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ÚVODNÍK

Vážení a milí čtenáři,
jsme opět o rok zkuše-
nější, vyzrálejší a těší-
me se na další rok, kte-
rý vám vyplníme krásným cestováním, zajíma-
vostmi a novinkami z naší krásné vlasti a sou-
sedství. Do Nového roku přejeme srdečně pevné 
zdraví, štěstí a krok do dalších dobrodružných 
výprav s magazínem. 
Nový rok je vždy plný předsevzetí a cílů. Máme 
za sebou rok plný oslav, výročí, o kterých 
jsme psali. I v letošním roce vám představí-
me významná výročí, jako např. 800 let od 
založení města Litoměřice, Slovácký rok v Kyjo-
vě a spoustu dalších událostí. 
Zimní vydání, které máte před sebou je tradič-
ně spojeno s turistikou a zimními sporty, exklu-
zivní soutěží o skipasy s českými lyžařskými 
areály. Nebudou chybět ani zajímavé tipy na 
výlet. Ohřát se můžete v relaxačních a wellness 
centrech, zažít třeba romantický saunový cere-
moniál nebo si vychutnat termální bazény na 
Slovensku. 
Celý rok pro vás chystáme spoustu zajímavého 
čtení, několik speciálních tematických vydání 
a krásné publikace z naší dílny, jako je Praktic-
ký průvodce Prahou, kraji a městy ve čtyřech 
jazycích. 
Vše, co se nevejde do vydání si můžete přečíst 
na našem webu www.magazintim.cz, zajímavé 
kulturní a sportovní akce zveřejníme na face-
booku magazínu TIM nebo v sekci BLOG TIM, 
kde jsou autentické příběhy z cest od našich 
čtenářů. 
Věříme, že si z naší nabídky každý vybere, a že 
nám i v roce 2019 zůstanete věrni. 

Vaše celá redakce magazínu TIM
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ZáhaDNá KNiha – VoynIchůV rukopIS 
pOcháZÍ Zřejmě Z ČesKa 
Již více než sto let se vědci a historici z celého světa snaží roz-
luštit tajemství Voynichova rukopisu. Jde o nejzáhadnější kni-
hu světa, starou přes 600 let. Je pojmenována po americkém 
obchodníkovi Voynichovi, který jíj získal v Itálii v roce 1912. 

Původ knihy se datu-
je do roku 1404–
1438. Kniha měla 
270 stran, dochovalo 
se jich ale jen 240. 
Text je napsán na 

pergamenu neznámým písmem a neznámým jazy-
kem. Má asi 35 000 slov. Jazyk rukopisu se liší od 
všech známých evropských jazyků. Některá slova 
připomínají semitský jazyk, jiná jsou psána latin-
kou.  Prvními vlastníky knihy byly podle historiků 
učenci z Prahy (alchymista Georgius Barschius). 
Rukopis dále získal v roce 1662 lékař a rektor Kar-
lovy univerzity Jan Marcus Marci. Později byla kni-

ha uložena v knihovně Papežské univerzity Grego-
riany, jak se mohla ocitnout v rukou amerického 
obchodníka je záhadou.   
Vzhledem k tomu, že historické prameny sahají 
na české území, se odborníci přiklánějí k verzi, že 
zde byl text pravděpodobně i sepsán. Některé pra-
meny dokonce uvádí, že autorem je někdo z okolí 
panovníka Rudolfa II. Podle ilustrací se kniha dělí 
na několik částí první je herbář, možná alchymis-
tický. Jiní vědci tvrdí, že jde astronomický či astro-
logický text, další se domnívají, že jde o lékařskou 
knihu. S posledním vysvětlením přišel letos his-
torik Nicolas Gibbs, který se domnívá, že kniha je 
gynekologickou příručkou. 
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Díky nové technologii Snowsat, která umožňuje še-
trnější a efektivnější úpravu sjezdovek, nabídnou 
ve SkiResortu Černá hora – Pec lyžařům kvalitněji 
upravené tratě. Systém Snowsat vychází z dat vy-
sílaných družicí i systému GPS, který dokáže mo-
nitorovat výšku sněhu na sjezdových tratích. Ta se 
pak promítne do mapy, kterou mají k dispozici rol-
baři ve svých strojích. Díky tomu by měli být schop-
ní upravit sjezdovky efektivněji a lépe. 

Významnou novinkou je i propojení  Skiareálu Klí-
novec se sousedícím skiareálem na Neklidu a pří-
mé lyžařské propojení  s Božím Darem. Lyžaři tak 
budou mít k dispozici celkem 31,5 km tratí místo 
původních 18 km.

Skipasy levněji přes internet
Provozovatelé středisek se snaží udržet ceny skipa-
sů. Průměrná cena toho jednodenního v hlavní se-

zóně je pro dospělého 599 Kč, pro dítě pak 428 Kč. 
Jedná se o údaj vypočtený z cen 35 největších lyžař-
ských areálů, tedy nikoliv o průměrnou cenu v ČR. 
Oproti loňskému roku se jedná o nárůst o zhruba 
3,5 procenta. Lyžaři navíc mohou výrazně ušetřit 
při nákupu skipasů přes internet, který umožňu-
je stále více areálů. Touto cestou některá střediska 
oproti loňsku v podstatě zlevňují. Ve Špindlerově 
Mlýně si skipas za výhodnější cenu můžete zakou-
pit přímo v areálu na samoobslužném automatu.

Czech Skipass stále roste 
Úspěšný projekt Czech Skipass – lyžařská celose-
zónní permanentka, která umožňuje návštěvní-
kům užít si 215 km sjezdových tratí ve 23 předních 
domácích skiareálech – pokračuje i letos. Czech 
Skipass zahrnuje 40 lanovek a 135 vleků, přičemž 
cena (11 000 Kč dospělí a 8 000 Kč děti) se oproti 
loňsku nezměnila CzechSkipass pokračuje i v se-

zóně 2018/19!!! Do projektu jsou zapojena stejná 
střediska jako v loňském roce, stejné jsou i ceny 
skipasů.
CzechSkipass je unikátní sezónní skipas otevíra-
jící turnikety 175 lanovek a vleků ve 23 předních 
českých skiareálech. Už nikdy nečekejte fronty 

4 TIM NA HORÁCH

V českých střediscích se počet návštěvníků každým 
rokem stále zvyšuje nejenom v zimních měsících. 
Celkově se návštěvnost v letních měsících zvýšila ve 
srovnání s loňskem o 5 %. Jaké novinky na vás čekají, 
vám přinášíme ve stručném přehledu. 

NOVINKY 
V ČESKÝCH LYŽAŘSKÝCH 
AREÁLECH

TIM_leden–unor_2019_NB.indd   4 19.12.2018   13:14:29
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u pokladen a užívejte si 190 km sjezdovek po celou 
sezónu bez omezení, kdykoliv a kdekoliv.

Kde uplatnit CzechSkipass:
•Skiareál Špindlerův Mlýn
• SkiResort ČERNÁ HORA - PEC (Černá hora - Jan-

ské Lázně, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Svoboda 
n. Úpou, Černý Důl)

•Ski Areál Malá Úpa
•Ski Family Dolní Dvůr
•Herlíkovice a Bubákov
•Vítkovice v Krkonoších
• SKIARÉNA Jizerky (Tanvaldský Špičák, Bedři-

chov, Severák)
•Skiareál Klínovec
•Skiareál Plešivec
•Ski&Bike Špičák
•Skiareál Lipno
•Dolní Morava relax&sport resort
•Ski areál Kouty
•Skicentrum Deštné
•Skicentrum Kohútka
•Skiareál Monínec
•Ski Areál Bílá

Užitečné odkazy: 

www.czechskipass.cz
www.ahs.cz

I N Z E R C E

52. ČEZ JIZERSKÁ 50
8.–10. ÚNOR 2019

MŮJ OSOBNÍ
MŮJ OSOBNÍ

ZÁVOD

marketingový
partnerhlavní partneři

generální mediální 
partner

hlavní 
institucionální 
partneři

5TIM NA HORÁCH
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Merfektní úprava sjezdovek, které díky rozdílným 
obtížnostem nabídnou vyžití všem skupinám lyža-
řů od pokročilých až po rodiny s dětmi. Severák je 
ideální areál pro výuku lyžování. Je to v podstatě 
jedno veliké výukové hřiště.
V průběhu pobytu na horách můžete vyzkoušet 
všechny tři areály, díky integrované dopravě a spo-
lečnému skipasu. Mezi ski areály jezdí totiž 3x den-
ně skibus po celou dobu hlavní sezóny (od 26.12. 
do 19.3.). Skibus jezdí z Jablonce nad Nisou do Be-
dřichova na Severák, Špičák a do Tanvaldu. Provoz 
skibusu zajišťuje Sdružení cestovního ruchu Ji-
zerské hory. Skibus je zdarma pro ubytované hos-
ty, kteří mají kartu hosta Jizerky CARD: Využívat 
ho mohou i běžkaři.

Čím dál více oblíbené je večerní lyžování, které na-
bízí všechny areály. Na Tanvaldském Špičáku na 
vleku Zalomený. Na Severáku na vleku u Arniky 
a na Bedřichově Na Malinovce.
Večerní lyžování funguje na Špičáku každé úterý 
a pátek od 17 do 20hod. Na Severáku ve stejný čas 
v úterý a v pátek. Na Bedřichově se lyžuje večer 
v pondělí, středu, pátek a v sobotu od 16:30 do 20 
hodin.
Ceny za lyžování v Jizerkách zůstávají na úrovni 
loňské sezóny. Pro srovnání uvádíme cenu jedno-
denního skipasu pro různé věkové kategorie, zvý-
hodněné vícedenní či celosezónní skipasy v jed-
notlivých areálech.

Pro vícedenní návštěvníky, kteří u ubytovatele zís-
kají Jizerky CARD, máme připravenou 10% slevu 
na 3 a vícedenní skipasy. S touto kartou hosta zís-
káte i další slevy – například v lyžařské škole, půj-
čovnách, anebo v Jabloneckém bazénu. SKIARÉNA 
JIZERKY je velmi dobře a rychle dostupná osobním 
automobilem po silnici D10 od Prahy přes Mladou 
Boleslav.

SKIARÉNA JIZERKY 
PLNÁ NOVINEK!
Již odstartovala lyžařská sezóna 2018/19 a to v lyžařském 
areálu na Tanvaldském Špičáku. Naplno se tak projevila inves-
tice do nové čtyřsedačkové lanovky, kterou areál uskutečnil 
v letošním roce. Svahy se již zasněžují i v lyžařských areálech 
na Severáku a Bedřichově. 

 1 

TANVALDSKÝ ŠPIČÁK 
•8,2 km sjezdovek

•2 lanové dráhy
•1 pojezdový koberec

•5 vleků
obtížnosti sjezdovek: modrá až černá

•542 – 812 m n.m.

SEVERÁK
•4,3 km sjezdovek

•1 pojezdový koberec 
•10 vleků

obtížnost sjezdovek: modrá a červená
•730 – 795 m n.m.

BEDŘICHOV 
•4,5 km sjezdovek

•1 pojezdový koberec
•6 vleků

obtížnost sjezdovek: modrá a červená
•710 - 802 m n.m.

Více informací najdete na 

www.skijizerky.cz

1 denní skipas:

 Dospělí
od 18 let

Junioři 15-18 let
a senioři od 63 let

Děti 
6-15 let

Děti 
do 6 let

TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

640 Kč 550 Kč 450Kč 290Kč

Rodinný skipas na 1 den pro 2+2: 1 980 Kč

SEVERÁK a BEDŘICHOV

400 Kč 340 Kč 280 Kč 180 Kč

Rodinný skipas na 1 den pro 2+2: 1 230 Kč

TIM NA HORÁCH • Jizerské hory
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Mezi novinky patří dokončená multifunkční bu-
dova s infocentrem, kvalitní půjčovna lyží Sporten 
a servis, obchod s doplňkovým zbožím, nová pro-
fesionální lyžařská škola, rozšířené dětské cvičiště 
Maxiland a obnovy se dočkal i odbavovací systém 
turniketů. Gurmáni ocení modernizovanou restau-
raci Můstek. 
První fáze modernizace skončila a odstartuje tak 
první sezónu Skiareálu Ještěd pod taktovkou TMR 
Ještěd a.s. jako nového provozovatele. Stavební 
úpravy se týkaly trojúhelníkového prostoru mezi 
centrálním parkovištěm, konečnou stanicí tramva-
je a nástupní stanicí na lanovou dráhu Skalka, kde 

se otevřel nový prostor pro rozšíření dětského lyžař-
ského parku s novým přízemním multifunkčním 
objektem. Skipasy či jednotlivé jízdné bude možné 
zakoupit nejen v multifunkční budově, ale i na po-
kladnách na sjezdovkách F10 a Bucharka.
Kompletní ceník najdete na stránkách www.skijes-
ted.cz/ceniky/zakladni-cenik. 
I přes navýšení kvality služeb v segmentech JEŠ-
TĚD GASTRONOMY a JEŠTĚD MOTION zůstaly 
ceny základních produktů na stejné úrovni jako 
v loňském roce. Došlo ke zkvalitnění služeb, které 
se letos uskutečnilo během modernizace. Záměrem 
je vytvořit z Ještědu nejlepší příměstský skiresort. 

Pro rodiče s dětmi se nabízí nové cvičiště JEŠTĚD 
MAXILAND Pro výuku začátečníků, kde jsou insta-
lovány dva pojízdné pásy a děti zabaví například 
pohádkový slalom a další výukové prvky a atrakce. 
Lyžařskými zážitky provedou začátečníky i pokroči-
lé profesionální instruktoři. 
Kdo z vás v dětství nechtěl být kosmonautem, po-
pelářem nebo rolbařem? Pro ty, kteří stále touží za-
kusit jízdu rolbou, připravil Skiareál Ještěd „Rolba 
Track“, zážitek plný adrenalinu v komfortu a bezpe-
čí kabiny rolby. Průvodcem po ještědských svazích 
je vždy zkušený rolbař. 

Provozní doba areálu:
Nově denně: 8–15 hod.

večerní lyžování: 17–20 hod.

 2
O SKIPASY:

•3 x sedačková lanovka
•9 km sjezdových tratí

•7,8 km zasněžovaných tratí
•Přepravní kapacita 11 095 osob/hodinu

•540 – 1 000 m n.m.

INFOBOX

TMR Ještěd a.s.

 +420 737 222 499
 info@skijested.cz

www.skijested.cz

K
O

N
TA

K
T

5. 1. so S rodinou na Ještěd
12.–13. 1. so/ne LEKI Cup
31. 1. čt Vysvědčení na lyžích
7. 2. so  SEAT (představení nového 

modelu)
16. 2. so JUSTRIDE!
2.-3. 3. so/ne  SEAT (roadshow modelů 

Tarraco a CUPRA Ateca)
9. 3. so Tvoje lyže mají známou tvář

• KALENDÁŘ AKCÍ SEZÓNA 2019

SKIAREÁL JEŠTĚD 
JE ZA ROHEM!
Lyžařská sezóna na ještědských sjezdovkách je v plném proudu 
a lanové dráhy s vleky jsou již v provozu. Nejdostupnější lyžařské 
středisko v ČR dokončilo první fázi modernizace a nabídne 
lyžařům i snowboardistům mnoho novinek se zaměřením na 
zlepšení služeb. 

TIM NA HORÁCH • Severní Čechy 7
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Návštěvníci veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 budou 
moci prostřednictvím expozic všech krajů Čes-
ké republiky procestovat celou naši zemi a získat 
zajímavé tipy na svoji příští dovolenou nebo výlety 
a možnosti trávení volného času. HOLIDAY WORLD 
2019 bude také přehlídkou a inspirací pro zahranič-
ní cesty nejen do blízkých zemí, ale i velmi vzdále-
ných.
Kromě našich sousedů a blízkých evropských zemí 
včetně Středomoří mohou návštěvníci načerpat 
informace o exotických zemích. Na veletrh se po 
delší době vrací Izrael, oficiální zastoupení bude mít 
India Tourism a v jednání je i oficiální zastoupení 
Jihoafrické republiky. Očekáváme účast více než 

40 zemí světa. Aktuální nabídku zájezdů do celé-
ho světa nabídnou desítky cestovních kanceláří 
a agentur.
Nad veletrhem HOLIDAY WORLD 2019 převzalo 
záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura 
CzechTourism a Asociace krajů České republiky.

Bez doprovodného programu to nejde 
Během všech čtyř dní veletrhu HOLIDAY WORLD 
2019 bude probíhat bohatý doprovodný program. 
Návštěvníci veletrhu budou moci prostřednictvím 
expozic procestovat téměř celý svět, poznat kultu-
ru, památky, národní zvyklosti či ochutnat místní 
speciality. Ve spolupráci s ACK ČR, AČCKA a agen-
turou CzechTourism budou součástí veletrhu zají-
mavé workshopy, přednášky a semináře na aktuál-
ní témata v oboru.

Program již druhého ročníku odborné konference 
360° Travel Trends bude doopravdy nabitý a roz-
manitý. Konference přinese nejčerstvější informace 
o globálních trendech a zasadí je do české reality, 
představí přední české inovátory v cestovním ruchu 
a ukáže, kudy se cestovní ruch bude dále ubírat. Je 
určena odborníkům ze všech segmentů cestovního 
ruchu.

Cestovatelský festival
Již tradičně se v rámci víkendového programu usku-
teční přehlídka filmů, autogramiád, vystoupení ces-
tovatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, 
premiér nových filmů a výstav fotografií pod poklič-
kou cestovatelského festivalu. Tento festival bude 
probíhat v Křižíkově pavilonu B ve dnech 23. a 24. 
února a návštěvníci na něm budou mít jedinečnou 
možnost osobně potkat zajímavé cestovatelské osob-
nosti.

Veletrh PAmÁTKY – mUzEA – ŘEmESLA
Novinkou veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 je spojení 
s veletrhem PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, který 
představí nejzajímavější památkové objekty České 
republiky včetně církevních památek. Záštitu nad 
touto výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR.
V rámci propojení těchto dvou veletrhů tak dojde 
k logické synergii mezi památkami a cestovním 
ruchem- spojení památek a turistiky.
Veletrh HOLIDAY WORLD 2019 je jedinečnou pří-
ležitostí pro cennou výměnu zkušeností, navázání 
nových kontaktů a neméně důležité udržování těch 
stávajících. Je místem kde všichni, kteří v cestovním 
ruchu něco znamenají, musí být vidět!

Další informace naleznete na:

www.holidayworld.cz

meZiNáRODNÍ VeLeTRh
hoLIDay WorLD 2019
Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD je nejvýznamnější 
akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu 
střední Evropy. V roce 2019 se bude konat 28. ročník, který 
proběhne ve dnech 21. - 24. února 2019 v areálu holešovické ho 
Výstaviště v Praze společně s 13. ročníkem gastronomického 
veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a premiérově i s 9. ročníkem 
veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.

text | foto:  Incheba Expo Praha, spol. s r.o

Organizátor akce: 
INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o., 

člen skupiny ABF, a.s.
Místo konání: Výstaviště Praha – Holešovice

Otevírací doba: 
Pouze pro odborníky:

čtvrtek/pátek 21. - 22. 2. 2019

Pro veřejnost:
sobota/neděle 23. - 24. 2. 2019

Text a foto: Incheba Expo Praha, spol. s r.o

Tim Na VeLeTRhU�

Partneři:

Hlavní odborný mediální partner:

OFICIÁLNÍ VOZY

www.holidayworld.cz
www.top-gastro.cz

21. – 24. 2. 2019
Výstaviště Praha – Holešovice

SOUTĚŽTE O ZÁJEZD 

10 DNÍ PO MOŘI 

LUXUSNÍ JACHTOU

od RIVIERA TOUR

Pořádá:
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Školní Skipark se v dolní části areálu přesunul 
oproti předchozím sezónám na druhou stranu la-
novky, díky čemuž zde vznikl pro výuku větší pro-
stor, který je vybavený jezdícím pásem a navazují-
cím vlekem poma.
Změn se dočkala také hlavní monínecká sjezdovka, 
kde jsou osazena tři nová zasněžovací děla. Prostor 
u horní stanice lanovky je díky novým terénním 
úpravám vylepšen a poskytuje tak příjemnější 
možnost vystupování.
Hotelová sjezdovka s vlekem poma je na Monínci 
dlouhá 170 metrů a je určena jak průměrným či 
méně zdatným lyžařům, tak i dětem. Funguje zde 
také druhá lyžařská škola Monínec, která je určená 
pro hosty ubytované přímo v areálu. 
Hlavní červenomodrá sjezdovka je dlouhá 1,2 kilo-
metru. Na začátku zimní sezóny zde je k dispozici 
především horní část sjezdovky dlouhá 600 metrů, 
kterou obsluhuje kotva.

Monínec leží 70 kilometrů jižně od Prahy na pome-
zí Středočeského a Jihočeského kraje v srdci České 
Sibiře a Českého Meránu. Ubytování je zajištěno 
v Hotelu Monínec, kde je restaurace a bazén s ví-
řivkou a saunou. 
Další ubytování nabízí Nová Javorka, penzion Čer-
tovka a apartmány Monínec. U dolní části lanovky 
je navíc restaurace v alpském stylu M2.
Nový penzion poskytuje od prosince ubytování ve 
stejném standardu jako Hotel Monínec***+. Pen-
zion Javorka nabízí na třech patrech kromě ubyto-
vání také konferenční místnost a pohodlné zázemí 
pro Hotelovou lyžařskou školu a půjčovnu. 
V neposlední řadě nabízí penzion ubytování pro 
hendikepované, které zatím na Monínci chybí. Cel-
kem zde vznikne 20 pokojů s 54 lůžky.

Skiareál Monínec

 +420 314 004 539 (každý den 8:00 - 22:00)
  rezervace@moninec.cz

www.moninec.cz

K
O

N
TA

K
T

 AREÁL MONÍNEC 
 NABITÝ NOVINKAMI
Z nabídky jednotlivých tarifů budou návštěvníci areálu 
Monínec dávat v nové lyžařské sezóně pravděpodobně 
přednost zejména 4hodinovým. Většinu cen tady ponechali 
stejných jako vloni. 

JAK SE JMENUJE NOVÝ PENZION 
NA MONÍNCI? 

 3 
O SKIPASY:

• 1,2 km dlouhá sjezdovka
• čtyřsedačková lanovka

• školní sjezdovka s pohyblivým kobercem, 
93 m dlouhá

• půjčovna, skiservis
• snowtubing

• běžkařské trasy v délce cca 54 km
• unikátní zasněžovací technologie Snowfactory

INFOBOX

9TIM NA HORÁCH •Česká Sibiř

TIM_leden–unor_2019_NB.indd   9 19.12.2018   14:23:28
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Skiareál Klínovec
Skiareál nabízí moderně vybavené dětské parky 
s pojízdnými pásy. Celkem areál disponuje 147 
sněžnými děly. Modernizace COOL FUN parku 
a snowparku Neklid. 
Klínovec je hlavně součástí InterSkiregionu Klíno-
vec-Fichtelberg. Pokud si zakoupíte na Klínovci ski-
pas na min. 1,5 dne, pak vám platí i v německém 
areálu Fichtelberg. Mezi vrcholy jezdí každou hodi-
nu Skibus zdarma. 

Na linkách Háj – Klínovec, Loučná pod Klínovcem 
– České Hamry – Klínovec a Jáchymov – Lanová 
dráha Prima Express budou přepravovány pouze 
osoby s platnou Skibus kartou Klínovec!!!

Sport areál Klíny
Ideální místo pro rodinnou dovolenou nabízí 
horský hotel Emeran se zázemím Sport areálu 
Klíny. Hotel a celý skiareál je zaměřen především 
na rodiny s dětmi, sportovce, milovníky lyžování. 
Lyžařská škola ZIMLET Klíny ve spolupráci se 
Sport areálem Klíny otevírá Dětskou lyžařskou 
akademii. Je určena pro děti školního věku, které 
zvládají lyžovat na modré sjezdovce
Horské středisko je vzdálené 5 km od hranic 
s Německem a 95 km od Prahy. 

Užijte si večerní lyžování na sedačkové lanovce 
s osvětlenou sjezdovkou a snowparkem. Celková 
délka trati je 1420 metrů s kapacitou 3900 osob 
za hodinu. Parkování je zdarma na 5 parkovištích 
s kapacitou pro 600 aut. Na Klínech si na své 
přijdou i příznivci cyklistiky. Speciální SnowBike 
kola na sníh si zde můžete zapůjčit.

www.kliny.cz

Lyžařské středisko zadní Telnice
Zadní Telnice je největší lyžař-
ský areál ve východní části Kruš-
ných hor. Již v roce 1965 zde 
bylo vybudováno první umělé 
zasněžování na území bývalého 
Československa. Šest lyžařských vleků o celkové 
délce přes 5 km nabízí několik propojených sjezdo-
vek různých obtížností s přepravní kapacitou 3500 
osob za hodinu. Středisko je velmi dobře dostupné 
z Ústí nad Labem i z Prahy. Součástí areálu je vel-
kokapacitní parkoviště pro 500 aut, které je vzdále-
né od vleků pár metrů. 
Aktuální informace najdete na www.ski-telnice.cz

otevírací doba: 
denní lyžování: lanové dráhy a vleky 9–16:00

večerní: vlek F 16–21:00

rodinné 
denní skipasy 2+2 děti

1 den 2310 Kč

Otevírací doba:  denně 9 –16 hod.

ceník Dospělí

celodenní skipas 500 Kč

Tim Na hORách • krušné hory10

krušnohorSkÁ ZIMa 
je Za DVeřmi!
K nejvíce oblíbeným lyžařským areálům v České republice 
patří areály v Krušných horách, které lemují hranice a místy 
se propojují s Německem. Lyžařská střediska jsou moderně vy-
bavená, s kvalitním zasněžováním, profesionálními službami 
a výbornou dostupností z celých Čech.

celodenní skipas Dospělí Děti 
Student,
senior,
ZTp

Denní 790 Kč 630 Kč 710 Kč
Denní 
pro registrované 750 Kč

ceník – celodenní

Dospělí Děti 
6–15 let

Děti 
do 6 let

450 Kč 300 Kč zdarma
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Ski areál Pyšná
Ski areál Pyšná se nachází 10 km severovýchodně 
od města Chomutov – Jirkov. V nadmořské výšce 
613 - 730 m n. m. nabízí dobré sněhové podmínky. 
Na své si přijdou začátečníci, rodiny s dětmi i zku-
šení lyžaři. 
Areál provozuje Lyžařský klub Jirkov. Přepravu 
na třech sjezdovkách zajišťují tři vleky s přeprav-
ní kapacitou 1 540 osob za hodinu. Pro zájemce 
o výuku lyžování je v provozu Lyžařská škola včetně 
lanového vleku. Pro nejmenší je k dispozici Dětský 
skipark se zábavnými překážkami. Nechybí tady 
bezplatné parkoviště a denně upravované sjezdov-
ky. Umělé osvětlení zajišťuje velmi oblíbené večer-
ní lyžování. Snowboardisté jistě ocení překážky 
a crossovou trať ve Snowparku. 

otevírací doba: 

denní lyžování:  9–16 hodin
 večerní:  pondělí–sobota   17–20 hodin 

Aktuální informace najdete na www.skipysna.cz.

Sport centrum Bouřňák
Bouřňák ve výšce 869 m n. m. patři mezi nejvyšší 
vrcholy východního Krušnohoří. Bouřňák je vhod-
nou lokalitou pro rodinné lyžování. K dispozici je 6 
sjezdovek s celkovou délkou přes 6 km a kapacitou 
3 190 osob/ hodinu. Pro děti a začínající lyžaře 
je připravena sjezdovka „Údolíčko“. Pro mírně 
pokročilé je připravena Hrobská sjezdovka, která 
se jako jediná nachází na jižním svahu. Skialpové 
stezky v okolí lyžařského areálu jsou značené jako 
skialpové stezky. Tento projekt skialpových tratí 
se optimisticky jmenuje SKIALP NAD HROBEM. 
Nástupním místem většiny tras je parkoviště 
v Mikulově, kde se nachází souhrnná mapa. 
K sestupům slouží sjezdovky.

Krušnohorská bílá stopa
Sdružení Krušnohorská bílá stopa za přispění kraje 
připravuje každoročně tratě pro běžkaře. Nejžádaněj-
ší lokality jsou Dlouhá Louka, která nabízí 64 upra-
vených kilometrů, Lesná s 60 kilometry a Klíny s 55 
kilometry. V současné době Krušnohorská bílá sto-
pa nabízí přes 180 kilometrů tratí. Krušnohorská 

bílá stopa díky příhraniční spolupráci navazuje na 
tratě v sousedním Sasku. Mezi nejhezčí trasy v okolí 
magistrály patří oblast Grunnwaldského rašeliniště 
u Nového Města a Cínovecké rašeliniště. Vice infor-
maci na www.kbstopa.cz

10 pravidel, jak se chovat na běžkách a ve sto-
pě: 
1.  Chovejte se tak, abyste nikoho neohrozili nebo 

nezranili.
2.  V lyžařské stopě zásadně nechoďte pěšky. 

V případě nutnosti chůze bez lyží se pohybuj-
te mimo stopu.

3.  Na značených okruzích a vyhrazených stan-
dardních tratích dbejte na značení a pohybuj-
te se jen vyznačeným směrem. Řiďte se poky-
ny provozovatele.

4.  Na dvoustopých a vícestopých tratích můžete 
použít kterékoliv stopy.

5.  Předjíždět můžete vpravo nebo vlevo po volné 
stopě, nebo mimo stopy. Předjížděný lyžař by 
měl na zavolání uvolnit stopu. (V závodě je to 
řády nařízeno.)

6.  Předjíždíte-li, jste-li předjížděn nebo při potká-
vání držte hole těsně u těla.

7.  Při sjezdech přizpůsobte jízdu terénním pod-
mínkám, své lyžařské dovednosti, stavu stopy, 
viditelnosti a provozu na trati. 

8.   Dodržujte bezpečnou vzdálenost za jezdcem 
před sebou.

9.  Při setkání v protisměru se vyhýbejte vpra-
vo. Na tratích s jednou stopou má přednost 
sjíždějící lyžař. Stoupající lyžař je povinen sto-
pu uvolnit.

10.  Zůstanete-li stát, vystupte ze stopy. Při pádu 
se snažte co nejrychleji opustit stopu.

ceník Dospělí Junioři 
6–15 let

celodenní skipas 320 Kč 200 Kč

www.branadocech.cz

Tim Na hORách • krušné hory

Otevírací doba:   Po–Ne: 9–16 hod.

ceník

4 hodiny 400 Kč
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Pro děti na Bublavě
Dětský park s lyžařským pásem o délce 35 met-
rů s herními prvky a lyžařskou školou. Kvalitní 
sjezdová trať o délce 180 metrů a vlek typu POMA 
dlouhý 150 metrů. Letošní novinkou je nový vlek 
Školní přímo pod barem IGLOO ze strany od Stří-
brné, který posílí kapacitu o víkendech, svátcích, 
prázdninách a slouží současně pro lyžařské kurzy

Služby a servis
Přímo vedle centrální pokladny na Vás čeká moder-
ní půjčovna značkových lyží Rossignol a Völkl, kde 
vybavíte lyžařskými komplety nejen sebe, ale i Vaše 
děti. Půjčit si můžete také běžky nebo lyžařské hel-
my. 
Proti centrální pokladně najdete nově vybudované 
snowboardové centrum „Lágoš“. O profesionální 
výuku se tady stará zkušený team, vedený bývalým 
špičkovým závodníkem Tomášem Lágnerem. Mů-
žete využít široké nabídky půjčovny snowboardů 
a dalšího doplňkového vybavení.
V areálu najdete široké a bezpečné sjezdovky od čer-
né po výukové svahy. K občerstvení slouží skibar IG-
LOO a došlo k posílení nabídky gastro sortimentu.

Rodinné lyžování 
Pro rodiny s dětmi je k dispozicidětský park za cenu 
150 Kč na den.  U hřiště najdete útulnou oázu v po-
době „Jedové chýše“, ohřívárna s malou hernou pro 
nejmenší. Dětské jízdné je pro děti do 15- ti let, malé 
děti do 5-ti let včetně zde lyžují zcela zdarma. Oblíbe-
ná je modrá sjezdovka Malý Bleiberg na široké louce 
s vlekem, kde se snadno naučí lyžovat děti od tři let.
Všechny sjezdové tratě jsou nadstandardně široké, 
bezpečné a s mírnými dojezdy do roviny. Užijete si 
na nich opravdu pohodové lyžování. Na široké škále 
našich tratí od mírných lučních terénů až po nároč-
nou kratší černou sjezdovku se určitě nudit nebu-
dete.

RODINNÁ POHODA 
VE SKI CENTRU 
BUBLAVA – STŘÍBRNÁ
Moderní lyžařský areál Bublava – Stříbrná, patří mezi 
významná lyžařská střediska v Krušných horách. 

VÝŠKY SE NACHÁZÍ 

 4 
O SKIPASY:

12 TIM NA HORÁCH • Krušné hory

Ski Centrum Bublava – Střibrna 

Sdružení SKI Bublava
Bublava 716, 357 22 Bublava
 +420 352 696 830
 ski@ski-bublava.cz

www.bublava.cz
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CENÍK Dospělí Děti 
6-15 let

1 denní skipas 475Kč 400 Kč

večerní lyžování 300 Kč 200 Kč

6 denní skipas 2 100 Kč 1 500 Kč

Provozni doba:
Denně od 9.00 do 20.00 bez přestávky

Vybaveni:
1 lanovka, 5 vleků, 1 dětský pás

8 sjezdových tratí 
Upravené běžkařské tratě

INFOBOX
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Skiareál Plešivec patří mezi nejnovější lyžařské are-
ály v ČR. Připraveny jsou pro vás široké sjezdovky 
pro všechny lyžařské skupiny, lákavý je největší 
dětský park se čtyřmi pojízdnými koberci a skvě-
lým zázemím se službami půjčovny a servisu.
Ve skiareálu je největší dětský park v ČR se čtyřmi 
pojízdnými pásy o délkách 83, 42, 40 a 30 metrů. 
Díky nim se svezou i nejmenší děti, které samy 
nezvládnou jízdu na vleku. V parku si mohou pod 
dohledem instruktorů užít lyžování až dvě stovky 
dětí. Velikým lákadlem je horský kolotoč a na čtyři 
desítky různých atrakcí jako třeba umělý tunel ve 
tvaru velké houby, mnoho různých zvířat, několi-
kametrový had sloužící k nácviku oblouků a další 
atrakce, na kterých se děti nebudou nudit.
Karta 8 hodinová umožňuje lyžovat ve středisku 
libovolných 8 hodin v sezóně, které nemusí násle-
dovat za sebou. Průchodem přes turniket je odečí-
taná 1 hodina, v jejímž průběhu je možné uskuteč-
nit neomezený počet jízd. Po uplynutí 1 hodiny od 
prvního použití a dalším průchodem přes turni-

ket se odečte další hodina až do úplného vyčerpání 
8 hodin. Turniket zobrazuje na displeji zůstatek času 
na skipasu, tento druh skipasu je nepřenosný.

Parkování v areálu na třech bezplatných parkoviš-
tích:
• u lanovky ve Pstruží 250 míst
• nedaleko papírny 450 míst
•  směrem od Abertam je 300 míst (u dětského cen-

tra)

JakÁ Je přepraVní kapacITa 
oSob Za hoDInu Ve SkIareÁLu 

pLešIVec?

odpověď posílejte mailem na adresu 
redakce: info@czech-tim.cz nebo 

z webu magazintim.cz v sekci soutěž. 

SouTĚŽní oTÁZka č. 5
o SkIpaSy:

• Přes 12 km sjezdových tratí
• Provozní doba 9:00 – 16:00 hodin
• Pro zákazníky O2 platí 20% sleva 
na celodenní skipas pro dospělého
• Občerstvení, skibar, restaurace 
nebo Après-Ski Bar „U Dostyho”

• Ubytování v hotelu Plešivec 
nebo v hotelu Zelené Údolí

InfoboX

Skiareál plešivec

pstruží 71, 365 01 pstruží
 info@skiarealplesivec.com
 infolinka 601 563 536 (8:00 - 17:00)

www.skiarealplesivec.com
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sKiaReáL pLešIVec
Horu Plešivec najdete v Krušných horách s nadmořskou 
výškou 1028 metrů s příkrými svahy, 2 km jihovýchodně od 
Abertam a 18 km od Karlových Varů.

ceník denní a hodinové skipasy

Dospělí Děti  Student/Senior

JeDnoDenní

680 Kč 460 Kč 500 Kč

8 hodinnový

1 190 Kč 850 Kč 990 Kč

Tim Na hORách • krušné hory 13
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Sport areál Klíny je rodinné středisko umístěné ve 
východní části Krušných hor, vzdálené pouhých 6 
km od Litvínova či 90 km od Prahy.  Nabízí návštěv-
níkům 5 technicky zasněžovaných sjezdovek lehké 
a střední obtížnosti, čtyřsedačkovou lanovku Dop-
pelmayr s nástupním kobercem, dva lyžařské vleky 
a dětský koberec v lyžařské škole. V areálu nechybí 
půjčovna a servis lyží, snowboardů a běžek, lyžař-
ská a snowboardová škola, sportovní hala, skibar 
Mammut či rychlé občerstvení. Parkování je možné 
na pěti bezplatných parkovištích s celkovou kapa-
citou více než 400 osobních automobilů.

Jak je areál připraven na letošní zimu jsme se 
zeptali jednatele pana Josefa Dlouhého:  
•Budou se v letošní sezoně měnit ceny skipasů? 
Ceny zůstávají v podstatě stejné jako v minulé sezó-
ně, v ceníku jsou pouze dílčí drobné úpravy v řádech 
10 Kč (nový ceník najdete na www.kliny.cz).
•máte v ceníku nějaký zajímavý tarif?
Nabízíme cenově výhodnou multičasovou jízden-
ku na 10 hodin. Ušetříte a lyžovat můžete v areálu 
dokud nevyčerpáte kapacitu 10 hodin. Kartu s tím-
to tarifem lze rozložit do více dnů příslušné sezóny. 
Časový odečet je po 30-ti minutových intervalech. 

Během této doby může lyžař procházet turniketo-
vým zařízením neomezeně.
Užijte si každý den večerní lyžování. Od úterý do 
soboty na sedačkové lanovce s osvětlenou Centrální 
sjezdovkou a v neděli a v pondělí na vleku K1 Poma.
otevírací doba: denně 9–20 hod.

Užitečné odkazy:

www.kliny.cz
www.emeran.cz

SporT areÁL kLíny Je V proVoZu 
ceLoroČnĚ. VíTe JakÁ Je 

neJnoVĚJší LeTní aTrakce Ve 
SporT areÁLu kLíny?

odpověď posílejte mailem na adresu 
redakce: info@czech-tim.cz nebo 

z webu magazintim.cz v sekci soutěž. 

SouTĚŽní oTÁZka č. 6
o SkIpaSy:

ceník hlavní sezona 25. 12. 2018 –17. 3. 2019  

ceLoDenní

Dospělí Děti  
(6–15 let)

Děti
(do 6 let)

450 Kč 300 Kč zdarma

SPORT AREál kLíny
Krušnohorský Sport areál Klíny je zaměřen především na 
rodiny s dětmi, sportovce a milovníky lyžování s komfortním 
zázemím, službami a nabídkou ubytování v hotelu Emeran 
přímo na sjezdovce. 

• 580 – 862 m n.m.
• Mammut bar

• hotel, wellness, pivovar, lezecká stěna
• celkem 3,1 km sjezdových tratí

• jízda rolbou cca 1 hodinu
• půjčovna lyží a snowboardů

InfoboX

14 Tim Na hORách • krušné hory
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Největší novinkou je dlouho očekávané propojení 
se sousedícím skiareálem na Neklidu a přímé ly-
žařské propojení s Božím Darem na jeden skipas. 
Celková plocha tratí se tak zvětšila ze 417 000 m2

na 737 000 m2, 5 lanových drah, z toho 2 s krycí
bublinou. Došlo i k rozšíření sjezdovek Dámská (o 
100 %) a Pařezovka (o 20 %). Proběhla modernizace 
COOL FUN parku a snowparku Neklid.
Skiareál postupně modernizuje zasněžování do 
téměř plně automatizovaného systému. Celkem 
disponuje areál 147 sněžnými děly. Modernizace 
zasněžování zefektivní jeho proces a výrazně zkrátí 
i jeho dobu. Novou posilou vozového parku je nová 
rolba na úpravu sjezdovek v nejvyšší výkonnostní 
třídě. Celkový počet roleb pro úpravu povrchu sjez-
dovek je sedm. 

Pro letošní zimní sezonu nedošlo ke zdražení větši-
ny celodenních a hodinových jízdenek. Jednodenní 
jízdné pro letošní sezónu je 750 Kč pro dospělého 
a 600 Kč pro děti. Pro nadcházející sezónu zavede 
skiareál v nejvíce exponovaných termínech mezi 
vánočními svátky a v únoru tzv. top sezónu, v níž 
budou jízdenky dražší o několik procent oproti 
standardní sezoně.
Klínovec je hlavně součástí InterSkiregionu Klí-
novec-Fichtelberg. Pokud si zakoupíte na Klínovci 
skipas na min. 1,5 dne, pak vám platí i v němec-
kém areálu Fichtelberg. V rámci InterSkiregionu 
Klínovec - Fichtelberg díky česko-německé spolu-
práci můžete lyžovat na 47 km sjezdových tratí,
mezi vrcholy přepravuje každou hodinu skibus 
zdarma. InterSkiregion obsluhuje sedm lanových 
drah, z toho tři s krycí bublinou a jedna kabinová
lanová dráha.PROPOJENÍ KLÍNOVCE 

S NEKLIDEM 
A BOŽÍM DAREM
Krušné hory lemují severozápadní hranici Ústeckého kraje. 
Patří k nejvíce navštěvovaným horám v České republice. Další 
prim získal letos skiareál Klínovec - Fichtelberg, který se stal 
největším lyžařsky propojeným areálem v ČR. 

Skiareál Klínovec

 +420 415 240 240
  info@klinovec.cz

www.klinovec.cz
www.neklidnaklinovci.cz
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* celkem 31,5 km sjezdových tratí
* 21,2 km zasněžováno technickým sněhem

* dostupnost z Prahy 120 km
* 49 km běžeckých tras

* Klínovec: 750 – 1244 m n.m.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
denní lyžování: 

lanové dráhy a vleky 9 – 16:00 hodin

večerní: 
vlek F 16–21:00 hodin

TIM NA HORÁCH • Krušné hory
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Krkonošská magistrála
Páteřní trasa Krkonošská magistrála, dlouhá 
71 km, začíná v Žacléři na Rýchorském náměstí 
směrovkou k začátku upravované trasy, který je 
nad zámkem, vede krásnými hřebenovými partie-
mi Krkonoš a končí v Harrachově u kempu. 
        
Kde je upraveno?
Informace o aktuálním stavu běžeckých a turistic-
kých lyžařských stop v reálném čase jsou získává-
ny z GPS zařízení instalovaných v rolbách, které 
tratě pravidelně upravují. Výstupy jsou zobrazeny 
na www.bilestopy.cz, www.krkonose.eu/cs/bez-
ky, www.holidayinfo.cz.

TIP na výlet do Polska
Běžecké tratě navazují na trasy, jejichž údržbě se 
věnují na polské straně Krkonoš – na Pomezních 
boudách u Horních Albeřic a nedaleko Harrachova 
– areál Jakuszyce.   

Kde sjezdovat a lyžovat na běžkách?
Zjistíte z mapky, která má vyznačenu Krkonošskou 
lyžařskou magistrálu, turistické i závodní lyžař-
ské tratě a skialpinistické trasy na území KRNAP. 
Uvedena je řada tipů, jak prožít volný čas na sně-
hu, a také výletů na běžkách do rozmanitých částí 
pohoří. Propagační materiál zdarma získáte v krko-
nošských informačních centrech.

TIP na běžky:
Můžete se vydat z Benecka na Horní Mísečky a k roz-
hledně Žalý, okolo Hvězdy v Kořenově, okolo Harra-
chova, Dvoraček a Rokytnice nad Jizerou, z Horní 
Malé Úpy do Svobody nad Úpou, ze Špindlerova Mlý-
na do Strážného, okolo Černé hory anebo na Jizer-
sko-Jakuszyckou magistrálu. 

Sáňkování je vítanou kratochvílí
V Krkonoších se jezdí z menších, ale i pořádných 
kopců na udržovaných cestách. Např. ve Špindlerově 
Mlýně od Erlebachovy boudy nebo z Medvědína smě-
rem na Horní Mísečky. Černohorskou Zvonkovou 
sáňkařskou cestou z Černé hory do Janských Láz-
ní. V Peci pod Sněžkou z Růžové hory sjezdem přes 
Růžohorky, Portášky do Pece nebo Velké Úpy. Z Hně-
dého vrchu a přes Liščí louku a Lesní boudu do Pece 
pod Sněžkou. V Rokytnici nad Jizerou je rodinné sáň-
kování v areálu Modrá Hvězda. Doporučujeme také 
např. cestu od rozhledny Žalý na  Zlatou vyhlídku.
Přiďte pobejt do Krkonoš!

www.krkonose.eu

16

krkonoše 
– LyžařsKý běžecKý Ráj 
Lyžařské běžecké stopy v Krkonoších a jeho podhůří, 
v koordinaci manažerů Krkonoš – svazku měst a obcí a díky 
péči téměř tří desítek provozovatelů, poslouží i letos tisícům 
lidí, kteří si oblíbili běžecký sport na téměř 600 kilometrech 
místních tras a okruhů. 

LEDEN–ÚNOR 2019
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Na své si ve městě přijde každý, rodina, mladý pár, 
studenti nebo senioři. Pokud se budete chtít vy-
dat za kulturou, můžete navštívit muzeum skla, 
lyží, hornické nebo lesnické muzeum. A nesmíte 
zapomenout ani na známý Mumlavský vodopád, 
který v zimě mění svůj vzhled a má úplně jiné 
kouzlo.

Nejlákavějším cílem návštěvníků, kteří v zimě přijíž-
dějí do Harrachova, je bezpochyby lyžování a snow-
boarding. Na vrchol Čertovy hory vedou dvě čtyřse-
dačkové lanovky. Podle obtížnosti terénu si můžete 
vybrat ze čtyř různě dlouhých a náročných sjezdo-
vých tratí. Díky osvětlenému vleku se ve spodní části 
na jedné z nich provozuje i večerní lyžování. Ceník 

skipasů nabízí širokou škálu možností. Pro rodiny 
s dětmi jsou připraveny rodinné jízdenky za zvý-
hodněnou cenu. Středisko patří každoročně mezi 
poslední, kde si můžete i v pozdních jarních termí-
nech dobře zalyžovat. Kvalitně upravené jsou v Ha-
rrachově všechny běžecké tratě. Na lyžaře turisty, ale 
i zdatnější sportovce tu včetně Krkonošské magistrá-
ly čeká až 104 km nejrůznějších tras.
Na cestu do Harrachova můžete využít kyvadlově ski-
bus, který jezdí na trase Praha-Harrachov a Česká 
Lípa - Harrachov. 

Více na: www.skiareál.com

HARRACHOVSKÉ NEJEN LYŽOVÁNÍ
V Harrachově prožijete během své dovolené spoustu krásných 
zážitků na lyžích i ve městě. Harrachov je město s širokou 
nabídkou aktivit v odpoledních i večerních hodinách. 
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Sjezdovky ve skiareálu Studenov, který je od Lysé 
hory vzdálen přibližně 3,5 km, jsou vhodné zejmé-
na pro rodiny s dětmi, milovníky odpočinkového 
lyžování a snowboardisty. Oba areály jsou vzájem-
ně propojeny skibusem. 
V posledních letech se značně rozšířila nabídka 
doplňkových služeb, zejména ve skiareálu Horní 
Domky. Přímo v budově odbavovacího terminálu 
lanovky Horní Domky je denně v provozu půj-
čovna špičkového lyžařského vybavení značek 
Rossignol, Dynastar, Lange a Look. Je možno si 
zde zapůjčit k ozkoušení letošní modely lyží všech 
druhů od slalomek až po all-moutain lyže. Součás-
tí půjčovny je i technický servis lyží a úschovna. 

V roce 2017 byla nově otevřena také půjčovna vy-
bavení pro skialpinisty, novinkou letošní sezóny 
bude obchod se sportovním zbožím, zásobený do-
plňky výše jmenovaných značek, oblečením od fi r-
my Relax a Hannah. Všechny tyto služby zajišťuje 
fi rma Major Ski School, samozřejmostí je i dětský 
pohyblivý pás pro výuku těch nejmenších lyžařů 
a samotná lyžařská škola, kde výuku vedou certi-
fi kovaní instruktoři.
Přestože je areál Horní Domky určen spíše pro 
sportovní lyžaře, snaží se vytvářet zázemí i pro 
další návštěvníky. Pro děti a hravé dospělé letos 
nově vznikne ROKY FunPark, který nahradí pů-
vodní snowpark. „Podmínky pro provoz snowpar-

ku nebyly v našem areálu zcela ideální, proto 
jsme hledali způsob, jak volný prostor co nejlépe 
využít. Domníváme se, že vyžití pro malé i velké 
hravé lyžaře v našem středisku doposud chybělo 
a doufáme, že nově vybudovaný FunPark se bude 
těšit velké oblibě. Rodiče jistě ocení skvělý výhled 
do FunParku ze slunné terasy restaurace Černý 
potok,“ doplňuje k výstavbě nového dětského par-
ku vedoucí provozu, Michal Matoušek. 
S vícedenními a bodovými jízdenkami mohou ly-
žaři využít bezmála 40 km sjezdových tratí v rám-
ci celého Skiregionu, kam kromě Rokytnice pat-
ří také skiareály Paseky nad Jizerou, Příchovice 
a Rejdice. 

JAK SE JMENUJE 
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•17 km sjezdových tratí
•2 čtyřsedačkové lanovky a 6 vleků

•Přepravní kapacita 14 715 osob/hodinu
•657 – 1 315 m n.m.

Rokytnice nad Jizerou

 infolinka +420 733 733 053
 info@skiroky.cz

www.skiroky.cz
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CENÍK –1 denní skipas

Dospělí Děti Senior/junior Rodina
2+2

650 Kč 450 Kč 520 Kč 1 900 Kč

ROKYTNICE NAD JIZEROU, 
LYŽAŘSKÝ RÁJ 
V SRDCI KRKONOŠ
Rokytnice nad Jizerou je pátým největším lyžařským 
střediskem v Čechách. Skiareál Horní Domky na svazích Lysé 
hory se pyšní sjezdovými tratěmi všech úrovní obtížnosti, 
které patří mezi nejdelší v Čechách a místy dosahují šířky až 
100 m. 

17TIM NA HORÁCH
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Na své si tu přijdou zkušení i méně zdatní lyža-
ři. Červené a modré sjezdovky jsou ideální pro 
všechny návštěvníky. Rozlehlost sjezdovek umož-
ňuje pokaždé zvolit jinou trasu. Za dobrého poča-
sí se z prosluněných sjezdovek otevírají nádherné 
výhledy na Západní Krkonoše, Pojizeří či Český 
ráj. Ve snowparku zdokonalí snowboardisté své 
dovednosti na různých překážkách nebo vyzkouší 
zrádné jedenáctimetrové „esko“.
A pokud máte s sebou děti, které se teprve učí 
lyžovat a přesto byste si rádi bezstarostně zalyžo-
vali sami, není nic jednoduššího, než využít 
služeb některé z lyžařských škol a svěřit své dítě 
zkušenému instruktorovi. Pro děti je zde připra-
ven i dětský park a snowtubing.
Zkrátka nepřijdou ani vyznavači bílé stopy. Je 
tu pro ně připraveno 25 kilometrů upravených 
běžeckých tratí okolo rozhledny Štěpánka. Ideál-
ním nástupním místem na běžecké tratě jsou hor-
ní stanice lyžařských vleků. 
Pro hladové a unavené lyžaře slouží v areálu růz-
ná občerstvení a bufety rozmístěné volně v celém 
areálu.

paSeky naD JIZerou 
– OáZa KLiDU
Lyžařský areál Paseky nad Jizerou na pokraji Západních 
Krkonoš vám nabízí ideální podmínky. Areál je pohodlně 
a snadno přístupný za 2 hodiny i z Prahy.

koLIk parkoVIšť 
Je V areÁLu ZDarMa?

odpověď posílejte mailem na adresu 
redakce: info@czech-tim.cz nebo 

z webu magazintim.cz v sekci soutěž. 

SouTĚŽní oTÁZka č. 9
o SkIpaSy:

• 620 - 860 m n.m. 
• 10 km sjezdových tratí

• 7 km uměle zasněžovaných tratí
• 4 lyžařské vleky, 1 čtyřsedačková lanovka, 

6440 osob/hodinu
• měřený slalomový úsek, snowpark
• povozní doba: 8:00 – 16:00 hodin

• servis a půjčovny vybavení

InfoboX

paseky nad Jizerou

 +420 724 248 736
 info@skipaseky.cz

www.skipaseky.cz

ceník – hlavní sezóna od 25.12.2018 do 10.3.2019

Dospělí od 14 let Děti 4-13 let 

1 den 500 Kč 360 Kč

Rodina 2+1 (1+2) 1 200 Kč

Rodina 2+2 1 400 Kč
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Na Černé hoře si užijte až 3 km dlouhé sjezdovky, 
v Peci pod Sněžkou výhledy na krkonošské hře-
beny a v Černém Dole pohodlné svahy, které jsou 
celý den ozářené sluncem. 
Vaše děti přitom budou poblíž. V každém z areálů 
je dětský park, půjčovna a lyžařská škola SkiRe-

sort Live hned u sjezdovek. Nabízíme také babysi-
tting s animačními programy. 
A nuda ve SkiResortu nehrozí ani po lyžování. Až 
do večera je otevřená 180 m dlouhá snowtubin-
gová dráha v Janských Lázních. Rychlou jízdu 
slibuje i 3,5 km dlouhá sáňkařská cesta z Černé 

hory, kterou můžete vyzkoušet i po setmění se 
SkiResort Live. 
Ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC to zkrátka 
není buď a nebo, ve SkiResortu bude zimní dovo-
lená bavit děti i dospělé. 

• 44 km sjezdovek na 1 skipas
• SkiTour – z Černé hory do Pece pod Sněžkou 

na lyžích a rolbami SkiTour
• 7 osvětlených sjezdovek pro večerní lyžování 

• Parkování k večernímu lyžování zdarma
• 8 lanovek včetně jediné kabinkové a nejr-

ychlejší vyhřívané šestisedačky v Česku 
• 36 vleků a pojízdných koberců

• SkiResort Live – lyžařská škola, půjčovny, ser-
vis a babysitting hned u hlavních sjezdovek 

INFOBOX

Více na: www.skiresort.cz

ZIMNÍ DOVOLENÁ
BEZ KOMPROMISŮ 
Je to vždy těžká volba. Jet s rodinou na lyže tam, kde jsou 
dětské parky a mírné sjezdovky, nebo tam kde si zalyžují 
rodiče? Ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC ve východních 
Krkonoších budou spokojení dospělí i děti.
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Díky své nadmořské výšce, orientaci sjezdových 
tratí, jejich délce a modernímu systému technic-
kého zasněžování, je areál Říčky jedno z nejlep-
ších středisek sjezdového lyžování v Orlických 
horách a  jedno z předních středisek v České re-
publice.
Novinkou letošní sezóny je zbrusu nová rolba, kte-
rá zajistí rychlejší a kvalitnější úpravu sjezdových 
tratí. Dále se podařilo nově provést rekonstrukci 
části příjezdové cesty do Říček, což v zimních pod-
mínkách ocení všichni řidiči. Na další novinku se 
pak mohou těšit všichni, kdo potřebují servis lyží 
nebo snowboardu. Místní ski servis byl do nové 

sezóny vybaven novou bruskou a mazačkou. 
Zkrátka nepřijdou ani návštěvníci prostoru lyžař-
ské školy, kde na ně čeká nový přístřešek, který 
poslouží nejenom při nepřízni počasí.
V blízkosti střediska, můžete zdarma zaparkovat 
na parkovišti s kapacitou 350 osobních automo-
bilů. Provozní doba je zpravidla od prosince do 
začátku dubna od 8:00 do 16:00 hodin. Ve Ski 
centru Říčky v Orlických horách naleznete zába-
vu pro rodiny s dětmi, pro páry i skupiny přátel. 
Moderní zázemí areálu je připravené pro školní 
lyžařské kurzy nebo pro fi rmy, které plánují pro 
zaměstnance teambuilding v krásném prostředí 

se sportovním vyžitím. Na své si přijdou jak lyžaři 
začátečníci, tak i sportovní a zkušení lyžaři a pro-
fíci. 
Ve Ski areálu Říčky si můžete vypůjčit potřebné 
lyžařské vybavení, využít služeb lyžařské a snow-
boardové školy, kde zkušení instruktoři naučí ly-
žovat jak malé děti, tak i dospělé osoby. Vyznavači 
běžeckého lyžování mohou vyrazit na upravené 
běžkařské tratě. 
Středisko je vybaveno moderním odbavovacím sys-
témem, který umožňuje zakoupení časových (půl-
denních, denních, pětidenních apod.) i bodových 
jízdenek (umožňují nákup určitého počtu jízd). Ob-
čerstvení zajišťuje restaurace Skirest s kapacitou 
200 míst k sezení přímo v restauraci a se 100 mís-
ty na přilehlé terase nebo prosklený Ski bar a mno-
ho dalších stánků.  

 10
O SKIPASY:

•4,2 km sjezdových tratí
•1 x čtyřsedačková lanovka, 2 x vleky

•1 x pohyblivý pás pro děti
•Bezdotykové chipkarty, možnost platby kartou

•Přepravní kapacita 3850 osob/hodinu
•740 – 992 m n.m.

•Parkování zdarma s kapacitou 350 aut
•Lyžařská a snowboardová škola

INFOBOX

Ski centrum Říčky 

 +420 494 595 559
 info@skiricky.cz

www.skiricky.cz 
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SKI CENTRUM ŘÍČKY 
– MODERNÍ AREÁL 
S DLOUHOLETOU TRADICÍ
Říčky v Orlických horách se stávají rok od roku lepším místem 
pro zimní sporty a zábavu. Areál najdete na jihovýchodní 
straně vrchu Zakletý, který je ideálním výchozím místem 
běžkařů na celý hlavní hřeben Orlických hor.

PROVOZNÍ DOBA: 
8–16:00

Večerní lyžování na Můstku v sobotu: 
17–20:00

19TIM NA HORÁCH
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Sezóna plná novinek, jako nová sjezdovka, unikát-
ní panoramatická restaurace, bezpečnější a širší 
propojovací tratě, e-shop se zimními zážitky, rozší-
řený prodej skipasů online a výhodnější podmínky 
pro děti. To jsou jen „špičky ledovce“ nabídky slu-
žeb horského resortu Dolní Morava. 
Přijeďte si užít opravdovou zimní pohodu upro-
střed hor

Nová sjezdovka s patřičným názvem „Vyhlídková“ 
spojuje horní stanici lanové dráhy Sněžník a areál 
U Slona. Má modrou obtížnost a stejně jako ostatní 
sjezdovky je plně zasněžovaná. Její délku 1050 met-
rů, převýšení 165 metrů a terén ocení hlavně rodiče 
s malými lyžaři. Vyhlídková sjezdovka dotáhla délku 
lyžařských tratí na Dolní Moravě na 10,4 kilometrů 
a propojila obě části areálu v rámci jednoho skipasu. 
Druhou top novinkou je unikátní panoramatická 
restaurace Skalka. Najdeme ji v nejvyšších parti-
ích lyžařského areálu přímo u Stezky v oblacích 
na křižovatce sjezdovky “Áčko” a “Vyhlídková”. Její 
největší chloubou je jedinečná konstrukce s posuv-
nou prosklenou střechou, která se při slunečných 
dnech pro všechny milovníky zimní pohody otevře. 

V této obsluhované restauraci potěšíte své chutě 
po lyžování lehkými a svěžími jídly s ohledem na 
moderní trendy.
Horský resort Dolní Morava nezahálí ani v péči 
o stávající vybavení. Díky tomu prošla moderni-
zací půjčovna a návštěvníci tak mohou otestovat 
nové lyže nebo skialpové vybavení. A čekají je také 
nové zážitky v podobě pravidelných výšlapů na 
skialpech v doprovodu zkušeného instruktora. 
Letos ještě o něco více bude resort otevřený dětem. 
Zvýhodněné dětské skipasy jsou nově dostupné 
pro děti až do 15 let, přičemž i pro děti je možné 
zakoupit v rámci členství v Resort Card skipasy on-
line. Novinkou jsou také zvýhodněné poslední tři 
hodiny provozu areálu. Speciální tarif udělá radost 
například všem, kdo se chtějí odreagovat po práci 
nebo se ještě vybít po výletě po okolí.
Kromě toho jsou na Dolní Moravě připravené sku-
tečné hory zážitků - od první stopy, kterou si vy-
chutnají hlavně milovníci ranního manšestru, přes 
jízdu rolbou, večerní výšlapy na sněžnicích, bobo-
vou dráhu, večerní sáňkování, freestyle parky nebo 
odpočinek a pohodu ve wellness. Na Dolní Moravě 
nemá nuda šanci ani v zimě. 

www.dolnimorava.cz 

20

DOLNÍ MORAVA 
VLÁDNE LETOŠNÍ ZIMĚ! 
Na Dolní Moravě se do letošní zimní sezony opravdu opřeli 
a je to znát. Největším objemem investic ze všech českých 
ski areálů pokračuje Dolní Morava ve své spanilé jízdě, která 
přináší do českých hor pohodu a příjemný alpský standard.

 11
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TIM NA HORÁCH • Králický Sněžník
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Největší horské středisko Deštné v Orlických 
horách v přípravách na zimní sezónu nezahálelo. 
O lepší lyžařský zážitek se stará několik nových 
zasněžovacích děl, zábavná dětská dráha v areálu 
Marta II., lyžařská škola s dvěma areály nebo den-
ně upravovaný snowpark, který je plný sněhových 
boulí a funboxů. V lyžařské škole vás nově naučí 
styl telemark. Zrekonstruovanou budovu půj-
čovny lyží a servis najdete přímo pod sjezdovkou 
Marta.
Ski centrum Deštné nabízí bohatě zasněžené sjez-
dovky, rychlou čtyřsedačkovou lanovku v areálu 

Marta II, která vás dopraví pod vrchol Studený 
vrch. Lyžování uprostřed lesů s přejížděním mezi 
tratěmi si vychutnají i náročnější lyžaři. 
Na návštěvníky areálu čeká bezdotykový odbavova-
cí systém a věrnostní karty. Díky nim lyžaři ušetří 
5–10 % z ceny, mohou online sledovat své sportov-
ní výkony a budou rychleji odbaveni.
Vlastní hřeben Orlických hor je rájem běžkařů 
s okruhy Buková hora – Suchý vrch, celkem s více 
než 200 km strojově upravovaných tratí pro kla-
siku i bruslení s výhledy daleko do kraje, kolem 
malebných bunkrů nebo ledové Kunštátské kaple.

Jak Se JMenuJe MíSTní 
SnoWpark?

odpověď posílejte mailem na adresu 
redakce: info@czech-tim.cz nebo 

z webu magazintim.cz v sekci soutěž. 

SouTĚŽní oTÁZka č. 12
o SkIpaSy:

• Hlavní sezóna: 25. 12. 2018–17. 3. 2019
• Otevírací doba nově od 8:30–16:00 hodin,

večerní 18:00–21:00
• 5,1 km sjezdových tratí 

• 4,5 km zasněžovaných tratí 
• Dětské jízdné platí do do 11,99 let

• Držitelům karet ISIC a ISIC SCHOLAR je 
poskytována sleva 10 % z ceny dospělého
• Senioři od 65 let a držitelé průkazu ZTP 

za dětské jízdné, Senioři od 60 let za juniorské
• 610 – 883 mn.m.

• Pravidelné skibusy z Deštného 
a Hradce Králové

InfoboX

Deštné v orlických horách

 +420 492 601 601
 info@skicentrumdestne.cz

www.skicentrumdestne.cz
www.destne.info  
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 DešTné 
 V ORLicKých hORách
Deštné v Orlických horách přichází do nové zimní sezóny 
s řadou novinek. V zimním středisku Deštné se zaměřili na 
zlepšení služeb zákazníkům nebo na vylepšení technického 
zasněžování.

ceník v hlavní sezóně

Dospělí
Děti 

(do 5 let) 
s doprovodem

Děti 
(do 11,99 let) 

520 Kč zdarma 390 Kč
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Tyto novinky jsou dalším významným krokem 
v upevňování pozice nejlepšího českého zimního 
střediska pro rodiny s dětmi. Nejvíce viditelnou pří-
mo na svahu bude skicrossová dráha, která se už 
loni dočkala svého prodloužení. Novou skicrosso-
vou dráhou došlo také k navýšení počtu kilometrů 
sjezdových tratí ve Skiareálu Lipno na 12,2 km!
Obě skicrossové trasy se budou lišit náročností. 
Jedna je navržena pro děti a druhá pro pokročilej-
ší. Na sjezdovce lišáka Foxe vznikly nové interak-
tivní prvky, které zvýší její atraktivitu a děti bude 
lyžování zase o něco více bavit. Jedná se o slalomy, 
uměle vybudované terénní nerovnosti, na kterých 
se děti zhoupnou a pobaví. 

Nová restaurace a vylepšená U Yettiho
Významné investice směřovaly do gastronomic-
kých provozů. Lyžaři se mohou těšit na nově vy-
budovanou restauraci přímo na vrcholu areálu. 
Restaurace s kapacitou 260 míst nabídne atraktiv-
ní prostředí, na které jsou hosté zvyklí z alpských 
středisek, a také velkou terasu s výhledem na sjez-

dovky a jezero. Rekonstrukcí prošla také oblíbená 
restaurace U Yettiho. 

Animační programy 
Nový koncept přináší animační programy pro děti, 
které se na Lipně staly hitem léta. V hlavní úloze 
všech programů bude oblíbený maskot areálu lišák 
Fox.

Důraz na bezpečnost
V rámci maximální bezpečnosti lyžařů je na svahu 
více pasivních bezpečnostních prvků – oplůtky, 
matrace. Na lanové dráze Lipno Express navíc při-
byly ochranné rámy pro děti. Stejně jako v minu-
lém roce bude na bezpečnost dohlížet také Skipat-
rola složená ze zdejších nejzkušenějších instrukto-
rů, kteří tvoří největší lyžařskou školu v celé České 
republice

Skibus za 17 Kč
Pro lyžaře je připraven pravidelný skibus z Čes-
kých Budějovic, kde mohou děti do 18 let, studenti 

a senioři nad 65 let využít dotované jízdné. Z Budě-
jovic na Lipno se tak dopravíte za pouhých 17 ko-
run. 

Výhodnější lyžování s Lipno.card
S kartou hosta Lipno.card mohou hosté ve Skiare-
álu Lipno lyžovat o 20 % výhodněji. Tato nabídka 
platí pro skipasy od 2 dnů a více. Kartu získají od 
vybraných ubytovatelů zdarma jako bonus, nebo jí 
mohou zakoupit v Infocentru Lipno za 149 Kč. 

Další informace najdete na 

www.lipno.info

JAK SE JMENUJE NOVÁ RESTAURACE 
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ZÁBAVA, RADOST, 
BEZPEČNOST, 
TAKOVÝ JE SKIAREÁL LIPNO
Více skvělé zábavy, bohatší program pro rodiny s dětmi, nové 
termíny příměstských táborů zaměřené i na snowboarding, na 
sjezdovce dvě unikátní skicrossové tratě propojené tunelem. 

22 TIM NA HORÁCH • Šumava
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Raritou skiareálu je nejprudší česká sjezdovka 
– Šance, se sklonem až 100 % (45°). Na rodinné 
sjezdovce Spodní Šance pak stojí trať měřeného sla-
lomu s fotobuňkou na měření rychlosti a tři úseky 
funline, letos nově i s tunelem. Koná se tu večerní 
lyžování vždy ve středu, pátek a sobotu od 18:30 ho-
din. 
Na sjezdovce Lubák už léta funguje profesionály 
vybudovaný snowpark Freestyle Area, užijí si ho 
i méně zdatní lyžaři a děti. Zázemí pro lyžování dětí/
začátečníků představují cvičné svahy pod hotelem 
Sirotek, sjezdovka pod hlavním parkovištěm a na 
ni navazující Spodní Šance. Prostor před nástu-
pem na lanovku je určen pro nejmenší děti včetně 
pohyblivého koberce a dětského hřiště. Běžkaři 
mají tříkilometrový okruh přímo v areálu a v okolí 
desítky km upravovaných stop. 
„Stále patříme k cenově nejvýhodnějším českým 
TOP lyžařským střediskům a ceny některých 

skipasů jako například rodinná jízdenka jsou u nás 
trvale nejlevnější. Tento trend držíme už druhé de-
setiletí,“ shrnuje cenovou politiku Ski&Bike Špičák 
jeho ředitel Vladimír Kasík. V nabídce již několik 
let figuruje i jediný společný skipas pro oblast 
Železnorudska – mimo Špičák zahrnuje střediska 
Belveder a Nad Nádražím. 
Lyžařská škola Ski&Bike Špičák bude letos kromě 
domovského areálu a dvou výše jmenovaných 
železnorudských středisek premiérově zajišťovat 
výuku i na Alpalouce. Nabízí také individuální kurzy 
pro nejmenší děti ve věku 3-4 let. Oblíbené víkend-
ové lyžařské kurzy pro děti od 6 let i dospělé startují 
v letošní zimní sezoně 12. ledna 2019. Doprava au-
tobusy z různých částí Plzeňského kraje je zajištěna 
včetně obědů a celodenního zázemí vytopené haly. 
Půjčovna lyží je každou sezonu vybavena novými 
lyžemi značky Rossignol. Dále nabízí vybavení pro 
skialpinisty, sněžnice, sáně, fatbike (jízdní kolo na 

sníh), snowscoot (hybrid snowboardu a kola), biski 
pro vozíčkáře, kompletní servis lyží a snowboardů. 

Jak VySokÁ Je roZhLeDna 
špIČÁk?

odpověď posílejte mailem na adresu 
redakce: info@czech-tim.cz nebo 

z webu magazintim.cz v sekci soutěž. 

SouTĚŽní oTÁZka č. 14
o SkIpaSy:

• celkem 8,5 km sjezdových tratí 
• 7,7 km technicky zasněžovaných tratí

• 1 x čtyřsedačka
• 7 vleků

• 1 x dětský koberec
• 860–1 202 m n.m.

InfoboX

Ski&bike špičák

 info@spicak.cz
www.spicak.cz K
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celodenní skipas v hlavní sezóně

Dospělí Děti  Mládež 
(15–18 let)

rodinný
(2 dospělí 
+ x vl. dětí)

660 Kč 465 Kč 575 Kč 1 580 Kč

SkI&bIke špIČÁk OpěT 
LáKá Na TOp sLUžby  
Šumavský Ski&Bike Špičák patří mezi tradiční TOP české 
lyžařské areály. Zároveň si dlouhodobě udržuje i cenově 
přívětivou nabídku. Najdete tu sportovní sjezdovky v kombinaci 
s lehčími tratěmi pro rodiny s dětmi. 

návrh loga č. 3 – barevnost č. 4

základní inverzní varianta černobílá varianta

inverzní varianta na tmavém barevném pozadí

základní varianta

inverzní varianta na světlém barevném pozadí

23Tim Na hORách • šumava
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V lyžařském areálu Zadov 
je celkem 8 sjezdovek 
s celkovou délkou 4,5 
km a 8 přepravních zaří-
zení o celkové kapacitě 
6500 osob/hod. Více než 
75 % sjezdovek je umě-

le zasněžovaných a některé areály provozují 
i večerní lyžování.
V areálu Kobyla je připraveno celkem pět sjezdo-
vých tratí mírné až střední obtížnosti, v délkách 
až 800 m, snowpark, jeden malý vlek, lyžařská 
škola s výukovým hřištěm, pohyblivým kober-

cem a dětským kolotočem, půjčovna lyží a snow-
boardů, 3 rychlá občerstvení. Areál Kobyla je 
uměle zasněžován a osvětlen pro večerní lyžová-
ní. Pod vrcholem Churáňov leží středisko s retro 
jedno-sedačkovou lanovou dráhou Zadov - Chu-
ráňov s nejdelšími sjezdovkami červené i modré 
obtížnosti a délce přes 1 kilometr. 
Dalším střediskem je rodinný areál u Horejšů, 
který je zasněžován a osvětlen pro večerní lyžo-
vání. Areál s výukovým hřištěm a 300 metrů 
dlouhou pomou slouží i pro výcvik a lyžařské 
školy. Poblíž je k dispozici slušně vybavená půj-
čovna lyží.

V celém areálu Zadov je přes 600 parkovacích 
míst, která jsou zdarma, většinou v těsné blíz-
kosti sjezdovek. Všechny skipasy zakoupené na 
LD Kobyla platí i na výše uvedená střediska včet-
ně areálů Nové Hutě, Kvilda a Kubova Huť. Celý 
areál Zadov je obsluhován místním bezplatným 
skibusem, který zajíždí i do okolních obcí.
Běžkaři mohou využívat v okolí Zadova a Churá-
ňova 50 km pravidelně strojově upravovaných 
běžeckých tras s návazností na dalších 300 km 
tras po celém Národním parku Šumava. Nezná-
mější trasy vedou z Churáňova na Zlatou Stud-
nu, Horskou Kvildu, Kvildu (Šumavská magis-
trála) nebo z Churáňova přes Přilbu na Staré 
Hutě a Nové Hutě. Na Churáňově je také známý 
lyžařský běžecký stadion se závodními tratě-
mi, na kterých se jel i závod Světového poháru 
v běhu na lyžích

TIp na VýLeT
V areálu Zadov je i unikátní rozhledna. Ta byla vytvořena 
ze stávajícího skokanského můstku z roku 1978. V roce 

2015 byla zrekonstruována a je znovu zpřístupněna 
turistům jako rozhledna. Vrcholová plošina rozhledny je 

ve výšce 32 m nad zemi, 1109 m n. m.

V Jaké Výšce Se nachÁZí 
VrchoLoVÁ pLošIna roZhLeDny 

SkokanSký MůSTek? 

odpověď posílejte mailem na adresu 
redakce: info@czech-tim.cz nebo 

z webu magazintim.cz v sekci soutěž. 

SouTĚŽní oTÁZka č. 15
o SkIpaSy:

• 4,5 km sjezdových tratí, 
2 lanové dráhy denně v provozu

• Jedinečné večerní lyžování 6 dní v týdnu 
v areálu Kobyla

• Bezplatná parkoviště přímo u sjezdovek, 
bezplatný skibus

• Family pass Zadov – slevy pro rodiny s dětmi

• Slevy pro děti do 6 let a seniory nad 60 let

• Speciální slevy pro školní kurzy

• Slevy pro držitele průkazu ZTP, karet ISIC, 
ITIC, ALIVE

InfoboX

Lyžařský areál Zadov

 +420 388 428 119
 info@lazadov.cz

www.lazadov.cz
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celodenní jízdenka v hlavní sezóně

Dospělí Děti  

550 Kč 400 Kč

provozní doba areálu: 
8:30–16:00 DeNNě, 

18:00–21:00 večerní lyžování DeNNě,
mimo pondělí a 24.12.

Tim Na hORách • šumava24

LyŽařSký areÁL ZaDoV 
– pRaVá šUmaVsKá pOhODa
Díky lehkému a středně těžkému profilu sjezdových tratí je 
areál Zadov vyhledávaným areálem pro rodinnou dovolenou, 
jarní prázdniny nebo školní lyžařské kurzy. Lyžařský areál 
Zadov se skládá z několika areálů propojených skibusem 
a rozprostírá se v nadmořské výšce 890–1 120 m n. m.
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Lyžování v areálu je vhodné pro začátečníky 
nebo školní kurzy. Táhlé a upravené sjezdov-
ky jsou vhodné pro carvingové lyžování.  Jed-
ná se o středně obtížné tratě, které nabízejí 
rodinám s malými dětmi příjemné a nená-
ročné lyžování.
Středisko je vybavené zasněžovacím systé-
mem, který zaručuje lyžování i při méně příz-

nivých sněhových podmínkách. Sjezdovky se 
upravují dvakrát denně, před denním i večer-
ním lyžováním. Večerní lyžování je kvalitně 
osvětleno. Součástí areálu Nad Nádražím je 
profesionální lyžařská škola včetně půjčovny 
a opravny lyží a snowboardů. Pro děti v dět-
ském parku Nádražíčko je k dispozici kolotoč 
a pohyblivý pás v délce 30m.

lyžAřSKý AREál 
naD nÁDraŽíM 
– beLVeDer
Jen co přijedete vlakem do horského městečka Železná Ruda, 
vedle vlakového nádraží najdete lyžařský areál Nad nádražím 
– Belveder. Necelých 300 m od železniční stanice je dobře 
viditelný z hlavní silnice. Díky své poloze patří areál mezi nej-
známější a celoročně nejvyhledávanější turistická střediska 
v Čechách.

Lyžařský areál nad nádražím – belveder

+420 376 387 288
ruda@vypalky.cz

www.skinadrazi.cz
www.hotelbelveder.cz
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Jak Se JMenuJe DĚTSký park 
V areÁLu naD nÁDraŽíM? 

odpověď posílejte mailem na adresu 
redakce: info@czech-tim.cz nebo 

z webu magazintim.cz v sekci soutěž. 

SouTĚŽní oTÁZka č. 16
o SkIpaSy:

provozní doba areálu: 
denně: 9–16 hod.

večerní lyžování: 18–21 hod. 

celodenní jízdenka v hlavní sezóně

Dospělí Děti  

500 Kč 395 Kč

• 7 vleků
• 3,5 km sjezdových tratí
• 10 km běžkařských tratí

• 3,5 km zasněžovaných tratí
• 786 – 902 m n.m.

InfoboX

Tim Na hORách • šumava 25
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Každým zakoupením online skipasu na svou či-
povou kartu v systému SKIDATA, získáváte body, 
které si při dalším nákupu můžete odečíst ve for-
mě slevy nebo si je nasbírat až do doby, kdy bude-
te mít skipas úplně zdarma. Jedno euro = jeden 
bod. Hodnota jednoho bodu je 5 centů. Například 
při zakoupení jednodenního skipasu za 29€ zís-
káváte 29 bodů, které si můžete v příštím nákupu 
uplatnit jako slevu ve výši 1,45€.
Přes internet můžete koupit úplně všechny typy 
skipasů. Držitelé karet ISIC, ITIC a EURO26 si 
mohou koupit skipasy přímo přes internet, pro-
střednictvím ověření s databází vydavatele těch-
to karet. Bližší informace ohledně online prodeje 

skipasů jako i všeobecné obchodní podmínky na-
jdete na https://skipas.parksnow.sk/
Lyžujte celou sezonu každý den za 200€. Zakou-
pením celosezónního skipasu lyžujete každý den 
v Donovalech od rána do večera a získáte součas-
ně zdarma PARK SNOW Card. Dostanete také dá-
rek v podobě slevy na nákup v prodejnách Alpine 
Pro na Slovensku.
V nabídce je také přenosný 10-denní skipas, kdy 
se můžete střídat s celou rodinou od 8:30 do 16 
hodin. 
Bližší informace o prodeji skipasů a všeobecných 
podmínkách najdete na www.parksnow.sk

Fotopoint Nová hoľa
Fotka na památku z oblíbeného lyžařského areálu 
nesmí nikomu chybět. Fotku s přáteli nebo rodinou 
pošlete jednoduše přes facebook. Jak na to? Vyje-
dete lanovkou na Novou holu, kde se nachází nové 
zařízení. Fotku s panoramatem Nízkých Tater v po-
zadí si za pár minut můžete najít v mobilní aplikaci 
Skiline nebo na webu  společně se statistikou, kolik 
jste zde nalyžovali kilometrů. 

Moderní zdravotní centrum
K lyžování patří i úrazy, které řešili dodnes pracovní-
ci horské záchranné služby, kteří raněné předávali 
do lékařské péče záchranné služby. Díky moder-
nímu zdravotnímu centru přímo v přízemí domu 
Horec je zdlouhavému postupu již konec. Zrekon-
struované prostory soukromé ambulance úrazové 
chirurgie jsou vybavené rentgenem a lékařskou 
službou v zimní sezóně od 9:00 do 19:00 hodin. 

V Donovalech lyžují zdarma děti 
až do 8 let!
Téměř ve všech lyžařských střediscích na Slovensku 
si lyžování užívají děti do 6 let s doprovodem dospělé 
osoby zdarma. V Donovalech ještě navíc lyžuji děti 
až do 8 let s rodiči zdarma, v případě, že si jejich ro-
diče zakoupí 3 - 7 denní skipas. 
Velký úspěch zaznamenalo zavedení nepřetržitého 
provozu 4-sedačkové lanovky a vleku P2 na Záhradi-
šti v čase od 8:30 – 21:00 hodin. Denní lyžování tak 
plynule přechází až do večerního. 

Největší dětský FUN PARK 
ve střední Evropě
Dětský FUNPARK v Donovalech je druhým největ-
ším parkem v Evropě. Najdete ho v části Mistríky, 
v nejvhodnější lokalitě pro výuku lyžování, přímo 
mezi dvěma lyžařskými svahy Nová hoľa a Záhradiš-
te. Ve FUN PARKU je k dispozici 9 posuvných kober-
ců, pomocí kterých se děti naučí lyžovat mnohem 
lépe, rychleji a beze strachu. Nechybí tu ani kolotoč 
s pohonem, který je velkým pomocníkem při výu-
ce lyžování. Děti se učí lyžovat v lyžařské škole již 
od 3 let. Každý den probíhá ve 12 hodin jedinečná 
„Show na sněhu“ s množstvím zábavy a jízdou sněž-
ným vláčkem. Oblíbení jsou maskoti Dodo, Lulu, 
Brumík a myšáci Park Snow. Rezervaci a objednáv-
ky si zajistíte přímo na recepci vašeho hotelu.

PARK SNOW DONOVALY
MAJÍ CO NABÍDNOUT!  
I v letošní lyžařské sezóně si můžete zakoupit skipas z pohodlí 
vašeho domova, ještě před odjezdem na hory. Výhod je hned 
několik, ušetříte čas ve frontách a taky peníze. 

26 TIM NA HORÁCH • Slovensko
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8-hodinový výběrový skipas
(8-hodin za sezónu)
Lyžujte 8 hodin celkem s čerpáním po 1 hodině. Prv-
ním průchodem přes turniket aktivujete skipas na 
1 hodinu, v průběhu které můžete uskutečnit neo-
mezený počet jízd. Pokud po uplynutí této hodiny ne-
uskutečníte další přechod turniketem, zůstává vám 
na lístku 7 hodin, které můžete využít na denním 
nebo večerním lyžování v celé sezóně. 

Donovaly i pro běžkaře
V Donovalech si na svoje určitě přijdou i vyznavači 
běžeckého lyžování. K dispozici jsou 2 běžecké okru-
hy v okolí Polianky a Močiarov a trasa z Donoval až 
na Šachtičku. Celková délka pravidelně upravova-
ných běžeckých tras je 18,4 km. 

Nejlepší snowpark v Donovalech 
– Riders Park Záhradište
V areálu PARK SNOW Donovaly najdete nejlepší 
snowpark na Slovensku. V parku se nachází 3 sko-
ky a 12 překážek, které se v průběhu sezóny mění. 
Každou sezónu se v parku objeví nové překážky 
a v minulosti vznikla i CHILLOUT ZONA s hudbou. 
Podrobné informace najdete na www.riderspark.sk

Co je PARK SNOW Card?
Produkt PARK SNOW Card funguje v Donova-
lech již několik let. Návštěvníci znají kartičku 
jako slevovou, kterou získají v hotelu při pobytu 
delším než 2 noci za cenu 2,20 €.

Nejatraktivnější slevy, které host získává 
s kartou:
• slevy na  3-denní a 6-denní skipas v PARK 

SNOW Donovaly
• sleva na celodenní vstup do dětského funpar-

ku
• sleva v půjčovnách lyžařského & snowboardo-

vého vybavení, lyžařských a snowb. školách, 
aquaparcích

• další slevy a ostatní výhody na webu 
• 6-denní lyžování s PARK SNOW Card v hlavní 

sezóně pro dospělou osobu už od 20€/den!

Lyžařské středisko v Donovalech je držitelem 
CERTIFIKÁTU KVALITY SLUŽEB.

PARK SNOW Donovaly

 +421-48-4199-881
 info@parksnow.sk

www.parksnow.sk

Infocentrum Donovaly

Rezervace ubytování: +421-48-4199-900
 info@infodonovaly.sk

K
O

N
TA

K
T

V DONOVALECH? 

 17
O SKIPASY:

Tatranská Lomnice okouzlí výhledem na druhý 
nejvyšší štít na Slovensku (Lomnický štít dostup-
ný lanovkou) i na nejvýše položenou nejstrmnější 
sjezdovku. Převýšení 1 300 metrů! Středisko na-
bízí téměř 5 km sjezdovek nejnižší náročnosti pro 
rodiny s dětmi. Nejvíce oblíbené jsou dvě moderní 
lanovky 6–sedačková lanovka s oranžovými bubli-
nami a vyhřívanou sedačkou a 8–sedačková lanov-
ka s modrými bublinami a speciálním systémem 
pro děti Kids–stop. Komfortní přepravu zabezpeču-
je 15–místná kabinková lanovka s kapacitou 2 400
osob/hod a překonáváním 597 metrového převýše-
ní.
Štrbské Pleso láká vynikajícími lyžařskými pod-
mínkami se skvělými tratěmi na slalom, sjezd, či 
běžecké lyžování. Pro běžecké lyžování jsou k dis-

VYSOKÉ TATRY – NEJMENŠÍ 
VELEHORY SVĚTA 
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Starý 
Smokovec jsou špičkové resorty v krásném vysokohorském 
prostředí Vysokých Tater, s výbornými podmínkami pro zimní 
sporty i vysokohorskou turistiku ve výšce nad 2000 m n. m. 
Milovníci zimní zábavy si mohou užít příjemné sáňkování 
na Hrebienku nebo netradiční zábavu na atrakcích skifox 
a snowcoot.
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pozici tratě v celkové délce až 26 km. Oblíbené je 
noční lyžování na osvětlené sjezdovce Interski. 
Milovníci snowboardu mohou navštívit atraktivní 
snowpark. 
Starý Smokovec – Jakubkova louka s lehkou sjez-
dovou tratí je střediskem pro lyžaře začátečníky. 
V nabídce jsou skipasy platné pouze v daném stře-
disku pro méně náročné lyžaře a začátečníky. 
Nejoblíbenější atrakcí je denní a noční sáňkování 
na 2,58 km dlouhé osvětlené trati z Hrebienka do 
Starého Smokovce. 

Vánoční výzdoba Popradu 
V čase nejkrásnějších svátků v roce můžete prá-
vě v podtatranském městě Poprad zažít pravou 
vánoční atmosféru, která pohladí každou duši. 
Město přivítá návštěvníky svou překrásnou Vá-
noční výzdobou s největší dominantou 12 metrů 
vysokým vánočním andělem či procházkou pod 
originálním hvězdným nebem. 

AQUACITY Poprad
AQUACITY Poprad – relax v termálním aquapar-
ku a zážitky na ploše 1600 čtverečních metrů, wel-
lness ráj a wellness „peklo“. Fire & Water Wellness 
& Spa je jedinečným místem, plným tajemství 
a relaxačních kouzel. 
Návštěvníky určitě potěší rekonstrukce Hotelu 
Seasons v AquaCity Poprad, kde začala rekon-
strukce hotelových pokojů. Po dokončení rekon-
strukce bude tento hotel v kategorii čtyřhvězdič-
kových. Pokoje budou renovované do moderního 
stylu, se zachováním dekorace s tématem ročních 
období zima a léto. První hosty ve vyvoněném hote-
lu přivítají již v průběhu zimní sezóny 2018/2019. 

28 TIM NA HORÁCH • Slovensko

• 24 km sjezdových tratí ve třech lyžařských 
střediscích Tatranská Lomnica, Starý Smokovec 

a Štrbské Pleso, 20 lanovek a vleků 

• Stylová 15 – místná kabinková lanovka 
ze Štartu na Skalnaté pleso 

• 2 ultra moderní lanovky: 8-sedačková lanovka 
s bublinami v modré barvě a speciálním 

systémem Kids-stop a 6-sedačková lanovka 
s oranžovými bublinami a vyhříváním 

• 17,2 km technicky zasněžovaných sjezdovek 
ve Vysokých Tatrách 

Tatranský ledový dům – 6. ročník zimní atrakce ve 
Vysokých Tatrách tento rok na téma Chrámu sv. Petra 
v Římě s bazilikou a Berniniho kolonádou. Hosté se mohou 
těšit na hudební vystoupení a koncerty, které v ledovém 
chrámu přizpějí k vyjímečné atmosféře. 

30. 12. 2018 
Music Theatre Orchestra – Od Cyrana po Cyrana
– Tatranský dům 

6. 1. 2019 
FS Vagonár – Tatranský dům 

24. 2. 2019
Chrámový sbor Sv. Cecílie – Tatranský dům 

21. 4. 2019 
DFS Letnička – Tatranský dům 

12.– 13. 1 2019 
Tatry Ice Master na Hrebienku 

9. –10. 2. 2019
Snežní psi v Tatranské Lomnici 

2. 12. 2018–6. 1. 2019
Vánoce ve městě Poprad s jeho překrásnou 
Vánoční výzdobou 

Snow camp a Večeře pod hvězdami na 
Skalnatém plese, Tatranská večeře zážitků 

21. 4. 2019
Veselá Velká Noc, Velikonoční karneval na Štrbském 
Plese, který je doprovázen bohatým kulturním programem 
a lyžařským závodem  v maskách – Štrbské Pleso 

PROGRAM • AKCE

Více se dozvíte

www.regiontatry.sk

19. 1. 2019
Vertical Grand tour, 7. ročník tradičního nočního 
závodu v běhu, skialpu a běhu na běžkách. 

 20. 1. 2019
Štrbské běžky – veřejné závody v běhu na lyžích, 
Areál běžeckého lyžování Štrbské Pleso 

9. – 10. 3. 2019
Velká cena Slovenska, Mezinárodní lyžařské závody 
v alpských disciplínách, zařazený jako FIS závod mužů a žen 
v slalomu a obřím slalomu, Místo – Štrbské Pleso 

16.–17. 3. 2019
Mistrovství Slovenské republiky v běhu na lyžích 
– Areál běžeckého lyžování Štrbské Pleso 

16. 3. 2019 (Štrbské Pleso)
a 23. 3. 2019 (Tatranská Lomnica) 
Hero Season Trophy – výjimečné závody v obřím 
slalomu, které jsou určené pro veřejnost 

27. 4. 2019
KRČMÁR SKAP 
8.ročník, Pohřbení lyží Štrbské Pleso, Chata pod Soliskem 
– závěr lyžařské sezóny. 

• SPORTOVNÍ AKCE

Foto: AQUACITY

Foto: Marek Hajkovský

Foto: Marek Hajkovský

Foto: Marek Hajkovský
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Na vrcholu Spišské Magury v suchu a teple za 
7 minut! Taková je letošní jízda novou 10-míst-
nou kabinkovou lanovkou z Bachledové doliny. 
Další designové, hravé a dobré překvapení vás 
čeká hned při výstupu z lanovky. Středisko je sou-
částí skupiny TATRY SUPER SKI, která spojuje 
14 lyžařských středisek a kluzišť v okolí Tater na 
Slovensku a v Polsku, ve kterých je možné lyžovat 
na jeden skipas. Návštěvníci tak mají možnost ly-
žovat téměř na 54 km sjezdovek a využívat až 73 
lanovek a vleků. 
Bachledka Ski & Sun je rodinným zimním rájem. 
Tuto sezónu čeká děti překvapení v podobě nové-
ho velkého dětského areálu na sjezdovce Hřeben. 
Kromě pohádkových tras pro začínající lyžaře bude 
jeho součástí i lyžařská škola, nabízející skupino-
vou i individuální výuku.  
Zimní pobyt v Bachledce je možné strávit příjem-
ně i bez lyží, procházkou zasněženou přírodou 

nebo návštěvou Stezky korunami stromů. Stezka je 
otevřená celoročně a pohodlně vás zavede ze země 
až do výšky 24 metrů. Zakončená je spirálovou 
32 metrovou vyhlídkovou věží s panoramatickou 
podestou a adrenalínovou sítí. Výhled z ní si hned 
oblíbíte. 
Okolí střediska disponuje ubytovací kapacitou až 
5 000 lůžek v různých kategoriích od chat s rodin-

nou atmosférou po luxusní hotely. Do střediska 
Vás zdarma odveze ski-bus ze Ždiaru a Jezerska. 
Dovolená v Bachledce nabízí různé výlety a zají-
mavé turistické cíle. Návštěvu historických míst, 
památek UNESCO i přírodních krás a malebných 
obcí. Relax v termálních koupalištích i zábavu 
a adrenalin na raftech, lyžích nebo bruslích.  
Těšíme se na vaši návštěvu!

BACHLEDKA SKI & SUN – 
NECHEJTE SE OKOUZLIT ZIMOU
Rodinné lyžařské středisko BACHLEDKA Ski & Sun se 
nachází na hřebeni Spišské Magury s nádherným výhledem 
na panorama Belianských Tater, jen 30 km severně od města 
Poprad. Nabízí slovenský unikát – možnost lyžovat ve třech 
dolinách z různých světových stran a fantastické rodinné 
lyžování s celosezónní garancí sněhu.

JAK JE DLOUHÁ NEJDELŠÍ BOBOVÁ 

NACHÁZÍ V BACHLEDCE? 

 18
O SKIPASY:

BACHLEDKA Ski & Sun  - Infocentrum

 +421 524 498 101
 info@bachledka.sk

www.bachledka.sk
www.chodnikkorunamistromov.sk
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•10-místná kabinková lanovka
•4-sedačková lanovka Jezersko

•5 vleků
•8,8 km sjezdových tratí

•6 km zasněžovaných tratí
•20 km běžeckých tratí

•večerní lyžování, půjčovna, stravování na svahu
•skibus

•dva dětské skiareály
•snowrafting, osvětlené kluziště

29TIM NA HORÁCH • Slovensko
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STRAHOVSKÁ
KNIHOVNA 

A OBRAZÁRNA
Strahovský klášter, nejstarší premonstrátů klášter 

v Čechách, založený ve 12. století Vladislavem 
II. a jeho manželkou Gertudou. V areálu kláštera 

se nachází knihovna s více jak 280 000 svazky, 
Filozofický sál knihovny, Teologický sál knihovny, 

Kabinet kuriozit a rozmanité spojovací chodby 
knihovny, bazilika Nanebevzetí Panny Marie nebo 
konventní budovy. Samostatnou část expozice tvoří 
Strahovská obrazárna. Obrazárna, jejíž základ byl 
dán již roku 1835, dnes obsahuje téměř jeden a půl 

tisíc maleb. Nejhodnotnější část je instalovaná 
v chodbách ambitu v patře konventní budovy. 
Dvě stovky maleb prezentují část sbírky z doby 

od 14. do poloviny 19. století. 

Vstupenka do Strahovské obrazárny neplatí pro 
vstup do Strahovské knihovny! 

KONTAKT galerie: +420 233 107 730
Otevřeno denně galerie:

9:30 – 11:30 hodin
12:00 – 17:00 hodin 

KONTAKT knihovna: +420 233 107 718
Otevřeno denně v knihovně:

9 – 12 hodin
13 – 17 hodin

Vstup do prostor konventní budovy 
je bazbariérový.

www.strahovskaknihovna.cz

Tim V pRaZe30
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I nedaleké Kokořínsko s romantickými pískov-
covými skalami má pod sněhem neopakovatelný 
půvab, ne každý je ale takový dobrodruh, aby se 
vypravil na celý den do zasněžené přírody.
O to lépe se dá v zimě cestovat v duchu a plánovat 
výlety na jaro a léto. Inspiraci při tom může při-
nést i hudební zážitek. Tříkrálový koncert Velkého 
dechového orchestru MKD Mělník 5. 1. v Masary-
kově kulturním domě je koncipován jako hudební 
procházka českou krajinou, zazní skladby z pera 
českých skladatelů počátku 20. století.
Do dálky nejen v prostoru, ale i v čase, zavede fan-
tazii návštěvníků také výstava Biblické příběhy 
– Edice Manamana v galerii Ve Věži, kterou dopo-
ručujeme především pro rodiny s dětmi. Ilustrace, 
skici a kresby celkem 22 mladých výtvarníků, kte-
ří obrazově doprovodili jednotlivé příběhy Starého 
i Nového zákona převyprávěné Ivanou Pecháčko-
vou, mohou obdivovat od 11. ledna do 10. března. 
Pro malé návštěvníky zde bude připraven i hravý 
pracovní list s úkoly. A protože galerijní prostory 
gotické Pražské brány slouží také jako kavárna, 

mohou si tu vychutnat třeba výbornou horkou 
čokoládu, rodiče šálek lahodné kávy nebo sklenku 
vína z mělnických vinic.
Na jednu originální cestu zpět v čase zve i Turis-
tické informační centrum, které doporučuje nejen 
pamětníkům novou publikaci Mělník na starých 
fotografiích 1970–1989. Autogramiáda autor-
ského kolektivu, Karla Lojky, autora unikátních 
dokumentárních fotografií, a Martina Klihavce, 
mělnického kronikáře, se uskuteční v TIC Mělník 
v sobotu 19. ledna od 10 do 12 hodin. 

mRaZiVý MĚLník TřÍKRáLOVý
Mrazivé lednové a únorové dny se postupně prodlužují 
a město na soutoku Labe a Vltavy má i v zimě návštěvníkům 
co nabídnout. Zámek Mělník, mělnické podzemí s nejširší 
studnou v ČR i gotická Pražská brána jsou přístupné denně, 
Regionální muzeum Mělník denně kromě pondělí.

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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Blíží se čas pomýšlet na dovolenou o letních prázd-
ninách v roce 2019 i na kratší víkendové pobyty 
v novém roce. Doporučení naší Asociace turistic-
kých informačních center ČR zní: užijte si dovolenou 
a společné chvíle s rodinou, svými partnery a přáteli 
v České republice. Nespočetné množství památek, 
zajímavostí, atraktivit a kvalitní značené turistické 
cesty, spolu s neustále rostoucí kvalitou služeb, jsou 
u nás zárukou lákavé a pěkné dovolené.

Těmi, kteří Vám pomohou se v předstihu zorientovat 
v oblasti pro vaši dovolenou, jsou pracovníci infor-
mačních center (TIC), neboť velmi dobře znají svoji 
lokalitu i úroveň poskytovaných služeb.  Pracovníci 
TIC vám poskytnou informace o vhodných výletech, 
ubytování, jízdních spojích, možnostech koupání, 
nebo provozních hodinách turistických atraktivit.
V infocentrech si můžete koupit mapu oblasti, 
pohlednice, místopisné publikace, nebo také vstu-
penky na různorodé akce v místě. V rámci svých 
služeb TIC nabízí kopírování, skenování a veřejný 
internet.
Pokud patříte k těm, kteří rádi putují po českých 
zemích, rozhodně uděláte dobře, když skutkem napl-
níte slogan: „Turistické informační centrum, prv-
ní krok na vašich cestách“.

www.aticcr.cz
www.facebook.com/aticcr

Asociace turistických informačních center ČR ve 
spolupráci s agenturou CzechTourism stanovuje 
požadavky na rozsah služeb infocenter a informační 
centra podle těchto požadavků také certifikuje. 

Dnes již v České republice 
narazíte na více než 424 
certifikovaných turistic-
kých informačních cen-
ter, které jsou označeny 
tímto logotypem.

TurISTIckÁ InforMaČní cenTra, 
ZDROj KVaLiTNÍch OVěřeNých iNfORmacÍ
Informace se dnes hledají zejména na internetu. Co Vám však 
internet neposkytne, je osobní zkušenost a znalost místního 
prostředí, služeb a turistické nabídky, kterou můžete přene-
seně získat díky doporučením obsluhy turistického informač-
ního centra. 

  Prosím, představte se nám krátce. odkud pochá-
zíte, jak dlouho pracujete v infocentru?

Jmenuji se Anna Chaloupecká a pocházím z Turno-
va. V informačním centru pracuji téměř 4 roky. 

  Představte čtenářům magazínu TIm vaši práci 
v informačním centru.

Na prvním místě je samozřejmě podávání informací 
návštěvníkům i obyvatelům Turnova. Dále vydáváme 
řadu propagačních materiálů našeho města i blíz-
kého okolí, které slouží pro propagaci na veletrzích 
a dalších akcích. 
Naše organizace, jejíž součástí je informační cent-
rum, zajišťuje provoz hradu Valdštejn a Synagogy 
Turnov. V rámci těchto objektů pořádáme i spoustu 
kulturních akcí.  Díky tomu je moje práce různorodá 
a stále mě baví. Dobrou vizitkou naší práce je určitě 
získání prvního místa v anketě „Informační centrum 
roku 2018“ v rámci Libereckého kraje. Stejné oceně-
ní jsme dostali i v roce 2017.  

 zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své 
práci?
Ano, kuriózním situacím se v naší práci nevyhne-
te. Kdo by si nepletl Turnov s Trutnovem. A pro-
to musíme například čelit otázkám typu: „A kde 
tady máte tu Krakonošovu kašnu?“ či „Kde je 
Krkonošská ulice?“ 

  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které 
není běžně známé, ale stojí za návštěvu? 

Mezi má oblíbená místa patří Podtrosecká údo-
lí. Nejkrásnější jsou pro mě na jaře, kdy tu kvete 
spousta bledulí.

  Jaký je váš oblíbený regionální produkt, který 
doporučujete?

Máme tu spoustu výborných regionálních výrob-
ců. Zmínit určitě musím šperky s českými graná-
ty, díky nimž získal Turnov věhlas po celém světě. 
Dále si ráda zajdu na svijanské či rohozecké pivo. 

  Jak by zněla pozvánka do vašeho města, regio-
nu, informačního centra?

Město Turnov, srdce Českého ráje, je ideálním výcho-
diskem pro vaše výlety do okolní krajiny Českého 
ráje. Nejstarší zmínky o městě pocházejí již z polovi-
ny 13. století a dodnes je významným kamenářským 
a šperkařským centrem. S kamenářstvím a šperkař-
stvím se můžete blíže seznámit v Muzeu Českého 
ráje a Zákaznickém centru – Galerii Granát. Určitým 
tahákem je stavba nové stálé horolezecké expozi-
ce v Muzeu Českého ráje. Otevření je plánováno na 
sezónu 2019. Za návštěvu stojí také zámek Hrubý 
Rohozec, Synagoga Turnov, Dlaskův statek nebo 
hrad Valdštejn. Děti jistě zaujme interaktivní expozice 
Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova 
nebo Výstava panenek a kočárků přímo v Turnově. 
Zatoužíte-li po výletu do přírody, pak si určitě nenech-
te ujít blízké Hruboskalské skalní město s řadou skal-
ních vyhlídek. 
Naše infocentrum sídlí přímo na náměstí Českého 
ráje. Udělejte si chvilku a zastavte se, rádi vás uvi-
díme!

děkuji za rozhovor.  –red– 

Rádi bychom představili našim čte-
nářům a cestovatelům pracovníka 
z vašeho kolektivu, který podává 
informace v Regionálním turistickém 
informačním centru Turnov. 
Představujeme vám slečnu Annu Cha-
loupeckou a ptáme se:

ROZhOVOR s pracovníkem turistického informačního centra

Tim V ReGiONech32
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Saunování je staré jako lidstvo samo. Pro člověka je 
nejen velmi příjemné, ale hlavně i zdraví prospěš-
né. Pobyt v sauně, alespoň jednou týdně, pomáhá 
zvyšovat odolnost organismu vůči nemocem. Po-
kud i přesto choroba udeří, má obvykle klidnější 
a rychlejší průběh. 

Prohřeje tělo a zklidní mysl
Kromě zvýšeného rizika onemocnění se v průběhu 
zimy potýkáme i s dalšími obtížemi, jako je třeba 
stálý a nepříjemný chlad po celém těle a nedosta-
tek slunečních paprsků negativně ovlivňuje i mysl. 
S obojím může pomoci sauna. Saunování zlepšuje 
tělesnou termoregulaci, která pomáhá lépe zvládat 
teplotní výkyvy, ale přispívá i k duševní pohodě. 
Intenzivní teplo, aromaterapie, příjemná atmosfé-
ra, klid a ticho, to vše působí jako balzám na duši 
i unavenou mysl.  

Prospěje pleti
Hlavně ženy ocení další z benefi tů saun, který-
mi jsou vynikající účinky na pokožku. Ta se při 
intenzivním pocení zbavuje nečistot nahromadě-

ných během dne. Kůže, zvyklá odolávat extrémním 
podmínkám v sauně navíc lépe reaguje na nápor 
nízkých teplot. Začněte se saunovat a během zim-
ních radovánek budete odměněni méně vysušenou 
a popraskanou pokožkou. 

Sauna pro dokonalý spánek 
V dnešní uspěchané době plné stresu nejsou potíže 
se spánkem ničím výjimečným. Místo toho abyste 
sahali po pilulkách, zajděte do sauny. Střídání tep-
lot představuje pro tělo nápor, po němž se dostaví 
pocit příjemné únavy. Zároveň je právě pokles tě-
lesné teploty typický pro večerní či noční hodiny, 
kdy se chystáme ke spánku. 

Poprvé v sauně? 
Dodržujte správné postupy:
• Saunování se počítá na tzv. cykly. Každý cyklus 

zahrnuje prohřátí, následné ochlazení a odpo-
činek na lehátku. Cyklus opakujte alespoň tři-
krát.

• V prohřívárně se snažte vydržet co nejdéle, 
vždy se však musíte cítit fyzicky dobře. Z počát-
ku volte kratší interval, postupně pobyt prodlu-
žujte. Pokud budete pociťovat zhoršené dýchá-
ní, brnění ušních lalůčků nebo závrať, pomalu 
vstaňte a saunu opusťte.

• Zdravotní benefi ty nejlépe pocítíte při pravi-
delném saunování, ideálně jednou až dvakrát 
týdně.

• Seznamte se s provozním řádem v Aquapalace 
Praha. Ve většině saun není dovoleno pobývat 
v plavkách. Využívejte zapůjčené saunovací 
prádlo, kterým bývá prostěradlo a ručník.

• V sauně si vždy podkládejte celé tělo včetně no-
hou prostěradlem, aby byla zajištěna čistota.

• Hlídejte si pitný režim v průběhu i po skonče-
ní saunování. Nejvhodnější je čistá voda nebo 
neslazené čaje. Během pobytu v sauně se vyhý-
bejte alkoholu.

Aquapalace Praha

  +420 271 101 111
 info@aquapalace.cz

www.aquapalace.cz
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CHCETE PŘEČKAT 
ZIMU VE ZDRAVÍ?
Zima je v plném proudu a všude kolem nás řádí chřipky a na-
chlazení. V tomto období se také cítíme více unaveni, bez ener-
gie a častěji trpíme špatnou náladou. Posílit obranyschopnost 
můžeme přitom velmi příjemným způsobem.  
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4. leden
Město: Hořice v Podkrkonoší
Místo: hořický vinný klub
E-mail: degustace@email.cz
Hořický vinný klub zve v pátek 4. ledna milovníky dob-
rého vína do Hořic v Podkrkonoší, kde se večer pořádá 
degustace vín, při které vzorky vín hodnotí a srovnávají 
samotní návštěvníci. Hosté se tak podílí také na výběru 
vín do vinného archivu. Setkání probíhá v komorním pro-
středí pískovcového sklepa v centru Hořic. 

11.–12. leden
Město: Zaječí
Místo: Vinařství u kapličky
E-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
Tříkrálový košt mladých vín proběhne o víkendu 11. - 
12. ledna od 18 hodin ve Vinařství U Kapličky v Zaječí. 
Připravena budou mladá vína z kolekce Víno Dalibor, 
Fresh Wine i Selection. Od 19 hodin do půlnoci dopro-
vodí ochutnávku cimbálová muzika. Vstupné je 490 
Kč a zahrnuje skleničku a neomezenou konzumaci vín. 
Místa na sezení je možné rezervovat na recepci. 

17. leden
Město: Brno
Místo: Moravská banka vín
E-mail: branko@kralvin.cz
Turné Krále vín, seriál 30 řízených degustací 15 nej-
lepších vín soutěže KRál VÍN České republiky, včetně 
Championa a vítězů jednotlivých soutěžních kategorií, 
probíhá ve vinotékách a partnerských společnostech 
napříč celou Českou republikou. Ve čtvrtek 17. ledna 
zamíří tato unikátní degustace do Moravské banky vín 
v Brně. Součástí degustace je občerstvení a během 
večera bude vylosováno 5 vítězů, kteří získají tištěnou 
knihu Král vín ČR 2018.

18.–20. leden
Město: Zaječí
Místo: Vinařství u kapličky
E-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
Francouzské speciality s archivními víny proběhnou 
o víkendu 18. - 20. ledna ve Vinařství U Kapličky v Zaje-
čí. Tato akce nabídne nezapomenutelný gurmánský 
zážitek v podobě francouzských specialit, snoubených 
s tuzemskými archivními víny. 

19. leden
Město: Hustopeče
Místo: Wine Wellness hotel amande
E-mail: branko@kralvin.cz
Královský košt proběhne v sobotu 19. ledna ve Wine 
Wellness Hotelu Amande v Hustopečích. Hosté zde 
mohou ochutnat medailová vína z největšího vinařského 
projektu v ČR. Chybět nebude ani Champion a vítězové 
jednotlivých kategorií. Velká pultová degustace nabíd-
ne 300 nejlepších vín soutěže Král vín České repub-
liky. Připraven je i zajímavý doprovodný program, jako 
je snoubení skvělé plantážní čokolády z Čokoládovny 
Fikar s vybranými moravskými víny a nově prodej vybra-
ných vín, sommelierských potřeb.

19. leden
Město: Nový Šaldorf-Sedlešovice
Místo: vinné sklepy nového šaldorfa
E-mail: info@saldorfske-sklepy.cz
Zimní otevřené sklepy a kopání písku spojené s ochut-
návkou vín v otevřených vinných sklepech Nového Šal-
dorfa mohou zájemci navštívit v sobotu 19. ledna od 10 
hodin. Místní vinaři pro své hosty připravili procházky 
sklepními uličkami s živou hudbou a ochutnávkami. Tra-
dičně proběhne také celodenní recesistická dobrovol-
ná soutěž družstev v kopání písku v chodbách vinného 
sklepa a program završí večerní taneční zábava s živou 
hudbou, občerstvením a vínem šaldorfských vinařů, kte-
rá proběhne v Obecním sále. 

25. leden
Město: Hustopeče
Místo: společenský dům, herbenova 4
Ples vinařů a přátel vína Hustopeče proběhne v pátek 
25. ledna od 20 hodin ve společenském domě v Husto-
pečích. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Stří-
brňanka a kapela Šarže 54. Připravena je volná degus-
tace vín i bohatá tombola.
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Za VíneM I V ZIMĚ 
I když zimní měsíce nejsou co se týká vinařských akcí top, 
přesto si můžete vybrat z celé řady zajímavých nabídek. 
K vínku patří samozřejmě i dobré jídlo, muzika i tanec a to 
vše v nabídnutých akcích najdete bohatě.  

Více vinařských akcí na

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz
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Město Třebíč se nachází uprostřed malebného pod-
hůří kopcovité krajiny Českomoravské vrchoviny. 
Díky bohaté historii města mohou návštěvníci ob-
divovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvý-
znamnější byly zapsány na Seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou jimi 
bazilika sv. Prokopa, která patří ke skvostům středo-
věkého stavitelství a unikátní židovská čtvrť se hřbi-
tovem. Třebíč toho nabízí mnohem víc.

V Galerii Ladislava Nováka můžete navštívit pamět-
ní síň třebíčského rodáka Antonína Kaliny, která má 
připomínat jeho hrdinský čin. Z koncentračního 
tábora Buchenwald totiž zachránil více než 900 ži-
dovských chlapců. Světovým unikátem je Expozice 
Franta, která představuje darované dílo od třebíč-
ského rodáka Františka Mertla, uměleckým jmé-
nem FRANTA. Kromě expozice v Třebíči je Frantovo 
dílo součástí téměř šedesáti významných veřejných 

sbírek prakticky po celém světě. Za zábavou pak 
můžete v Třebíči vyrazit do aquaparku Laguna nebo 
do ekotechnického centra Alternátor, které je jedi-
ným Science centrem na Vysočině.
Město a jeho okolí uspokojí nejen obdivovatele histo-
rie a památek, ale také milovníky přírody. Třebíč se 
totiž nachází v jedné z ekologicky nejčistších oblastí 
České republiky. Malebný ráz zdejší krajiny a čistá 
příroda vytvářejí vhodné podmínky pro relaxaci i ak-
tivní odpočinek v podobě turistiky či cykloturistiky.
Město Třebíč je tak místem, kde lze propojit pozná-
vání historických krás s aktivním odpočinkem v pří-
rodě.
Přijměte naše pozvání a objevte na svých cestách 
město plné památek, přírodních krás a kulturních 
akcí.

www.visittrebic.eu
OBJEVTE KOUZLO MĚSTA TŘEBÍČ
Navštivte město Třebíč, které je známé nejen díky svým 
památkám zapsaným na seznam UNESCO. V Třebíči se můžete 
toulat tajemnými uličkami a hledat malebná zákoutí židovské 
čtvrti nebo obdivovat klenot mezi místními památkami – 
baziliku sv. Prokopa.

I N Z E R C E
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Hotel Hvězda v Mariánských Lázních měl již v roce 
1905 na svou dobu luxusní vybavení - ústřední 
topení, výtahy, moderní koupelny, pokoje s ang-
lickými WC a telefon. Častým návštěvníkem hote-
lu býval např. anglický král Edward VII., který tu 
pořádal hostiny.
Podobný luxus v moderním pojetí na vás čeká dnes 
- nádherné renovované pokoje Premium s antialer-
gickou podlahou, nadstandardně vybavenou kou-
pelnou s walk-in-shower, podsvíceným zrcadlem, 
sofistikovanou toaletou, televizí, telefonem, Wifi 
internetem, USB, sejfem, minibarem, rychlovar-
ným setem na kávu a čaj, žehlicím setem, fénem, 
županem a froté pantoflemi. Pokoje na jižní stranu 
jsou klimatizované.

OsLaVTe s Námi 
hVěZDNý ROK 
V MarIÁnSkých LÁZních 
Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. provozuje 
hotely, které jako hvězdy září každý rok jasněji a jasněji. 
V roce 2019 se nejvíce rozzáří hotel Hvězda, který bude sla-
vit 200 let své existence.  

Tim V LáZNÍch

Hvězda

Pacifik

Centrální Lázně Svoboda

Maria Spa

Nové Lázně

Vltava

Imperial

Butterfly

36

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s

masarykova 22
353 01 mariánské Lázně 
 +420 / 354 655 501-9
 reservations@badmarienbad.cz
 booking@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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Druhá polovina 19. století byla dobou mimořádné-
ho urbanistického, architektonického a technické-
ho rozmachu Prahy, zásadní etapou její proměny 
z provinčního města rakouské monarchie v rušné, 
pulzující velkoměsto. Výstava má za cíl provést čte-
náře Prahou šedesátých až osmdesátých let 19. sto-
letí a seznámit ho s jejími proměnami tak, jak byly 
zachyceny v ilustracích a textech v té době vydáva-
ných českých obrázkových časopisů Zlatá Praha, 
Květy a Světozor. K výstavě vychází stejnojmenná 
publikace. Pro veřejnost jsou určeny komentované 
prohlídky s autorem výstavy v termínech 16. 1., 20. 
2., 20. 3. vždy od 16.30 hod. 

Jubilejní brána, nepřehlédnutelný symbol pivova-
ru Plzeňský Prazdroj, 125 let po svém dokončení 
se nyní restauruje.  Vzácná historická stavba na 
nádvoří pivovaru je v péči restaurátorů od září do 
konce letošního roku. Pozoruhodný příběh Jubilej-
ní brány, která je na láhvi slavného ležáku Pilsner 
Urquell vyobrazena hned třikrát, tak pokračuje 
další kapitolou. začala se stavět v roce 1892 na 
počest 50. výročí založení Měšťanského pivovaru 
v Plzni (dnes Plzeňský Prazdroj, a. s.) podle návrhu 
Emanuela Klotze, stavitele a právovárečníka, a sta-
la se vůbec první novorenesanční stavbou v Plzni. 
Inspirací pro podobu brány byl zřejmě antický 
triumfální oblouk Porta Gemina v Pule, který je 
výjimečný dvěma oblouky. Výzdoba a detaily však 
jasně odkazují k pivovarnictví. 
Jubilejní brána přetrvala bez potřeby oprav 
půl století, až v prosinci 1944 byla poškozena 
při náletu a v roce 1959 opravena. V roce 1969 
proběhla další fáze restaurátorských prací, v le-
tech 1990–1991 následovala generální oprava 

a o devět let později další úpravy, při kterých bylo na 
vrchol sousoší vráceno světlo dle původní fotografic-
ké dokumentace. Od roku 2008 je Jubilejní brána 
chráněnou kulturní památkou, proto je současné 
restaurování zatím nejdůkladnější v historii. 

JubILeJní brÁna 
Na NáDVOřÍ pLZeňsKéhO 
pRaZDROje se ResTaURUje
Jubilejní brána, nepřehlédnutelný symbol pivovaru Plzeňský 
Prazdroj, 125 let po svém dokončení se nyní restauruje. 

plzeňský prazdroj, a.s.

U prazdroje 64/7, 301 00 plzeň
www.prazdrojvisit.czK
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mUZeUm hLaVNÍhO měsTa pRahy
Muzeum hlavního města Prahy porádá od 5. 12. 2018 do 31. 3. 
2019 v hlavní budove muzea na Florenci výstavu Zlatá Praha 
– ilustrace mesta v casopisech 60. – 80. let 19. století.
www.muzeumprahy.cz

Tim V ReGiONech
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ZažijTe si braTISLaVu 
Máte pocit, že už zima zalézá pod nehty a je lépe sedět doma 
u televize? Zkusíme vám vysvětlit, že podzimní či zimní 
návštěva má určitě svoje pozitiva. 
Také se vám při pěkném počasí nechce trávit mnoho 
času zavření mezi stěnami, ale přesto jste znalci his-
torie a zajdete rádi i na dobrou výstavu či koncert? 
Pak je pro vás ideální vyrazit za kulturou na podzim 
či v zimě, kdy můžete spojit oboje. Procházku po 
městě, kdy bonusem pro vás je znatelně menší počet 
turistů, kteří netvoří houfy ani šňůry a neohrožují 
vás na životě, ale můžete se městem volně procházet. 
Po procházce v chladném počasí určitě rádi zajdete 
na pěknou výstavu, venku už se stejně šeří, ale tak 
nemusíte spěchat. 
V Bratislavě sídlí přes 70 muzeí a galerií, stačí si 
vybrat podle vašich zájmů. S historií a životem oby-
vatel Bratislavy se můžete seznámit v Muzeu dějin 
města ve Staré radnici, v Historickém muzeu na 
Bratislavském hradě si můžete prohlédnout boha-
tou numizmatickou sbírku od starověku až po sou-
časnost i vývoj osídlení Bratislavy. Další doporučené 
sbírky, které určitě stojí za shlédnutí najdete napří-
klad v muzeu zbraní, muzeu farmacie, v Primarciál-
ním paláci si prohlédnete portréty panovníků Uher, 
dobové tapisérie i nábytek. 
Váženou činností je v Bratislavě pěstování a ochut-
návání vína. Pěstování vinné révy začíná na území 
Bratislavy již ve 3. století našeho letopočtu. Záslu-
hy se připisují římskému císaři Marku Auréliovi. 
V polovině 19. století působily ve městě dvě význam-
né vinařské firmy Palugyay a Hubert. Jejich vína 
byla známá po celém světě a Chateau Palugyay se 
podávalo dokonce i na Titaniku, a nechybělo ani na 
císařském dvoře. Panovnice Marie Terezie měla oblí-
benou Frankovku. 
Blízká malokarpatská oblast má  výborné podmínky 
pro pěstování bílých vín, jako např. Veltlínské zele-
né, Chardonnay, Ryzling rýnský, z červených vín 
jsou vysoce hodnocena vína Cabernet Sauvignon, 
Modrý Portugal, Frankovka modrá. O historii vino-

hradnictví na území města se dozvíte další zajíma-
vosti v Apponyho paláci, jehož součástí je i Národní 
salón vín, který vám nabídne i možnost degustace 
100 nejlepších slovenských vín. Doporučujeme 
k návštěvě, vína jsou totiž skvělá.         

Bratislavská karta 
– využijte slevy , kte-
ré nabízí městská 
karta. Například 
získáte 10%bonus 
při nákupu lístků 
na MHD, 20% slevu 
na vstupy v galeriích 
a muzeích, slevy nabízejí i v kartě zapojení komerč-
ní partneři.
A bonus na zakončení dne? Ve městě najdete celou 
řadu výborných restaurací a kaváren, u kterých si 
musíte jen vybrat, co ještě zvládnete sníst. My jsme 
si vybrali výbornou čočku a lehký salátek s kozím 
sýrem. Oběd byl skvělý, ale na odpolední kávu už 
jsme samozřejmě nevydrželi držet hladovku a dali 
jsme si na doporučení obsluhy jeden z originálních 
zákusků s kaštanovým pyré. 
Mezitím na nás ale čekal červený vláček Prešporá-
ček, který nás provezl celou Bratislavou i s menším 
historickým výkladem k osídlení a také počinkům 
jednotlivých panovníků, kteří se zasloužili o výstav-
bu a zanechali tady svou stopu. Vláček má na své 
cestě i dvě přestávky, projít se můžete Slavínem 
a také Bratislavským hradem, kde vás určitě uchvátí 
krásný výhled na město.
Začíná se stmívat, ale ruch v centru města neutichá, 
právě naopak. Na vánočním trhu znatelně přiby-
lo zájemců o vánoční punč, svařené víno, bylinný 
čaj a samozřejmě něco k zakousnutí. Vánoční trhy 
v Praze i českých městech mám každoročně pěk-
ně zažité a tak hledám samozřejmě nějaké novin-
ky, které u nás neochutnám. Nacházím lokše, 
které v Čechách připravujeme jen zřídka. Můžete 
si pochutnat na kačiacích, či lokších s vepřovým 
masem, zatímco dětem se zavděčíte spíš těmi slad-
kými – s tvarohem, mákem, povidly či čokoládou. 
Hned za lokšemi u mě vede podymák –
 slaný veliký koláč, ze kterého vám prodavač zakrojí 
pěkný kousek. Můžete si vybrat sýrový, zeleninový, 
šunkový, se slaninou a další. Některé dobroty jsem 
vám nafotila, i očima se dá ochutnávat. Prostě co vám 
mám dál povídat, byl to skvělý a inspirativní víkend. 
Ostatně přijeďte se přesvědčit sami, do Bratislavy 
dojedete z Prahy vlakem, či autobusem, či autem za 
4 hodinky, hosté z Moravy ještě o mnoho rychleji.   

Více na  
www.visitbratislava.com



magazintim.cz

Výstava se nevěnuje jen hercům a místům, kde se 
fi lmová pohádka natáčela. Tvůrci výstavy se snažili 
vdechnout pohádce nový život a na výstavě zachy-
tit její magickou atmosféru. Instalované exponáty, 
multimediální zastávky a láska k detailu, která z vý-
stavy čiší na každém kroku, vtáhnou návštěvníky 
přímo do děje pohádky. Zprostředkují jim nejen 
nové zážitky, ale i nové dosud neznámé informace 
o natáčení a příběhu samotném.

Česká verze pohádky v zámeckém kině!
Výstava o Popelce je celá v češtině. A všichni, kdo 
chtějí propadnout kouzlu fi lmové pohádky, mohou 
společně s dalšími fanoušky zhlédnout fi lm v zá-
meckém kině. Film bude promítán také v originál-
ním českém znění, a to 24. listopadu 2018, 1. pro-
since 2018, 26. ledna 2019 a 2. února 2019 vždy 
v 15 hodin.

Kostýmy v Kamenném sále (Steinsaal)
V Kamenném sále si návštěvníci mohou vyzkoušet 
kopie fi lmových kostýmů. Jde o jednostranné kostý-
my, které si lze natáhnout přes šaty a které mají ori-
ginální podobu a šněrování pouze zepředu a zezadu. 
Na celé výstavě je povoleno fotografovat a Kamenný 
sál je perfektní kulisou pro fotografi e v kostýmech. 

V tomto sále se kromě legendárního šestašedesáte-
ráka nachází mezi řadou trofejí také paroží vymřelé-
ho obřího jelena a řada loveckých trofejí z doby Au-
gusta Silného. Na zámku Moritzburg se tak nachází 
jedna z nejvýznamnějších sbírek loveckých trofejí 
na světě. 

Oblíbené časové vstupenky v předprodeji
Fanoušci a návštěvníci mají možnost rezervovat si 
vstupenku na výstavu přímo pro konkrétní časový 
úsek (tzv. Zeitfenster tj. hodinové okno pro vstup 
do zámku). Po vstupu mohou na výstavě zůstat, jak 
dlouho chtějí až do zavírací doby. Online předpro-
dej na www.popelka-moritzburg.cz. Kromě toho je 
možné koupit v předprodeji přímo v návštěvnickém 

centru zámku Moritzburg nebo na dalších předpro-
dejních místech.Časové vstupenky mají oproti nor-
málním vstupenkám výhodu, že zaručují vstup v re-
zervovaném hodinovém intervalu a odpadá čekání 
před zámeckou pokladnou.

www.popelka-moritzburg.cz (CZ) 
www.drazdany.info/moritzburg (CZ)
www.drazdany.info/popelka (CZ)

Výstava o Popelce na zámku Moritzburg

Barockschloss Moritzburg, 01468 Moritzburg
17. 11. 2018–3. 3. 2019 | úterý–neděle 10–17 h 
(vstup do zámku jen do 16 h) | pondělí zavřeno | PO-
ZOR! 5.–16. 11. 2018, 24. a 31. 12., 1. a 2. 1. zámek 
a  šechny výstavy zavřeny.

VSTUPNÉ: jednotlivé 8 €/ 6,50 € | do 6 let zdarma 
| děti od 6 do 16 let 1 € | skupinový tarif (od 15 osob) 
za osobu 7,5 € |

Nechcete čekat ve frontě na vstupenky? Online před-
prodej vstupenek. V předprodeji příplatek 1-2 euro 
za vstupenku. Online zakoupené vstupenky si můžete 
vytisknout sami doma a nemusíte platit poštovné. 
Tato služba se nazývá print@home a můžete ji zvolit 
v průběhu objednávání vstupenek online.

INFOBOX
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ZÁMEK MORITZBURG:
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU 
17. 11. 2018–3. 3. 2019
Popelka láká na zámek Moritzburg. Od 17. listopadu 2018 do 
3. března 2019 je otevřena pohádková výstava „Tři oříšky pro 
Popelku“ na autentickém místě, kde se natáčela nejznámější 
scéna této filmové pohádky. Návštěvníci se dozví spoustu 
věcí o natáčení, mohou si prohlédnout původní kostýmy 
nebo si vyzkoušet filmové kostýmy. Všechny texty k výstavě 
jsou i v češtině. Pro mnoho velkých i malých princezen 
a pohádkových princů je návštěva vánočním a zimním 
rituálem. Výstavu v minulých letech shlédlo již přes milion 
návštěvníků, z nichž kolem sta tisíc přijelo z Česka.
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Čeho si ale ceníme nejvíce? Podle výzkumu, kte-
rý provedli američtí vědci v roce 2016, nejvíce 
oceňujeme zážitkové dárky, tam funguje ocenění 
a vděčnost při darování o mnoho silněji, než je 
tomu u dárků materiálních. Při darování zážitku 
je totiž emocionální vazba v popředí vysvětluje 
CEO a zakladatel firmy Invent Marketing a Turis-
mus GmbH, pan Kristian Klar: Zážitkový voucher 
funguje jako poděkování, prémie nebo vánoční 
dárek a to vše samozřejmě i ve firemním vzhledu. 
Dárkové cestovatelské šeky také významně přispí-
vají k udržitelnému rozvoji vztahů s obchodními 
partnery. 
Firma nabízí cestovatelské a zážitkové šeky pro 
firemní i individuální klientelu již téměř 25 let. 
Pyšní se širokým výběrem hotelů, wellness pobytů 
i gurmánských zážitků. Před 6 lety byl tým posílen 

o důležitého strategického partnera. Díky svým 
dlouholetým zkušenostem v turistické branži 
(mimo jiné v Jochen Sweitzer), přinesl do marke-
tingu cenné know.how. To oceňují zákazníci firmy 
specielně před vánoci, říká pan Handel.  
Jednou z největších výhod tohoto dárku je, že 
kam a kdy se může rozhodnout obdarovaný sám. 
K tomu přispívá i prodloužená platnost voucheru, 
který může klient využít do dobu 3 let po zakoupe-
ní. Na výběr máte kolem 300 hotelů z celé Evropy.
Hotely jsou rozdělené do tematických okruhů 
a rozdílných cenových kategorií. Při výběru najde-
te například téma městský výlet pro dva, welness 
a aktivní dovolenou. 

Více podrobností na:
www.invent-europe.com/hoteloveseky

důležitá fakta a počty: 
•  Firma Invent Marketing a Turismus má sídlo 

v Linzi   
•  Firma nabízí své služby na německém, 

rakouském, českém a slovenském trhu již 
více než 25 let 

•  Přes 300 hotelových partnerů v celé Evropě
•  Obdarovaný si sám vybírá místo a čas pobytu
•  Platnost voucheru – 3 roky od zakoupení
•  Možnost výběru dárkového balení 

hotelový poukaz 
Wellcome:
•  krátká dovolená pro 

2 osoby 

•  2 noci pro 2 osoby 
v dvoulůžkovém pokoji

•  v ceně je snídaňový buffet

•  včetně poukazu 80 Euro na hotelové služby

•  na výběr je téměř z 200 hotelů 
ve 13 zemích  

•  v nabídce převážně 4**** 
hotely 

Akce platí jen do 28. 2. 2019

MILuJeMe naDíLeT eMoce, 
KRáTKými DOVOLeNými přispějme 
K RaDOsTi Ze žiVOTa
Z jakých dárků se vy osobně těšíte nejvíce? Jako dárek můžete 
dostat například knihy, čokoládové pralinky nebo snad třeba 
technický dárek – smartphon. 

WeLLneSS hoTeL DIaManT 
LUxUs & WeLLNess…
... spojte pohodlí tohoto 5hvězdičkového hotelu s výbornou polohou mezi Prahou a Linzem. Prostorné 
pokoje jsou snem v krémové a hnědé, v moderní koupelně je péče o tělo dvakrát zábavnější. Příjemná res-
taurace, která se pyšní zdařilými kreacemi z české i mezinárodní kuchyně a sortimentem ušlechtilého 
vína. Dalším důležitým pozitivem hotelu je krásné wellness centrum s velkým bazénem, vířivkou, stylovým 
saunovým prostorem a dobře vybaveným fitness centrem. Nejbližší výletní cíle: kostel sv. Jana Nepomuck-
ého, Hluboké divadlo, impozantní hrad Hluboká, České Budějovice a Český Krumlov.

Více podrobností na:

 petra.lukacova@invent-europe.com
 +43 732 65 18 18 47
www.invent-europe.com/hoteloveseky

K
O

N
Ta

K
T

Pouze pro čtenáře magazínu TIM 170 € místo189 €
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Tříkrálový koncert
v Kutné Hoře

Barokní umění ze sbírek 
Regionálního muzea v Kolíně

S rodinou na Ještěd 

KDY: 6. 1. v 15:00 hod.
KDE: Sedlecký klášter s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře
Vystoupí zde schola mládeže Kusch a žáci ZUŠ Kutná Hora

KDY: do 10. 2. 

KDE: Veigertovský dům (Karlovo náměstí 8, Kolín)

Výstava představuje více než padesát památek barokního 
sochařství a malířství ze sbírek Regionálního muzea
v Kolíně a jeho poboček Podlipanského muzea v Českém 
Brodě a Muzea Kouřimska v Kouřimi. Zastoupena je tvorba 
českých, nizozemských, německých a italských autorů od 
počátku 17. do konce 18. století. 

Vystavená sochařská díla pocházejí především z mobiliáře 
několika kostelů a kaplí na Kolínsku. Mezi malířskými díly 
jsou vedle sakrálních námětů zastoupeny žánrové výjevy, 
portréty, krajinomalba i zátiší. Tyto obrazy byly převážně 
součástí vybavení šlechtických sídel.

www.muzeumkolin.cz

KDY: 5. 1. 16:00-22:00 hod.
KDE: Ski areál Ještěd
VSTUPNÉ: zdarma
Pro celé rodinné klany je určena akce pod příznačným 
názvem. K lyžování patří i zábava, proto se jedno večerní 
lyžování otevře všem zdarma a nabídne lyžařskou show, 
koncert, soutěže a ohňostroj na konec.

PROGRAM:
16:00-17:15  koncert David Wiljo Kangas, soutěže, ankety ad.
17:15-19:00  skialpový závod
17:15-18:15  lyžování pro veřejnost
18:15-18:45  lyžařská show, pochodně  
18:45-20:00  lyžování pro veřejnost
20:00-20:30  vyhlášení soutěží, koncert David Wiljo Kangas
a ohňostroj na závěr
20:30-22:00  lyžování pro veřejnost
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Křížovku a osmisměrku zasílejte do 20.2. 2019 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu:

LEDEN–ÚNOR 2019

Znění tajenky z minulého čísla: „Kapra pečlivě obereme a maso prodáme.“
Vylosovaní výherci: Vladimíra Košíková ze Zlína, Alexandra Hauzrová z Rumburku,
Anna Janáčková ze Slavičína

Znění osmisměrky z minulého čísla: „Pustíme ji dovnitř.“
Vylosovaní výherci: Vlasta Hartmanová ze Svitav, František Samek z Blížkovic,
Eva Samková z Břeclavi

„Pane Nováku, prý jedete autem zítra do Alp, nemohl byste mi tam odvézt
spací pytel?“ – „Beze všeho, ale jak si ho tam vyzvednete?“

„No, kdyby vám to nevadilo, ... (tajenka)!“

„Mamí, podívej jakého máme sněhuláka!“
„No ten je nádherný, a jak to, že mu drží tak

pěkně ručičky od těla?“ – „To je tím, že jsme do něj
... (tajenka), jak jsme ho našli zmrzlého na zahradě.“ 

V O Š E L O H Z H
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BEROUN, BŘEZNICE, BŘEZOVÁ, DUNAJSKÁ STREDA, 
HABRŮVKA, HANUŠOVICE, HEJNICE, HOLEŠOV, 

HOLICE, HOLÝŠOV, HORKA, HOŘICE, HOSTIM, 
HRANICE, HRONOV, HUMENNÉ, HUSTOPEČE, 

IVANČICE, JAROMĚŘ, JEVÍČKO, KLADNO, KLUČOV, 
KOJETÍN, KOPŘIVNICE, KORYČANY, KOSMONOSY, 

KOŠICE, KOUŘIM, KRAVAŘE, KRUPKA, KUČER, LETY, 
LEVICE, LOVOSICE, MARTIN, MIROŠOV, MRAČ, POPOV, 

PŘEROV, SENICA, ŠUMPERK, ZNOJMO, ŽILINA





Donovaly

Vysoké Tatry

Bachledka

Vysoké Tatry


