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ÚVODNÍKÚVODNÍK

Vážení čtenáři, 
objeli jsme osobně s magazínem TIM téměř 
všechny veletrhy spojené s cestováním v České 
republice a máme radost, že podle našich pozo-
rování je cestovatelů u nás čím dál víc. A to nás 
samozřejmě velmi těší. Cestování procvičí vaše 
svaly, povzbudí ducha a zapojí vaši šedou kůru 
mozkovou. Mimo jiné umožňuje strávit zajíma-
vě volný čas celé rodiny a taky posiluje rodinné 
vztahy. Pro letošní rok zapojte do vašeho progra-
mu také cestování vlakem, vláda nám jí význam-
ně zlevnila a tak dostat se na druhý konec re-
publiky nebylo nikdy levnější. Využijte možnosti 
a plánujte s nějakým předstihem, to je vždycky 
nejlepší a nejlevnější řešení.  Buďte fl exibilní – 
pokud bude zima, navštivte některé muzeum, 
IQpark nebo hrad či zámek. Když bude příliš 
teplo, ochlaďte se třeba v našich jeskyních. 
Těšíme se na vaše náměty.  

Vaše celá redakce magazínu TIM

TIM – Turistický informační magazín • květen–červen 2019
Vydavatel: Eurocard s. r. o.; Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň (radek@czech-tim.cz); Redakce: Milan Horký, Jana Ptáčková, Magdalena Richterová, Ing. Jitka Rolínková; Adresa redakce: K Botiči 1453/6, Praha 10;
Tel./fax: +420 257 217 711; Tel.: +420 722 558 946; Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069; Uzávěrka textů: 20. 6. 2019; Distribuce: ČP; Grafi cká úprava a sazba: Karla Šmídová, 
Ondřej Rolínek; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků.
Foto na obálce: UNESCO; TIM je distribuován v informačních centrech ZDARMA. 

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU!

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I TA

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

Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

OSM HODIN TÝDNĚ STRÁVÍ BRITOVÉ 
DUMÁNÍM O POČASÍ, KOLIK MY?
V průzkumu přiznaly dvě pětiny (42 procent) ze 
dvou tisíc dotázaných, že na počasí myslí nejčas-
těji. Pití čaje je další možností, i když se jí zabývá 
jen 39 procent. Počasí je ale stálým podnětem pro 
diskuse v britské rodině i společnosti. Komentová-
ním počasí stráví prý ostrované v průměru 3,72 
hodiny týdně. Další 4 hodiny stráví prý Brit sle-
dováním počasí a přemýšlením o něm. Počasí prý 
přímo ovlivňuje náladu, a tak je opravdu důležité. 
Máte vysledováno kolik hodin týdne strávíte poča-
sím vy? 
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� TIM V PRAZE

V Galerii ve věži radnice se do 3. května koná výsta-
va obrazů Ivan Bukovský (straší) VE VĚŽI a od 8. 
května do 23. června výstava fotografií SITENSKÝ 
100. Galerie v přízemí radnice hostí od 30. 5. do 
20. 6. výstavu Muzea romské kultury Andrej Peš-
ta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty v rámci svě-
tového romského festivalu Khamoro 2019. Foto-
grafie přinášejí autentický pohled na život Romů 
v Československu převážně v období 60.–80. let 20 
stol. Ve výstavních prostorách ve 2. patře radnice 
i nadále probíhá Neviditelná výstava.
Milovníci hudby si užijí 15. 5. koncert Yaron Her-
man Trio (Izrael). Úspěšný pianista se na koncertě 
představí s triem, v němž jsou jeho dlouholetými 
souputníky a zároveň ideálními partnery pro kre-
ativní dialog. V červnu si poslechnou polského flét-
nistu a kapelníka, který sestavil pod svým vedením 
speciální mezinárodní projekt. Koncert Krzysztof 
Popek International Project (Polsko / Spojené 
státy) se koná 2. června.  Dne 6. 6. se koná veřej-
ný Slavnostní koncert ZUŠ Lounských s předá-

ním absolventských vysvědčení a 20. 6. pokračuje 
hudební cyklus Stylové večery 2019 koncertem 
s podtitulem Angloamerický večer. 
Na své si přijdou milovníci vína. Ve dnech 24. a 25. 
5. přijedou do Prahy opět desítky vinařů na festival 
Praha pije víno 2019, 3. 6. ochutnáte Nejlepší čes-
ká vína v Praze na festivalu Cechu českých vinařů 
a 22. června zde proběhne již třetí ročník úspěšné-
ho festivalu francouzského vína a delikates Pavil-
lon français. Občerstvit se můžete i na nádvoří 
v kavárně Café Neustadt či 8. června v souvislosti 
s festivalem pouličního jídla Street Food Pop Up 
během letošní Pražské muzejní noci. 
22. května budete moci nakupovat oblečení, šper-
ky, dárkové předměty a knihy. V gotickém Mázhau-
zu se koná opět Ryder´s bazar. Nebudou chybět 
originální retro kousky či modely českých návrhá-
řek. Vydělané peníze pomohou Sue Ryder zaplatit 
zdravotnický materiál nehrazený pojišťovnami. 
A radnice bude i letos též jednou ze zastávek mezi-
národního sochařského festivalu Sculpture Line.

1., 11., či 12. 5. nebo pak 9. a 16. 6. vás provedou tak 
trochu jiným způsobem po Novoměstské radnici 
herci divadla Minor během představení Dnes pro-
vází Minor. A od konce školního roku se již můžete 
těšit na další dvě komentované prohlídky radnice 
s poutavým výkladem vhodným i pro děti. 3. 7. se 
koná prohlídka při západu slunce a pro ranní ptá-
čata 15. 7. prohlídka dopoledne. Je však potřeba 
si na ně s větším předstihem předem zarezervovat 
písemně místo.

Celý program, kontakty a foto na:

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

NOVOMĚSTSká RAdNICE 
NAbÍZÍ PEsTRý jARNÍ PROgRAM

Novoměstská radnice na jaře přímo rozkvétá svým kulturním 
programem. Z vyhlídkové věže si užijete překrásný pohled na 
Prahu, v bývalém bytě věžníka můžete navštívit stálou expozici 
o historii Nového Města pražského. 

V současnosti pracuje v České republice více než 
440 certifikovaných turistických informačních 
center, která mají své označení – viz obr. V  info-
centrech označených tímto logotypem je garanto-
vána kvalitní informační služba.
 
Sháníte na svých cestách pohled?
Obecně nejširší výběr pohlednic můžete očeká-
vat v informačních centrech. Informační centra 
(TIC) mají k dispozici široký sortiment pohlednic 
různých vydavatelů. Výhodou TIC je, že se nachá-

zí v centru města, většinou na náměstí. V infor-
mačních centrech máte na výběr také z množství 
suvenýrů a upomínkových předmětů. Získáte zde 
mapu příslušné oblasti, můžete zabrouzdat na 
internet, zjistit si vlakové a autobusové spojení, 

ověřit si předpověď počasí a přímo získat tipy na 
výlety, které budou alternativou k vašemu plánu, 
jak strávit svoji dovolenou v místě vašeho pobytu. 

Informační centra mají v letní sezoně 
otevřeno v sobotu i v neděli
Ze 420 certifikovaných infocenter má 404 TIC 
otevřeno v sobotu a 330 v neděli. Délka provozní 
doby se může lišit v závislosti na atraktivitě oblas-
ti. V turisticky navštěvovanějších končinách míva-
jí TIC otevřeno delší dobu. Rovněž se prodlužuje 
provozní doba během týdne.

Příprava na letní soutěže zahájena
Asociace turistických informačních center ČR ve 
spolupráci se společností Kam po Česku připra-
vuje 10. ročník soutěže popularity certifikovaných 
turistických informačních center (TIC). Soutěžit 
se bude během letní sezony 2018 na stránkách 
kampocesku.cz, formou hlasování o oblíbené 
turistické informační centrum. Desítky členských 
informačních center se také letos zapojí do prázd-
ninové letní soutěže s Českou Televizí Déčko.

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

        TIM V REgIONECH

INfORMAčNí CENTRA VsTuPujÍ 
DO HlAVNÍ TuRIsTICKé sEZONy
Turistická informační centra dokončují přípravu na letní 
turistickou sezonu. Příprava se v tuto dobu obvykle týká ak-
tualizace databáze, z níž informační centrum posléze in-
formace pro turisty čerpá. V březnu byly ověřeny kontaktní 
údaje, provozní doby, vstupné a nabídka novinek památko-
vých objektů, muzeí a dalších turistických atraktivit. Poté 
následovalo ověřování provozních dob, kontaktů a vstupného 
u koupališť, chystá se sjednávání předprodejů na letní fes-
tivaly a ověřování údajů o sportovně relaxačních aktivitách 
jako např. minigolf, terénní tříkolky, půjčovny, bobové dráhy 
apod.
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�TIP NA VýlET

Alpská vyhlídka pod Bukovcem
GPS: 49.0043578N, 13.6932792E

Z Alpské vyhlídky nedaleko obce Borová Lada 
v centrální části CHKO Šumava v nadmořské výšce 
1 070 m n.m. lze za příznivého počasí dohlédnout 
až na alpské vrcholky. Pohledem do údolí se ote-
vřou zalesněné šumavské vrcholy, louky a pastviny, 
údolí Teplé Vltavy a za dobrého počasí lze pozorovat 
i 150 km vzdálené vápencové pohoří Totes Gebirge 
s majestátným Gross Prielem. V okolí se vyskytuje 
několik chráněných rostlin i živočichů. Za návště-

vu stojí i nedaleký Vlčí kámen, památník „posled-
nímu“ zastřelenému vlkovi v Čechách v roce 1874, 
nebo pramen řeky Volyňky.

Kolem zámeckého rybníka
GPS: 51.0119872N, 14.3570417E 
Tato 2,4 km dlouhá stezka provede návštěvníky 
okolo Zámeckého rybníka s vodní plochou 11,5 ha 
v obci Lipová na Děčínsku. Na osmi informačních 
tabulích je popsána historie vzniku rybníka, živo-
čichové a rostliny žijící v rybníku, na břehu a v jeho 

okolí. Na břehu jsou instalována plovoucí hnízdiš-
tě pro kachny, lysky a potápky a také ptačí budky 
pro zpěvné ptactvo, velké ptáky a sovy. Zajímavostí 
je zastavení savců, ze kterého je možné pozorovat 
bobří hnízda a hráze s ukázkami okousaných stro-
mů. 

Za permoníky Chomle a Vejvanova
GPS: 49.8597539N, 13.6314369E

Tato 4,5 km dlouhá stezka kolem obcí Chomle 
a Vejvanov na Rokycansku vás zavede do míst kdy-
si proslavených těžbou černého uhlí, kde si příroda 
znovu bere zpět, co jí dříve patřilo. Vytěžilo se tu 
miliony tun uhlí. Devět zastavení ukazuje, kde stály 
šachty nebo kde se rozkládaly odvaly dolů. Můžeme 
porovnat, jak tato místa vypadala dříve a jak dnes - 
lesíky, pole, zahrady. Dokonce se sem vrátil i chrá-
něný bobr, mlok skvrnitý nebo skokan zelený!

www.blizprirode.cz

POjďTE s NáMI DO PřÍRODy!
Společnost NET4GAS podporuje Český svaz ochránců 
přírody od roku 2007 a společně otevřeli již více 

než 90 přírodních lokalit po celé České republice. A jaké to 
například byly v minulém roce?

V dolní části Areálu Monínec je pro aktuální let-
ní sezónu nově například obří kuličková dráha 
a maxiklouzačka. V provozu budou postupně 
i tubing, trampolíny, lukostřelba, discgolf a dva 
lanové parky. Na sousedním Pilském rybníce bude 
od léta nabídka Aquazorbingu či Paddleboardů, 
které tak doplní stávající vybavení koupaliště. Jeho 

součástí jsou mimo jiné sportovní hřiště a občerst-
vení. V okolí areálu je široká síť cyklostezek a dvě 
golfová hřiště, která uspokojí nároky každého hrá-
če golfu. 
V současnosti se pod Hotelem Monínec navíc při-
pravuje další investice, která by se měla ještě letos 
otevřít. Výsledkem bude nový venkovní bazén 

a dětské hřiště. Zároveň by se tu měla rozšířit plo-
cha pro venkovní posezení. Tato investice dosáhne 
dohromady částky okolo 15 milionů korun.
Během celého roku se zde koná také řada akcí, kte-
rá je určena jak rodinám s dětmi, tak všem ostat-
ním. O víkendu 11. až 12. května je to Predator 
Race. Dne 9. června to bude Monínec, který bude 
patřit psům a od 28. června do 3. července již šesté 
pokračování fotbalové akademie Jakuba Dovalila.
Největší událost se pak uskuteční 20. července, kdy 
Monínec oslaví své 25. narozeniny. Na programu 
budou například hudební vystoupení nebo i vyhlá-
šení výsledků soutěží, které již od dubna běží na 
Facebooku, webu a Instagramu areálu. 
Další informace o nabídce areálu a jednotlivých 
akcích lze nalézt na adrese www.moninec.cz.

lETNÍ sEZóNA NA MONíNCI 
PRáVĚ ZAČÍNá!
Středočeský Monínec již dávno není pouze místem pro lyžování. 
Je otevřen celoročně. Každodenně nabízí nejen dostatek 
ubytovacích kapacit, ale i mnoho příležitostí pro trávení 
volného času. Vyvrcholením léta bude sobota 20. července, 
kdy se zde budou konat Oslavy 25 let areálu. 
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Navštívíte zde dobové interiéry „Krále železnic“ 
Jana Schebka, poslechnete si funkční orchest-
rion z 19. století a prohlédnete si kopii kolowrat-
ského brnění. Děti potěšíte návštěvou Zábavné 
stezky rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém 
příkopu vyzkoušejí, zda by se staly platnými čle-
ny rytířské družiny při střílení z luku, šplhu na 

totem nebo např. lovu ryb. Nadchne vás i návštěva 
Království panenek s téměř 5 tisíci exponáty. 
Zábavně naučnou stezkou zámeckým parkem 
s mnoha úkoly a zastaveními dojdete k nově 
zpřístupněné Kolowratské věži. Každé patro věže 
je interaktivní, a z výšky 20 metrů je překrásný 
výhled na celý zámecký areál, a také na unikátní 
Vodácké muzeum, umístěné v nedalekém Zruč-
ském dvoře. Zde si můžete prohlédnout nejmo-
dernější i nejstarší lodě a kajaky. Dětem se zalíbí 
zpívající figurína vodáka u dobového tábořiště 
a na modelu řeky si vyzkoušejí sjetí lodičky na 
bezpečném a nebezpečném jezu. Navštívit můžete 
i novou expozici Příběh řeky Sázavy s mnoha her-
ními prvky a videoprojekcí. Děti si zde poslech-
nou zajímavé vyprávění přímo od voraře, pradleny 
nebo třeba rybáře. Můžete je také vzít na dětské 
hřiště, na kterém je kromě nezbytných proléza-
ček, houpaček, kolotoče a pískoviště také unikát-
ní kuličková dráha a dopravní hřiště. Už se těšíme 
na Vaši návštěvu!

ZRUč NAd SáZAVOU 
– Ráj PRO DĚTI I DOsPĚlé

Zruč nad Sázavou je malebné městečko, které má co nabíd-
nout turistům, sportovcům, milovníkům památek, přírody 
i vodákům. Městu dominuje zrekonstruovaný pseudogotický 
zámek ležící na skále nad řekou. 

Turistické informační centrum

Zruč nad sázavou
 +420 327 531 329
 infocentrum@mesto-zruc.cz

www.mesto-zruc.cz
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Večer 24. května patří muzeím a kostelům. Chrám 
sv. Petra a Pavla nabídne v rámci Noci kostelů 
koncerty žáků ZUŠ Mělník a pěveckého sboru 
Intermezzo, Mělničtí zvoníci přiblíží v chrámové 
věži zájemcům ruční zvonění a zodpoví zvědavé 
dotazy. Mělnická muzejní noc proběhne ve zna-
mení přírody, komentovanou prohlídku výstavy 
Nespoutaná řeka doplní divadélko o zvířátkách. 
Dne 25. května se město vína promění v město 
piva – Pivní festival kromě možnosti ochutnání 
tradičních ležáků i výjimečných speciálů z pivova-
rů z blízka i z daleka nabídne bohatý doprovodný 
hudební program. Od 31. května až do 2. června 
Mělník přivítá druhý ročník mezinárodního závo-
du o pohár Jiřího Peroutky a Jiřího Kristiána Lob-
kowicze Mělnický okruh.
Po volnějším květnovém rozjezdu kulturní sezony 
začíná v červnu celé léto trvající festival s prázd-
ninovou atmosférou Mělnické kulturní léto plný 
zábavy pro děti i dospělé všeho věku. Během mezi-
národního folklorního festivalu Mělnický Vrkoč 

7.–9. června rozzáří pestré barvy lidových krojů 
při muzice Masarykův kulturní dům i náměstí 
Míru. 
Dne 15. června se na trať po kamenné dlažbě oko-
lo náměstí Míru vstříc překážkám, včetně nefalšo-
vané sněhové laviny, vydají odvážní účastníci rece-
sistického lyžařského závodu Mělnická Jizerská 
50. Kromě nejlepšího času se cení i nejlepší kos-
tým. Dne 19. června rozezní náměstí Míru svižné 
a melodické písničky na pomezí folklóru, folku 
a bigbítu valašskomeziříčské kapely Docuku. Dne 
22. června přinese už třetí ročník hudebně-gast-
ronomického festivalu Taste of Italy lahodné tóny 
blues provoněné oreganem, bazalkou, olivami, 
rajčaty a všemi dalšími skvělými ingrediencemi 
tradiční italské kuchyně.
Mělník není městem, které stačí navštívit jednou 
– a Mělnické kulturní léto je jedním z důvodů, 
proč se „na Mělník“, jak říkají místní, znovu a zno-
vu vracet. 

MĚLNík – MĚsTO, DO NĚHOž 
sTOjÍ ZA TO sE VRACET

Královské věnné město nad soutokem Labe a Vltavy ožívá na 
přelomu jara a léta řadou jedinečných akcí, které nadchnou 
nejen příznivce historie a kultury, ale i aktivního odpočinku, 
motosportu či originální recese.

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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Mělnické 
kulturní léto

červen – září
www.mekul.cz
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Mezi třetím a čtvrtým nadzemním podlažím se 
nachází prostor, kde byla uchovávána voda. Odhalí 
se vám dosud nepřístupný prostor, který je využit 
pro audiovizuální expozici zaměřenou na téma 
vody. V nejvyšším podlaží je umístěno vyhlídkové 
panorama, kde jsou popsány cíle v okolí a mezi 
okny jsou umístěny obrazovky s videoprezentací 
o dalších zajímavostech.
Vodárenská věž byla postavena v roce 1928 dle 
projektu J. V. Hráského a architekta Františka Jan-
dy, žáka Jana Kotěry. Na rozdíl od mnoha jiných 
vodárenských věží, autoři této počítali od samého 
počátku s jejím využitím pro turistické a rekreační 
účely. Jedná se o významnou technickou a archi-
tektonickou památku meziválečné architektury.
Výlet na kolínskou rozhlednu Vodárna spoj-
te například s projížďkou nejstarší polabskou 
řepařskou drážkou nebo se seznamte s ostatními 
nejvýznamnějšími památkami města prostřed-
nictvím hry v rozšířené realitě s názvem Tajemný 
Kolín. O tuto hru jsou doplněny panely u sedmi 
památek města (Karlovo náměstí, chrám sv. Bar-
toloměje se zvonicí a kostnicí, synagoga a bývalá 

židovská škola, zámek, starý židovský hřbitov, 
věž Práchovna a rozhledna Vodárna). Po splnění 
úkolů je možné vyzvednout si drobnou odměnu 
v jednom z informačních center nebo právě na 
rozhledně Vodárna.
V Kolíně můžete nejen obdivovat významné archi-
tektonické a technické památky, ale nezapomeňte 
navštívit i festival dechové hudby Kmochův Kolín 
(7.–9. 6. 2019) nebo některý z řady letních koncer-
tů v rámci Kolínského kulturního léta. 

ROZHlEDNA VOdáRNA kOLíN
Kolínská vodárenská věž patří k dominantám města. 
Po rekonstrukci byla v roce 2015 otevřena jako 
rozhledna. Čtyřicet pět metrů vysoká věž nabídne 
vyhlídku z nejvyššího patra, bezbariérový ochoz a je 
zde umístěno i malé informační centrum. 

MĚSTSkÉ INfORMAčNí CENTRUM kolín

Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
 +420 321 712 021
 mobil +420 774 138 197
 mic@mukolin.cz

www.infocentrum-kolin.cz
www.vodarnakolin.cz

tajemny.kolinzije.cz
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Desetihektarový areál se na svou sedmou sezonu 
pečlivě připravoval celou zimu. Jeho příznivci jsou 
totiž už zvyklí, že je každý rok překvapí nějakou no-
vinkou. Co to bude letos? „Novinek je samozřejmě 
víc,“ říká Jiří Antoš, duchovní otec a majitel parku, 
„ale jsem přesvědčený, že největším letošním hitem 
bude propojení Lesního města a Lanového centra.“ 
Obě tato místa leží v Mirakulu na dohled od sebe 
a mají podobné zaměření, ale zatímco park vznikl 
tzv. na zelené louce, Lesní město bylo „vestavěné“ 

do vzrostlého lesa. „Jde vlastně o obrovské přírodní 
průlezky plné visutých můstků, lanových stezek a 
překážek, kterými můžete procházet nejrůznější-
mi směry a v několika patrech. My jsme tato dvě 
místa propojili 65metrovým bludištěm, které vede 
korunami stromů,“ popisuje Antoš s tím, že tak 
vzniklo největší Lanové centrum v republice. „Díky 
tomu, že je v několika patrech nad sebou, přijdou 

si zde na své starší děti, které se nebojí řádit v ko-
runách stromů, tak i ti mladší, co se raději drží jen 
metr, dva nad zemí,“ říká Jiří Antoš a dodává, že 
pokud by někdo teď chtěl poctivě zdolat a projít ka-
ždou část a každou cestičku propojeného Lanové-
ho centra, musel by v něm strávit téměř tři hodiny. 
Pracovníci parku také během zimní přestávky po-
kračovali ve zpevňování cest a vysazování stromů. 
Těch letos přibylo zhruba 70. 

Jako Páni kluci
Další novinkou letošní sezony bude drezína po vzo-
ru z fi lmu Páni kluci. Dnešní děti snad ani nikdy nic 
podobného neviděly, natož aby měly šanci se svézt. 
A tak jsme poblíž zastávky vlaku, jenž návštěvníky 
vozí na tankodrom, položili 40 metrů kolejí. Naše 
drezína je na lidský pohon, takže kdo se bude chtít 
svézt, ten se trochu zapotí.
V přední části parku pak vyrostla nová budova, kte-
rá vypadá jako obchůdek s kratochvilnými kejklemi, 
kam tak rád chodil Harry Potter se svými kamarády. 
Co si tu můžete koupit vy? „Především suvenýry, 
které vám připomenou návštěvu parku, třeba trič-
ka, vizitky, magnetky, hrnečky. A věděli jste, že park 
má svou vlastní turistickou známku? Má číslo 2055 
a je na ní náš hrad.
Od května je otevřeno denně kromě pondělí.

Více na : www.mirakulum.cz
www.facebook.com/ParkMirakulum

PARK MIRAKULUM – SEZONA 
ODSTARTOVALA O VELIKONOCÍCH

Zima je pomalu za námi a jaro už vystrkuje drápky. 
Spolu s ním se k životu probudilo také Mirakulum. 
Největší zábavní park v republice letos poprvé 
otevřel své brány na Zelený čtvrtek a na návštěvníky 
zde čeká spousta novinek.

Zima je pomalu za námi a jaro už vystrkuje drápky. 
Spolu s ním se k životu probudilo také Mirakulum. 
Největší zábavní park v republice letos poprvé 
otevřel své brány na Zelený čtvrtek a na návštěvníky 
zde čeká spousta novinek.

| FOTO: Archiv Mirakulum
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V lázeňském areálu nechybí lázeňská kavárna, 
restaurace, či lázeňský park, kde byl v roce 2018 
vysazen Strom Olgy Havlové. 
První zmínky o Klášterci spadají mezi roky 1150 
a 1250, kdy zde bylo malé probošství, vybudované 
postoloprtskými benediktýny. 
Během staletí se zde vystřídalo několik majitelů, 
z nichž nejvýznamnější je bezpochyby rod Thu-
nů, který zde působil od 17. do 20. století. Za vlá-
dy Michaela Osvalda Thuna byl upraven zámek, 

nechal na vlastní náklady v letech 1665–1670 
postavit kostel Nejsvětější Trojice, jehož architek-
tem byl Carlo Lurago a ve stejnou dobu vznikla 
také sala terrena se sochařskou výzdobou od Jana 
Brokofa – Jan Brokof v Klášterci pobýval v letech 
1685 – 1687 právě díky pozvání Michaela Osvalda 
Thuna. 
V roce 1794 byla v Klášterci založena druhá nej-
starší porcelánka v Čechách a v současnosti je nej-
větším výrobcem porcelánu u nás. 

Za zmínku stojí nová expozice Holky z porcelánu, 
pojmenovaná podle stejnojmenného filmu, který 
se zde v 70. letech natáčel. 
V okolí Klášterce si můžete udělat výlet na některý 
z blízkých hradů – Šumburk či Egerberg, ze kte-
rých je nádherný výhled po okolí. 
V letních měsících vybízí k návštěvě také místní 
aquapark a v Klášterci si přijdou na své i cyklisté. 
K dispozici je aktivním návštěvníkům také lodě-
nice na břehu řeky Ohře, kde si lze vypůjčit jízdní 
kola nebo loďku na projížďku po řece, či tenisové 
kurty v lázeňském areálu. 

kLášTEREC NAd OHří 
– MĚsTO PORCEláNu
Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Krušných a Doupovských 
hor. Dominantou města je neogotický zámek s anglickým 
parkem, který plynule navazuje na lázeňskou zónu lázní 
Evženie. Zde mohou návštěvníci ochutnat tři minerální 
prameny – pramen Evženie, Městský pramen a Klášterecký 
pramen. 

TIM V REgIONECH�

Turistické informační centrum klášterec nad Ohří

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

www.klasterec.cz
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Hrad Šumburk, foto: Vlasta Fišrová

Lázně EvžénieZámek Klášterec

Vyhlídková věž kruhového půdorysu nabíd-
ne výhled z výšky 22 metrů nad zemí nejen na 
koruny stromů a na samotný lesopark Šibeník, 
ale také na centrum Mostu a vrchy Ressl, Širák 
a Hněvín. 3D bludiště je tvořeno z pochozích lávek 
zavěšených mezi kůly, na nichž jsou přestupové 
domečky. Lávky mají podobu spletitých lanových 
překážek a jsou umístěny ve dvou až třech pat-
rech nad sebou. Výhodou bludiště a věže je poloha 
uprostřed města, snadná dostupnost a rozlehlost. 
Návrh stavby získal titul v anketě Dřevěná stavba 
roku 2018.

Na mosteckém Šibeníku najdou návštěvníci 
a sportovci i nové workoutové hřiště, běžecké tra-
sy a pro ty nejmenší jsou tam dětská hřiště. Tím 
ale nabídka mosteckých zajímavostí rozhodně 
nekončí. Navštivte město, kde se odehrával seriál 
Most! 

Více na internetových stránkách 
www.imostecko.cz

V MOSTĚ VyRůsTá lANOVé bluDIšTĚ 
s VyHlÍDKOVOu VĚžÍ
První návštěvníky přivítá vyhlídková věž a bludiště koncem 
června. Obě nové atrakce budou součástí mosteckého parku 
Šibeník v centru města. Atrakce jistě nepřiláká jen místní, 
ale bude lákadlem a důvodem k návštěvě Mostu i pro turisty 
z blízkého či vzdáleného okolí. 

Turistické informační centrum Most

Radniční 1/2
434 01 Most
N 50°30’10.720” E 13°38’25.183”
 +420 476 448 220 (223), +420 774 105 314
 infocentrum@mesto-most.cz

www.imostecko.cz
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Oslavy vyvrcholí v září (14.–21.) týdenními měst-
skými slavnostmi probíhajícími přímo na Mírovém 
náměstí. Jejich součástí bude kromě jiného i pokus 
o zápis do České knihy rekordů s nejpočetnějším 
přípitkem lidí, defilé místních umělců, sportovců, 

spolků a dalších, dále Velký letní koncert festivalové-
ho sboru s Teplickou filharmonií pod širým nebem, 
oblíbený videomapping a mnoho dalšího. 
Jedna z mnoha příležitostí k návštěvě města se ale 
naskytne už 10.–12. května, kdy se koná Autosa-

lon na Zahradě Čech. Pokud máte rádi spojení 
osvěty, vzdělání, kultury a umění, pak si nenechte 
ujít letošní ALLfest (vzdělávací a osvětový festival 
s domácími i zahraničními hosty), jenž proběhne 
17.–19. května. Milovníci vína zbystřete! V nádher-
ných prostorách litoměřického hradu se můžete 
1. června potěšit výtečnými víny z Čech a Moravy 
na osmém ročníku prezentační, prodejní a soutěžní 
výstavy vín Litoměřický hrozen. Pro rodiny s dětmi 
je zase určen zbrusu nový festival Bezva fest kona-
ný 8. června na Střeleckém ostrově. A to není zdale-
ka vše. Kompletní program oslav najdete na: 

www.litomerice-info.cz
Ovšem jako turisté přijeďte klidně kdykoliv. Pro-
jděte si město, obdivujte jeho památky, rozhlédněte 
se z vyhlídkových věží a pak si dejte něco dobrého 
v místních restauracích či kavárnách.

LITOMĚřICE slAVÍ 800 lET
– slAVME sPOlEČNĚ 
Rok 2019 se v Litoměřicích nese ve znamení oslav 800. výročí 
založení města. Připraven je pestrý program na celý rok, 
včetně kolekce upomínkových předmětů vydaných speciálně 
pro toto výročí. Zakoupit je můžete v infocentru radnice.

Informační centrum

Mírové náměstí 16/8a, litoměřice
 +420 416 916 440
 info@litomerice.cz

www.litomerice-info.cz
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Navštivte katedrálu sv. Štěpána v rámci Okruhu církevních památek

Na prázdninové snímky Dolního Poohří se už těší 
v Destinační agentuře Dolní Poohří. Jako každo-
ročně agentura vyhlásila fotografickou soutěž 
Poohří vaším objektivem, která je otevřena pro 
každého – profesionální fotografy, amatéry i děti. 
Čas na poslání fotografií vyprší 31. října 2019, poté 
je vyhodnotí komise. Na fotografy čekají hodnotné 

ceny a jejich snímky se objeví v kalendářích na 
rok 2020. Zasílat je můžete na e-mailovou adresu 
info@dolnipoohri.eu.
Dolní Poohří je pestrá krajina plná historických 
památek, atraktivních cyklistických tras i málo 
známých míst, která uspokojí návštěvníky, hleda-
jící klidnou dovolenou. Regionem prochází páteřní 

Cyklostezka Ohře, z níž vede celá řada odboček, 
například k neprobádaným Doupovským horám 
či do přírodního parku Džbán. Dovolenou u vody 
nabízí Nechranická přehrada, která je centrem vod-
ních sportů i rybářů. Za prozkoumání stojí i krá-
lovská města Kadaň či Louny, unikátní centrum 
chmelařství Žatec a lázeňské město Klášterec nad 
Ohří. Řeka Ohře je lemována starými středověký-
mi hrady i výstavnými zámky, jako je Stekník na 
Žatecku či Nový Hrad a Libochovice u Loun.

dOLNí POOHří 
V HlEDáČKu TuRIsTů
Kraj podél řeky Ohře má připraveno pro každého návštěvníka 
tolik zážitků, kolik jen lze při letní dovolené stihnout. Na své 
si tu přijdou cyklisté, milovníci adrenalinu i turisté, kteří 
hledají tajuplná místa k nikým nerušeným toulkám. Na svou 
letní dovolenou v Dolním Poohří si rozhodně nezapomeňte 
přibalit fotoaparát.

destinační agentura dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. Prokopa 
Velkého 1952, 438 01 žatec
 info@dolnipoohri.eu
 +420 731 086 714

www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz
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Historická Kadaň s barbakánem – autor Petr Kozelek

Rybářská loď na Nechranické přehradě – vítězný snímek 4. ročníku soutěže 
v roce 2018, autor Martin Matajzík
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Zoologická zahrada Děčín patří 
co do velikosti k menším čes-
kým zoologickým zahradám, ale 
je návštěvníky hodnocena jako 
jedna z nejhezčích. Hospodaří 

na zhruba 6 hektarech plochy v příjemném pro-
středí lesoparku na Pastýřské stěně. Zaměřuje se 
na chov ohrožených a méně známých druhů zvířat 
a také fauny Českosaského Švýcarska. Na jednom 
místě tu máte možnost poznat téměř 400 zvířat ve 
150 druzích. 
Chloubou je například největší chovná skupina 
makaků chocholatých v ČR, vzácné lamy vikuně, 
obří kapybary, pozoruhodné kočky rybářské, mra-
venečník velký, takin indický, tapír jihoamerický 
nebo nově i chápani středoameričtí a medvědi 
kamčatští.  Na své si v Zoo Děčín přijdou i milov-
níci ptactva, drobní a pestře zbarvení pěvci vám 
v Ptačím domě budou volně poletovat nad hlavou. 
Od roku 2006 patří k zoologické zahradě oddělená 
expozice v centru města Děčína s názvem Expozice 
Rajské ostrovy.
Zoologická zahrada v Děčíně byla otevřena na 
jaře roku 1949. Založena však byla již o rok dříve. 
Vznikla z iniciativy skupiny milovníků zvířat, kte-

rou kolem sebe 
soustředil podmo-
kelský obchodník 
a zoolog Ludvík 
Grác. Jednodu-
chými počty si tak 
lze spočítat, že rok 
2019 je pro děčín-
skou zoo rokem 
jubilejním. Zoo 
slaví 70. naroze-
niny a přichystala 

k tomuto významnému výročí spousty aktivit. 
Během léta se mohou návštěvníci těšit například 
na akci s názvem Retrovstupné (1. července), kdy 
bude možné se podívat za zvířaty za cenu, která se 
platila před sedmi desítkami let (7 Kč pro dospělé-
ho, 3 Kč pro dítě). Na září je naplánovaná výstava 
k historii zoo v Obchodním centru Pivovar Děčín, 
na říjen pak velká oslava Mezinárodního dne zvířat. 
Dárkem k 70. Narozeninám se stala nová venkov-
ní expozice pro chápany středoamerické mexické 
a také import nového druhu – medvěda kamčat-
ského, který nahradil ukončený chov medvědů 
grizzly. www.zoodecin.cz
www.facebook.com/zoodecin 

Historickým motoráčkem za poznáním 
i akcemi Českého středohoří
Turisté a nadšenci vlakové dopravy se mohou 
v letošní sezóně opět těšit na zážitky při cestování 
historickými motoráčky. České středohoří brázdí 
během víkendů a státních svátků tři linky.
Linka T3 – Zubrnická museální železnice vás 
zavede z Ústí nad Labem přes Velké Březno do 
Zubrnic do Muzea v přírodě, do skanzenu. Odtud 
můžete vystoupat i k nejvyšší betonové stavbě 
v Česku – vysílači na Bukové hoře nebo pokra-
čovat z nedalekých Lovečkovic po Uhelné naučné 
stezce až na Víťovu rozhlednu.
Druhá linka – T4 je Středohorský motoráček 
neboli Švestková dráha na trase Most – Třebívli-
ce –Třebenice – Lovosice a zpět. Pokud vystoupíte 
v Třebenicích, je snadným cílem zřícenina hra-
du Košťálov, návštěva Muzea českých granátů 
nebo posezení v místní Čokolaterii. Z Třebívlic se 
můžete vydat na Blešno.
Třetí linka T5 – Podřipský motoráček vás zase 
sveze z Roudnice nad Labem za návštěvou zám-
ku v Libochovicích, odkud se dá pokračovat na 
Hazmburk nebo vystupte v Budyni nad Ohří 
a prozkoumejte původní vodní hrad.

TO NEjlEPšÍ 
Z ÚSTECkÉHO kRAjE, 
ANEb CO sE lETOs slAVÍ
Letošní rok je v Ústeckém kraji pestrý na soutěže, oslavy 
a výročí, které nabádají k výletu do tohoto malebného kraje, 
známého pod názvem brána do Čech, kterou tvoří čtyři 
základní kameny. Zoo Děčín slaví letos 70. narozeniny, můžete 
hodnotit turistické novinky a cíle v Krušných horách nebo se 
rozjet na kole po Českém Středohoří.

TIM V REgIONECH
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Anebo spojte projížďku některým z motoráků s náv-
štěvou kulturní či společenské akce. O víkendu 
11.–12. května můžete vyrazit na tradiční Májový 
jarmark do Zubrnic, kde se představí řada řeme-
sel, kejklířů a divadel. Pro milovníky piva se stejnou 
sobotu představí 27 pivovarů z celé České republiky 
na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem v rámci 
tradiční akce – Ústecký pivní jarmark a na hradě 
Střekov proběhne celodenní festival Útulek fest.

O dalším víkendu 18. – 19. 5. Litoměřice hostí All-
Fest, proběhne Žernosecký košt, ve Štětí historic-
ký den – Štětská ostrev.
Možností máte opravdu mnoho. Další tipy na výlet 
a akce naleznete na www.stredohori.cz

Krušné hory a jejich NEJ
Do konce června hlasujte pro novinku v oblasti turis-
mu a cestování v Krušných horách. Svůj hlas můžete 
dát na webových stránkách krusnehory.eu nebo na 
facebooku „Krušnohorská NEJ“, případně mailem 
na info@krusne-hory.org s označením do předmě-
tu Krušnohorská NEJ. Akce probíhá pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

NOMINOVANé NOVINKy V SOuTěžI 
Vyhlídka elektrárny Ledvice
Od dubna 2018 je návštěvníkům k dispozici pro-
sklená vyhlídka s přístupným ochozem ve výšce 
144 metrů na nejvyšší průmyslové stavbě v České 
republice.

Naučná stezka „Zaniklá důlní díla Lomu a Louč-
né“
Nová naučná stezka, vznikla v roce 2018 městem 
Lom a je věnovaná hornické historii a zaniklým 
důlním dílům. Stezka je dlouhá 11 km a má 15 
zastavení

Offroadsafari
Stezky uhlí – těžba z blízka. Tak se jmenuje nevšední 
turistický zážitek, který v roce 2018 nabídla návštěv-

níkům severozápadních Čech společnost Offroad-
safari.

Bobová dráha na Klínech
Novinka roku 2018 ve Sport areálu Klíny je bobová 
dráha dlouhá necelých 900 m, s převýšením 130 
m, vede lesem, přes sjezdovku a křižuje místní 
komunikaci, kterou překoná ve výšce 4 m mostem 
dlouhým 50 m.

Chata Barbora v Českém Jiřetíně
Chata Barbora se nachází v Krušných horách 
v klidné, malebné, slunné části Českého Jiřetína. 
Otevřená byla nově v roce 2018.

Znovu zprovoznění Moldavské dráhy + I. symbo-
lické spojení Moldava-Holzhau“.
Znovu zprovoznění Moldavské dráhy proběhlo 
v roce 2018. V minulosti přeshraniční trať zvaná 
též jako Krušnohorská železnice je dnes využívána 
především turisty. 

Propagační kreslené video Most
Propagační animované video města Most  vzniklo 
v roce 2018

Propojení skiareálů  KLÍNOVEC - NEKLID - BOŽÍ 
DAR
Revoluční novinkou pro rok 2018  je propojení Ski-
areálu Klínovec se sousedícím skiareálem na Nekli-
du a přímé lyžařské propojení s Božím Darem. 
Skiareál Klínovec se tak rozšířil z původních 18 
na 31,5 km. Celková plocha tratí se zvětšila z 417 
000m2 na  737 000m2

Řemeslné a tvořivé dílničky v zámku Valdštejnů 
v Litvínově
Jednou z akcí pro veřejnost v litvínovském zámku 
Valdštejnů jsou od roku 2018 řemeslné a tvořivé 
dílničky. 

Informační turistické centrum Hornické krajiny 
Krušnohoří Krupka 
O hornické historii Krušných hor a památkách, 
které jsou nominované na seznam UNESCO infor-
muje od loňského roku nové Informační turistické 
centrum Hornické krajiny Krušnohoří v Husitské 
ulici v Krupce.

Thermálium Teplice
Největší a nejteplejší bazény s čistě termální vodou 
v Čechách jsou od prosince loňského roku otevře-
ny v Lázních Teplice. Komplex termálních bazénů 
a saun s léčivou termální minerální vodou z pra-
mene Pravřídlo. 

www.branadocech.cz
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Královské město Kadaň, označované též jako „čes-
ký Carcassonne“, vás oslní krásou a velkolepostí 
památek z časů panování velkého císaře. Bloumat 
můžete po parkánech městských hradeb či Kato-
vou uličkou, nejužší ulicí v České republice. Nav-
štívit můžete zcela unikátní františkánský klášter. 
Z gotických věží městské radnice a Mikulovické 
(Svaté) brány lze spatřit úchvatná panoramata měs-
ta, která jsou architektonickou perlou celého Pooh-
ří. A rovněž jsou neopakovatelnou kulisou histo-
rických slavností, úzce souvisejících s Karlem IV., 
ať už jde o Císařský den s velkolepým císařským 
průvodem, rytířskými turnaji, pouličním divadlem 
a desítkami kejklířů a hudebníků, středověkým 
tržištěm a nočním ohňostrojem, nebo o Svatovác-
lavské vinobraní. O slavných karlovských časech 
můžete meditovat v expozicích městského muzea, 
ve zdejších restauracích a kavárnách, anebo na 
reprezentativním Nábřeží Maxipsa Fíka podél řeky 
Ohře, na němž mimo jiné najdete i kopii hodino-
vého stroje pražského staroměstského orloje, jejíž 

autorem byl Mikuláš z Kadaně, někdejší královský 
hodinář.

Františkánský klášter v Kadani 
V roce 1473 založil král Vladislav Jagellonský fran-
tiškánský klášter v Kadani u starší kaple Čtrnácti 
svatých Pomocníků. Patronátu nad klášterem se 
ujal rod Hasištejnských z Lobkowicz, který v něm 
vybudoval palác patronů se sklípkovými klenbami 
a také své pohřebiště v presbytáři chrámu. 
Podpory se františkánům dostávalo také od Vitzthu-
mů nebo Schlicků. Zázračný oltář Čtrnácti svatých 
Pomocníků byl brzy proslaven po celé střední Evro-
pě a přitahoval tisíce poutníků v době svého vzni-
ku a později také v době barokní.
Klášter prožil během své dlouhé historie také těžké 
chvíle, když do něj v roce 1619 opakovaně vtrh-
li místní luteráni, kteří vyrabovali kostel. Během 
třicetileté války ho dvakrát vydrancovala i prochá-
zející švédská vojska a roku 1742 během války 
o rakouské dědictví se přímo v chrámu strhla bitka 
mezi Francouzi a chorvatskými hraničáři ve služ-
bách Habsburků. Nejtěžší ránu klášteru zasadil 
komunistický režim na jaře roku 1950, kdy státní 
bezpečnost přepadla klášter a odvezla z něj zbýva-
jících deset františkánů do internace v Hejnicích 
nedaleko Liberce. 
Po roce 1989 byl areál kláštera vrácen řádu fran-
tiškánů, ti ho ale pro nedostatek prostředků nebyli 
schopni převzít a obnovit v něm život. Proto je kláš-
ter v majetku Biskupství litoměřického, dlouhodo-
bě pronajat městu Kadaň, které v něm provozuje 
městské muzeum. Dnes můžete do kláštera přijít 
jako návštěvníci muzea, které nabízí tři prohlídko-
vé okruhy: Život v klášteře, Pohledy do minulosti 
Kadaně a Mineralogické a geologické zajímavosti 

severozápadních Čech. Nejoblíbenějším okruhem 
je Život v klášteře, kde si můžete prohlédnout nád-
herné sklípkové klenby a malby malířů ze školy 
Lucase Cranacha staršího v presbytáři klášterního 
chrámu. 
V letošním roce muzeum ve spolupráci s Gymná-
ziem Kadaň připravuje výstavu o zaniklém městě 
Přísečnice, kde bude k vidění řada autentických 
artefaktů ze zatopené oblasti v Krušných horách. 
Na muzejní noc v sobotu 1. června zavítá do klášte-
ra císař Rudolf II. a jeho nejvyšší hofmistr králov-
ství českého. Kostýmované prohlídky „Jiří Popel 
z Lobkowicz, když chceš moc, tak nemáš nic” 
budou k vidění od 19, 20, 21 a 22 hodin, vstupné 
90 Kč pro dospělé a 60 pro děti a seniory. 

Trendem dnešní doby jsou půjčovny kol a elek-
trokol a protože Kadaň chce být moderním měs-
tem, tak i Kadaň má půjčovnu a úschovnu kol 
a elektrokol, která se nachází v Turistickém infor-
mačním centru na pěší zóně ve Švermově ulici. 
V posledních letech město dokázalo vybudovat 
pěknou řádku nových turistických cílů, zajíma-
vostí, atraktivit a lákadel. Proto se vyplatí jet do 
Kadaně a jen pár kroků od nepřehlédnutelné bílé 
radniční věže si vypůjčit bicykl nebo eletrokolo. 
Vydejte se například podél Ohře jednou z nej-
krásnějších cyklostezek v regionu ke Klášterci 
nad Ohří nebo na nově vybudovanou cyklostezku 
Kadaň – Prunéřov – Černovice, která je vedena 
mimo frekventovanou silnici po rekultivovaných 
plochách nad povrchovým dolem Nástup. Po cestě 
je možné udělat krátkou odbočku do prunéřov-
ského údolí s přírodním koupalištěm a kempem. 
Z Černovic lze pokračovat do Kadaně přes obec 
Březno a nechranickou přehradu. 

POZVáNÍ dO kRáLOVSkÉ 
kAdANĚ NA KOlE I PĚšKy
Královské město Kadaň, ležící nad řekou Ohří na rozhra-
ní Krušných hor a Doupovských vrchů, je dnes městskou 
památkovou rezervací a důležitým turistickým cílem seve-
rozápadních Čech.

Turistické informační centrum kadaň

jana švermy 7, 432 01 Kadaň
 + 420 474 319 550, + 420 725 763 497
 infocentrum@mesto-kadan.cz
 infocentrum@kultura-kadan.cz

www.mesto-kadan.cz
www.kultura-kadan.cz
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Den první. V přírodě, přitom v centru města 
– Bertino údolí a Erbenova vyhlídka
Jen pár minut chůze od centra města vás velmi 
mile překvapí romantika Bertina údolí. Jedná 
se o přírodovědně zajímavé území, skryté před 
nezasvěcenými zraky. Bertiným údolím prochází 
naučná stezka, která se často využívá jako pro-
dloužená procházka na Erbenovu vyhlídku, ze 
které se vám otevře pohled na České středohoří 
od Bukové hory přes Milešovku až po bílinský 
Bořeň i na vzdálené Krušné hory od Jedlanu po 
Nakléřov.

Den druhý. Labské údolí z cyklistického sedla 
i z lodní paluby
Ústím nad Labem prochází jedna z nejkrásněj-
ších cyklistických stezek Labská stezka. Pro-
vede vás nejen malebným Labským údolím, 
ale nabídne i řadu technických či kulturních 
památek. Své cyklistické výlety můžete rovněž 
ideálně kombinovat s lodní dopravou. Využít 
lze hned několik přívozů. K dispozici je také 
půjčovna kol a koloběžek v Cyklocentru města 
Ústí nad Labem. 

Den třetí. Technické památky na dosah ruky
K návštěvě vás jistě naláká Masarykovo zdymadlo, 
postavené v letech 1923 až 1936, a jehož původní 
vybavení je dodnes plně funkční. U střekovského 
vlakového nádraží můžete navštívit parní vodárnu, 
která se taktéž může pochlubit původním techno-
logickým vybavením. V neposlední řadě se o slovo 
hlásí Mariánský most z roku 1998, který se ihned 
stal jedním ze symbolů Ústí.

Den čtvrtý. Centrem města za vilovou architek-
turou
Provinční české královské město Ústí nad Labem se 
v druhé polovině 19. století proměnilo v přední prů-
myslovou metropoli Rakouska-Uherska. Stráně nad 
městem tak začaly plnit honosné paláce místních 
továrníků a obchodníků. Vydejte se je prozkoumat 
třeba se zapůjčeným audioguidem, který vás celou 
trasou provede.  

Den pátý. Od výletního zámečku k vodopádu
K jednomu z nejvyšších vodopádů v Českém středo-
hoří vás dovede naučná stezka Větruše – Vrkoč, kte-
rá začíná u výletního zámečku Větruše. K tomu se 

z centra města dostanete lanovou dráhou z obchod-
ního centra Forum. 

Den šestý. Za zvířaty do zoologické zahrady
Ústecká zoologická zahrada nabízí pro každého 
něco. Užít si můžete např. komentovaná krmení 
zvířat, projížďku zoovláčkem, kontaktní venkovský 
dvorek či oddych v jedné z restaurací. 

Den sedmý. Zasloužený relax na jezeře Milada
Jezero Milada je skvělým místem jak pro relaxaci 
pasivní, tak aktivní. Ke koupání je určena hlavně 
severovýchodní pláž, kde je během sezóny otevřeno 
občerstvení. Další možností, jak zde můžete trávit 
čas, je jízda na kole či kondiční běh. 

ÚSTí NAd LABEM 
– sKVĚlé MÍsTO PRO VAšI lETNÍ DOVOlENOu

Je možné strávit v Ústí nad Labem sedm dní a nenudit se? 
ukážeme vám, že ano a přinášíme Vám několik tipů, jak těchto 
sedm dnů strávit aktivně.

Informační středisko města Ústí nad Labem

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

www.usti-nad-labem.cz
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Tradice chmelařství a pivovarnictví dala vznik-
nout velké sérii staveb, kde se chmel skladoval 
a zpracovával. Tato zóna technických památek 
kandiduje na zápis do Seznamu světového dědic-
tví.
Historický střed města nabízí řadu významných 
staveb a rozmanitost slohů od doby románské po 
secesi. V žádném jiném městě na světě nenajdete 
tak unikátní komplex chmelařských budov, uli-

ček a náměstí v těsném sousedství středověkých 
hradeb. 
Návštěvníci města mohou vidět Chrám Nanebe-
vzetí Panny Marie, židovskou synagogu, měst-
ské opevnění se dvěma dochovanými branami 
– Kněžskou a Libočanskou, městské divadlo, 
které letos slaví 170 let výročí otevření a řadí se 
tak mezi nejstarší kamenná divadla v Čechách, 
a Regionální muzeum K. A. Polánka. 

Dalším žateckým muzeem je s chmelařskou tra-
dicí spojené Chmelařské muzeum, Chrám chme-
le a piva, Muzeum Homolupulů, Žatecký pivovar.
Chrám Chmele a Piva je zábavný a poučný kom-
plex sahající svými kořeny do bohaté tradice 
světoznámého chmelařského regionu. Čeká vás 
cesta výtahem Chmelového majáku s unikát-
ní 3D animací, prohlídka Labyrintu a Erbovní 
síně s průvodcem, završená ochutnávkou piva 
v restauraci a minipivovaru U Orloje. Velmi zají-
mavou podívanou je Chmelový orloj, jediný svého 
druhu na světě, který zaujme svým netradičním 
zpracováním. Součástí komplexu je i Klášterní 
zahrada a galerie Sladovna.
Sousedem Chrámu Chmele a Piva na náměstí 
Prokopa Velkého je Chmelařské muzeum, kte-
ré je se svými 4000 m2 největší expozicí svého 
druhu na světě. Na této ploše najdete kompletní 
vývoj chmelařství od počátků pěstování chmele 
v raném středověku až do začátku druhé polovi-
ny 20. století.

KRálOVsKé MĚsTO ŽATEC
Zveme Vás na návštěvu královského města žatec, 
ležícího cca 75 km severozápadně od Prahy, které 
patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. Historie 

města je více než 800 let pevně provázána s pěstováním 
a zpracováním chmele. 

Turistické informační centrum

nám. svobody 1, 438 24 žatec
 +420 415 736 156
 infocentrum@mesto-zatec.cz

www.infozatec.cz
www.mesto-zatec.cz
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Proč vznikla?
Protože stále více se rozmáhající cyklistika, jak nad-
šenců polykajících kilometry, tak „hobíků“, resp. 
jezdců turistů, ale i rodin s dětmi, motivuje k vyti-
povávání dalších a dalších míst, jak všem zájmo-
vým skupinám rozšířit možnosti a kam je poslat. 

Co obsahuje?
Kromě patnácti poměrně podrobně popsaných 
cyklovýletů také mapky a výškové profily každého 

z nich. Dále desatero bezpečného pohybu v teré-
nu, značení cyklotras, seznam  lanovek s letním 
provozem i důležité kontakty na pomoc v nouzi. 
Důležitou součástí brožurky jsou QR kódy, odka-
zující na trasu vyznačenou na www.mapy.cz a you-
tube kanál „Krkonoše Svazek“. Na něm si můžete 
prohlédnout nová cyklovidea. Brožurku získáte 
zdarma v krkonošských informačních centrech. 

Nová cyklovidea
Zhruba dvouminutová videa vznikla především 
pro lepší představu cyklistů, kteří cyklotrasy 
v Krkonoších neznají. Cyklovidea vás provedou 
např. z Kořenova přes tři rozhledny do Jilemnice. 
V západních Krkonoších představí Sjezd do kraje 
zapadlých vlastenců. Z Horních Míseček k rozces-
tí U Čtyř pánů, odtud pěšky k Prameni Labe, pak 
Labské boudě a odtud sjezdem do Vrchlabí. Dlou-
hý sjezd z Hnědého vrchu v Peci pod Sněžkou vás 
zavede až do Vrchlabí. Videa si prohlédněte na 
Youtube: „Krkonoše Svazek“ 

K výletům využijte Krkonošské cyklo-
busy 
Cyklobusy svými linkami od června do září protí-
nají region a vyvezou vás i s koly do různých částí 
pohoří. Jízdní řád získáte v krkonošských infor-
mačních centrech, na autobusových zastávkách, 
kde cyklobus staví, nebo na www.krkonose.eu

Vyzkoušejte Pumptrack
Ptáte se, co to je? Je to oválná dráha se spoustou 
vln a klopených zatáček postavená na rovině. Jezd-
ci nepoužívají pedály. Místo šlapání, jako hnací 
síly, „pumpují“ rukama i nohama při projíždění 
nerovností a krouží kolem dokola. Na pumptracku 
můžete jezdit v podstatě na jakémkoliv druhu i veli-
kosti kola. 

Kde pumtracky v Krkonoších najdete?
V Trutnově, Hostinném, Herlíkovicích, Mladých 
Bukách, ve Špindlerově Mlýně, Harrachově.

Více informací najdete na:

 www.krkonose.eu

@
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kRkONOšEMI NA KOlE, 
ANEb Ráj CyKlIsTů
žhavou novinkou, která se věnuje cykloturistice v Krkonoších 
je nová brožurka „Krkonoše na kole, aneb tipy na výlety pro 
milovníky cyklistiky“ .
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17.–19. 5.
Valdštejnské slavnosti Frýdlant 2019
Valdštejnské slavnosti jsou tradiční akcí města 
Frýdlantu, která se nese v duchu historických 
oslav. Jednou za dva roky, vždy třetí víkend v květ-
nu, se celé město zahalí do historické atmosféry 
Valdštejnské doby.

www.valdstejnske-slavnosti.cz 

18. 6.–22. 6.
Mateřinka 
Jubilejní 25. ročník mezinárodního festivalu profe-
sionálních loutkových divadel zaměřený na insce-
nace pro děti předškolního věku.

materinka.naivnidivadlo.cz

8.–9. 6.
Slavnosti Járy Cimrmana
Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 
s bohatým programem pro děti i dospělé.

www.tanvaldsko.info
 

8.–11. 8. 
Křehká krása  
V areálu jabloneckého Eurocentra se představí 
a nabídnou své nové kolekce čtyři desítky výrobců 
skla, bižuterie a vánočních ozdob.

www.krehkakrasa.cz/

www.jizerky.cz 

TOP AKCE 
V jIZERSkÝCH HORáCH

magazintim.cz
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Jubilejní 20. ročník „Liberecký jarmark 2019“ se 
bude opět odehrávat v prostoru náměstí Dr. E. Be-
neše v sobotu 8. června od 9:00 hodin do 22:00 
hodin a v neděli 9. června od 9:00 do 16:00 hodin. 

Letošní jarmark bude zaměřen na atmosféru do-
bového tržiště tvořící prodejci, kupci, řemeslníci 
předvádějící svá řemesla, pekaři nabízející koláče 
i preclíky. Směs kejklířů, hudebníků, tanečníků, 

šermířů a fakírů oživí tržiště svými výstupy po 
celý den. 
V sobotu jarmark slavnostně otevře Kateřina z Re-
dernu s panem primátorem. Po slavnostním pře-
dání listiny stvrzující pořádání trhů, v doprovodu 
stráží, projdou celé tržiště a osobně se seznámí 
s řemeslníky a nabízeným zbožím. 
Hlavním programem, obou dnů, bude rytířský 
turnaj na koních. Večerní program nás zavede na 
velkolepý barokní ples v doprovodu řadou pyro-
technických efektů, který vyvrcholí ohnivým vy-
stoupením žonglérů a fakírů.

www.visitliberec.eu
www.liberec.cz

www,facebook.com/visitliberec

LIBERECKÝ JARMARK 2019
Po 442 letech se opět rozezvučí čilý obchodní ruch dobového 
jarmarku před památnou radnicí, aby připomenul lesk dob 
dávno minulých a počátek řemesel našeho rodného města, 
jenž stvrdil svým podpisem dne 11.dubna 1577 vlastní rukou 
Rudolf II. Habsburský, král český a císař římský.

text: Miroslav Kněbort

TIM_kveten_cerven_2019_NB.indd   15 18.04.2019   14:32:34
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Slavnosti zahájí v pátek 21. 6. v kostele Narození 
Panny Marie koncert Symfonického orchestru 
Divadla F. X. Šaldy v  Liberci  Symfonií  č. 9 e moll, 
op. 95 „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka. Poté 

zazpívá Českolipský dětský sbor Moravské dvojzpě-
vy, op. 32 rovněž od Antonína Dvořáka.
V sobotu vystoupí na hlavní stage u obchodní-
ho domu Banco řada hudebních skupin. Těšit se 

můžete na českolipskou Jazzovou farmu z místní 
základní umělecké školy, Big Band CL, Crazy dogs, 
Michala Foreta nebo Marka Ztraceného. Večer 
vystoupí Václav Noid Bárta s kapelou, The Bac-
kwards a Pavel Cejnar.  Mladé studentské kapely 
českolipské „Školy rocku“ dostanou prostor od 17 
do 20 hodin na malé  stage v amfiteátru klášterní 
zahrady v sousedství kulturního domu Crystal.  
O půlnoci odtud rozzáří město ohňostroj.  
Nedílnou součástí Městských slavností je tradiční 
a velmi oblíbená akce na řece Ploučnici, Neckyáda,  
určená  pro všechny milovníky recese, kteří se snaží 
udržet své plavidlo nad vodou, bojují s ostatními 
vyparáděnými posádkami a v závěru své plavby 
sjíždějí divácky nejatraktivnější místo celé trasy, jez 
u prádelny. V rámci doprovodného programu je dále 
přichystán středověký program na hradě Lipý, zábav-
ný program DDM Libertin pro celou rodinu v kláš-
terních zahradách, 3D maraton v kině Crystal nebo 
lunapark v centru města. Také městská knihovna 
nezůstane o tomto víkendu zavřená, i zde se můžete 
těšit na zábavný a poučný program. V neděli 23. 6. 
od tří hodin odpoledne se bude v Městském parku 
v blízkosti hudebního altánu tančit. Uskuteční se 
zde první letošní tančírna.

čESká LíPA A CElý VÍKEND 
PřEDPRáZDNINOVé ZábAVy

Jako každý rok zve také letos Česká Lípa na 
Městské slavnosti, které se budou konat v centru 
města v pátek 21. 6. a v sobotu 22. 6. 2019.

Česká mincovna
Dnes už se nemusíte trmácet na kraj světa, risko-
vat život a lopotit se v potu tváře, abyste se mohli 

těšit z lesku drahého kovu. Díky 
české mincovně z Jablonce nad 
Nisou máte zlato na dosah ruky 
z pohodlí domova. Nahlédnout 
můžete po předchozí domluvě 
i do zákoutí výroby na přípra-
vu střížku, ražbu, balení mincí 
i výrobu pamětních medailí. 
www.cekamincovna.cz

Detoa Albrechtice v Jizerských horách. 
Jak se dělá krtek?
Pod svahy Špičáku v Jizerských 
horách stojí továrna s velmi vyso-
kým komínem. Závod pod názvem 
Detoa vyrábí dřevěné hračky. 
Krtek známý z Millerových pohá-
dek a oblíbený všemi generacemi 
vzniká právě zde, ve své dřevěné 
podobě, aby potěšil děti i dospělé. 
Na jeho výrobu se můžete přijít 

podívat v návštěvních 
hodinách. Po vzoru 
pohádky Jak krtek 
ke kalhotkám přišel 

se podíváte na jeho výrobu. Krteček na pružině je 
opravdu živý a má úžasnou vlastnost, umí přená-
šet na všechny okolo dobrou náladu. Krtka i jeho 
kamarády si můžete pořídit ve firemní prodejně. 
www.detoa.cz
Rozhledna Královka je jedna 
z nejznámějších kamenných 
rozhleden v Jizerských horách. 
Stojí na kopci Nekras (859 m) 
necelý kilometr od obce Bed-
řichov. Byla postavena roku 
1907, celková výška je 24 met-
rů, vyhlídková plošina je ve 
výšce 20,5 metrů a vede na ni 
102 schodů. Vedle věže byla roku 1934 postavena 
horská chata s restaurací a ubytováním. Nyní se 
v okolí rozhledny pilně staví. Byla otevřena samo-
obslužná restaurace a nový ubytovací komplex 
s apartmány. 
www.hotelkralovka.cz

V Liberci nemůžete vynechat 
exkurzi novorenesanční rad-
nice na Masarykově náměs-
tí, která je inspirací filmařů 
z celého světa. Zábavní park 
Babylon je dalším místem, 
kde se budou vaše děti cítit 
doma. Užijí si zde spoustu 
legrace a dobrodružství. Ved-
le zábavního parku je tady i Aquapark, bowling 
nebo týmová hra Laser game. 
www.centrumbabylon.cz

Kde se dobře najíst? Zámeckou konírnu ve Vra-
tislavicích nad Nisou nechal na konci 19. století 
vybudovat německý továrník Ignaz Ginzkey spolu 
se zámečkem, dvěma vilami a hasičskou zbrojnicí. 
Dnes v zámecké konírně ve Vratislavicích nad Ni-
sou najdete restauraci, kde vaří moderní českou 
kuchyni. www.zamecka-konirna.cz

Více tipů na výlet na 

www.liberecky-kraj.cz 
www.visitliberec.eu

jIZERSkÉ HORy ZVOu NA VýlETy
Jizerské hory, ráj cyklistů, hory tmavých hvězdných nocí 
a čerstvého vzduchu. Zkuste někdy sejít ze zavedených tras 
a vydat se trochu stranou od Jizerské magistrály. 

TIP NA VýlET

Regionální turistické informační centrum

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

http://turistika.mucl.cz/
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Tento festival má tradici již od roku 1921. Pro-
gram Slováckého roku tvoří kromě jiných pořadů 
také akce, které se pravidelně opakují (přehlídka 
dechových hudeb, stavění a kácení máje, večer-
ní klenotnicový pořad, lidový jarmark, přehlídka 
krojů Kyjovska, krojovaný průvod městem, jízda 
králů a večerní taneční zábavy). 
Těšíme se na Vás! 

Více info zde:

SLOVáCkÝ ROk V kyjOVĚ
Přijměte pozvání na svátek všech folkloristů – Slovácký rok 
v Kyjově! Královské město Kyjov se opět po 4 letech chystá 
otevřít své brány a přivítat Vás ve dnech 15.–18. srpna 
2019 na nejstarším regionálním folklorním festivalu ČR, na 
Slováckém roku v Kyjově. 

Informační centrum města kyjova

 +420 602 155 679
www.slovackyrok.czK
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K vodním radovánkám slouží až 14 vnitřních a ven-
kovních bazénů s vodou z místního termálního 
vrtu MU-3G Mušov, která má parametry přírodního 
léčivého zdroje. Voda je výjimečná a vzácná svým 
složením, komplexními a blahodárnými účinky. Vel-
mi oblíbené jsou venkovní termální bazény Romu-
lus a Remus, které jsou vyhřáté na 37°C a nabízí 
tak i v zimě dokonalý relax ve spojení s jedinečným 
výhledem.
Děti i dospělí si zde užijí dobrodružství, zábavu 
a adrenalin. V Aqualandu Moravia najdete až 20 
tobogánů a skluzavek o celkové délce 1,7 km. Roz-
hodně nepřehlédněte atrakci U-Wave, na které 
zažijete přetížení 2G, nebo raritu ve střední Evropě, 
jedinečné tobogány Abyss a Boomerango.
Vyznavači klidu a relaxu ocení wellness centrum 
Forum Romanum Welness s bohatým saunovým 
světem, které je součástí Aqualandu Moravia. Najde-
te zde až 24 saun a relaxačních procedur, jako je 
například tepidarium, infrakabina, vířivky a mnoho 
dalších. Dopřejete si masáž či zábal těla, balneo kou-
pel v sirné vodě s blahodárným účinkem anebo se 
zúčastníte saunového ceremoniálu.
Pokud nechcete být rušeni a máte rádi komfort, tak 
určitě oceníte exkluzivní zónu Denní lázně, které 
vám dopřejí nerušené soukromí, klid a nadstan-
dardní služby. V Denních lázních máte k dispozici 
vířivku, masážní křeslo, vlastní lehátko, občerstvení 
a obsluhu na zavolání.

Animační programy nabité zábavou a soutěžemi 
jsou součástí aqualandu každý víkend, v létě dokon-
ce každý den. Doplnit energii můžete v restauracích 
a barech, které jsou v aquaparku k dispozici. Stačí 
si jen vybrat, jestli máte chuť na palačinku, burger 
nebo pizzu. V restauraci Imperium denně vaří z kva-
litních a čerstvých surovin a při jídle si užijete výhled 

na krásná panoramata. Milovníky koktejlů určitě 
potěší Pool bary, díky kterým si můžete vychutnat 
svůj oblíbený drink přímo v bazénu.
Součástí Aqualandu Moravia je i hotel Aqualand 
Inn. Aqualand Inn Hotel nabízí svým hostům luxus 
v podobě komfortně vybavených pokojů s kombina-
cí v podobě vstupů do aquaparku, wellness centra 
nebo také slev na masáže a procedury. 

AqUALANd MORAVIA 
– sVĚT VODNÍ ZábAVy 
PRO DĚTI I DOsPĚlé!
Aqualand Moravia, který najdete v Pasohlávkách na jižní 
Moravě, je nejmodernější zábavní vodní centrum v České 
republice. Odměnou za vaši návštěvu vám bude nekonečná 
zábava pro děti i dospělé, adrenalin, relaxace, dobré jídlo 
a úžasný výhled na Pálavu a novomlýnská jezera.

1� TIP NA VýlET

Aqualand Moravia 

Pasohlávky ev. č. 110,  691 22, ČR
www.aqualand-moravia.cz 

www.aqualandinn.cz
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  Prosím, představte se nám krátce. Odkud pochá-
zíte, jak dlouho pracujete v infocentru?

Jsem rodačka z Olomouce, na pozici vedoucí olo-
mouckého infocentra pracuji více jak 15 let.

  Představte čtenářům magazínu TIM vaši práci 
v informačním centru.

Činnost každého pracovníka v infocentru je velice 
různorodá, odvíjí se často od místa, kde sídlí, od 
zřizovatele či provozovatele, od toho, jestli je info-
centrum soukromé či obecní. Naše infocentrum je 
začleněno do organizační složky statutárního měs-
ta Olomouce. Řídí nás přímo samospráva.
Myslím, že hlavní účel infocentra je poskytování 
kvalitních informací o místě svého působení. Ne 
vždy to jsou jen informace turistické. Přepážky 
infocenter vyhledávají i lidé, kteří potřebují pora-
dit, pomoci, vyhledat informaci na internetu 
a podobně.

Co se týká mé osoby, tak momentálně řeším novou 
cyklomapu, s právníkem smlouvu na poskytnu-
tí služeb v oblasti předprodeje vstupenek, novou 
expozici, která bude umístěna ve věži olomoucké 
radnice.
Nábor brigádníků – průvodců. Nové prohlídkové 
okruhy a spousta dalších věcí, které předcházejí 
tomu, aby byl u nás návštěvník spokojený.

  Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své práci?
Kuriózních situací bývá na přepážce řada. Osobně 
mám největší radost, když od nás návštěvník ode-
jde spokojený. A je jedno s jakým požadavkem či 
náladou do infocentra vstoupil. Ne vždy je to jed-
noduché.

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

Město Olomouc a jeho okolí – Haná je celé pěkné. 
Když vyjedete kousek na sever, už se vám rozpro-
střou kopečky Nízkého Jeseníku a ještě na jaře 
můžete vidět sníh v Obřím dole.
Snažím se jezdit hodně na kole a poznávat okolí. 
Mám pár míst, která mám ráda, těžko vybrat jedno. 
Snad jen – stačí vyjet za Olomouc do Hrubé Vody 
a nebo na Kosíř.

  Jaký je váš oblíbený regionální produkt, který 
doporučujete?

Kdo by neznal Olomoucké tvarůžky… a zapít je dob-
rým regionálním pivem.
A že jich tu máme spoustu! Není co dodat.

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

Olomouc, Haná, Střední Morava, Jeseníky – zážit-
ky, které nezapomenete!

Děkuji za rozhovor.  –red–

Rádi bychom vám představili dalšího 
pracovníka turistického informačního 
centra, který ochotně podává informace 
v TIC na náměstí ve městě Olomouc: 

JITKA LuČANOVá, 
vedoucí Informačního centra v Olomouci 
a centra v Olomouci

ROZHOVOR s pracovníkem turistického informačního centra

1. Krása nedotčené přírody Beskyd
Celková vzdálenost: 25 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské, trekové
Výchozí místo: Bílá, Turistické informační centrum 
Bílá (auto, cyklobus)
Vhodné pro děti: pro sportovně zdatné děti

Bílá – Gruň – Bílý Kříž – Bílá
Trasa je jednou z kratších a jednodušších variant 
výjezdu na Gruň a hřeben Beskyd, která je i tech-
nicky nenáročná a vede většinu cesty po asfaltu. Je 

vhodná i pro sportovně zdatné děti. Vydejte se do 
míst, kde se zastavil čas a užijte si krásu nedotče-
né přírody Beskyd. Trasa vede přes horský hřeben 
Gruň s krásnými výhledy do okolí kolem dřevěného 
kostela Panny Marie. Po cestě budete míjet velmi 
oblíbenou rekreační oblast na Bílém Kříži sousedící 
se Slovenskou republikou.

Zajímavosti na trase:
• Dětský park Bílá 
• Single Trails Bílá 
• Dřevěný kostel Panny Marie 
• Bílý Kříž

Užijte si zázemí pro cyklisty na Bílé:
• Single trails
• Pumptrack
• Cykloguiding MTB
•  Pravidelne MTB cyklo – kempy pro děti, přidat iko-

nu Beskydy Card

2. Lidová architektura na dosah
Celková vzdálenost: 21 km
Náročnost: střední

Vhodné kolo: horské, trekové
Výchozí místo: Trojanovice, Ráztoka
Trojanovice – Tanečnice, sedlo – Pustevny – Rad-
hošť – Trojanovice
Nechte se zlákat vyjížďkou v krásné přírodě Beskyd 
a lidovou architekturou nejen Dušana Jurkoviče. 
Z Trojanovic se vydejte přes Tanečnici, sedlo na 
Pustevny, které jsou oblíbeným turistickým cílem. 
Zde se můžete občerstvit v kolibě nebo u některého 
stánku s občerstvením. Odtud se kolem sochy báj-
ného pohanského boha Radegasta dostanete až na 
vrchol Radhoště, na kterém vás přivítá sousoší Cyri-
la a Metoděje a dřevěný kostel. Z Radhoště se pak již 
pohodlně dostanete zpět do výchozího bodu trasy.

 Zajímavosti na trase: 
•  Pustevny s lidovou architekturou Dušana Jurko-

viče
• Cyrilka
• socha pohanského boha Radegasta
• sousoší Cyrila a Metoděje
• kaple sv. Cyrila a Metoděje
• Tarzánie – lanový park

Turistické informační centrum Frenštát pod Rad-
hoštěm – www.frenstat.info

Až 1630 km cyklistických tras na: 

 www.mtbbeskydy.cz
Další tipy na fantastické zážitky 

v Beskydech čerpejte na:

www.beskydyportal.cz

MTB BESkydy 
– TRAsy NEjEN PRO CyKlIsTy
Pro všechny cyklisty na horských kolech jsou připraveny 
v Beskydech ucelené a přehledné cyklotrasy pro horská kola, 
ale i užitečné tipy a rady. 
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Zakladatelem premonstrátského řádu, a to i řádu 
třetího, je Svatý Norbert. V roce 1143 byl na zá-
padní straně petřínského kopce zvaného Strahov 
založen první premonstrátský klášter v českých 
zemích, zvaný Strahovský klášter. 

Obrazárna
Strahovský klášter po staletí pečoval o vzdělanost 
a kulturu. Již v 18. století zde existovala hodnotná 
sbírka obrazů. Rok po svém zvolení strahovským 
opatem (1834) se Jeroným Josef Zeidler rozhodl 
vybudovat obrazárnu. Od roku 1993 je část kolekce 
poprvé veřejnosti prezentována ve stálé expozici, 
představující výběr části nejkvalitnějších obrazů 
z časového rozmezí 14. až 19. stol. Současná ex-
pozice je výběrem tematických celků, jež jsou ve 
strahovské sbírce obsaženy.

Teologický sál
Nejstarší část dnešní knihovny, Teologický sál, 
vznikl v letech 1671–1674 podle návrhu a pod 
vedením G. D. Orsiho. Najdeme tady globusy a te-
ologickou literaturu.

Kabinet kuriozit 
Na západním konci spojovací chodby je takzvaný 
kabinet kuriozit, předchůdce pozdějších muzeí. 
Jsou zde umístěny pozoruhodné a kuriozní ex-
ponáty. 

Filosofický sál
Nejvýznamnější sál historické knihovny, který 
sahá přes dvě patra budovy. Nástropní fresky jsou 
od F. A. Maulbertsche z roku 1794 znázorňující 
duchovní vývoj lidstva.

Klenotnice
Expozici klenotnice tvoří soubor děl uměleckého 
řemesla, dokumentující rozmanitost dochovaných 
předmětů liturgické povahy, jež vznikly přímo na 
objednávku řádu nebo se do majetku kanonie 
dostaly koupí či darem.

 
JAN ŠAFRÁNEK – OBRAZY A KRESBY
Ambity Strahovského kláštera v Praze a Zimní 
refektář, Strahovské nádvoří 1, 118 00 Praha 1
Výstava trvá do 31. 5. 2019
Otevřeno denně: 9.00–11.30  12.30–17.00

Jan Šafránek (1948), žijící a tvořící střídavě 
v Praze a ve Vídni. Je znám jako výborný 
a výstižný portrétista, tvořící svá díla s napros-
tou technickou bravurností, kdy si i barvy au-
tor míchá sám. Kromě obrazů jsou na výstavě 
hojně zastoupeny i autorovy kresby. 

STRAHOVSkÝ kLášTER, 
ObRAZáRNA A KlENOTNICE 

„Sion“, jak nazvali Strahov jeho zakladatelé kníže 
Vladislav II. a olomoucký biskup Jindřich Zdík, 
byl ve své historii centrem vzdělanosti, kultury, 
ale i duchovním místem.

Strahovský klášter

strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1

www.strahovskyklaster.cz
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Sokolnictví
Sokolnictví trvá a provozuje se již více než 4 000 let. 
Jedná se o tradiční formu lovu pomocí cvičených 
dravých ptáků v jejich přirozeném prostředí. Sokol 
a jeho kořist se vyvíjeli společně po milióny let jejich 
vzájemné existence. Sokol - dravý pták loví kořist 
a kořist našla a vyvinula mnoho způsobů, jak mu 
uniknout. Sokolnictví je považováno za hluboce 
empatickou aktivitu. Nominace sokolnictví byla 
rekordní v počtu zemí, které ji na seznam Unesco 
navrhovaly: Belgie, Česká republika, Francie, Jižní 
Korea, Mongolsko, Maroko, Katar, Saúdská Arábie, 
Spojené Arabské emiráty, Sýrie a Španělsko.

Masopustní veselice
Na Hlinecku jsou doloženy popisy masopustních 
obchůzek a masek z konce 19. století, v některých 
vesnicích se konají spontánně po několik gener-
ací v téměř nezměněné podobě (Hamry, Studnice, 
Vortová) do dnešních dnů. Masopustní masky 
mají svoji tradiční podobu a funkci, za masky se 
většinou převlékají muži. Pouze v několika ves-
nicích se v maskách objevují i ženy a děti (Blatno, 
Studnice). Masopustní průvod vede strakatý se 
ženuškou a obcházejí celou vesnici podle předem 
daného pořadí. U každého domu - hospodářství 
popřejí štěstí, zdraví a nechají zahrát hospodáři 
písničky podle jeho přání. Většina obyvatel připraví 
tradiční pohoštění (především koblihy a alkohol), 
peněžitou odměnu a aktivně se účastní celého dění.  
Obchůzka je ukončena obřadem porážení kobyly 
(jedna z masek), večer se koná taneční zábava.

 Jízda králů
Jízda králů je lidový obyčej doposud neznámého 
původu, spojený povětšinou s tradičním 
křesťanským svátkem. U nás se udržuje už jen 
na Slovácku a na Hané, ačkoliv dříve byla po 
celé České republice velmi hojná. Jízda králů 
má tradiční průběh obřadního průvodu, ak-
téry i dobu konání, která dříve připadala na 
svatodušní pondělí. V současnosti se koná 
v pevně stanovených termínech, obvykle v neděli. 
V čele skupiny jedou obvykle vyvolávači, za nimi 
pobočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi se-
bou vedou krále - malého dosud nedospělého 

chlapce s růží v ústech, za nimi následují další 
vyvolávači a ostatní jezdci. Král a pobočníci jsou 
oblečeni v ženském obřadním oděvu, ostatní 
jezdí v obřadním oděvu mužském. Celá družina 
na ozdobených koních projíždí obec, zastavu-
je se u domů a jezdci pronášejí k obyvatelům 
i divákům krátké veršované provolání pochval-
ného nebo žertovného charakteru. Za svůj výkon 
jsou odměňováni především peněžitými dary, 
které jim dárci vkládají do pokladničky nebo do 
jejich vysokých bot.

Slovácký Verbuňk
Slovácký verbuňk je mužský tanec skočného typu. 
Je to improvizace, která není vázána přesnými 
pravidly, součástí tance je předzpěv taneční 
písně. Vyskytuje se v jihovýchodní části Moravy 
- v etnografické oblasti Slovácko. Vzhledem k je-
ho lokálním specifikům lze rozlišovat sedm re-
gionálních typů. Verbuňk je součástí přirozených 
tanečních příležitostí, tancoval se na hodech 
a zábavách, existuje však Tanec pro podium.

Na památkách uNESCO oceňujeme, že nejde jen o movité 
památky – budovy, pyramidy, městské památkové zóny, ale 
že mohou mít také podobu nehmotnou. Patří k nim například 
zvyky, které existují pouze na určitém území, formy lovu,  
tance a veselice, které se váží k nějaké události. Země na 
celém světě si tak chrání své kulturní dědictví, které by mohlo 
časem zaniknout.     

bOHATé KulTuRNÍ 
DĚDICTVÍ UNESCO
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Když stavitel Jan Blažej Santini – Aichel budoval 
v letech 1719 – 1722 svůj přísně geometrický kos-
tel pro poutníky, těžko se mu mohlo zdát o tom, 
jaké obliby se u lidí bude těšit i po stovkách let. 
V roce 2019 uplyne 300 let od zahájení celé stavby. 
Paradoxně právě v letošním roce probíhá v kostele 
rekonstrukce. Nemusíte se ale bát na Zelenou horu 
vyrazit, provoz památky není pozastaven a v budou-
cích letech se můžeme těšit na ještě více okouzlující 
podobu této výjimečné stavby.
Dalším významným výročím kostela na Zelené hoře 
v letošním roce je 25 let od zápisu na Seznam svě-
tových kulturních a přírodních památek UNESCO. 
Kostel na Zelené hoře se od roku 1994 může smě-
le rovnat se světovými unikáty jako je Alhambra, 
Trója nebo Vatikán. Oslavy ve Žďáře nad Sázavou 
vyvrcholí v září Santiniho barokními slavnostmi.  

Žďár nad Sázavou není ale jen Zelená hora. Zname-
ná také neodolatelnou přírodu Žďárských vrchů. 
Naučná stezka kolem Zelené hory vám představí 
jedno z nejvzácnějších míst, která lze ve Žďáře najít. 

V okolní přírodě se můžete pokochat tvorbou uměl-
ce Michala Olšiaka. Jeho sochy naleznete nejen pří-
mo ve Žďáře, ale i v širokém okolí. Rekreační areál 
Pilák je rájem všech letních sportů od cykloturistiky 
až po populární paddleboardy. Areálem přímo pro-
chází významná evropská cyklotrasa Euro Velo 4. 
Načerpat energii pak můžete v moderním Relaxač-
ním centru s tobogánem. A to samozřejmě není vše, 
co Žďár může nabídnout! 

Přehled kulturních akcí města 

25.–26. května
Dny otevřených zahrad, Zámek Žďár 

9. června
Den Žďáru (oslavy povýšení Žďáru na město), kulturní 
prostory ve městě

12.–14. července
KoresponDance (přehlídka moderního tance), 
Zámek Žďár 

26.–27. července
Festival Pod Zelenou Horou, Zámek Žďár

9.–10. srpen
Horácký džbánek, Zámek Žďár

24. srpna
Dračí lodě Vysočina, Pilská nádrž

22. srpna–15. září
Slavnosti jeřabin (folklorní slavnosti), kulturní prosto-
ry ve městě

6.–7. září
Santiniho barokní slavnosti – 25 let v UNESCO, 
Zámek Žďár, kostel na Zelené hoře

Kompletní přehled akcí najdete na www.zdarns.cz. 

 www.zdarns.cz
www.zelena-hora.cz

VýZNAMNá ČÍslA 
NA ZELENÉ HOřE

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
zapsaný na Seznamu světových kulturních a přírodních 
památek uNESCO v letošním roce oslaví hned dvě významná 
výročí. Do žďáru nad Sázavou ale můžete přijet i za kulturními 
akcemi a sportem.
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Hlavní novinkou bude plavba po řece Moravě, která 
tudy sice odjakživa protéká, přesto však její turis-
tický potenciál zatím pořádně využit nebyl. „Letos 
poprvé, od června do konce plavební sezony, si 
můžete objednat výlet lodí a vydat se v několika 
okruzích po málo známém středním toku řeky 
Moravy. Pokocháte se netradičním pohledem na 
Kroměříž a její nábřeží z vodní hladiny, poznáte 
zdejší přírodu a hlavně si užijete zážitek z plavby 
na nadstandardně vybavené lodi.“ prozradil Pavel 
Zrna, který v Kroměříži zodpovídá za cestovní ruch. 
Nástupním místem bude nové plovoucí molo na 
Erbenově nábřeží. Kapacita lodě je 12 osob a zájem-
ci se mohou plavit na vodní hladině po třech okru-
zích. Základní okruh z Kroměříže do Kvasic a zpět 
měří 18 kilometrů, plavba trvá zhruba dvě a půl 
hodiny a je určena pro jednotlivce a malé skupinky 
výletníků, neboť si na ni můžete zakoupit palubní 
lístky přímo na místě. Loď vyplouvá každý pátek, 
sobotu a neděli od června do září vždy v 10 hodin 
z kroměřížského přístaviště. Zájemcům o vodní 
putování se doporučuje předem se informovat 

o volné kapacitě. 
Další možností je 
pak výlet s celou 
pronajatou lodí, 
kterou si můžete 
objednat na telefo-
nu +420 777 727 
981 a která nabízí 
dvě trasy. Buďto se 
vydáte opět na cestu Kroměříž – Kvasice – Kromě-
říž, nebo si výlet prodloužíte až do Bělova. Tato delší 
trasa má délku 24 kilometrů a absolvujete ji za tři 
hodiny. Bližší informace a ceny lístků i jednotlivých 
tras můžete najít na webu www.kromeriz.eu.
Kromě turistické plavby Kroměříž chystá i další 
nové a originální, ale i návštěvnicky osvědčené 
atrakce, které mají podíl na stále rostoucím zájmu 
turistů o toto hanácké město. Opět nebudou chybět 
tradiční kostýmové prohlídky, hra Hledání pokladu 
biskupa Bruna či relaxační zóna na Velkém náměs-
tí, která nabídne bohatý doprovodný program. Zažít 
v ní můžete hudební vystoupení pod širým nebem, 

hravé cvičení v kulisách malebného města, nebo si 
vypít osvěžující drink, zatímco si děti zařádí s při-
pravenými hračkami. Kroměříž je zkrátka město 
s historickým srdcem, ale mladým duchem, které 
vás vždy něčím překvapí.

kROMĚříŽ lEtOS vSáZí 
Na tUriStiCKOU PlavbU 
Cestou málo poznaných zážitků se letos 
v letní sezoně vydává město Kroměříž.

Tradiční lidové slavnosti začínají již brzkým dopo-
ledním programem v pátek 26. 7. a pokračují celo-
denním sobotním a nedělním programem, kdy v 17 
hod oficiálně končí. Základním rámcem slavností 
je pořádání „staročeského jarmarku“ s ukázkami 
tradičních i netradičních řemesel. Na rozlehlou 
náves obce, proslavenou jedinečnými památkami 
lidové architektury, se letos opět sjede více než 230 
lidových umělců a řemeslných tvůrců z Čech, Mora-

vy i Slovenska, Maďarska a Rakouska. Návštěvníci 
budou mít samozřejmě opět unikátní příležitost 
vidět předvádění původních řemeslných technik, 
zručnost a cit pro tradiční řemeslnou tvorbu a i sami 
si některé z řemesel vyzkoušet. Ke správnému jar-
marku patří i lidová zábava, a tak nebudou chybět 
vystoupení, např. kejklíři, dětmi oblíbené projížďky 
na koních, dřevěný ručně poháněný kolotoč, bude-
me si hrát tak, jak si hrály děti našich rodičů a praro-

dičů, budou se chytat kapři z kádě do ruky, nebo se 
bude soutěžit o nejlepší jihočeský koláč či buchtu.
Připraven je tradiční a zároveň výjimečně bohatý 
kulturní program různých žánrů, jako je dechovka, 
folk, folklor či country.
Akci i samotnou vesničku zapsanou na prestižní 
seznam památek UNESCO významně podporuje 
Jihočeský kraj. Přijeďte do jižních Čech připome-
nout si prastaré tradice a staré časy. Srdečné pozvá-
ní všem!
Další informace naleznete na  www.holasovice.eu

22. rOčNíK SElSKýCh SlavNOStí 
V HOLAšOVICíCH 
Nenechte si ujít poslední červencový víkend 26.–28. 7. 2019!
22. selské slavnosti pořádané jihočeskou obcí Holašovice, 
které vás zavedou do nostalgie dob dávno zapomenutých.  
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Třebíč je místem, kde 
se prolínají dva odliš-
né světy. Od majestátní 
křesťanské baziliky se 

rázem ocitnete v křivolakých uličkách židovského 
města s okouzlujícími zákoutími. Židovská čtvrť 
připomíná dlouhou a bohatou historii židovské 
obce v Třebíči. 
Areál bývalého benediktinského kláštera s bazili-
kou sv. Prokopa nabízí návštěvníkům bohaté vyžití. 
Kromě baziliky zde můžete navštívit valdštejnský 

zámek se čtyřmi expozicemi Muzea Vysočiny Tře-
bíč. V třebíčském předzámčí se nachází Interak-
tivní expozice „Cesty časem“, která nabízí poznání 
třebíčské historie a historických řemesel netra-
diční formou. V letním období návštěvníky potěší 
podzemní prostory zámecké ledovny či příjemná 
procházka zámeckou zahradou.

Přijměte naše pozvání a objevte kouzlo třebíčských 
památek UNESCO.

www.visittrebic.eu
AkCE  2019
29.–30. 6. 
Svatoprokopská pouť – areál zámku
tradiční lidová pouť

12.–14. 7. 
Oživené židovské město – židovská čtvrť
víkendový návrat do období i. republiky

29. 7.–3. 8. 
Šamajim – Zadní synagoga
Festival židovské kultury

16.–18. 8. 
Slavnosti tří kápí – Podzámecká niva
Oslava bohaté historie třebíče

Za KráSami PamátEK UNESCO
Třebíčské památky, bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť 
se hřbitovem byly na seznam uNESCO zapsány v roce 2003. 
V roce 2018 došlo k rozšíření hranic památky uNESCO o bu-
dovu zámku – bývalý benediktinský klášter. 

Pestrá minulost zde zanechala velkolepou kolek-
ci historických skvostů, která z Olomouce činí 
po Praze druhou nejvýznamnější památkovou 
rezervaci. Pyšní se několika unikáty i největším 
barokním sousoším - sloupem Nejsvětější Trojice 
– památkou zapsanou do Seznamu UNESCO.
Olomouc je dnes sídlem starobylé univerzity, 
arcibiskupství, filharmonie, mnoha muzeí, diva-
del a klubů i dějištěm zajímavých akcí a festiva-
lů, včetně tradičních květinových výstav. K rela-
xaci nabízí rozlehlé parky, zoologickou zahradu, 
moderní aquapark či bohatou síť cyklo a in-line 
stezek.
Lákadel je však v Olomouci ještě celá řada, tak 
neváhejte a přijeďte se přesvědčit!

Z pestré škály pobytových balíčků můžete vybírat 
na www.olomouctravel.cz.

TIPy Z kULTURNíHO kALENdářE

31. 5.–2. 6. | Svátky města Olomouce
svatkymesta.olomouc.eu

15. 6. | Olomoucký1/2Maraton
www.runczech.com

7.–28. 7. | Olomoucké barokní slavnosti
baroko.olomouc.eu

15.–18. 8. | Flora Olomouc
www.flora-ol.cz

5.–19. 9. | Mezinárodní varhanní festival
www.mfo.cz

19. 10. | Jak chutná podzim
tourism.olomouc.eu

OLOMOUC 
– barOKNí POKlad mOravy

Olomouc, jedno z nejkrásnějších středoevropských měst, 
perla Moravy a po staletí i její historické centrum. Barokní 
chrámy střídají okouzlující zákoutí. Na pulzující náměstí 
shlíží štíhlé věže katedrály, nádheru paláců doplňuje půvab 
uliček s kamennou dlažbou i místa plná zeleně a květů.

Informační centrum Olomouc

Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc
 +420 585 513 385, + 420 585 513 392
 infocentrum@olomouc.eu
 informacni.centrum.olomouc

www.tourism.olomouc.eu
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kVĚTEN
16. 3.–1. 12. 
Výstava Zámek – sídlo pokroku
Nejen lichtenštejnské valtice v čele technického 
pokroku– Státní zámek valtice

4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 31. 5. – vždy od 
20.00 
Valtické Podzemí – jarní večery s cimbálkou
tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turis-
tika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů 
v celkové délce přes 900 m. vína lva, cimbálová 
muzika, speciality vP. Program na webu.

11. 5. od 11.00 do 18.00 hod.
Slavnostní otevření Bylinkové zahrady
bylinková zahrada lu & tiree Chmelar, zámecký park, 
valtice. Komentované prohlídky zahrady, přednášky 
o bylinkách, ochutnávka bylinkových nápojů, živá hud-
ba, prodej sazenic léčivých rostlin a suvenýrů. vstup-
né dobrovolné.

24. 5. 
Noc kostelů 2019
valtice – farní kostel na nám. Svobody, klášterní kos-
tel na ul. Petra bezruče

čERVEN
1. 5.–31. 10. (dle otevírací doby muzea)
Historie města, vinařství a lidových tradic
městské muzeum, nám. Svobody 4, valtice

15. 6. 
Motosraz Valtice – Memoriál Jána a Alojze Vy-
chodila – areál ChÂtEaU valtiCE – vystoupení 
rockových kapel, vyjížďka krajinou v okolí Pálavy, pří-
jemné posezení s občerstvením, prohlídky podzemí 
vinných sklepů

22. 6.
S vínem pěšky i na kole
Start u Zámku valtice. Přijeďte si udělat cyklo či pěší 
výlet po krásách lednicko-valtického areálu a to vše 
s chutí skvělých moravských vín ChÂtEaU valtiCE. 
Prohlídka vinic pěšky i na kole, očima vinaře a ústy 
milovníka vína. 

22. 6. od 17.00 
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
1. koncert 13. ročníku, varhanní recitál – v jednání 
zahraniční sólista – farní kostel Nanebevzetí Panny 
marie, nám. Svobody, valtice

29.–30. 6
Slavnosti na Reistně / Reistenkirtag
Stanoviště „vyhlídka do tří zemí“ na Stezce bosou 
nohou mezi valticemi a Schrattenbergem (rakous-
ko). Slavnost přeshraničního setkání občanů a kro-
jovaných za doprovodu dechové hudby Svárovanka. 
bohatá nabídka stánků s občerstvením.

VALTICE ŽijE aKCEmi 
Město Valtice vám připravilo množství 
předprázdninových zajímavých akcí, 
stačí si jen vybrat a vyrazit. 

Na vyznavače historie a kultury čeká v Lednici celá 
řada skvostů, jako je Státní zámek, Zámecká jíz-
dárna ,,zámek ořů” s expozicemi Obnova jízdáren 
a Krajinou zahrad, romantický skleník a vyhlídka 
Minaret.
Expozice v zámeckých jízdárnách jsou pro návštěv-
níky otevřeny celoročně. Zámek a skleník otevírají 
své brány návštěvníkům od února o víkendech 
a Minaret své první návštěvníky vítá v dubnu. 
Romantiku zámeckých zahrad v zimě dotvářejí 
plavby lodí zamrzlou zámeckou krajinou. S hrníč-

kem horkého svařáku doplujete k vyhlídce Minaret 
nebo od Minaretu zpět k zámku.
Lednice není jen místo plné památek a historie. Je 
to i místo, kde můžete relaxovat a odpočívat. V roce 
2007 zde totiž byly otevřeny lázně a Lednice je nyní 
oficiálně lázeňským městečkem. 
Léto v Lednici patří hlavně kultuře, kdy se na amfi-
teátru lázeňské kolonády promítají české filmy 
v letním kině, probíhá zde festival ochotnických 
divadel a spousta dalších hudebních a kulturních 
akcí. 

Dovolte nám, vás na některé z akcí pozvat.

4. 5. od 12:00 – lázeňská kolonáda lednice
Májová slavnost

20. 7. – lázeňská kolonáda lednice
Bubenická show

srpen–září – lázeňská kolonáda lednice
Festival ochotnických divadel

červenec–srpen – lázeňská kolonáda lednice
Lednice nás baví

více info o programech:
www.lednicelazne.cz, www.lednice.cz

dO LEdNICE NEjEN v létě 
a NEjEN Za PamátKami

Lednice není nadarmo nazývána ,,Perlou Jižní Moravy”. 
Nechejte se okouzlit romantickými zákoutími jednoho 
z nejnavštěvovanějších míst zapsaných na seznam uNESCO.



Historie bez hranic 1099–2019
Oslavte s městem Telč 920 let od jeho založení v rám-
ci Historických slavností Zachariáše z Hradce a Kate-
řiny z Valdštejna aneb Od počátku k rozkvětu Telče.
V pátek 16. srpna a v sobotu 17. srpna budete svědky 
setkání tehdejších opravdových celebrit renesanční-
ho času Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
ve spojení se současností a všemi lidmi. Projděte 
s nimi telčské náměstí, které bude plné hudby, tan-
ce, dobového jarmarku a zábavy nejen pro dospělé, 
ale i pro děti.

„Budete svědky i výuky věcí telčských uvě i neuvěřitel-
ných. Tento prázdninový tyátr jest sestaven k onomu 
slavnému výročí města Telče.“ 
Telč sobě!

tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského 
fondu regionálního rozvoje.

hiStOriE bEZ hraNiC V TELčI 
Náměstí v Telči spolu se zámkem tvoří jedinečný 
historicky architektonický komplex, od roku 1992 
je zapsán na Seznam  dědictví uNESCO.

11. 5. od 11.00 hod., náměstí
Veteránská revue – výstava historické dopravní 
techniky s doprovodným programem,
www.velocipedy-telc.cz

18. 5. 10.00–17.30 hod., náměstí
folklor v máji – setkání telčských folklorních 
souborů, jejich hostů a souboru z partnerského 
města Šaľa. Po celý den řemeslný trh s předváděním 
tradičních řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje. 
www.telc.eu

• další pozvání do Telče:

18. 5.
den otevřených dveří v Univerzitním centru Telč 
100 let masarykovy univerzity brno a koncert symfonic-
kého orchestru masarykovy univerzity brno. 
www.uct.muni.cz

19. 5. 10.00 hod., náměstí
O střevíček z pohádkové Telče – mažoretková 
soutěž. www.mazoretkytelc.cz

24. 5.
Noc kostelů – od odpoledne až do půlnoci se pro 
veřejnost opět otevřou telčské kostely. Pestrý kulturní pro-
gram, www.nockostelu.cz

31. 5.–1. 6. náměstí
ZUš Open, koncerty, výstavy … – Celonárodní hap-
pening základních uměleckých škol, které představí široké 
veřejnosti svůj program, www.zustelc.cz

2. 6. 13.30 hod., náměstí
Setkání dechových hudeb a vystoupení 
mažoretek. telčská dechovka a hulíňané, www.telc.eu

7. 6. od 19.00 hod., zámecký park
Michal david Open air tour 2019 a host Sagvan tofi, 
www.michaldavid.cz

9. 6.
Pohádkový den na zámku v Telči plný zábavy nejen 
pro děti, ale i jejich rodiče. www.zamek-telc.eu, 
www.ddmtelc.cz

22. 6. 10–18.00 hod., náměstí
food cirkus Hit Rádia Vysočina – největší food 
show v historii vysočiny. doprovodný program pro celou 
rodinu.

Zámecký areál Litomyšl
20 let na Seznamu UNESCO

Litomyšlský zámek je koncipován jako
renesanční sídlo čtvercového půdo-
rysu, v němž dochází k působivému
spojení dispozice italských arkádo-
vých dvorů s českými štíty a asi 8000
psaníčky s originálními sgrafity. Říká
se, že jej Vratislav z Pernštejna vysta-
věl jako dar lásky pro svou španěl-
skou paní Marii Manrique de Lara.

Oslavy probíhají celoročně a vyvrcholí druhý víkend v září. 
Při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví
proběhne v zámeckém areálu kromě jiného velkolepá
Italská slavnost. Tak co, budete slavit spolu s námi?

lázně ducha
Litomyšl

Podrobněji na www.litomysl.cz

2�



                      25. 05. 2019 • GASTROFESTIVAL
             01.- 09. 06. 2019 • MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
             22.- 23. 06. 2019 • KRÁLOVSKÉ STŘÍBŘENÍ KUTNÉ HORY
 červenec – srpen 2019 • KUTNOHORSKÉ LÉTO
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Na Staré radnici můžete v první polovině sezóny 
navštívit výstavu věnovanou železničním motivům 
německého Neckargemündu 50.–70. let minulého 
století. Neckargemünd je partnerským městem 
Jindřichova Hradce již přes dvacet let. Stejně tak si 
můžete ve výstavním domě prohlédnout stálé expo-
zice JHMD Železnice hrou či Z dějin města a jeho 
samosprávy. 
Dům gobelínů odstartuje letošní sezónu výstavou 
výtvarného uskupení TEN TO TWELVE s názvem 
Zašitá krása, která bude poctou zakladatelce gobe-

línových dílen v Jindřichově Hradci Marii Hoppe 
Teinitzerové. Chybět nebudou ani nové workshopy 
a kurzy.
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec potěší 
návštěvníky nejen klasickými prohlídkovými okru-
hy, ale například i koncerty a divadelním a oper-
ním představením. Pro velký úspěch se na jindři-
chohradecké dominantě budou také v letošním 
roce konat představení připomínající osudy jedno-
ho z nejvýznamnějších majitelů zdejšího panství 
Viléma Slavaty.  
Zámecký mlýn nabízí stálou expozici věnovanou 
historii rybníkářství, lesnictví a voroplavby na Jin-
dřichohradecku. V přízemí budovy lze také zhléd-
nout původní systém Křižíkovy vodní elektrárny 
z roku 1887. 
Největší lidový mechanický betlém na světě, řadu 
stálých a zajímavých expozic, ale i nových výstav 
a přednášek nabídne svým návštěvníkům Muze-
um Jindřichohradecka. Těšit se mohou mimo jiné 
na výstavu s názvem Zábava, vášeň, hazard aneb 
Z historie karetní hry.
Novou expozicí nazvanou Fotokomora Karla Neuber-
ta se v letošním roce pochlubí Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií. To si pro návštěv-

níky nachystalo také několik výstav a nepřeberné 
množství lákavých workshopů nebo fotografických 
vycházek s fotoporadnou. 
Zájemcům o pohled na svět z výšky bude v sezóně 
přístupná také Rozhledna Rýdův kopec. Nachází se 
za obcí Děbolín, cca 6 km od Jindřichova Hradce. 

jINdřICHůV HRAdEC 
buDE I V NOVé TuRIsTICKé sEZóNĚ 
MĚsTEM ZážITKů

Město nad Vajgarem otevírá po zimní přestávce svou náruč 
návštěvníkům a stejně jako v předchozích letech jim nabídne 
nepřeberné množství kulturních a společenských počinů.

17. 5.   Muzejní noc 
   – ve výstavním domě Stará radnice 

a v domě Gobelínů

18. 5.   Běž na věž 
   – sportovně zábavná soutěž o nejrych-

lejšího běžce do 153 schodů městské 
vyhlídkové věže u kostela Nanebevzetí 
Panny marie

18. 5.     Přes kopec na Hradec aneb Jindři-
chohradecký pedál 

   – oficiální zahájení turistické sezóny 
v jindřichově hradci

31. 5.   Muzejní noc 
   – v muzeu fotografie a moderních obra-

zových médií

7.–8. 6.   Dny města Jindřichův Hradec 2019 
   – město na 15. poledníku při svých tra-

dičních oslavách nabídne bohatý kultur-
ní program

14.–15. 6.    Živý Hradec 
  – multižánrový hudební festival

26.  7.–4. 8.    TOP TÝDEN 
   – několikadenní maraton kulturních 

a společenských akcí. top týden uzavírá 
tradiční zábavní pouť Porcinkule.

19.–23. 8.   Do klobouku 
  – festival pouličního umění 

31. 8.     Opera na zámku 
  – Giacomo Puccini – bohéma

28. 9.   Svatováclavské slavnosti 
   – příjemné posezení s koštem vín různých 

vinařů a další občerstvení

• TOP letní akce v jindřichově Hradci
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Informační středisko město jindřichův Hradec

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

www.infocentrum.jh.cz
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MARTINŮ
OBRáZKy KRESLÍCÍ
1.–31. 8. 
Jde o unikátní doklad jiné 
než kompoziční tvůrčí 
činnosti skladatele. Kres-
by vznikaly jako určitá 
forma relaxace autora, 
zachycoval nejčastěji sebe 
v různých situacích, vždy 
s nadhledem i dávkou se-
beironie. 

žIVOT NA VěžI
13.–14. 7., 10.–11. 8. 
Kostýmové prohlídky rod-
né světničky světoznámého hudebního skladatele 
Bohuslava Martinů. Po vystoupání až do výšky 36 m, 
vám bude odměnou netradiční oživená prohlídka.

SVÍTáNÍ NA VěžI 

se snídaní
13. 7. a 17. 8. 
Z výšky 36m zažijete, jak 
se město pod vámi pro-
bouzí do svého každoden-
ního spěchu. Tak nevá-
hejte a nařiďte si budík 
a vzhůru do výšek. Těšit 
se můžete i na lahodnou 
snídani s čajem a kávou.

Polička zve na tyto 
výstavy:
LICHOžROuTKA 
GALINA MIKLÍNOVá  
27. 4.–1. 9. 
Tato ilustrátorka dopro-
vodila svými kresbami 
například Kanafás-
ka, Lichožrouty, české 
vydání Harryho Pottera 
a mnoho dalších knih. 

Víte, kdo je Vombat Jirka? A že tento tvor žije v jižní 
Austrálii?  
Hravou formou poznáte knihy, které ve svém ateliéru 
vytvořila tato sympatická autorka, na kterou se spo-
lečně můžeme těšit na vernisáži. Ta se koná v sobotu 
27. 4. 2019 v 14.00 hod. v prostorách radnice. 

FENOMéN IGRáČEK 
A RŮZNá POVOLáNÍ DŘÍVE I NyNÍ
11. 5.–25. 8. 
Výstava o minulosti i dnešku známé české figurky 
a o různých profesích představených skrze histo-
rické hračky.  Současnou tvorbu budou zastupovat 
také nové herní řady, např. auta MultiGO. Chybět 
nebudou ani ostatní výrobky od českého výrobce 
společenských her a hraček firmy EFKO. Výstava 
vzniká ve spolupráci s firmou EFKO-karton s.r.o., 
Inspirací Zlín z. s. a soukromým Muzeum hraček 
z Rychnova nad Kněžnou.

PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
14. 5.–27. 7. 
Járu Cimrmana zná svět už padesát let, a přestože 
se nedočkal vůbec žádného uznání, díky pečlivé 
práci cimrmanologů víme, že to byl největší český 
génius. K šíření Cimrmanova duchovního odkazu 
velmi rádo přispěje i poličské muzeum.  

www.cbmpolicka.cz

S CimrmaNEm, iGráčKEm 
i liChOŽrOUty V POLIčCE

2019 a 2020 jsou roky, kdy si připomínáme dvě významná 
výročí poličského rodáka Bohuslava Martinů – 60 let od jeho 
úmrtí v tomto roce a 130 let od narození v roce příštím.
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Po více než osmi letech intenzivní práce je nadná-
rodní sériová nominace 11 nejvýznamnějších ev-
ropských lázeňských měst dovedena k nominaci 
UNESCO. Během celé doby přípravy nominační 
dokumentace, na které se podílely desítky exper-
tů ze sedmi zemí, bylo třeba sladit přístup všech 
11 měst, vypořádat se s různou legislativou. Na 
centrálu UNESCO předávaná nominace The Great 
Spas of Europe je příkladem mezinárodní spolu-
práce a intenzivní komunikace vedoucí ke společ-
nému cíli. Tímto cílem je zápis na Seznam světové-
ho dědictví UNESCO, který bude určitě pozitivním 
přínosem pro všechna nominovaná města.
Slavné lázně Evropy/ The Great Spas of Europe 
jsou jedinečným dokladem fenoménu evropského 
lázeňství, kterému se dařilo zvláště od 18. století 
do třicátých let 20. století. Mělo v zemích specifi c-
kou funkci pro zdraví, společenský život, lišilo se 
architekturou, využitím zeleně. Slavné lázně Ev-
ropy měly také velký význam pro lékařské využití 
minerální vody. Podle představitelů českých lázeň-
ských měst jde o zlomový okamžik. Po mnoha le-
tech náročné práce se podařilo významná lázeňská 
města Evropy zkoordinovat tak, že mohou ofi ciálně 

podat svou společnou nominaci. Tím končí jedna 
etapa celého procesu zápisu a začíná další. Je po-
třeba celý projekt UNESCO dobře představit obča-
nům, podnikatelům i veřejnosti. Je potřeba sladit 

zájmy a potřeby občanů města, lázeňských hostů 
a návštěvníků. UNESCO může být pro město ob-
rovským potenciálem, a proto je potřeba se dobře 
připravit.
Projekt vyzdvihuje význam a vynikající hodnoty 
lázeňské kultury a architektury jakožto specifi c-
kého evropského fenoménu a je do něj zapojeno 
celkem 11 výjimečných lázeňských měst: Baden 
u Vídně (Rakousko), Spa (Belgie), Františkovy Láz-
ně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně (Česká republi-
ka), Vichy (Francie), Bad Ems, Baden-Baden, Bad 
Kissingen (Německo), Montecatini Terme (Itálie) a 
City of Bath (Velká Británie).  
Města momentálně čeká dopracování takzvaných 
management plánů a jejich předložení. To by mělo 
být hotové do dubna,“ sdělil starosta Františko-
vých Lázní Jan Kuchař. Pravděpodobně na podzim 
se pak do jednotlivých měst vydají experti, kteří 
srovnají dodané materiály s reálným stavem. Pa-
ralelně s tím budou žádost posuzovat i anonymní 
experti z celého světa. Na základě hodnotící mise 
a posudku těchto expertů si pak může komise 
vyžádat ještě doplňující informace a od listopadu 
budou následovat slyšení měst.  O vlastním zápi-
su se bude na přelomu června a července příští-
ho roku hlasovat na zasedání Výboru světového 
dědictví UNESCO. V ideálním případě tak Slavné 
lázně Evropy/The Great Spas of.

LÁZEŇSKÁ MĚSTA 
JSOU JIŽ NA PRAHU UNESCO
EVROPSKÁ LÁZEŇSKÁ MĚSTA PŘEKONALA 
PŘELOMOVÝ OKAMŽIK
22. ledna 2019 došlo v Paříži ke slavnostnímu podepsání ho-
tové nominační dokumentace. Zúčastnilo se všech 11 měst 
z nominace a také velvyslanci všech sedmi států. Od tohoto 
data je již proces v rukou členů hodnotící komise. Pro města 
tím však jejich práce zdaleka nekončí.

Mariánské Lázně

Františkovy Lázně

Karlovy Vary
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Jihočeské město Třeboň zná snad každý z nás, je 
pověstné nejen svými lázněmi, ale také množstvím 
výborných restaurací a cukráren, kolem kterých 
již od jara najdete nepřeberné množství kol. Ano, 
Třeboň stojí víceméně na rovince, kolem blízkého 
rybníka Rožmberk vede velmi příjemná a nenároč-
ná cyklostezka. Pokochat se můžete nejen odlesky 
vodní hladiny,  ale i množstvím chráněných rostlin 
a živočichů. Kromě této oblíbené trasy můžete objet 
i bližší okolí. Značených cyklotras tu najde hodně. 

My bychom doporučili například:  Po stopách husi-
tů- 50 km, Barokní perly Třeboňska – 57 km, nebo 
naučnou stezku okolo Třeboně -39 km. 

dO MĚSTA TřEBONĚ 
ZA ZDRAVÍM, KulTuROu I sPORTEM
už první květnový den vám v Třeboni nalije chuť do života.

Turistické informační centrum města Třeboně 

Masarykovo nám. 1, 379 01 Třeboň
 +420 384 721 169, +420 724 064 504 
 tic@itrebon.cz 

www.facebook.com/itrebon.cz
www.itrebon.cz
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květen:
1. 5.   One woman show Haliny Pawlowské 

– chuť do života (la) 

7.–12. 5.  Anifilm – mezinárodní festival animovaných 
filmů (www.anifilm.cz) 

11. 5.   Trh Design mini market  Jarní budíček 
s Mildou Dubulíkem, férová snídaně 
– akce pro děti 

18. 5.   Třeboňská šlapka – zahájení cyklistické 
sezóny na třeboňsku 

19. 5.   Madame Rubinstein – hraje Filmová 
a divadelní agentura 

24. 5.   Noc kostelů v Třeboni Malina Brothers 
– koncert 

25. 5.   Otevírání lázeňské sezóny – slavnost 
slatinných lázní třeboň s trhem 

31. 5.–1. 6.   ZUŠ open – celonárodní happening ZUŠ

• dOPORUčENÉ AkCE

Bližší informace o uvedených akcích najdete na 
www.itrebon.cz. Změna údajů vyhrazena. 

červen:  
1. 6.  Dračí  svět 2019 – závody dračích lodí 

(rybník Svět)

5. 6.   Recitál I. Budweiserové a J. Racka  

7. 6.  Muzejní noc v Třeboni

8. 6.  Mladí hrají jazz – koncerty s trhem vítání 
léta s mildou dubulíkem – tvořivá dílna pro 
děti 

12. 6.  Concertino Praga – koncert 

21. 6.   Perfect Days – třeboňský divadelní festi-
val 

22. 6.   Zažít Třeboň jinak – sousedská slavnost

26 .6.–1. 7.   Okolo Třeboně multuižánrový hudební 
festival (www.okolotrebone.cz)
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Krovy v Chebu jsou považovány za fenomén -  tvoří 
nejvýznamnější soubor těchto jedinečných histo-
rických dřevěných konstrukcí datovaný od středo-
věku do poloviny 20. století na území ČR, a co je 
zcela unikátní, je možnost krovy navštívit.

Za existenci památky s vysokou historickou hod-
notou město vděčí nejen bohatství místních kupců, 
kteří od 14. století stavěli velké domy z kvalitního 
dřeva, jejichž přestavby již nebyly v dalších stole-
tích nutné, navíc stavěli s vynikajícími tesaři a stře-

chy pokrývali pálenou krytinou, která zabránila 
šíření devastujících požárů. 
Díky projektu Nadačního fondu Historický Cheb, 
který krovy chrání, prezentuje a zpřístupňuje veřej-
nosti, vám návštěvu krovů nabízíme jako unikátní 
turistický cíl vašeho výletu do Chebu.
Rezervovat si prohlídku můžete na webových 
stránkách nadačního fondu www.historickycheb.cz 
nebo na stránkách Turistického infocentra 
www.tic.cheb.cz

Kdy do Chebu na výlet? 
Přijeďte kdykoliv, jste vítáni. Jarní Cheb vám na-
bídne bohaté kulturní i turistické možnosti, nebo 
se nechte pozvat na některou ze stěžejních akcí.

POD STŘECHAMI 
CHEBSKÝCH DOMŮ
Tak se jmenuje prohlídková trasa po půdách 
městských domů na chebském náměstí, která 
vám představí vzácné historické krovy v celé 
jejich kráse a monumentálnosti. Jedná se 

o technické památky vysoké historické hodnoty. Krovy, zkon-
struované v různých staletích, jsou dokladem jedinečné řeme-
slné zručnosti a geometrické představivosti našich předků.

Turistické infocentrum Cheb

 +420 354 440 302
 infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz
www.historickycheb.cz
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13.–15. 6. Chebské dvorky
30.–31. 8.  Valdštejnské slavnosti
2.–7. 9. Tesařská dílna
3. 10.–6. 10. Divadlo jednoho herce
11.–12. 10. Jazz Jam

PROGRAM • AKCE

TIM_kveten_cerven_2019_NB.indd   31 18.04.2019   14:34:35



Zlato a stříbro propůjčily městu bohatství a slávu 
a určily i charakter osídlení města, ještěrka se sta-
la dokonce součástí městského erbu. Už v první 
polovině 13. století panovník Bela IV. udělil Banské 
Štiavnici městská práva a výsady. Již v této době 
se město tvarovalo jako komplex městského sídla 
v symbióze s přírodou Dnešní podoba města je 
výsledkem dlouhodobé proměny původní krajiny 
na svébytnou kulturně-technickou, která je tak 
jedinečná, že se v roce 1993 dostala na Seznam 
světového dědictví UNESCO. 
Architektonické skvosty Štiavnice se rodily v stře-
dověku, rozrostly v renesanci a rozkvetly v baroku. 
I když klasicismus se svojí výraznou tváří průčelí 
některých domů přeměnil, mnoho domů - zejmé-
na ty na hlavní třídě a  nejvzácnější na Náměstí sv. 
Trojice, si zachovaly svojí původní podobu. V his-
torické zástavbě se odráží jak období hospodářské-
ho růstu, tak i úpadku, obavy před nájezdy Turků 
i přelévání obyvatelstva. Stopy architektonických 
slohů minulosti vystupují z vnitřků palácových 

domů do jejich průčelí. Náměstí a ulice rozprostře-
né ve svažitém terénu a poddolované křižovatkami 
štol lemují palácové domy bohatých těžařů. 
Vysoké hráze, hluboká jezera se strážnými domky 
a zařízeními na regulaci vodní hladiny daly štiav-
nickému regiónu zvláštní půvab. Nádherný pohled 
na blankytné i zelené vodní plochy, lesy, které se 
v jezerech odráží. Obyvatelé Štiavnice mají k vod-
ním nádržím důvěrný vztah, vědí, ke kterému se 
v různou roční dobu vydat, kde plavat, chytat ryby, 
kde bruslit. 
Takovému půvabnému městu těžko odolávají 
i básníci i mistři palety. Štiavnica svojí kultivova-
nou zábavou přímo láká prožít zde jak velkolepé  
tak i komornější akce, které v kulisách starobylé-
ho náměstí i uvnitř historických budov mají svůj 
nezaměnitelný styl.. Na své cestě za kouzlem Štiav-
nice si nezapomeňte svůj smysl pro humor a chuť 
na znamenité kulturní zážitky. V tomto roce je totiž 
Štiavnice městem kultury 2019, takže program je 
obzvláště bohatý.  

Návštěvy našeho Stříbrného města určitě nebudete 
litovat! 

VÍTEjTE VE sTřÍbRNéM MĚsTĚ 
BáNSkÉ šTIAVNICI
Celé generace si předávaly pověst o vzniku města...
o tom, jak na kopcích pastýř ovcí natrefil na ještěrky, 
co se blýskaly zlatým a stříbrným prachem. 

Informační  centrum mesta Banská štiavnica 

Nám. sv. Trojice 6, 969 01 banská štiavnica
 +421 45 694 96 53
 ic@banskastiavnica.sk 

www.banskastiavnica.travel
www.banskastiavnica.sk 
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1. Spišský hrad (1993), Spišská Kapitula, kostel s. 
Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotickými fres-
kami ze 13. století. Spišský hrad patří mezi největší 
hrady v Evropě, je tvořen renesančními i gotickými 
budovami. Nachází se v něm expozice zbraní.
V roce 2009 byla ke Spišskému hradu přiřazena 
i Levoča, středověké královské město, resp. jeho 
historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se vzác-
ným gotickým dřevěným křídlovým oltářem Mistra 
Pavla.

2. Vlkolínec (1993) je vesnice, se 45 dřevěnými tra-
dičními budovami, v které dodnes žijí lidé. Jedná se 
o příklad zachované lidové architektury v národním 
parku Velká Fatra, nedaleko od města Ružomberok.
 
3. Banská Štiavnica (1993) – viz úvod

4. Město Bardejov (2000) se nachází na severový-
chodě Slovenska a na seznam UNESCO je zapsána 
jeho historická část s kostelem sv. Egídia, městskou 
radnicí, židovským suburbiem a měšťanskými 
domy, které jsou umístněné na čtvercovém náměstí. 

Jedná se o původní opevněné středověké město, kte-
ré je vystavěné v renesančním a barokovém slohu.

5. Dřevěné kostelíky (2008). Celkem osm vzác-
ných dřevěných kostelíků patří pod ochranu UNE-
SCO: římsko-katolické kostelíky v Hervartově a Tvr-
došíně, evangelické artikulární chrámy v Kežmarku, 
Leštinách a Hronseku, kostelíky východního obřadu 
v Bodružalu, Ladomírové a Ruské Bystré. 

6. Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slo-
venského ráje (1995, 2000) Krasová krajina na 
území jihovýchodního Slovenska ukrývá nádherný 
podzemní svět, patří sem jeskyně Domica, unikátní 
Ochtínska aragonitová jeskyně, Gombasecká, Dob-
šinská ledová jeskyně a mnohé další.

7. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat 
a jiných regionů Evropy 
Patří sem především 
chráněné lokality Stužica, 
Rožek a Havešová v národ-
ním parku Poloniny a pra-
les na Vihorlatu.

slOVENsKé DĚDICTVÍ UNESCO
V současné době má Slovensko 7 zápisů do seznamu památek 
unesco. 
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Po druhé světové válce budova chátrala a v 70. 
letech prošla celkovou rekonstrukcí. Pro turisty je 
zámek přístupný od r. 2014. V přízemí zámku je 
instalována stálá expozice, která se věnuje historii 
města Tachova a také historii samotného hradu 
a poté zámku. V prvním patře se nachází zámecký 
okruh připomínající život 3 generací tachovských 
Windischgrätzů.
Návštěvníci projdou zámeckou kaplí, žlutým saló-
nem, dvěma menšími místnostmi, které se nachá-
zejí vedle nejreprezentativnější místnosti zámku, 
tzv. obřadní místnosti – dříve přijímací salon. Tato 

místnost vyniká překrásnými empírovými štukatu-
rami. Dále pak zámecký okruh pokračuje knihov-
nou/pracovnou, loveckou chodbou a zámeckou 
jídelnou. Do zámeckého okruhu se podařilo navrá-
tit a vystavit celou řadu původního vybavení – expo-
nátů, které se zde v minulosti skutečně nacházely 
a patřily knížecímu rodu Windischgrätzů. 
V dalších dvou patrech se po celý rok konají krát-
kodobé výstavy. 

Zámek je přístupný celoročně, 
vždy od středy do neděle 10–17 hod. 

ZA POuTAVOu HIsTORIÍ 
TACHOVSkÉHO HRAdU I ZáMkU 

Zámek v Tachově stojí na místě bývalého středověkého 
královského hradu. Dnešní klasicistní podobu získal na 
přelomu 18. a 19. století a více než 150 let sloužil jako 
hlavní rodové sídlo knížecího rodu Windischgrätzů.

Tachovský zámek

Rokycanova 1, 347 01 TACHOV
 +420373 700 893
 info@tachovskyzamek.cz

www.tachovskyzamek.cz
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VÝSTAVA do 2. 6. 
Mozaika – mozaikové obrazy zpěvačky ireny budweiserové 

červen–září 
Plyšoví medvědi – výstava hraček 

PROGRAM • AkCE
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Zámecký interiér – jídelna

Podyjí, Česká Kanada, Waldviertel, Thayaland – to 
jsou unikátní turistické oblasti, do kterých to je 
z Dačic, co by kamenem dohodil. Kromě tradič-
ních značených tras vám na infocentru doporučí-
me další okruhy a stezky, které spojují to nejlepší, 
co zdejší region nabízí. Ať už si vyberete jakýkoliv 
směr, délku či náročnost, čeká vás cesta krásnou 
přírodou, poznávání místních pamětihodností 
a poutních míst, výlety do rakouského příhraničí 
a koupání v přírodních rybnících i na městském 
koupališti. 

Kultura šlechtí ducha a v Dačicích jsme si toho 
dobře vědomi. Hudebně divadelní festival, slavnos-
ti orchestrů, koncerty, divadla, historické veselice, 
řemeslná sympozia, tradiční jarmarky, kino, bese-
dy …. To všechno tvoří žánrově bohatou celoroční 
nabídku. Z té letní vás zveme zejména na: 

POZVáNKA NA POHODOVOu 
DOVOlENOu V dAčICíCH

Léto se blíží a čas výletů a dovolených je za dveřmi. Pokud se 
rádi procházíte přírodou, navštěvujete historické památky nebo 
jezdíte na kole, pak jsou pro vás Dačice ta správná volba.  

25.–26. 5.
Fest Band Dačice – slavnosti orchestrů

22. 6.
Letňák – velkolepé zahájení letní sezóny

4.–14. 7.
Dačická kostka – hudebně divadelní festival na zámeckém 
nádvoří

26.–27. 7. 
Rockfest Dačice  

10. 8. 
Prázdninové hraní Pod Lipkami a oslava 15 let 
Leteckého muzea Viléma Götha 

12.–17. 8. 
Dačická řežba – řezbářské sympozium

PROGRAM • AkCE

Infocentrum dačice

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

www.dacice.cz 
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KVĚTEN–ČERVEN 2019

TáBOR, PulZujÍCÍ sRDCE 
TuRIsTICKé OblAsTI 
TOulAVA
Tábor kromě řady kulturních programů vycházejících z his-
torických tradic a přibližující středověk nabízí i mnoho dal-
ších kulturních zážitků pro všechny generace, zároveň nabízí 
všem svým návštěvníkům nevšední zážitek, ať už vyhledáva-
jí památky, přírodní zajímavosti, cyklistiku, adrenalin nebo 
jiné zážitky. Čím zahájíme turistickou sezónu 2019?

9. 5.–9. 6. 
kominická výstava – výstava Kominického cechu 
v táboře v Galerii 140

18. 5. 
Loutkohrátky aneb cesty Matěje kopeckého – 
druhý ročník toho nejlepšího z českého loutkového divadla 
nabídne loutkoherecké inscenace a zajímavý doprovodný 
program pod širým nebem

18. 5.
Táborské trasy 54. ročníku Pochodu Praha – 
Prčice – původním záměrem, z něhož se po letech vyklu-
bal nejmasovější dálkový pochod s nejdelší nepřerušenou 
tradicí, bylo pěšky překonat vzdálenost 100 tisíc loktů 
českých

24. 5. 
Noc kostelů – nabízí možnost v noční atmosféře navštívit 
nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, ra-
jské dvory, krypty, věže, kůry aj.

30. 5. 
Cyklus šansonových večerů: renata drössler – více 
než 20 let ztvárňuje postavu marlene dietrich v divadelní 
hře Edith a marlene a má za sebou takřka 1000 vlastních 
koncertů a vystoupení, je to pravá šansonová diva

31. 5. 
Muzejní noc – muzea, galerie nabídnou nočním 
návštěvníkům prohlídky stálých expozic a výstav a také 
řadu doprovodných i kulturních programů

16. 6.
dračí lodě – přes 2 tisíce let stará tradice pádlování na 
dračích lodích pochází ze starověké číny. Neobvyklá, atrak-
tivní a oblíbená zábava na lodích, jejichž název je odvozený 
od boha vod draka, pro celou rodinu.

19. 6.–22. 9.
fimfárum – výstava pro milovníky animovaného filmu 
Fimfárum v Galerii U radnice. Expozice bude obsahovat 
trojrozměrné scény z jednotlivých pohádek celovečerního 
filmu a kromě loutek, rekvizit a dekorací budou k vidění 
také originální scénické návrhy, ilustrace, fotografie. část 
výstavy bude věnovaná herecké legendě janu Werichovi.

PROGRAM • AkCE
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www.visittabor.eu
www.toulava.cz



magazintim.cz

TIM V REgIONECH 3�

Nádherná divoká příroda Broumovské vrchoviny, 
klikaté úboční a hřebenové cesty s úchvatnými dale-
kými výhledy, technicky náročné kamenité sjezdy 
mezi pískovcovými skalami, poznávací trasy kolem 
historických barokních, vojenských anebo přírod-
ních památek, či originální občerstvovací zastávky, 
to je to, co z běžné vyjížďky na kole vytvoří skutečný 
cyklistický zážitek. Bike resort Broumovsko nedává 
na odiv vysoká čísla kilometráže cyklistických tras, 
ale už jen zběžný pohled do turistické mapy vás ujis-
tí, že především s horským kolem se na Broumov-
sku rozhodně nudit nebudete. Hustá síť značených 
cyklotras a turistických cest nabízí bohaté kombina-
ce při plánování cyklistických výletů jak pro rodinné 
poježdění s dětmi, tak pro náročné sportovní a adre-
nalinové bajkery. A právě pro tuto skupinu jsou 
nevšedně členité terény Broumovského výběžku tou 
pravou výzvou. Možná také proto je zdejší tradiční 
zářijový, a mezi znalými výkonovými sportovci již 
vyhlášený cyklistický závod Rallye Sudety pravdě-
podobně nejnáročnějším maratonem horských kol 
u nás. Jak se zmiňuje organizátor akce na svých 
webových stránkách redpointteam.cz, start a cíl 113 
km dlouhého závodu se součtem převýšení větším 
než 3500 metrů je v Teplicích nad Metují a jeho 
trať vede kolem Teplických a Adršpašských skal, 
Broumovskými stěnami a přes stolové hory Bor 
a Ostaš. Trať závodu je po dohodě s KČT a Správou 
CHKO Broumovsko celoročně značena světlemod-
rým trojúhelníkem ve žlutém čtverci, a je náročná 
nejen svou délkou a převýšením, ale i technickou 
obtížností, a to zvláště ve sjezdech. Díky trvalému 
značení si, třeba jen některé úseky trasy náročného 
závodu, může kdykoli na vlastní kůži vyzkoušet kte-
rýkoli nadšený cyklistický návštěvník regionu Brou-
movsko. Přírodovědně zaměření cyklisté mohou 
současně skloubit dobrodružně naplánované výlety 

na horských kolech s poznáváním desítek geologic-
kých zajímavostí Národního geoparku Broumovsko, 
rozkládajícím se na celém území Broumovského 
výběžku a zasahujícím až na Žacléřsko. Potu i adre-
nalinu v pedálech si naplno užijete jak v členitých 
prudkých hřebenech vulkanických Javořích hor 
v severní části regionu, tak mezi skalami pískov-
cových kuest Polické pánve v jeho centrální části, 
nebo na táhlém vysokém hřbetu tajemných Jestře-
bích hor na jihozápadě. Zde, na hraně pískovcového 

útesu Kozích kamenů, si také můžete dosyta užít 
technických sjezdů a značených jednosměrných 
tras vyhlášených Trutnov Trails se všemi kategori-
emi obtížnosti. Možnosti jsou tedy opravdu široké 
a záleží jen na Vás, jaký den v sedle, opřeni do pedá-
lů, chcete zrovna prožít. Z regionu a Bike resortu 
Broumovsko budete stoprocentně nadšeni. Těšíme 
se na Vás!

www.bikeresort.broumovsko.cz, 
www.geopark.broumovsko.cz, 
www.broumovsko.cz

BIkE RESORT BROUMOVSkO
 – ADRENAlIN V sEDlE
Broumovsko sice ještě nepatří k nejznámějším cyklistickým 
oblastem v Čechách, ale svojí bohatou nabídkou cest a neo-
byčejně zajímavých terénů už dnes uspokojí opravdu všechny 
kategorie milovníků tohoto populárního sportovního vyžití. 

Barevná kodifikace

Barevná kodifikace
Barevná kodifikace
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Známá silueta Černé věže a barokního jezuitského 
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a Sv. 
Ignáce na náměstí nenechá nikoho na pochybách, 
že je v Klatovech. Ve městě, kde se již 200 let pěstují 
světoznámé klatovské karafiáty, které právě počát-
kem července rozkvétají v zahradě naproti zdejšímu 
muzeu. Přímo v areálu zahrady muzea se nachází 
ojedinělý Pavilon skla, kde si můžete prohlédnout 
unikátní expozici šumavského skla bývalé firmy 
Löetz z Klášterského mlýna v Rejštejně, skla vyro-
beného na přelomu 19. a 20. století. Klatovy se ale 
nepyšní jen svou historií. Po celý rok zde probíhá 
řada kulturních a společenských akcí. Jednou nej-
více navštěvovanou akcí se stalo Zahájení turistické 
sezony, která jako každý rok probíhá na klatovském 
náměstí, a opět je spojená s turistickým pochodem 
Májové toulky. Termín spadá na sobotu 11. 5. od 9:30 
s bohatým kulturním programem. Těšit se můžete 

např. na hudební skupinu PEPETO, country písně 
zazní od klatovské skupiny Pilouni, dále vystoupí 
mažoretky Modern, taneční skupina Diamonds 
Dance group, Freelance people parkour, biketrial 
show, taneční skupina Krok a další.  Od 18:00 zazpí-
vá rocková zpěvačka Marta Jandová. 

KulTuRNÍ jARO V kLATOVECH
Nejen bohaté architektonické dědictví Klatov, ale 
i rozmanité kulturní akce lákají návštěvníky do 
královského města v podhůří Šumavy, založeného 
v roce 1260 Přemyslem Otakarem II. Příchozím 
Klatovy nabízí pestrý koktejl zážitků, začít můžeme 
od vzácných historických památek z časů gotick-

ých, renesančních a zejména barokních, jako jsou pros-
lulé klatovské katakomby nebo barokní lékárna u Bílého 
jednorožce. 14. 5.  v 17:00 

Mezinárodní den rodiny – koncert Ústřední hudba ačr 

16. 5. od 19:00 arciděkanský kostel
20. ročník Festivalu komorní hudby „Legendy 
barokní hudby“

8. 6. 
AVON POCHOD – koncert zpěváka davida deyla

13. 6.  od 19:00 katakomby
20. ročník Festivalu komorní hudby “Brahmsův 
hudební salon”-”Hudební salon ve Vídni II”

21. 6. od 18:00 
Barokní svatojánská noc 

26. 6.  od 10:00 – klatovské náměstí od 10:00 
Táhneme za jeden provaz,  poznej svět handicapo-
vaných

28. 6.–14. 7.  kostel sv. vavřince
výstava Společné cesty

jARO • PROGRAM • AkCE

Území je součástí památkové zóny města a spolu 
s minoritskými zahradami vytváří prstenec zeleně 
podél vnější severní a východní části hradebního 
systému.  Potok je přemostěn novou Svatováclav-

skou lávkou, která spojuje východní předměstí 
s centrem města. Před zaústění do řeky Mže potok  
ve skalní soutěsce vytváří drobnou kaskádu vodo-
pádů.

MĚsTsKý PARK VE STříBřE
Historické jádro města Stříbra má i zajímavé okolí. Patří 
k němu městský park, založený v roce 1844, který se rozkládá 
na ploše 14 ha v údolí Těchlovického potoka. 

TIM V REgIONECH3�



magazintim.cz

Ve skanzenu můžete navštívit dvě prohlídkové tra-
sy po areálu včetně expozice věnované hornictví 

a industriálního hřiště pro nejmenší, dále výstavu 
Věžové vodojemy nebo 18. 5. Muzejní noc. 

V kladenském muzeu si do 30. 6. přiblížíte vývoj 
Kladna ve stále expozici, můžete zkoumat interak-
tivní výstavy Supermarket Svět a Člověk škodí, člo-
věk pomáhá a o víkendech od června do září vyrazit 
na komentovanou prohlídku hradiště Budeč. 

HORNICkÝ SkANZEN 
MAyRAU VE VINAřICÍCH
…je jedna z nejzachovalejších památek hornictví na Kladen-
sku. Přijďte si prohlédnout areál dolu, ve kterém fárali horní-
ci černé uhlí více než 120 let. Cestou navštivte Sládečkovo 
vlastivědné muzeum v Kladně.   

Hornický skanzen Mayrau

Vinařice u Kladna, 
 +420 312 273 067

http://mayrau.omk.cz
www.omk.cz
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Otevírací doba: denně 9-17 hod.

Poprvé svou tvorbu představují v historických 
prostorách Pivovarského muzea v Plzni na spo-
lečné autorské výstavě Specific Place. Pozoru-
hodná expozice je volně přístupná od 6. března 
do 26. května, denně od 10:00 do 17:00.
Výstava Specific Place nabízí reprezentativní prů-
řez tvorbou manželů Kocourkových za posledních 
20 let, včetně novinek prezentovaných začátkem 
roku na úspěšné výstavě HUHUKOKO v Pasově. 

Část fotografií vznikla speciálně pro Pivovarské 
muzeum – v hledáčku byl areál pivovaru Plzeň-
ský Prazdroj. 
Ve vystavených dílech jsou patrná společná 
východiska tvorby Anny a Karla Kocourkových. 
Průsečíkem kolekce velkoformátových fotogra-
fických obrazů je městská poetika. Prostory jako 
nádraží, silnice, výkladní skříň nebo schodiště 
odkazují na novou věcnost. 
První výstavu s názvem Fotografické obrazy uspo-
řádali manželé Kocourkovi v Plzni v roce 1971. 
Od 90. let pravidelně vystavují doma i v zahraničí 
a realizují mezinárodní umělecké projekty. Karel 
Kocourek v roce 1990 otevřel vlastní fotografický 
ateliér pro umění a reklamu, kromě profesionál-
ních reklamních fotografií se věnoval i volné tvor-
bě většinou v cyklických řadách s tematickým 
zaměřením na vztah člověka a přírody. Fotogra-
fickou tvorbu Anny Kocourkové  charakterizuje 
citlivost obrazového typu.  

VÝSTAVA fOTOGRAfIí MANŽELů 
kOCOURkOVÝCH 
V PIVOVARsKéM MuZEu V PlZNI
Anna Kocourková a Karel Kocourek patří již bezmála 50 let 
k nejvýraznějším plzeňským fotografům, kterým se podařilo 
prosadit v evropském kontextu.

Plzeňský Prazdroj, a.s.

u Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
www.prazdrojvisit.czK
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Plzeň – TURISMUS, p.o.

Náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň
www.visitplzen.eu
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BEROuN
6. 5.–29. 9. 
Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech
Aktuální výstava na krásných polodrahokamech 
dokazuje, že příroda je mocná čarodějka, která 
dokáže vytvářet nefalšovaná umělecká díla. 

Programy pro skupiny na objednání
•Krok za krokem Berounem 
Prohlídka města pro malé i velké, při které vyslech-
nete několik berounských pověstí a dozvíte se vše 
o založení města a o zajímavých budovách v centru 
Berouna. 

•Pravěký detektiv 
Program probíhá v unikátní venkovní expozici Geo-
park Barrandien. Účastníci pomocí jednoduchých 
návodných otázek a hádanek ze strany geologa zjis-
tí, co vše můžeme vypátrat z kamenů a sami tak 
objeví pestrou geologickou minulost Země. 
Oba programy jsou vhodné pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ 
a lze je uzpůsobit podle věku zúčastněných. Pouze 
na objednání, cena 30 Kč/dítě.

Doporučujeme z letní nabídky
• Den s paleontologem – poznejte práci muzejního 

paleontologa a nechte se provést světem zkame-
nělých rostlin a živočichů. – 16. 7. a 20. 8. 

• Komentovaná prohlídka – výstava Acháty a kře-
meny s muzejním geologem – 13. 7., 3. 8., 31. 8. 

• Den s geologem – geopark hravě pod vedením 
muzejního geologa – 24. 8.

• Den s geologem v muzeu, jeskyních a na nale-
zišti zkamenělin – 12. 7. a 6. 8.

• Bubnování v geoparku – výuka hry na bubny, 
zvonce, chrastítka a bedýnky pod širým nebem pro 
nadšené zájemce i naprosté laiky – 11. 7. a 29. 8. 

• Hrátky za muzejními vrátky – hravý a tvořivý 
program pro děti všeho věku v krásném prostředí 
geoparku  – 2. a 30. 7., 8. a 17. 8. 

Horní brána –  nepřehlédnutelná dominanta měs-
ta nabízí krásný výhled na historické centrum 
Berouna. 
otevřeno středy 9.00 – 13.00,
soboty 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 h.
Změna programu vyhrazena, aktuální program 
naleznete na muzeum–beroun.cz

Otevírací doba: Jenštejnský a Salátovský dům,
Geopark Barrandien, Husovo náměstí 87, Beroun
út–so 9– 12.00, 12.45–17.00
ne a svátky 10–12.00, 12.45–17.00

žEBRáK 
Sezóna 2019 v novém!
Nově revitalizovaná pobočka MČK, Městské muze-
um v Žebráku, nabízí v sezóně 2019 výstavu Hrač-
ky našich rodičů aneb kdo si hraje, nezlobí. Před-
stavuje panenky, domečky pro panenky a autíčka 
z poloviny 20. století, se kterými si hráli již naši 
(pra)rodiče. K dispozici je i hrací koutek.
Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák 
Otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích 9.00 
– 12.00, 12.45 – 17.00, ostatní dny po domluvě.

HOŘOVICE 
Už jste si někdy zkoušeli zahrát na bicí soustavu 
ze smaltovaného nádobí? V pobočce Muzea České-
ho krasu v Hořovicích je to možné. Především však 
uvidíte umělecké litinové výrobky z místních slévá-
ren či artefakty cvočkařského řemesla, typického 
pro tento region a moderní expozici z r. 2017 Za 
historií brdského lesa. 
Muzeum Hořovicka, 
Vrbnovská 27, Starý zámek Hořovice 
květen, říjen: so, ne, svátky 9–12:00 a 12:30– 17:00
červen–září: denně kromě pondělí 9–12:00 
a 12:30–17:00
Zvýhodněné vstupné díky spolupráci Středočeské-
ho kraje a NPÚ

MUZEUM čESkÉHO kRASU
Ať už plánujete výlet s rodinou nebo se školní tří-
dou, školu v přírodě či příměstský tábor, neza-
pomeňte na nabídku Muzea Českého krasu. Jeho 
návštěvu můžete spojit s cestou na hrad Karlštejn, 
Točník či Křivoklát, do Koněpruských jeskyní 
nebo za medvědy ze známého večerníčku. 

Muzeum českého krasu, p. o.

Husovo náměstí 87, 266 01 beroun
 +420 311 624 101
 podatelna@muzeum–beroun.cz
 muzeum–beroun.cz
www.facebook.com/muzeumberoun
www.instagram.com/muzeumberoun
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Modré období malíře Václava Špály patří k vrcho-
lům české meziválečné krajinomalby. Podle sou-
pisu umělcova díla vzniklo 42 pláten v letech 
1929/30 právě u Písku na řece Otavě. Velká výsta-
va, kterou na léto připravuje Prácheňské muzeum 
v Písku, představí téměř polovinu těchto obrazů 
a návštěvníkům nabídne možnost spatřit vrchol 
Špálovy tvorby v nebývalém rozsahu a v místě 
vzniku. Většina olejomaleb vznikla v letních měsí-
cích před devadesáti lety přímo v plenéru a mimo 
svou uměleckou hodnotu má i význam doku-
mentární. Srovnání s dobovými pohledy a foto-
grafiemi proto nabídne výstava Mlýny na Otavě, 
která bude v muzeu probíhat ve stejném termínu 
a bude mapovat řeku a mlynářství od Písku až po 
Smetiprach. Obě výstavy doplňuje bohatý dopro-
vodný program. Divákovi je přiblíží komentované 

prohlídky a audio průvodce, který bude k vyzved-
nutí na pokladně, v plánu jsou i turistické výlety 
po stopách malíře. Chybět nebude výtvarná dílna 
a programy pro děti, vzhledem k termínu určené 
spíše letním táborům. Expozici doplní i katalog.     

MOdRá PLáTNA S MOTIVEM řEky OTAVy 
sE DOČAsNĚ VRáTÍ NA MÍsTO, KDE VZNIKAlA
Václav Špála – Na Otavě, 6. 6. – 18. 8. 2019

Prácheňské muzeum v Písku

Velké náměstí 114, 397 24 Písek
 +420 382 201 111
 info@prachenskemuzeum.cz

www.prachenskemuzeum.cz
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Václav Špála
na Otavě

6. 6. – 18. 8. 2019
Galerie – PrÁCHeŇSKÉ MUZeUM V PÍSKU

Komentované prohlídky – 13. 6, 11. 7,8. 8.
Výtvarná dílna linorytu 22. 6. od 13 hodin (rezervace nutná)

Turistické výlety po stopách Václava Špály – 15. 6., 16. 6.
Malé výstavní síně – Doprovodná dokumentační výstava o Pootaví
Prácheňské muzeum v Písku – otevírací doba: úterý – neděle 9 – 18 hodin.

www.prachenskemuzeum.cz
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Největším zážitkem pro děti je návštěva rodinného 
parku Království lesa. Park je zasazen do maleb-
ného šumavského lesa, který ukrývá spousty pro-
lézaček, provazových lávek, domečků z akátového 
dřeva, obří nafukovací trampolíny i stádo živých 
koziček. Děti se také přiučí o životě lesních zví-
řat nebo o vlastnostech dřeva díky interaktivním 
edukačním prvkům. V Království na Vás čeká také 
občerstvení, díky kterému zde vydržíte celý den.
V sousedství parku naleznete Stezku koruna-
mi stromů. Na její 40 m vysokou věž vás zavede 
pozvolně stoupající dřevěná bezbariérová lávka, 
která se proplétá mezi korunami stromů. Cestou 
Vás čeká několik adrenalinových a edukačních 
zastávek a těšit se můžete i na novinku v podobě 
Ptačí stezky. Na té mohou děti obdivovat dřevě-
né modely ptáčků žijících v okolí, jejich hnízdní 

budky a také se dozví informace o jejich životě. 
V letošní sezoně jí doplní nevšední ptačí hodiny, 
které nabídnou hlasy jednotlivých ptačích druhů. 
Cestou dolů se můžete svézt na jednom z nejdel-
ších suchých tobogánů v Čechách. 

Jednou z variant, jak se od Stezky dostat zpátky 
k jezeru, je jízda na sjezdové koloběžce. Její trasa 
vede po bezpečných cestách a na 3,5 km dlouhé 
projížďce si užijete i nový lesní úsek plný terénních 
nerovností a zatáček. Další atrakcí je Floutrejl, 
5 km dlouhá rodinná terénní cyklotrasa. Tento 
pozvolný sjezd na kole z kopce Vás zavede do lesů 
na severní straně areálu.
Lipenské jezero přímo vybízí k vodním radován-
kám. Užijete si projížďky na šlapadlech, populár-
ních paddleboardech, ale i na plachetnicích a elek-
tročlunech, které nabízí místní půjčovna. Na pla-
chetnici a člun navíc nepotřebujete žádné speciální 
oprávnění. Pro vyznavače cyklistiky je v půjčovně 
připravena celá řada biků včetně elektrokol, kolo-
běžek nebo inline bruslí, se kterými můžete vyrazit 
na jezerní cyklo-inline stezku.
Destinace Lipno nabízí celou řadu ubytování. Hote-
ly, rodinné apartmány a prázdninové domy. Nej-
větší dobrodružství si ale užijete pod stanem nebo 
v karavanu v Campingu Modřín přímo u jezera 
Lipno. V kempu jsou pro děti připraveny každo-
denní animační programy, při kterých je bude 
bavit oblíbený maskot lišák Fox. Pokud se počasí 
na Lipně nevydaří, zábavu si užijete v Aquaworldu 
Lipno nebo ve velkém kuličkovém hřišti Hopsári-
um. Z Lipna můžete vyrazit také do okolí a navštívit 
Národní park Šumava nebo historické město Český 
Krumlov, které je zapsáno na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO.

KRálOVsKá 
DOVOlENá NA LIPNĚ
unikátní destinací pro letní rodinnou dovolenou je Lipno nad 
Vltavou. Na jednom místě se zde spojuje celá řada zážitků, které 
si užijí malí i velcí. Jedinečné výhledy ze Stezky korunami 
stromů, cyklistické výlety kolem největšího českého jezera 
i plavby na plachetnicích a člunech po jeho hladině. 

Infocentrum Lipno

 infocentrum@lipno.info
www.lipno.infoK
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Příjemné pokoje jsou vybaveny sprchou/WC, 
balkonem nebo terasou, TV a satelitem, lednicí 
a trezorem. Parkovacích míst je dostatek přímo 
za domem, na dvoře je také bazén s prostorem na 
opalování a krytým stolním tenisem. Na velké plo-
še trávníku, najdete také prostorné místo na hraní 
a spoustu nejrůznějších hraček od velkých auťá-
ků, koleček, lopat a hrabiček, vše co takový malý 
farmář může potřebovat. Ale tím poklady farmy 
samozřejmě nekončí. Ve výbězích je umístěno vel-
ké množství zvířátek, které můžete pozorovat. Pro 
městské děti je opravdovým zážitkem pozorovat 
lamy, oslíky, pobíhat pštrosy, poníky i koně, pomá-
hat sbírat vejce, krmit s domácími všechnu domá-
cí „havěť“. Tyto možnosti jsou pro vaše děti pravé 
prázdninové dobrodružství.  

Zařídit pro své hosty vyjížďky na koni, příjemné gri-
lovací party nebo turnaj v bowlingu není pro rodinu 
Unger žádný problém. 
Máte pocit, že už jste si vyslechli dost a do Štýrska 
se pojedete podívat? Tím ale nabídka rodiny Unger 
nekončí. Penzion se totiž pyšní svou domácí kuchy-
ní a mohu sama potvrdit, že je opravdu výborná. Pří-
mo ve dvoře si také vyrábějí domácí klobásky a další 
masové speciality, víno i domácí marmelády.   

Penzion najdete ve vesnici Grabensdorf asi 20 km 
vzdálené od druhého největšího města Rakouska 
Grazu, ve Vulkanlandu na jihovýchodě Štýrska. 
Krajina je bohatá na termální vody a prameny, které 
vyvěrají přímo ze země. Okolní krajina vás okouzlí 
krásnou přírodou, sady a vinicemi i zářícími dýňo-
vými poli. Vyrazit můžete také  na pomezí Rakouska 
a Slovinska, vychutnat zajímavé odrůdy vína z jed-
notlivých vinařství. Po celém tomto území vedou 
značené stezky, takže chodit tudy můžete celý den, 
ochutnávat a kochat se výhledy na nádherné vini-
ce.  Hranice mezi Rakouskem a Slovinskem se tady 
klikatí a tak během 3 km se přemístíte do sousední 
země třeba hned třikrát. Ale změna je jen hraniční 
čára, po obou stranách vidíte vinice, domy se spous-
tou květin, kde vás vinařství zvou na ochutnávku 
vína a další místní speciality. Pokud se sem vypraví-
te, nebudete litovat. V nejbližším okolí najdete něko-
lik hradů a zámků, výrobnu čokolády, zoo, navštívit 
můžete město historické Graz s památkami UNE-
SCO. Rodinný penzion Unger je ideální možnost 
prázdninové relaxace, kde se budete s rodinou i svý-
mi přáteli cítit skvěle. 

– ROdINA UNGER TO uMÍ 
Farma unger je rodinný podnik v jihovýchodním 
Štýrsku. Rodinnou farmu, která se skládá z farmy a tesařství-
najdete přímo na okraji lesa. ubytování je rodinného typu, 
útulný penzion, kde vás usměvavá obsluha obslouží a pomůže 
se vším, co budete zrovna potřebovat.

familie Unger

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

www.uab-unger.at

K
O
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TA
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T

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji začíná od 935,-  
(od 35 Euro) na osobu včetně snídaně
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji včetně polopenze 
na osobu již od 1150,- (od 43 Euro)
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí na 
osobu již od 1 350,- (od 50 Euro)

TIM VE sVĚTĚ�0

PRáZdNINy NA fARMĚ 
S VÝBORNOU kUCHyNí
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Rytíři NEBES 2019

Letecká akrobatická show doplněná pozemním vojskem
k 74. výročí konce II. světové války. 
Nosným pilířem oslav je letecká akrobatická show v podání 
jednoho dvouplošníku a jednoho trojplošníku. Letci 
předvedou svou show třikrát.
Jejich umění ve vzduchu je doprovázeno obranou vojsk 
na zemi, chybět nebudou ani pyrotechnické efekty a další 
překvapení.
Novinkou minulého ročníku leteckého programu bylo 
vystoupení stíhačky Jakovlev JAK-3! Ani letos tomu 
nebude jinak!
Obec Dobrá si rovněž v letošním roce připomene významné 
datum – ukončení druhé světové války.
KDY: Sobota 4. května od 10:00 do 20:00 hod.
KDE: Areál U Medvěda, Dobrá 961, Dobrá, Moravskolezský kraj
VSTUPNÉ: dospělí 200 Kč, děti do 15 let zdarma

Doprovodný program: soutěže pro děti, jízdy na koních, 
střelecké aktivity, focení s piloty u letadel, projížďky v bojovém 
vozidle, občerstvení, hudební produkce a skvělá zábava.

www.dobra.cz

www.sportrelaxclub.cz
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Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15.6. 2019 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu:

KVĚTEN–ČERVEN 2019

Znění tajenky z minulého čísla: „a stejně dostanete přes držku“
Výherci: Anna Železná z Liberce, Václav Výborný z Čáslavi, Miloslava Lasáková z Havířova

Znění osmisměrky z minulého čísla: „včera se jim to podařilo“
Výherci: Libor Šubčík z Brna, Jana Mohlerová z Kroměříže, Jaroslav Kocián z Luhačovic

Cyklista měl defekt, zdržel se a peloton mu ujel. Snažil se ztrátu dohnat, ale marně. 
Když už byl skoro na dně svých sil, zeptal se kluka stojícího před domem:

„Jak daleko je přede mnou peloton?”„Já nevím,” povídá kluk. „(tajenka).“

Jedou dva závodníci Tour de Morava, jeden při tom čte 
noviny a po chvíli říká: „Ty hele, Franto, asi bychom měli 

přidat, protože ...(tajenka).”

BARDEJOV, BENEŠOV, BEROUN, BLANSKO, BRATISLAVA,
BRNO, BŘECLAV, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, 

HUMENNÉ, JESENÍK, JIHLAVA, KLADNO, KOMÁRNO, 
KOŠICE, KROMĚŘÍŽ, LEVICE, LITOMĚŘICE, LUČENEC, 

MARTIN, MICHALOVCE, MOST, NÁCHOD, NITRA, POPRAD,
PREŠOV, PŘEROV, SENICA, STRAKONICE, SVIDNÍK, 
ŠUMPERK, TACHOV, TREBIŠOV, TRNAVA, TŘEBÍČ,

ÚSTÍ NAD LABEM, VSETÍN, VYŠKOV, ZNOJMO
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Jen málokterá oblast spojuje malebné horské prostředí plné nádherné přírody, nepřeberné 
množství zajímavých míst pro aktivní odpočinek spolu s bohatou historií, právě jako 
Beskydy a Valašsko. Prozkoumejte je na kole nebo pěšky. Beskydy a Valašsko vás nadchnou 
neopakovatelnou lidovou architekturou, všudypřítomným folklorem a rozmanitými možnostmi 
sportovních aktivit.

Tento projekt je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.



Spišský hrad

Bardejov Bánska Štiavnica

Vlkolínec

Prales na Vihorlatu

Ruská Bystrá


