžete vyrazit z Moravské 
Třebové?

Svatomartinské slavnosti 2018
10. 11. sobota, městské muzeum
13:00–15:00  Výtvarná dílnička Nízkoprahového klubu 

Díra Moravská Třebová, Budova muzea 
- velká klubovna

15:00 Louskáček a čtyři říše (film pro děti)
17:00 Když draka bolí hlava (film pro děti)
19:00 Ten, kdo tě miloval (rodinná detektivka)

11. 11. neděle
14:00–16:30
Svěcení vína v parku před muzeem
Harmonikářka Ludmila Kleinbauerová dvorana muzea + 
park před muzeem
Cimbálová muzika VERONICA - dvorana muzea
17:00 Heidi Janků - dvorana muzea 

Adventní trh 
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
2. 12. , náměstí  T.  g. Masaryka, 13:00 hod. 
Tradiční výrobky, dílničky pro děti, hudební doprovodný 
program, horký punč a mnoho dalšího. 

další akce

www.moravskatrebova.cz
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V poděbradském divadle probíhají divadelní 
představení a různorodé koncerty, v kavárnách se 
podává svařené víno, a to vše je obklopeno klidnou 
předvánoční atmosférou. Již tradiční štědrovečerní 
událostí je Open Air půlnoční ekumenická 
bohoslužba pod širým nebem, která probíhá na 

Jiřího náměstí ve 22:30, a kterou každoročně navštíví 
kolem pětiset návštěvníků. Na lázeňské kolonádě pak 
rok vyvrcholí silvestrovským ohňostrojem a oslavy 
nového roku se přenesou i do prvního lednového 
dne, kdy je z poděbradského ostrova v 17:00 odpal-
ován novoroční ohňostroj. 

 

poděbRady – lÉčiVÉ praMeNy 
a BOhatá histOrie
Poděbrady – město známé svými léčivými prameny a bohatou 
historií – přiláká každoročně tisíce návštěvníků. Nejinak je 
tomu i v podzimním a adventním čase. 

11. 11. – 10–18:00  Poděbradský zámek
Svatomartinské trhy

2. 12. – 10–18:00 Jiřího náměstí
Vánoční trhy a rozsvícení vánočních stromů

8. 12. Divadlo Na Kovárně
Adventní koncert v podání hvězd vážné hudby

4. 12. Divadlo Na Kovárně
Vánoční koncert: Jana Ryklová, Bernd Radoch 
a hosté

16. 12.  Divadlo Na Kovárně
Kolínský Big Band naděluje: Sv. Mikuláš 
s Michalem Malátným

21. 12. – 19:00 Kostel Povýšení sv. Kříže
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční, spojené 
poděbradské pěvecké sbory

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

31. 12. – 24:00  Lázeňská kolonáda
Silvestrovský ohňostroj 

1. 1. – 17:00  Zámecké nábřeží a most
Novoroční ohňostroj 

pRoGRaM • akce

Turistické informační centrum

jiřího nám. 19, 290 01 poděbrady
 +420 325 511 946

www.mesto-podebrady.cz
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Městské kulturní centrum

jiřího nám. 1, 290 01 poděbrady
 +420 325 612 505

www.ipodebrady.cz

Adventní čas ve Vysokém Mýtě bude tradičně zahá-
jen Adventním kujebáckým jarmarkem v sobotu 
1. prosince. Řemeslné stánky s převážně vánoční 
tématikou doplní kulturní program zakončený 
rozsvícením vánočního stromu. Předvánoční atmo-
sféru můžete nasát na vánočním jarmarku v Regi-
onálním muzeu. Zajímavým zpestřením budou 
koncerty Anety Langerové s kapelou a smyčcovým 
triem v Šemberově divadle nebo Jamese Harriese 
a skupiny Mňága & Žďorp  v M-klubu. Milovníci 
J. J. Ryby si mohou přijít poslechnout jeho Českou 
mši vánoční v podání pěveckého sboru Otakar do 
Husova sboru . A pokud Vám budou ještě chybět 
dárky na Vánoce, neváhejte a přijďte na Zlatý kuje-
bácký jarmark.  A poslední den před Vánoci můžete 
strávit v kostele sv. Mikuláše v nedaleké Vraclavi, 
kde bude probíhat také Adventní koncert s živým 
betlémem.  Ani mezi svátky se ve Vysokém Mýtě 
nebudete nudit. Vysokomýtská kulturní o.p.s. při-
pravila  v Šemberově divadle vystoupení hudební 
skupiny Parkoviště pro velbloudy a v M-klubu dis-
kotéku a  Vánoční mejdan s Voxelem a W. A. F.

aDVeNtNÍ čas 
Ve VySokéM MýTě

Vánoční čas ve Vysokém 
Mýtě je tradičně bohatý 
a plný překvapení. Adventní kujebácký jarmark 

1. 12. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz   
Řemeslný jarmark s vánoční tématikou, rozsvěcení 
vánočního stromu, kulturní program.

5. 12. Mikuláš se svou družinou navštíví Vysoké Mýto,  
koňské spřežení bude odjíždět od Hejhalovy cukrárny.

Vánoční jarmark v muzeu
11.–13. 12. / Regionální muzeum Vysoké Mýto, 
www.muzeum-myto.cz

Česká mše vánoční 
9. 12. / Husův sbor Vysoké Mýto
Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání pěveckého sboru 
Otakar. 

Zlatý kujebácký jarmark
16. 12. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 
Jarmark, kulturní program.

Vánoční koncert a živý betlém na Vraclavi
23. 12./ Kostel sv. Mikuláše v Barokním areálu ve Vraclavi, 
www.muzeum-myto.cz 

Živý ekumenický Betlém 
24. 12. / před kostelem Nejsvětější Trojice, 
www.katolik.vmyto.cz 

Novoroční ohňostroj
1. 1. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

pRoGRaM • akce

ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SMYČCOVÝM 
TRIEM 
5. 12  v 19:30 
Exkluzivní koncert Anety Langerové v rámci oslav 10 letu 
M-klubu.

VÁNOČNÍ KONCERT HUDBA POMÁHÁ 
25. 12. v 18:00 
Tradiční vánoční koncert festivalu Hudba pomáhá. Hraje 
Parkoviště pro velbloudy s hosty. 

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA 
25. 12. v 21:00 
Štěpánská diskotéka na dvou sálech M-klubu.

VÁNOČNÍ MEJDAN / VOXEL & W.A.F. & HOSTÉ 
26. 12. ve 20:00 
Tradiční vánoční mejdan s domácí skupinou W.A.F., 
Voxelem a hosty!

www.mklub.cz

pRoGRaM v M-klubu a šemberově divadle:

www.vysoke-myto.cz
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Pokoje Premium nabídnou moderní interiéry 
odpovídající současným trendům, přičemž re-
spektují 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, ordi-
nace lékařů, léčebné oddělení a Aqua well-
ness centrum s bazénem, 2 saunami, parní 
lázní a tepidariem.

• Antialergenní pokoje – V každém pokoji 
jsou podlahy bez koberců, postele mají hy-
poalergenní matrace. Pokoje jsou vhodné pro 
alergiky.

• Klimatizace - V hotelovém pokoji si můžete 
upravit teplotu dle potřeby, pokoje orien-
tované 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 
značky Marienbad Cosmetics, kterou jsme 
pro Vás připravili ve vašem hotelovém pokoji.

Více zábavy
• Aqua wellness centrum – Relaxujte 

v největším hotelovém bazénu v Mariánských 
Lázních 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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Pod heslem „Se soumrakem začíná magická cesta 
…“ otevírá drážďanský zámek Pillnitz od 14. listopa-
du 2018 každý večer svou bránu speciální procház-
ce vánoční zahradou Christmas Garden. Zámek 
a park Pillnitz se tuto zimu promění v zářící pohád-
kovou krajinu s dechberoucí hrou světel a působi-
vou architekturou a světelnými postavami. Na přib-
ližně dvoukilometrové stezce mohou rodiny, přátelé 
a páry strávit krásný večer v kouzelném prostředí 
plném klidu i objevování. Zámecké prostředí v čín-
ském architektonickém stylu se miliony zářících 
světýlek a barevných iluminací zahalí do předvá-
nočního třpytivého moře, jaké tu ještě nebylo.
Na rozdíl od mnoha přeplněných vánočních trhů
 zve Christmas Garden k vydechnutí během předvá-
nočního shonu, užít si skutečné očekávání Vánoc. 
Zahrada Christmas Garden však nabízí přestávku 
od tohoto předvánočního shonu a umožňuje roz-
jímat v nejkrásnějším období roku. Zámek a park 
Pillnitz dodává krásné motivy, jako jsou kratochvil-

ná zahrada, čínské jezírko nebo anglická zahrada. 
Do vánočních motivů bude dokonce ve svém skle-
níku zahalena legendární 230 let stará kamélie. 
Aby byla procházka ještě pohodovější, jsou připra-
veny kulinářské speciality i teplé nápoje pro malé 
i velké. Christmas Garden se na Pillnitzu koná osm 
předvánočních týdnů po setmění i mimo pravidel-
ný provoz zámku a je skvostem, který ještě nikdo 
neviděl.
Vánoční zahrada Christmas Garden je otevřena od 
14. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 denně 16:30 
až 22:00 (kromě 24. a 31. prosince). Vstupenky 
jsou k dostání v předprodeji nebo přímo na místě. 
Jsou vystaveny na určitý čas vstupu, aby mohl kaž-
dý návštěvník v klidu projít (doba pobytu v parku 
je až do konce ve 22 hodin neomezená). Zkuše-
nosti z Berlína ukázaly, že určité časové intervaly 
o víkendech a ve všední dny (16:30–19:30) mají 
vysokou poptávku, proto pořadatelé doporučují 
zajistit si vstupenky s požadovaným časem vstupu 

raději předem. K dispozici jsou také slevy na vstu-
penky pro rodiny nebo zájezdové skupiny. Děti do 
5 let mají vstup zdarma.

KDY: 14. 11. 2018–6. 1. 2019 
denně 16:30–22:00 (kromě 24. a 31. prosince)

VSTUPNÉ: po–čt 15 € / 12,50 €, 
rodinná vstupenka 42 € | pá, so, ne 17 € / 14,50 €, 

rodinná vstupenka 48 € | děti do 5 let vstup zdarma. 
Vstupenky jsou k dispozici na místě, na https://

christmas-garden.de/dresden/tickets 
(Přes službu www.myticket.de).

www.drazdany.info/christmas-
garden (CZ)
www.drazdany.info/pillnitz (CZ)
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ZáMeK pillNitZ: 
Vánoční ZaHRada 
cHRISTMaS GaRden
14. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Po velkém úspěchu v anglickém Kew a v německém Berlíně, 
přichází vánoční zahrada Christmas Garden také do Drážďan. 
Fantastická zimní procházka v kouzelném prostředí zámku 
a parku Pillnitz.



listOpaD–prOsiNeC 2018

tiM Ve sVĚtĚ3�

Čechy a Sasko spojuje více než jen společná hran-
ice. Rozmanité a dynamické dějiny vztahů obou 
regionů vypráví o vazbách, konfliktech i smíření, 
o lásce i sporu, o přátelství i vyloučení, ale také 
o vzdušných zámcích. Umožňuje pochopit, proč 
si jsou Sasko a Čechy na jedné straně tolik blízké 
a na druhé tolik vzdálené. Ale zkrátka nepřijdou 
ani lidé jako aktéři dějin. Jsou to muži a ženy, 
kteří jako nositelé a nositelky politických ro-
zhodnutí, představitelé církve, intelektuálové, vo-
jáci, řemeslníci a umělci, kdo navazuje, pěstuje, 
zpečeťuje, přerušuje a občas zavrhuje vztahy, 
aby pak následně vždy přece jen znovu navázal 
přetrženou niť.
Patrony výstavy jsou předseda svobodného státu 
Sasko pan Michael Kretschmer a předseda vlády 
České republiky Ing. Andrej Babiš.

INFORMACE: 
www.smac.sachsen.de/sonderausstellungen-
sasko_chechy_7000.html (CZ)

HLAVNÍ EXPONÁTY:
Na výstavě se objeví více než 100 archeologických 
objektů z národního muzea v Praze. Včetně 32 plo-
chých sekerek z rané doby bronzové (2300-1700 
př. N. L.), náramku ze skla, zlaté mince z latén-
ské kultury (2.-1. st. před Kristem) a milodarů 
v hrobech z doby římského císařství. Porovnáním 
nalezených objektů ze Saska se ukazuje, jaké kul-
tury si byli blízké a jaké vzdálené. 

První jmenovanou historicky známou osobností, 
která propojila dějiny raně středověkých čech 
a dnešního saska je Ludmila. Říká se, že její otec 
pocházel z Horní Lužice. V roce 874/5 se vdala za 
českého Přemyslovce Bořivoje I. Zlatá herma sv. 
Ludmily z první třetiny 14. století je součástí pok-
ladnice pražské katedrály – nejvýznamnější sbírky 
církevních uměleckých děl v Česku. Stejně jako 
Ludmilino pohřební roucho (10. století) je také 
relikviář uchováván na pražském hradě. 

Českou svátostí jsou oltářní křídla s nejstarším 
dochovaným vyobrazením Jana Husa jako 
mučedníka (okolo roku 1480). České husitské 
vpády měly zničující účinky kolem roku 1430 také 
na území dnešního Saska.

MiMOřáDNá VÝstaVa 
Celá V češtiNĚ! 
28. 9. 2018–31. 3. 2019
Státní muzeum archeologie v Chemnitz (SMAC) pořádá od 
28. září 2018 mimořádnou výstavu o dějinách česko-saských 
vztahů nazvanou »SASKO ČECHY 7000. Láska, žal a vzdušné 
zámky.« Výstava prezentuje zásadní objekty archeologie 
a kulturních dějin obou regionů a nabízí exkluzivní pohled na 
významné umělecké poklady Čech a Saska a jejich vztahy od 
doby kamenné po současnost.

MUZeUM arCheOlOGie 
sMaC CheMNitZ: 
7000 leT 
SaSko-čeSkýcH 
VZTaHŮ
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VÝHODY UBYTOVÁNÍ NA BAUERNOHOFU,
NEBOLI ZEMĚDĚLSKÉM STATKU

– RODINA UNGER
Na poslední zářijový prodloužený víkend jsme se vypravili 
s přáteli k našim rakouským sousedům vyzkoušet ubytování 
na statku. 

Familie Unger

Grabersdorf 59, A- 8342 Grabersdorf
 +43 315 23 91     
 unger.uab@aon.at

www.uab-unger.at
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Chtěli jsme totiž zažít burčákovou sezónu i někde 
jinde než na Moravě, kam klasicky jezdíme, a je 
dobré mít srovnání, jak probíhá podzimní vinobra-
ní jinde. Koneckonců jsme si to také přes Moravu 
hasili dál na Vídeň až téměř ke Grazu, kam jsme si 
také udělali na cestě zpět malou odbočku.
Statek se rozkládá v malé vesničce Grabendorf, asi 
20 km vzdálené od druhého největšího města Ra-
kouska Grazu. Vesnice sama je jen malá, není tam 
ani hrad, či jiná pamětihodnost, ale s dobrou po-
lohou k dalším zajímavostem. Rodina Unger, která 
statek a ubytování v něm provozuje, nás přivítala 
mnoha pozdravy, jak se jednotliví členové rodiny 
trousili kolem nás. Pracuje zde babička v kuchy-
ni – mimochodem výborná kuchařka, děti krmí 
zvířátka, kterých je tady k vidění opravdu mnoho. 
Mužské osazenstvo jezdí s traktorem a vykonává 

„mužskou“ práci. Pro městské děti je to ráj, mohou 
celý den obdivovat i hladit poníky, osly, pozorovat 
pštrosí rodinku, vybírat vajíčka od slepic, pozoro-
vat lamy, bažanty, ptáky a další zvířátka.
Vzhledem k tomu, že naše děti už jsou poněkud 
odrostlejší, zvířátka jsme si vyfotili i  pohladili, ale 
přijeli jsme za vínem i krásnou přírodou, a tak 
jsme po dobré sedlácké snídani každý den vyrazili 
na pomezí Rakouska a Slovinska, vychutnat atmo-
sféru pečených kaštanů a burčáku, specialit z dýní
a také samozřejmě zajímavé odrůdy vína z jednotli-
vých vinařství. Po celém tomto území vedou znače-
né stezky, takže chodit tudy můžete celý den, ochut-
návat a kochat se výhledy na nádherné vinice, tak 
jako jsme to udělali my. Hranice mezi Rakouskem 
a Slovinskem se tady klikatí a tak během 3 km se 
přemístíte do sousední země třeba hned třikrát. 

Ale změna je jen  hraniční čára, po obou stranách 
vidíte vinice, domy se spoustou květin, kde vás vi-
nařství zvou na ochutnávku vína, pečené kaštany, 
kávu a zákusek a další podzimní speciality. 
Bylo nám líto, že víkend končí, ale ubytování na 
statku se nám líbilo, bylo i cenově velmi příznivé. 
Na osobu kolem 700,- korun se snídaní, a pro ro-
diny s dětmi má statek speciální výhodné nabídky. 
Pokud se sem vypravíte, nebudete litovat. V nejbliž-
ším okolí najdete několik hradů a zámků, výrobnu 
čokolády, zoo, navštívit můžete město historické 
Graz s památkami UNESCO.  Doporučujeme pro 
příští rok jako tip pro rodinu i skupinky přátel. 
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Turistická destinace Horní Nitra má totiž všechno, 
co si jen můžete přát. Protékají zde tři řeky – Ni-
tra, Nitrica a Handlovka, najdete tady vodní nádrže 
vhodné ke koupání a vodním sportům. Na vaše 
aktivity budou dohlížet majestátní kopce Karpat, 
vhodné k pěší turistice a cykloturistice. Golfové 
hřiště, termální lázně, technické i kulturní památky, 
zajímavá nabídka gastronomie a pěkné hotely Horní 
Nitra nabídne všem turistům. Náš výlet začínáme 
v Nitranské Rudné, v malebném údolí říčky Nitrice, 
vyhledávaná je tady vodní nádrž stejného jména, 
ideální pro provozování vodních sportů, koupání, 
jachtingu, rybolovu. Na břehu najdete hotel Baník, 

který láká své návštěvníky nejen na vodní sporty, ale 
i na výbornou kuchyni, bowlingové dráhy, k dispozi-
ci je sauna i solárium. Díky své poloze se zde koná 
i množství sportovních akcí, oslav a dalších aktivit.

www.hotelbanik.com

Region je totiž již od středověku báňský a když 
došlo po revoluci k úplnému utlumení těžby, 
bylo potřeba zaměřit se na nové možnosti, proto 
některá střediska byla zcela nově zrekonstruována, 
aby vyhověla dnešním standardům. Při prohlídce 
tkalcovské dílny a muzea jsme si také uvědomili, 
že lidové tradice jsou tady stále živé. Opět si 
mladé dívky nechávají šít kroje podle vzoru svých 
babiček, výšivky a ručně tkané ubrusy i koberce 
jsou znovu in. Nakoupili jsme několik pěkných 
dárečků a míříme na hřeben jižní Lučanské Malé 
Fatry k vrcholu Kľak. V okolí vrcholu je Národní 
přírodní rezervace s množstvím chráněných rost-
lin i ptáků. Jak jsme se dozvěděli od pana starosti 
z vedlejší obce Kľak,  v místních hlubokých lesích 
jsou domovem medvědi, vlci i rysi. Ale nemusíte se 

DalšÍ sKVĚlÉ tipy 
Na VÝlety pO reGiONU 
HoRní nITRa 
Prohlížím krásné fotky, které jsme z našeho putování po horní 
Nitře získali a teď jen přemýšlím, co doporučit a kde začít.

tiM Na slOVeNsKU3�



bát, jsou to plachá zvířata, která se turistům raději 
vyhnou, takže na turistických trasách jste úplně 
v bezpečí. Výhledy jsou tu nádherné, pohledy na 
zelené svahy s ovečkami  a lesy kolem vám dají za-
pomenout na všední starosti.
V centrálním údolí, uprostřed sedí salaš Kľak, 
stylová restaurace v dřevěném srubu s přilehlým 
horským hotelem, která přirozeným východiskem 
v létě pro množství značených stezek a v zimě pro 
skiarenu Fačkovské sedlo. Horský hotel má ka-
pacitu 40 osob ve dvou a třípokojových pokojích, 
komfortně vybavených. Hosté mohou využívat 
i další služby - wellness, dětské hřiště, fitnes, wifi 
připojení. Příjemné prostředí a skvělou domácí 
kuchyni je možné využít i pro rodinné oslavy 
a team buildingy. 

www.skiarena-fackovskesedlo.sk

Krásné prostředí vám nabídne také horský ho-
tel Remata, vzdálený jen asi 20 km od města Bo-
jnice. Klidné prostředí v uzavřeném údolí, spolu 
s vnitřním i venkovním hydromasážním bazénem, 
tenisem, hřištěm na squash, dětským hřištěm 
doporučujeme nejen rodinám s dětmi, ale také 
jako zajímavý tip pro aktivní oslavy. 

www.hotel-remata.sk

Další doporučení patří rekreačnímu středisku 
Púšť u Prievidze, kde kromě příjemného uby-
tování a vynikající slovenské kuchyně můžete 
využít i víceúčelovou sportovní halu, venkovní 
hřiště, petangové hřiště a dětské hřiště s atrakce-
mi a trampolínou. Díky své vybavenosti je možné 
středisko využít i na sportovní soustředění, firem-
ní i rodinné večírky. 

www.pust.sk

Poslední zastavení patří městu Prievidza, která je 
administrativním centrem celého okresu. Město je 
poprvé písemně zmíněno již v roce 113, jako Preu-
gian. Město je příjemně obklopené zelení, starému 
městu vévodí klášter a kostel Nejsvětější Trojice 
a Nanebevzení panny Marie, který začala roku 
1666, kdy pozvala do města řád piaristů, budovat 
grófka Františka Khuenová- Pálffyová. 
Pro znalce památek doporučujeme projít Zlatou 
prievidzkou cestu i s průvodcem. 

www.zpc.prievidza.sk

Pokud vaše nožky začínají cítit tíhu kilometrů, 
stačí se nechat výtahem vyvézt do 8.patra kavárny 
Top café, kde z terasy obhlédnete celé město a ještě 
si odpočinete u výborné kávy a zákusku. 

www.topcafe.sk

My jsme se ale neocitli v Prievidzi jen tak náhodou, 
konal se totiž všemi oblíbený a milovaný svátek 
den baníků, který jsme měli čas projít i ochutnat. 
Posuďte sami. 

www.prievidza.sk
–JR–
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Výstava kreseb Bohuslava                                                                                                                                        
 Martinů v Poličce

KDY: do 31. 12. 2018
KDE: v prostorách MMG Polička
Výstava představuje hudebního skladatele ze zcela jiného 
úhlu pohledu – jako autora rozverných a vtipných kreseb, 
pomocí kterých Martinů zachycoval veškeré dění kolem sebe. 
Unikátnost odkazu Bohuslava Martinů, nacházejícího se
z valné většiny ve sbírkách MMG Polička, podnítila ideu vydat 
v souvislosti s výstavou i reprezentativní publikaci obsahující 
všechny skladatelovy dochované kresby. Je nazvána stejně 
jako výstava samotná „Martinů obrázky kreslící“.
Poslední zajímavostí výstavy je speciálně vytvořená 
animace, vycházející z některých autokarikatur skladatele, 
které byly rozanimovány na pozadí reálných ale upravených 
interiérů a exteriérů Poličky.
OTEVŘENO: kromě pondělí denně 9-16 hod. 

www.cbmpolicka.cz

KDY: od 10. do 11. 11. 
V Pivovaru Velké Popovice si přijdou na své milovníci 
tradičního zlatavého moku! Na programu jsou speciální 
svatomartinské prohlídky s vůní husy. Návštěvníci se 
dozvědí mnoho zajímavého o bohaté historii pivovaru, 
seznámí se s výrobou piva a surovinami, které se pro 
velkopopovické pivo používají, uvidí stáčírnu lahví
a sudů, expozici pivních obalů a na závěr pozdraví 
maskota pivovaru Kozla Oldu. Chybět nebude ochutnávka 
nefi ltrovaného piva a k zakousnutí neodolatelná 
husí paštika. Pak už jen stačí zamířit do sousední 
Kozlovny na stylové svatomartinské menu a zážitek ze 
Svatomartinského pivovaru s vůní husy bude dokonalý!

KDY: neděle 11. 11.
Ochutnejte Svatomartinská vína a husí speciality z místních 
restaurací.
PROGRAM:
11:11 Slavnostní zahájení a požehnání mladému vínu 
(hejtmanka, předseda cechu českých vinařů, ředitelka 
galerie, jáhen Josef Poživil)
11:00-19:00 Degustace Svatomartinských vín z Čech
a Moravy, degustace přírodních mladých vín, degustace 
čokolády, bohaté hody od místních restaurací, výstava 
fotografií Ze života révy vinné.

www.gask.cz

Akce v pivovaru Velké
Popovice

Svatomartinské hody
v Galerii Středočeského kraje
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Akce v Krkonoších 

VÁNOČNÍ JARMARK
1. 12., Vrchlabí, Čtyři historické domky na náměstí Míru
Pečení vánoček, tvorba adventních věnců a svícnů, prodej 
drobných řemeslných výrobků, doprovodný program. 

STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU V DOMĚ POD JASANEM
1. 12., Trutnov, Voletiny
Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní koledy 
a tradiční pohoštění. A vlastnoručně vyrobený dárek či 
ozdoba rozhodně potěší každého. V dílničkách nechybí 
malování perníků, výroba vánočních blahopřání nebo 
jmenovek na dárky, půvabní andílci z plstěné vlny, ozdoby
z drátů nebo korálků a spousta dalšího tvoření.
www.dumpodjasanem.cz 

VÁNOČNÍ TRHY
1. 12., Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí
Přijďte nakoupit dárečky pro své blízké, vánoční ozdoby, 
svíčky, dekorace či další drobnosti, kterými vykouzlíte 
příjemné vánoční chvilky. Čekají na vás slavnostně vyzdobené 
stánky s pestrým sortimentem a kulturní program.

 481 522 001, e-mail: info@mesto-rokytnice.cz 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V HORNÍ BRANNÉ
1. 12., Horní Branná
Kulturní program, tradiční občerstvení, trhy rukodělných 
výrobků.

POHÁDKOVÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
2. 12., Vrchlabí, Nám. TGM
www.strelnicevrchlabi.cz

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ŽIVÝ BETLÉM
2. 12., Janské Lázně, Kolonáda a náměstí 
Setkání u vánočního stromu na náměstí.

 499 875 121, e-mail: kino@janske-lazne.cz
www.janske-lazne.cz

MALÉ ADVENTNÍ TRHY
6. - 8. 12., Trutnov, UFFO
Kde se tradice stýká s dneškem, klasické rukodělné výrobky 
nakoupíte v supermoderní budově. Každý den jiná nabídka. 
www.uff o.cz

SKI OPENING 2018
8. - 9. 12., Špindlerův Mlýn, Svatý Petr
Zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Čeká 
na vás bohatý doprovodný program a večerní koncert na 
sněhu, unikátní tanec roleb - Käsbohrer show.
www.skiareal.cz

MĚJME DÁRKY OD BOSORKY
8. 12. od 14:00 do 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek
Tradiční předvánoční výtvarná dílna pro dospělé a děti 
zaměřená na výrobu šperků, triček, malování hrnečků, 
výrobu svíček a jiné. Nebojte se, že to nezvládnete, Bosorka 
vám pomůže a vše vysvětlí.
Bližší informace: Klára Máslová,  737 225 507

VÁNOČNÍ JARMARK
15. 12., Jilemnice, Masarykovo náměstí
O tradičním vánočním jarmarku jsou pro vás připraveny 
stánky, občerstvení a bohatý kulturní program. Vše zakončí 
ohňostroj od 17 hod. 

VÁNOČNÍ KONCERTY VRCHLABSKÉHO CHRÁMOVÉHO 
SBORU S ORCHESTREM
21. a 28. 12. v 19 hod., Vrchlabí, Klášterní kostel sv. Augustina

VÁNOČNÍ STAN
25.-31. 12., Černý Důl, náměstí 
Vánoční koledy, koncerty, dětské odpoledne, hry, soutěže, 
taneční zábava, silvestrovská diskotéka. 

 499 435 164  

ZVÍŘÁTKOVÉ VÁNOCE
26. 12. ve 13:30, Vrchlabí, KCEV Krtek a Záchranná stanice pro 
handicapované živočichy Správy KRNAP
Program pro lidi a hendikepovaná zvířata. Po prohlídce 
zvířecích pacientů v záchranné stanici zdobení perníčků. 
Bližší informace: Kamila Nývltová,  603 912 529

SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
26. 12. v 16 hod., Vrchlabí, Klášterní kostel sv. Augustina

ZÁVODY POSTARU
prosinec, Vrchlabí, nám. TGM a zámecký park
Závod na historických lyžích a v kostýmech. Závod se 
koná za každého počasí. Závodníci i diváci buďte dobovou 
výzbrojí a výstroji opatřeni.
www.ddmvrchlabi.cz 

www.krkonose.eu

Akce ve Šluknově

VÁNOČNÍ JÓGA
08.12. od 8.30 do 13.00 hod., Šluknovský zámek
Šluknovský zámek ve spolupráci s Irenou Kubicovou pro 
vás připravil netradiční jógové odpoledne pro sílu a klid
v duši. Těšit se můžete na dvě lekce: Vinyasu pro radost
s Martinem Wagenknechtem a Vánoční jógovou poezii
s Irenou Kubicovou.
Svá místa rezervujte na e-mailu: info@irenakubicova.cz
Vstupné: 450 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ ŠLUKNOV
12.12. od 17.00 hod., sál, Dům kultury Šluknov 
Vstupné dobrovolné.

ČÁRY MÁRY ROŠŤÁRNY
22.12. od 15.00 hod., sál, Dům kultury Šluknov
Dovádění s dětmi plné písniček, soutěží, hádanek a kouzlení 
s hudebními klauny Ájou a Fugínem ze školy kouzel 
Harryho Pottera.
Vstupné: dospělí 50 Kč a děti 20 Kč

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA ZÁMKEM
26.12. v 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00 hod., Šluknovský zámek
Přijďte poznat Šluknovský zámek zase jinak. Celý ožije
v duchu pohádkových postav a nebude chybět překvapení 
na konec. Těšit se můžete na peklo, princezny, výuku
šermu, kuchařky, vodníka, velkou výstavu vánočních 
betlémů ad. 
Prohlídka bude probíhat v každou celou hodinu, kapacita 
jedné prohlídky je 40 míst, proto si svá místa můžete 
rezervovat v Informačním centru ve Šluknovském zámku.
Vstupné: dospělí 100 Kč a děti 50 Kč

PRVNÍ MŠE VÁNOČNÍ
24.12. – 31.12.
24.12. v 16.00 hod., Kostel sv. Václava Šluknov
Slavnost Narození Páně – vigilie

DRUHÁ MŠE VÁNOČNÍ
25.12. v 8.30 hod., Kostel sv. Václava Šluknov 
Boží hod vánoční

TŘETÍ MŠE VÁNOČNÍ
26.12. v 8.30 hod., Kostel sv. Václava Šluknov 
Sv. Štěpán

POSLEDNÍ MŠE V OBČANSKÉM ROCE
31.12. v 16.00 hod., Kostel sv. Václava Šluknov 
Sv. Silvestr. Poděkování a prosba do nového roku.

www.mesto-sluknov.cz
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Znění tajenky z minulého čísla: „Slyšeli bychom řev vodopádů“  
Výherci: Alena Pokorná z Tachova, Eleonora Hašková z Turnova, Alena Povýšilová z Prahy

Znění osmisměrky z minulého čísla: „To je divný vůl a mluví“
Výherci: Vítězslav Majtner z Kroměříže, Jaroslav Tomášek z Jaroměře, Petra Hamsová z Čáslavi 

Soutěž Strahovská knihovna 
Výherci: Jiří Tichý z Rumburku, Tomáš Pávek z Nového Boru, Josef Smolík z Berouna

Kapr po Skotsku
Recept na vánočního kapra po Skotsku: (viz tajenka křížovky)

BÍLÁ, BRNO, BŘEZOVÁ, ČESKÝ KRUMLOV, DOKSY, 
DUNAJSKÁ STREDA, DZBEL, EVAŇ, HABR, HAMR, 
HANUŠOVICE, HAVLÍČKŮV BROD, HEJNICE, HLUK, 
HOLEŠOV, HOLICE, HOŘOVICE, HRANICE, HROB, 
HRONOV, JAROMĚŘ, JIRNY, KÁCOV, KOPŘIVNICE, 

KORYČANY, KOSMONOSY, KOUŘIM, KRHOV, 
KRUPKA, KŘEČ, KUKS, LÍSKY, LKÁŇ, LUBNÁ, LUKÁ, 

LUŽE, NITRA, NYMBURK, OBORA, OKNA, OSEK, 
OSTRÁ, RÁBY, SMRK, UJČOV, ÚSOV, VRDY,

ZHOŘ, ZLIV, ZRUČ, ŽÁKY

Každý rok k nám na Silvestra chodí tchyně, ale letos
asi uděláme výjimku. Jakou? ... (Tajenka).”
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DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, 
RUBRIKY, PŘÍBĚHY, AKCE 
A PROGRAMY NAJDETE NA: 

www.magazintim.cz 

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. 

Umístěte si na zadní část svého vozidla, nejlépe vedle SPZ, samolepku 
TIM. Nabízíme dva druhy samolepek, viz obrázek (rozměr 14 x 8 cm).
Aktivaci samolepky TIM uděláte tak, že pošlete mailem fotku vozidla 
(zadní část vozidla s viditelnou nálepkou).
Po zaslání fotky na mail redakce: info@czech-tim.cz získáte 
zasílání magazínu TIM k vám domů na dobu jednoho roku. 

CESTUJEME S MAGAZÍNEM TIM 
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TURISTICKý
MAGAZÍN

najdete 
nejen v certifikovaných 
informačních centrech

Letní noviny TIM1

Vážení cestovatelé, 
pro letošní Vánoce jsme pro vás připravili 
speciální vydání zaměřené na řemesla a vý-
robky. Nechte se při výběru dárků inspiro-
vat. V každém kraji mají svoje zvyky a oby-
čeje, ale také speciální řemeslné tradice, 
ze kterých vycházejí také současní výrobci. 
Nesmíme zapomenout samozřejmě také 
na tradiční pokrmy a dobroty. Pardubický 
perník, Štramberské uši, Olomoucké sy-
rečky, pravá pálenice.  Může být hezčí dá-
rek, než ten ručně vyráběný? Tyto výrobky 
můžete samozřejmě najít na farmářských 
trzích, poutích a slavnostech, ale nejenom 
tam. Najdete je také přímo v řemeslných 
dílnách a výrobnách a mnohdy můžete 
přímo pozorovat proces výroby.  Nakoupit 
přímo u výrobce, poradit se s ním i se ze-
ptat, jak výrobek vzniká, má úžasné kouzlo. 
V našem speciálu plném řemesel a dobrů-
tek vám pro každý kraj poskytneme kon-
takty, které můžete v létě využít, zastavit se 
na prohlídku, a třeba se i některé předměty 
naučit vyrábět sami. 
Na zaučení do výroby slouží i mnoho 
workshopů – výroba keramiky, skla, vaření, 
a dalších zajímavostí. 
Nezapomeňte také, že zajímavé dárky, kte-
ré u výrobců můžete nakoupit, jistě ocení 
vaši blízcí pod stromečkem.  Těšíme se na 
vaše zážitky.                               Vaše redakce

SOUTĚŽ 
Napište nám o svých zážitcích 
při návštěvě řemeslných dílen 
a udělejte si selfie s výrobcem. 
10 nejlepších snímků oceníme 

ručně vyrobeným dárkem. 
Nabídka bude bohatá – textilní 

výrobky, keramika, šperky, 
sklo, kožedělné výrobky. 

S TIMEM,
CESTOVÁNÍM ŽIJEM!
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Pálavské vinobraní
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Vinobraní Litoměřice

Krkonošské pivní stezky

Pivní festival Plzeň Lysá Hora

Velký Meder – Slovensko



Advent v Českých Budějovicích

Christmas Garden Drážďany


