
turistický informační magazín

7/8  2019www.magazintim.cz15. ročník

Str. 26 / ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ Str. 32 / KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTAStr. 18–19 / MORAVSKÁ BRÁNA

15let s Vámi!





ÚVODNÍK

  TIM V REGIONECH 6

ÚVODNÍK

LÉTO, DOVOLENÁ, RELAXACE
Čas odpočinku, plánování dovolených a cesto-
vání po krajích je opět tady. Představa o ideální 
dovolené ovšem v dnešní uspěchané době, plné 
změn a obav z nástrah nás nesmí odradit, ces-
tovat za vytouženým odpočinkem. Kamkoliv se 
vydáte s rodinou, kamarády nebo kolegy z prá-
ce, užijte si plnými doušky volného času a aktiv-
ně všechny zapojte. Letní vydání vám pomůže 
orientovat se v programu, který na léto pro vás 
připravily jednotlivé kraje, regiony či města.  
Ať už cestujete po vlastní ose, vlakem, autobu-
sem nebo na kole, dávejte velký pozor na sebe 
a své nejbližší. Vždyť právě o prázdninách je nej-
větší přesouvání obyvatel po republice. 
Letní vydání magazínu TIM vám přináší zajíma-
vé rozhovory, spoustu tipů na výlet, termíny fes-
tivalů a dalších kulturních akcí, jako například 
Léto před libereckou radnicí, výročí 25. let Monín-
ce, výlet do českého středohoří nebo výročí 155 
let porcelánu v Dubí. To vše a mnoho dalšího se 
dočtete v prázdninovém vydání magazínu TIM.
Ve volných chvílích u vody nebo v chatce si pře-
čtěte zajímavé tipy na výlet, od TIM BLOGERŮ 
na našem webu www.magazintim.cz, kde se 
dočtete mnohem víc i o tom, co se nám nevešlo 
do tištěné verze magazínu TIM. Letní soutěže 
máme pro vás připravené také, s chutí se můžete 
zapojit. 
Za celou redakci Vám přeji pohodové léto plné 
sluníčka. 

Váš šéfredaktor Radek
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STAňTE SE NAšíM fANOuškEM 
NA fACEbOOku! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T A

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

Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

CO je tO DARk TuRISMuS? 
Dnešní turista má k dispozici velký výběr památek i přírodních 
skvostů. Někteří turisté hledají ale něco zvláštního, nechtějí 
se mačkat u obvyklých atrakcí, chtějí navštívit něco nového 
a neotřelého. Právě pro tyto návštěvníky může být dark turis-
mus přitažlivý.

Dark turismus je tedy speciální druh turistiky, který 
účastníky zavede na místa, která byla  svědkem tra-
gických, či jiných negativních událostí. 
Mezi nejznámější destinace tohoto turismu ve svě-
tě patří především černobylská oblast, která skýtá  
těžko uvěřitelné pohledy na opuštěné město Pripjať 
a opuštěnou jadernou elektrárnu Černobyl. Exkur-
zi po tomto proslulém místě dnes nabízí již i několik 
českých cestovních kanceláří. Mezi další místa patří 
tzv. Ground zero, které označuje místo na Manhat-
tanu, místo kde stála budova světového obchodní-
ho centra, vražedná pole v Kambodži- známé místo 
genocidy, nebo památník v Hirošimě.  Samostatné 
odvětví jsou pak koncentrační tábory, např.  Aus-
chwitz-Birkenau u Osvětimi.

U nás máme také několik temných míst, patří k nim 
například Kostnice v Kutné Hoře, kostel sv. Jakuba 
většího v Praze s tajemnými legendami, dolní hřbi-
tov ve Žďáru nad Sázavou, místo odpočinku posled-
ního českého upíra , či známý Terezín. 
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Turistická informační 
centra (TIC) pro vás mají 
aktualizované a ověřené 
kontaktní údaje, provozní 
doby, vstupné i novinky 
památkových objektů, 
muzeí a dalších turistic-
kých atraktivit, koupališť, 
atp. Výhodou TIC je, že se 
nachází v centru města, 
většinou na náměstí. 
V informačních centrech 

můžete očekávat nejširší výběr pohlednic různých 
vydavatelů. Máte na výběr také z množství suvenýrů 
a upomínkových předmětů. Získáte zde mapu pří-
slušné 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 svou dovo-
lenou v místě vašeho pobytu. Z více než 440 certi-
fikovaných infocenter má absolutní většina TIC 

otevřeno v sobotu a ¾ TIC i v neděli. Délka provozní 
doby se liší v závislosti na atraktivitě místa. 

Rozbzuč Déčko! 
Prázdninová hra s Českou 
Televizí
Téměř 80 turistických infor-
mačních center napříč celou 
ČR se zapojilo do letní prázdni-

nové hry s Českou televizí, jejímž cílem je podpořit 
výlety a cestování dětí po České republice.

Všimli jste si, že na obrazovkách televizní stanice 
Déčko chřadnou barvy? Už víme, proč se to děje! 
O barvy totiž pečují hmyzáci a těch je málo. Déčko 
– a ani náš svět! – se bez hmyzu prostě neobejdou. 
Místy, kde můžete Déčku pomoci (a dozvědět se 
něco o hmyzu), jsou od začátku prázdnin i něk-
terá z mnoha turistických informačních center. 
Do soutěže jsou zapojeny hrady, zámky, muzea 
a další turisticky atraktivní místa.  Úkolem dětí je 
o prázdninách alespoň na 3 taková vybraná místa 
jet a získat zde hesla, která zadají na webové strán-
ce www.rozbzucdecko.cz. 

Informační centrum 2019
Hlasujte pro infocentrum, které máte v oblibě, kte-
ré vám pomohlo, příjemně překvapilo na cestách 
atp. na www.aticcr.cz. Partnerem soutěže je spo-
lečnost Kam po Česku, která hlasování vytvořila 
v rámci svých stránek www.kampocesku.cz, kde 
jsou rovněž umístěny informace o infocentrech. 
Soutěž odstartovala 21. června a potrvá do sobo-
ty 31. srpna 2019. Svůj hlas můžete poslat jedno-
mu z více než 400 certifikovaných informačních 
center v každém kraji. Vítězná turistická infor-
mační centra s nejvyšším počtem platných hlasů 
v každém z krajů budou slavnostně vyhlášena 
a oceněna.

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

TuRISTICkÉ INfORMAčNí 
CENTRuM, PRVNÍ KROK 
Na VašICH CeStáCH
Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet? Navštiv-
te informační centra, v létě mají otevřeno v týdnu, v sobotu 
i neděli. 

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

V TIC jsme dvě stálé pracovnice Alžběta Otradov-
ská a Tereza Šťastná.
Alžběta: Bydlím kousek od města Nymburk, takže 
v podstatě od 1. třídy město znám. V srpnu to bude 
5 let, co jsem nastoupila do TIC.
Tereza: Jsem rodilá Nymburačka a v TIC pracuji 
již od svých 18 let nejdřív 6 let jako brigádnice a teď 
již 5. rokem jako stálý zaměstnanec.

  Představte čtenářům vaši činnost v informač-
ním centru

Práce v TIC je velice pestrá, ale aspoň okrajově: 
krom prodeje drobných suvenýrů nabízíme lidem 
vstupenky na různé kulturní akce. Vyhledáváme 
informace o různých službách ve městě a pomá-
háme především našim seniorům se zorientovat 
v jízdních řádech. Přes facebookové stránky, které 
jsme před pár lety založily, zjišťujeme akce, které se 
konají v okolí, tiskneme plakáty, které pak vyvěšu-
jeme v prostorách našeho TIC. Dáváme dohroma-

dy nové propagační letáky s atraktivní tématikou 
např. teď vzniká letáček k renesanční radnici. Na 
požádání kolegů z úřadu plánujeme nově vznikají-
cí průvodcovskou službu.

  Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své práci?
Návštěvníci mívají spoustu netradičních dotazů. 
Dokonce jsme si založily deníček na ty nejkurióz-
nější. Aspoň o jeden se s vámi podělíme:

Pán XY: „Dobrý den, v poslední době nemohu naladit 
v TV některé kanály, buď mi to oznámí, že je slabý 
signál, nebo se hodně trhá obraz. Nejvíce nepříjem-
né to bylo v době olympiády. Opravář mi sdělil, že je 
signál rušen internetem. Můžete mi poradit, co s tím 
mám dělat?“ 

I takovéto dotazy se u nás v TIC vyskytují, není 
infocentrum jako infocentrum.

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

Rozhodně stojí za návštěvu svědecký vrch Chotuc, 
který se nachází nedaleko městyse Křinec. Nachá-
zí se zde spousta zajímavých a vzácných bylin 
např. vstavač nachový anebo zde objevíte spoustu 
brouků, motýlů atd. Další zajímavostí je zachovalá 
kaple Nejsvětější Trojice a starý hřbitov nacháze-
jící se úplně nahoře na kopci, odkud je nádherný 
výhled do našeho Polabí.

  Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
doporučujete?

Náš nejoblíbenější regionální produkt je bez 
pochyb pivo, a to přesněji Postřižinské, které 
vyrábí místní pivovar Nymburk. Z okolí města 
se proslavila keramika z Lesního ateliéru Kuba 
v Kersku, koláče z nedalekých Roždalovic či mas-
né nebo mléčné výrobky z biofarmy Košík a Dvoru 
Seletice.

  Jak by zněla pozvánka do Vašeho města, regi-
onu, informačního centra?

Projděte se po místech známých z českých filmů 
a pohádek a objevte kouzlo staveb významných 
architektů. Zamilujte se do něj, stejně jako spiso-
vatel Bohumil Hrabal, který zde prožil své dětství.

Děkuji za rozhovor.  
–red–

Rádi bychom vám představili další, 
tentokrát duo pracovnic turistického 
informačního centra, které ochotně 
podávají informace na náměstí ve 
městě  Nymburk.

ROZHOVOR
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S nápadem, vyrábět po vzoru trampů či skautů 
dřevěnou placku s názvem Turistická Známka, 
za mnou přišel na podzim 1997 tehdejší student 
Palackého university David Holub. Na podzim 
1998 jsme založili firmu Turistické Známky s.r.o. 
a začali s distribucí na veškerá pohoří ČR.  Pro 
mně to byl krásný čas, TZ jsem rozvážel na běž-
kách s báglem na zádech, spal jsem v autě v minus 
25 stupních a projel tak veškeré pohoří v ČR. Na 
Jaře 1999 byl však ekonomický výsledek naprosto 
zoufalý, na některých chatách prodali za zimu jen 
několik kusů TZ.  Tak vznikl v hlavě pana Šína ná-
pad, sbírat 10 po sobě jdoucích čísel a získat za to 
prémiovou neprodejnou TZ zdarma. 
A tak se zrodila sběratelská hra, první mapy tu-
ristických známkových míst, které obsahovaly 
seznam předpokládaného rozšíření pro rok 1999. 
Turistické známky jsme osadili herními kupony 
se stejným číslem, jaké obsahovala daná TZ.

Další fáze existen-
ce firmy Turistic-
ké Známky byla 
velmi důležitá pro 
její rozvoj. S postu-

pem času tak spatřily světlo světa medaile a štítky 
Stamp, které dnes turisté znají jako dobrodruž-
nou cestu za pokladem. Jde o hluboké rytiny vy-
tvářené do ocelových matric, síla potřebná k jejich 
vyražení je vyšší než 150 tun. Jsou to nesmírně 
kvalitní výrobky z mincovních bronzí, které dnes 
vyrábí pro firmu Umělecká dílna Stamp a  Morav-
ská Mincovna.  Jde o medaile i tradiční oválné 
ražené turistické štítky. Tyto výrobky navazují na 
více než 100. letou sběratelskou tradici, kterou 
znali už naši předkové.
Vsadili jsme na nové technologie a vyvinuli jsme 
celou řadu nových výrobků, jako je například turi-
stická nálepka s audiobedekrem - zvukovým prů-
vodcem, který lze spustit pomocí QR kódu. Zvuko-

vý průvodce - audiobedekr nemá v ČR obdoby a je 
dalším, ojedinělým počinem naší firmy. Na svých 
cestách se můžete setkat s 3D magnetkami či po-
hlednicemi - Výletkami. 
Celý systém je úzce napojen na KČT, kde spolu-
pracujeme na režii nejrůznějších akcí a společen-
ských aktivit. Turistické Známky a jejich produk-
ty, jsou dnes součástí mobilních aplikací. Celý 
sběratelský systém se stále vyvíjí a stává se zají-
mavým pro nové generace sběratelů, kteří přijdou 
objevovat krásy a zajímavosti v budoucnu. V sou-
časnosti firma Turistické Známky s.r.o. zaměstná-
vá okolo 40 zaměstnanců a platí za jedničku na 
poli trhu s turistickými suvenýry v ČR. Najdete 
nás ve všech okolních zemích, naší vizí jsou TZ na 
celém evropském kontinentu. Dnes se dá bez nad-
sázky říci, že turistické známky a další produkty 
našich dílen pomalu dobývají Evropu!

www.turisticke-znamky.cz

VYPUŠTĚNÝ GIN DO EVROPY
Asi každý, kdo vyrazil na cestu za poznáním krás ČR potkal 
na svých toulkách malé kulaté dřevíčko Turistickou Známku.
Je tomu už více jak 21 let, kdy se naši turisté poprvé s tímto 
sběratelským fenoménem setkali. Jak však tato, dnes už 
neodmyslitelná součást turistiky v ČR a dalších zemích 
vznikla? Zeptali jsme se současného ředitele a spolumajitele 
firmy Gina – Ladislava Šína.
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Pořadatelé připravili na mnoha malebných mís-
tech starobylého města desítky kulturních aktivit, 
z nichž většina se koná pod širým nebem. 9. 7. 
předvede v sadech u Masarykova kulturního domu 
(MKD) místní ochotnický soubor DS Nové divadlo 
Mělník sérii jednoaktovek pod názvem Kratochvil-
né povídání. 10. července rozezní náměstí Míru 
hity české hudební legendy Laura a její tygři. Pro 
děti je připravena pohádka O Plaváčkovi 16. 7. 
v zahradě městské knihovny, večer zde pak vystou-
pí mělnický hudebník Petr Kundrát Baťa. Nebudou 
chybět ani oblíbená nedělní odpolední představení 
na náměstí Míru, kde 21. 7. soubor Squadra Sua 
předvede hasičskou grotesku Bomberos. Centrum 
města se opět rozezní hudbou – 24. 7. vystoupí 
skupina Nerez a Lucia.
Každý všední den od 29. 7. do 10. 8. nabídne akti-
vity pro rodiče s dětmi Letní park u MKD. 31. 7. 
přiveze soubor Spitfire Company na náměstí Míru 
perfomanci Antiwords, ovlivněnou dílem Václava 
Havla. 10. 8. představí na Mělnickém koštu místní 

vinaři to nejlepší, co jejich sklepy ukrývají, hudeb-
ní doprovod obstarají Michal Ambrož & Hudba Pra-
ha, Jananas a další.
Od 15. do 18. 8. bude náměstí Míru patřit Kinemato-
grafu bratří Čadíků, který 21. 8. vystřídá swingový 
orchestr Zatrestband a jejich ORCHSTRoj. Pohád-
ky si děti nenechají ujít v neděli 25. 8. na náměstí 
Míru a v úterý 27. 8. v zahradě městské knihovny. 
Poslední velkou srpnovou událostí bude na náměs-
tí Míru netradiční divadelní představení Amanitas 
Theatre s fireshow a akrobacií Alenka v říši divů. 
Prázdninový program bude zakončen v neděli 1. 9. 
koncertem Velkého dechového orchestru MKD Měl-
ník. 
Bohatou nabídku pořadů doplňují rockové a blues-
ové koncerty, zámecká divadelní scéna, pohádková 
Bitva Rytířů Mělnických, improvizované letní kino 
v parku Na Aušperku, varhanní koncerty, program 
Regionálního muzea Mělník a další. 

MěLNICkÉ 
kuLTuRNí LÉTO

Po celé prázdniny Mělník už tradičně žije pestrým festivalem 
Mělnické kulturní léto (Mekul), plným hudby, divadel a dalších 
akcí.

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

Park, který funguje od roku 2012, se rozkládá na 
deseti hektarech, a ty jsou doslova napěchovány 
zábavou. Na své si zde přijdou děti všech věkových 
kategorií od 12 měsíců do 99 let. „Nejmenším dětem 
je určena dětská vesnička, která je plná nejrůzněj-
ších aktivit. Momentálně mají děti možnost navští-
vit školu nebo obchod a připravují se další činnos-
ti, jako například autodílna, malá farma a další,“ 
popisuje majitel parku Jiří Antoš a přidává další 
lákadla: „Máme tu několik obrovských trampolín, 
velké i menší lanové houpačky, podzemní chodby, 
ptačí městečko, minizoo, habrový labyrint s více 

než kilometrem cestiček, jehož stromy jsou natolik 
vysoké, že si ho užívají i dospěláci.“ Minout byste 
neměli ani zdejší dominantu – majestátní hrad 
s osmi věžemi a podzemními chodbami. Věže jsou 
v několika úrovních propojené schodišti, žebříky, 
můstky a skluzavkami a celý hrad tak funguje jako 
mohutná adrenalinová průlezka. Nechybí tu ani 
dlouhý tobogán, na kterém si užijete sešup až do 
podzemí.
K nepřehlédnutelným atrakcím Mirakula patří 
největší lanový park v republice. Je v několika 
úrovních, takže se tu můžete procházet v koru-
nách stromů i pár decimetrů nad zemí. „V letních 
měsících je hitem Vodní svět. Najdete ho kousek od 
vchodu do parku, a kromě osvěžení tu najdete také 
zábavu a poučení. „Proto tu místo bazénů máme 
vodopád, jezírka, potůčky a říčky. Vodu, která jimi 
protéká, mohou děti pomocí hrází zastavovat ane-
bo přesměrovat. Věděli jste například, jak vzniká 
mlha, že voda může téct i pozpátku a do kopce?“ 
popisuje Jiří Antoš. 

V další části „vodní oázy“ najdete třeba náhodně stří-
kající vodotrysky či brány s malými kyblíčky, které 
se plní vodou a převrhnout se na vás zrovna ve chví-
li, kdy to nejméně čekáte.

MIRAkuLuM: 
PaRK PlNý ZáZRaKů
Pokud hledáte místo, kde si vy, a hlavně vaše 
děti budou připadat jako v pohádce, tak už 
pátrat nemusíte. Park plný zázraků leží ve 
středočeských Milovicích a nese příznačné 
jméno MIRAKULUM.

Park Mirakulum

topolová 629, 289 24 Milovice
 +420 730 510 985 (8.00-18.00)
 www.facebook.com/ParkMirakulumFota

www.mirakulum.cz
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| foto:  Archiv Mirakulum
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Aktuálně jsou vybudovány 2 traily – modrý a čer-
vený, který má část černou. Celková délka tratí je 
cca 8 km. Traily o šířce cca 1 metr vedou lesem 
z vrcholu Špičáku. Při sjíždění budete zdolávat 
různé klopené zatáčky a terénní nerovnosti. Za 
zmínku stojí kamenná sekce ve vrchní části čer-
veného trailu, která vede těsně kolem skály. Na 

černé sekci, která je technická a doporučujeme jí 
sjíždět pomalu, narazíte například na netradiční 
rockgarden zatáčku.
Nejedná se o sjezdové trasy plné skoků a dřevě-
ných překážek. Stezky jsou určeny pro širokou 
cyklistickou veřejnost a sjedou ho jak zručné děti, 
tak si ho užijí i zkušení bikeři.

Pro cestu nahoru je možné 
využít lanovou dráhu nebo 
silnici vedoucí Albrechtice-
mi až na vrchol Špičáku.

bikepark Tanvaldský špičák

lanová dráha tanvaldský špičák I:
 +420 733 535 350

Půjčovna kol tanvaldský špičák: 
 +420 601 503 720

Půjčovna koloběžek Severák: 
 +420 604 516 733

DůleŽItá teleFONNÍ ČÍSla
Horská služba ČR  +420 1210
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bIkEPARk TANVALDSkÝ šPIčÁk
Vyzkoušejte jednosměrné terénní stezky v lesích na svazích 
Tanvaldského Špičáku. Začátek stezek je na vrcholu Tanvald-
ského Špičáku a konec na parkovišti u nástupní stanice na 
lanovou dráhu.

BIkepark tanvaldský špičák 

JIZERSKÉ HORY

Exkurzi ve sklárně Ajeto v Lindavě spojte s pose-
zením ve zdejší krčmě, kde ochutnáte sklářskou 
česnečku nebo výborný domácí štrůdl. K tomu 
budete obdivovat práci mistrů sklářů opravdu 
zblízka, navíc si ji můžete vyzkoušet a odnést si 
originální suvenýr! Novoborsko a Kamenickoše-
novsko se mohou pyšnit titulem sklářských měst. 
Zdejší výrobci dosahují světového věhlasu, jako 
například Jiří Pačinek, který vám vše ukáže ve 
sklárně v Kunraticích u Cvikova. 

Vydejte se třeba do Harrachova. V nejstarší harra-
chovské a zřejmě i světové sklárně Novosad a syn 
totiž nejen, že zažijete exkurzi, ale také můžete 
ochutnat pivo z místního pivovaru. 
Ceněným vývozním artiklem byly a jsou vánoč-
ní ozdoby. Zajeďte si třeba do Poniklé do firmy 
Rautis. Při exkurzi uvidíte celý proces výroby od 
ručního foukání přes stříbření a barvení až po 
montáž ozdoby. 

Při putování sklářským krajem nesmíte minout 
Jablonec nad Nisou. Kromě toho, že zdejší Muze-
um skla a bižuterie, nachází se tady největší 

prodejna bižuterie ve střední Evropě. Na 700 m² 
najdete více jak 4 600 druhů bižuterie od 32 regio-
nálních firem. Přijďte 8.–11. 8. 2019 na bižuterní 
prodejní výstavu Křehká krása. 
Nemusíte mít strach, že by to nebavilo vaše rato-
lesti. V Železném Brodě si nejen pro ně přichys-
tali putování Po stopách skleněného skřítka. Něk-
teré firmy nabízejí čtvrteční 10 % slevu na nákup 
zboží, jiné zase sklářskou dílničku. 

Lovci řemesel a zážitků
Jedním z pokladů Libereckého kraje je tradice 
místních řemesel a mnoho z nich si můžete také 
vyzkoušet na vlastní kůži. Ať se podíváte do jakéko-
liv oblasti kraje (Krkonoše, Český ráj, Jizerské hory, 
Lužické a Žitavské hory a Máchův kraj), nebudete 
vědět co dříve. Chcete se stát na chvíli kovářem, 
sklářem nebo třeba včelařem? Kde si vyrobíte svůj 
vlastní skleněný půllitr, bylinkové máslo, ruční 
papír, vánoční ozdoby nebo dřevěné hračky? Tyto 
a další tipy najdete v novém letáku „Za řemeslnými 
zážitky do Libereckého kraje“, který je k dispozi-
ci na www.liberecky-kraj.cz. Kromě výrobců jsou 
v letáku uvedena i muzea či jiné objekty spojené 
s řemeslem. 
Velký prázdninový kalendář aneb Kam se o prázd-
ninách vrtnout najdete na www.liberecky-kraj.cz. 
Sledovat nás můžete i na  Liberecký kraj cestou 
necestou, sdílet vaše zážitky na Instagramu pod 
#regionliberec a na Youtube Region Liberec. 
Užijte si léto! 

I N Z E R C E

STAň SE SkLÁřSkÝM MISTREM 
Připravte si plíce, obrňte se trpělivostí a jde se 
na věc. Z ohně a potu se rodí křehká krása. Sklo, 
skutečný klenot zručných českých rukou, který 
po staletí obdivují po celém světě. Vítejte v kraji sklářských 
hutí a bižuterních dílen – v kraji Křišťálového údolí. 

tIM V ReGIONeCH
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Minulý rok si Valdštejn připomínal sté výročí první 
republiky prostřednictvím zajímavé výstavy. Jinak 
tomu není ani letos, byť s tím rozdílem, že po výročí 
první republiky přichází na řadu výročí husitství. 
Právě od vzplanutí husitských válek uplyne letos 
v červenci přesně 600 let, přičemž pro hrad Vald-
štejn byl klíčový rok 1424, kdy hrad obsadil slavný 
husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Od této 
události uběhlo již 595 let a pro jeden z nejstarších 
hradů Českého ráje to byl signál k připomínce celé-
ho kontroverzního období husitské revoluce. Výstava 
„Valdštejn za husitských válek“ nabízí návštěvníkům 

zajímavý pohled na jedno z nejdůležitějších období 
našich dějin.  
Na prvním hradním nádvoří návštěvníky uvítá dobový 
sedlácký vůz, ze kterého v patnáctém století kališníci 
konstruovali známou vozovou hradbu. U Klasicistní-
ho domu na druhém nádvoří jsou pro turisty k dis-
pozici panely s důležitými informacemi z husitské 
doby, včetně časové osy s klíčovými daty. Pro dětské 
návštěvníky je připravena řada doprovodných aktivit, 
jako např. puzzle s husitskou tématikou či speciální 
pracovní list se zajímavými úkoly. Nechybí ani „foto-
koutek“ s velkoformátovým plakátem Jana Žižky. 

Skutečnou pýchou výstavy je pak ukázka originál-
ních filmových kostýmů z Barrandov Studia, připo-
mínající slavnou Husitskou revoluční trilogii režisé-
ra Otakara Vávry. Vkusným doplňkem jsou i zbraně 
přímo z Husitské trilogie či velké obrazy zachycují-
cí výjevy z husitské doby, které speciálně pro tuto 
výstavu namaloval jablonecký malíř Josef Vokál. 
Na Valdštejně se koná během letních prázdnin mno-
ho zajímavých akcí. Z nabídky vybíráme Rytíře na 
hradě, Středověký víkend, Dětské hry a klání či Hra-
dozámeckou noc. Nebudou chybět pravidelné Noční 
prohlídky ani Prohlídky s loupeživým rytířem nebo 
princeznou. Podrobný program a aktuální nabídku 
najdete na webových stránkách hradu. 

Turnovské léto 
Na každý den v týdnu po celý červenec a srpen je při-
pravena pestrá nabídka aktivního trávení volného 
času. Můžete navštívit zajímavá místa a prozkoumat 
Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem. Zúčastníte 
se rozmanitých dílniček, koncertů, divadelních před-
stavení a dalších kulturních pořadů pro malé i velké.

HRAD VALDšTEjN 
OPět ObleHlI HUSIté 
Přijměte pozvání na hrad Valdštejn, který se nachází v malebné 
přírodě Hruboskalského skalního města.

Hrad Valdštejn

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

www.hrad-valdstejn.cz
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Regionální turistické informační centrum 

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

www.infocentrum-turnov.cz

tIM V ReGIONeCH

Cyklisté i pěší turisté hojně využívají množství různě 
obtížných stezek v Lužických a Žitavských horách. 
Skvělým tipem na výlet po rovině je návštěva soused-
ního historického města Žitava nebo kláštera v St. 
Marienthalu, ke kterému vede cyklostezka hlubokým 
údolím Nisy. Nenáročným stoupáním se dostanete do 

Oybina se skalním hradem a kulisami pískovcových 
skal. 
Množství stezek v okolí města nadchne i náročné cyk-
listy, kteří dávají přednost jízdě v terénu. Romantic-
ké vyhlídky nad městem Hrádek nad Nisou nabízejí 
pohled do tři zemi najednou. Dominantou okolí měs-

ta je Popova skála, ze které jsou na dosah Krkonoše, 
Jizerské a Lužické hory. 
Milovníci vody mají v areálu Kristýna k dispozici půj-
čovnu lodí. Po Nise je možné plout od Machnina až po 
německé město Ostritz. Navečer si můžete zacvičit ve 
venkovním fitness parku se 14 prvky, které jsou roz-
místěné na březích jezera. 
In-line dráhy v celkové délce přes 5 km spojují město 
s rekreačním areálem Kristyna a Trojmezím, místem, 
kde se na řece Nise setkávají české, německé a polské 
státní hranice.

HRÁDECkÉ TROjZEMí
Město Hrádek nad Nisou díky své poloze nabízí podmínky pro 
podnikání výletů do Lužických nebo sousedních Žitavských 
hor. Na své si zde přijdou cyklisté i turisté.

Informační centrum brána Trojzemí

Horní náměstí 71
Hrádek nad Nisou, 463 34
 +420 482 319 719

www.branatrojzemi.cz
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Sobotní den bude na Monínci patřit jak těm nej-
mladším, tak věkově pokročilejším. Od 10.00 hodin 
budou pro návštěvníky připraveny lety vrtulníkem 
či sněhové radovánky, které umožní technologie 
Snowfactory. Díky ní lze vyrobit sníh, i když je ven-

ku nad nulou. Jezdit bude samozřejmě také místní 
lanovka.
Otevřený bude rovněž monínecký Aktivity park, 
kde jsou například nová kuličková dráha a vod-
ní maxiskluzavka, které jsou dlouhé vždy zhruba 

100 metrů. Kromě nich tu návštěvník najde lanové 
centrum, tubing, trampolínu, lukostřelbu či disc-
golf. Vstup na tubing i lanovku bude přitom zdarma.
Součástí dne bude i možnost prohlédnout si výsta-
vu horské techniky nebo se projet na kole. Vedle 
ježdění na zhruba 2,5kilometrové bikové trati, kte-
rou na Monínci se svým týmem navrhnul a vloni 
otevřel dvojnásobný mistr světa v biketrailu Josef 
Dressler, je tu řada dalších příležitostí pro cyklisty.  
Pro vášnivé bikery se nabízí 1,5 kilometru dlouhý 
bike park. V okolí je pak hned několik cyklostezek.
Návštěvníci najdou navíc v horní části monínec-
kého areálu napravo od výstupu z místní lanovky 
nejstarší českou Poštovnu, která byla nejdříve na 
Sněžce a poté u Monínce na Javorové skále. Od kon-
ce června je přestěhována přímo do areálu. Sezna-
muje se svojí stopadesátiletou historií a současně 
zde sídlí informační centrum oblasti Toulava.
Program oslav bude moderovat Vláďa Slezák. Vy-
stoupí skupiny Keks a O.R. Orchestra a zpěvák, 
skladatel a textař Jarda Hypochondr. Vyhlášeny 
budou zároveň výsledky soutěže 25 let s Monín-
cem, 25 možností vyhrát!. Body do soutěže, které 
lze pak vyměnit za zajímavé odměny, bude možné 
získat i v Aktivity parku během celého dne. 
Chybět nebude ani bohaté občerstvení. Pro prvních 
250 objednávek, tedy přesně 500 piv, bude totiž 
zvýhodněná cena – za dvě piva zaplatí návštěvník 
pouze 25 korun. 
Další informace naleznete na adrese:

 www.moninec.cz

MONÍNEC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ
V rámci oslav čtvrtstoletí středočeského Areálu Monínec čeká 
20. července na veřejnost celodenní program, jenž zahrne 
například možnost proletět se vrtulníkem, zablbnout si na 
sněhu nebo si poslechnout řadu hudebních uskupení.
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Poděbrady, které leží jen 50 km východně od Prahy, 
mají v samotném srdci zámek, kolonádu a rozleh-
lý park. Toto moderní lázeňské město nabízí svým 

návštěvníkům nejen léčebné procedury, ale také 
spoustu aktivit pro volný čas. Pro cyklisty jsou zde 
po obou březích Labe nenáročné cyklotrasy, které 
jsou vhodné i pro vyznavače in-line bruslení. Přes 
léto pak v parku, na kolonádě i na zámeckých 
nádvořích probíhá mnoho kulturních akcí. 

19.–20. 7.
PODĚBRADKÉ SWINGOVÁNÍ, 8. ročník jazzového 
a swingového festivalu, Lázeňská kolonáda

17. 8. v 16.30
MUSICA PODĚBRADY, Komorní filharmonie Pardu-
bice a Felix Slováček, dirigent Leoš Svárovský, Lázeňská 
kolonáda, 

29. 8.–1. 9.
SOUNDTRACK, festival filmové hudby, Lázeňská 
kolonáda a Jiřího náměstí

12.–15. 9. 
FEMAD, 47. ročník Festivalu mladého amatérského di-
vadla, Divadlo Na Kovárně

PROGRAM • AkCE

Městské kulturní centrum

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

www.ipodebrady.cz
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V PODěbRADECH letÍ SwING
Pokud je pro vás léto spjato s muzikou, pak si nezapomeňte 
udělat „ uzel na kapesníku“.V letních Poděbradech se bude 
muzicírovat a TAKÉ HRÁT DIVADLO.

Cyklostezka Varhany – spojuje cyklotrasy 3054 
a 3056 
Tuto 17km trasu zvládne hravě celá rodina. Z Čes-
ké Lípy snadno dojedete až do Kamenického Šeno-
va. Cestou se můžete občerstvit v kioscích přímo 
u cyklostezky. 

Cyklostezka Vlčí Důl – součást cyklomagistrály 
Ploučnice a cyklotrasy 3054 
Zcela nenáročná 4km stezka vás z České Lípy zave-
de podél řeky Ploučnice až do Vítkova. Pokud máte 
chuť na delší projížďku, pokračujte po cyklotra-
sách k˛Máchovu jezeru nebo do bývalého vojen-
ského prostoru Ralsko.

Cyklotrasa Písečná – součást cyklotrasy 3053 
Cyklotrasa Písečná je se svými 2,5 km nejkratší 
českolipskou cyklotrasou. Z České Lípy vás zavede 
do obce Písečná, odkud můžete zamířit na koupa-
liště nebo skalní hrad ve Sloupu v Čechách.

Cyklotrasa 3053 
Tato trasa měří 42 km. Vede z Mařenic přes Čes-
kou Lípu do Provodína, odkud pokračuje jako trasa 
3054 k˛Máchovu jezeru.

Zelená cyklomagistrála Ploučnice 
Postupně budovaná trasa určená zejména cyklo-
turistům, která po dokončení povede od Ještědu 
přes Českou Lípu do Děčína, kde se napojí na cyk-
lomagistrálu Labe-Elbe. Trasa bude dlouhá 85 km. 
V současné době je vybudována část dlouhá cca 
18 km vedoucí ze Semerinku přes Osečnou, kde 
Ploučnice pramení, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ral-
skem a Noviny pod Ralskem k Půrvě Ploučnice.

CyKlOSteZKy Z čESkÉ LíPy
Vyzkoušejte naše tipy na cyklovýlety. Vyrazit můžete nejen 
na kole, ale i na koloběžce, kterou si zapůjčíte v Regionálním 
turistickém  informačním centru v České Lípě. Regionální turistické informační centrum

náměstí t. G. Masaryka 2, 470 36 Česká lípa 
 +420 487 881 105, 487 881˛106
 mobil:  +420 734 260 895 
 rtic@mucl.cz
 Město Česká lípa
 mestoceskalipa

turistika.mucl.cz
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Malebné horské městečko se může pochlubit nejen 
krásnou přírodou v okolí s nesčetnou variací turis-
tických a běžkařských stezek, ale také bohatou 
kulturní tradicí. Vždyť právě v Dubí se již 155 let 
vyrábí porcelán. Od roku 1885 pak zdejší keramic-
kou výrobu obohatila míšeňská porcelánka, která 
sem zavedla výrobu tradičního cibuláku, ten se tu 
od té doby vyrábí nepřetržitě dodnes. Na přelomu 
století Dubí získalo atraktivní architektonickou 
památku, a to kostel Neposkvrněného početí Pan-
ny Marie, který je novogotickou nápodobou kostela 
Santa Maria dell´Orto v Benátkách. Nechal jej mezi 
lety 1897–1906 vybudovat tehdejší majitel teplic-
kého panství, kníže Carlos Clary-Aldringen, a dnes 
je považován za nejseverněji položenou památku 
italského stavitelského umění. 

Tradici porcelánové produkce v Dubí od roku 2013 
připomíná nově zřízený moderní objekt Městského 
informačního centra se stálou expozicí porcelánu, 
který najdete v Dubí v Tovární ulici. Město budovu 
bývalého dubského kina revitalizovalo za finanč-
ní spoluúčasti Regionálního operačního progra-

mu Severozápad a vytvořilo zde reprezentativní 
multifunkční prostor nazvaný Dům porcelánu 
s modrou krví. Prostřednictvím Domu porcelánu 
s modrou krví se Dubí připojilo k mezinárodnímu 
projektu tzv. Porcelánové cesty. Expozice v prv-
ním patře seznámí návštěvníka s tradicí výroby 
porcelánu v Podkrušnohoří se zvláštním důrazem 
na produkci porcelánu v Dubí. Kromě světozná-
mého cibuláku zde také uvidíte figurální porcelán 
manufaktury Royal Dux Bohemia v Duchcově nebo 
originální autorská díla vytvořená v Dubí v rámci 
každoročních porcelánových sympozií. Městské 
informační centrum zřízené v přízemí objektu pak 
poskytuje veškeré informační a turistické materiály 
o Dubí a blízkém okolí. Zprostředkovává komento-
vané prohlídky unikátního kostela Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie v Dubí a exkurze do výroby 
Českého porcelánu, a. s. 
Právě prohlídky porcelánové výroby jsou stále 
častěji vyhledávaným turistickým cílem nejen pro 
rodiny s dětmi, ale také pro turistické a zájmové 
kluby seniorů a školní skupiny. Dům porcelánu 
s modrou krví ročně navštíví přes 7000 návštěv-
níků a víc jak polovina jich využije možnosti absol-
vovat s průvodcem exkurzi do porcelánky. Pro vel-

Za PORCeláNeM a KUltUROU 
DO ÚSTECkÉHO kRAjE
Hledáte-li námět na výlet v Ústeckém kraji, neměli byste 
opomenout město Dubí nedaleko lázeňských Teplic, kterému 
se ne nadarmo přezdívá Brána krušných hor. 
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Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Dům porcelánu s modrou krví
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ký zájem se prohlídky porcelánky musí domluvit 
dopředu buď osobně, nebo telefonicky. 
Pokud si na návštěvu Dubí vyhradíte poslední 
srpnový víkend, tak neprohloupíte. V pátek 23. 
8. město slavnostně zahájí každoroční Dubské 
slavnosti a můžete se těšit na víkendový program 
nabitý kulturními zážitky a zábavou pro celou 
rodinu (viz plakát). V rámci městských slavností 
si navíc společnost Český porcelán připomene 
155. výročí od založení porcelánky. Továrna tak 
otevře své brány návštěvníkům pro prohlídky pro-
vozu a připraví bohaté porcelánové trhy. Všechny 
srdečně zveme do Dubí, Brány Krušných hor.

Krušné hory – prázdniny a turistika
Nový spoj na Dlouhou Louku udělá radost každé-
mu, kdo má rád přírodu, rozhledny a zábavu. Od 
1.7.2019 se můžete vypravit na výlet do lesa, vyšláp-
nout si rozhlednu na Dlouhé Louce, nebo zabloudit 
v Oseku na 3d bludišti, minigolf, hora Stropník, 
hrad Rýzmburk, rozhledna Vlčí hora a užít si den 
plný zábavy. 

www.infocentrum-dubi.cz
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci

Dlouhý rybník na Cínovci

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
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Klášterec nad Ohří se pyšní zámkem, ve kterém se 
nachází muzeum porcelánu, pohádková země Vítěz-
slavy Klimtové i sbírky vzácných minerálů. V rámci 
prohlídkového okruhu můžete navštívit také Thun-

skou hrobku a po 113 schodek vystoupat na zámec-
kou věž. 
Za návštěvu stojí také místní porcelánka, která 
byla založena v roce 1794 a je tak druhou nejstar-
ší porcelánkou u nás. Výroba zde funguje dodnes 
a je největším výrobcem porcelánu u nás. Nově se 
zde konají prohlídky provozu a dětští návštěvníci si 
mohou v Porcelánové školičce vyrobit svůj vlastní 
porcelánový suvenýr. 
Pobyt ve městě si můžete zpestřit také návštěvou 
muzea hodin poblíž kláštereckého náměstí, nejstar-
ším exponátem jsou hodiny z roku 1580. 
Naproti muzeu se pod věží klášterecké radnice 
nachází turistické informační centrum, kde získá-
te tipy na výlety či na kulturní akce během celého 

roku. Součástí infocentra je městská galerie Kryt, 
jež pořádá v měsíčních cyklech výstavy současného 
výtvarného umění i další tematické výstavy. 
Z náměstí projdete do zámeckého parku, na který 
plynule navazuje lázeňský areál Evženie, kde vyvě-
rají tři minerální prameny. V lázních se léčí nemo-
ci pohybového a cévního aparátu, hlavní nabídkou 
jsou však wellness pobyty. V lázeňském areálu 
můžete navštívit také restauraci Peřeje v budově 
historické střelnice, kavárnu, tenisové kurty, využít 
půjčovnu koloběžek a v nedaleké loděnici také půj-
čovnu loděk. 
I okolí města se vyplatí probádat. Léto přeje vodá-
kům na řece Ohři, návštěvníky aquaparku s jedním 
z nejdelších tobogánů v ČR a pěší turisty po celý rok 
nadchnou procházky po okolních zříceninách hra-
dů Šumburk a Egerberg. 

kLÁšTERECkÁ NEj…
Přijměte naše pozvání do města Klášterce nad 
Ohří, perly Podkrušnohoří. Najdete nás na roz-
hraní Krušných a Doupovských hor v severozá-
padních Čechách v malebném údolí řeky Ohře.

Turistické informační centrum 

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

www.klasterec.czo.cz
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Výhodný voucher za běžnou cenu tří vstupů – 150 
Kč lze využít na vstup do osmi krásných památek - 
katedrálu sv. Štěpána, věž u katedrály, děkanský kos-
tel Všech svatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování 
Panny Marie, Diecézní muzeum, barokní a středově-
kou expozici Severočeské galerie výtvarného umění 
a oblíbenou městskou věž Kalich na budově radni-
ce. Na jednotlivých památkách je možné si dopřát 
odborný výklad od mladých studentských průvodců. 
Za každou návštěvu získáte razítko a za každá tři 
razítka pak zdarma odměnu – třetinku piva v Bis-

kupském pivovaru U sv. Štěpána nebo kávu vlastní-
ho výběru v hodnotě 50 Kč ve Fér Kafe v parku Vác-
lava Havla. 

Do Litoměřic se můžete vypravit i lodí nebo 
využít cyklobus do okolí!
Lodě Porta Bohemica nebo Poseidon jezdí mezi 
Litoměřicemi a Ústím nad Labem celé léto. Během 
prázdnin pluje loď od 3. července pravidelně od stře-
dy do neděle.  Linka DÚK 901 pořádá i řadu mimo-
řádných plaveb! Například podvečerní plavby do Lito-

měřic nebo plavby až do Mělníka.  Pokud máte raději 
cyklotoulky, využijte víkendový cyklobus! Ten vyráží 
o víkendu 3x denně z Roudnice nad Labem přes Lito-
měřice až do Velemína nebo Lovečkovic. 

České středohoří patří v létě i dětem!
Zažijte s nimi pirátskou bitvu na jezeře Chmelař 
u Úštěka o víkendu 12.–13. července, kdy na vodě 
i na souši bude možné spatřit piráty, pirátské lodě, 
šermíře a zažít pravou pirátskou atmosféru během 
tří strhujících bitev. V Úštěku pak nezapomeňte zajít 
za pravými čerty do místního čertovského sklepení. 
Stejný víkend se můžete vypravit na noční prohlídky 
podzemních chodeb pevnostním městem Terezín, 
kde za světla dobových luceren poznáte bastionovou 
pevnost úplně jinak! Muzikálové léto na zámku 
v Ploskovicích proběhne od 17. do 27. července, 
kdy se odehraje i pohádka Kocour v botách. Pohád-
kové prohlídky pak na zámku Libochovice pobíhají 
celé léto.
Více informací nebo tipy na výlety najdete na: 

 www.stredohori.cz

bOHatá NabÍDKa 
letNÍCH LITOMěřIC 
Každý, kdo se v létě vydá do Litoměřic, by měl využít jedinečnou 
možnost a navštívit Okruh církevní památky. 
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Funpark
Ve zbrusu novém Funparku najdete lanové blu-
diště a vyhlídkovou věž. Za zážitkem nemusíte 
nikam daleko, Funpark leží v lesoparku Šibeník, 
který se nachází v centru města. Kromě bludiště 
a vyhlídkové věže na Šibeníku najdete dětská hřiš-
tě, workout, běžecké tratě nebo krásná místa ke 
klidné procházce. 

Hrad Hněvín  

Hrad Hněvín je dominantou města Mostu. Smrt 
v jeho útrobách kdysi našel slavný alchymista E. 
Kelley. Dnes na Hněvíně můžete navštívit restau-
raci, hvězdárnu a vyhlídkovou věž, ze které spat-
říte krajinu od úpatí Krušných hor až po České 
středohoří. A také alchymistickou expozici Dílna 
magistra Edwarda Kelleyho!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie musel uvolnit 
místo uhelnému lomu, a tak byl v roce 1975 na 
kolejích přestěhován o 841 metrů na své součas-
né místo. Technologicky unikátní přesun kostela 
dodnes budí obdiv v celém světě.  

In-line dráhy
Okruhy pro bruslaře se v Mostě nacházejí hned 
na několika místech. Tříkilometrovou asfaltovou 
dráhu najdete kolem koňského závodiště hipodro-
mu. Nazout brusle, ale také nasednout na kolo 
můžete i v rekreačních areálech u jezera Matylda 
a jezera Benedikt. 

Mostecké dromy
Mostecké dromy – autodrom, kde voní benzín 
a pískají pneumatiky, hipodrom, kde závodí krás-
ní ušlechtilí koně a aerodrom, letiště zasazené 
do unikátní scenérie Českého středohoří, jsou 
vybudované na rekultivovaných plochách. Stačí si 
vybrat z jejich široké nabídky. A nezapomeňte ani 
na další drom - Aquadrom, moderní aquapark se 
spoustou atrakcí, s bazény v nerezu a s „mokrým“ 
občerstvením. 

Podkrušnohorské technické muzeum 
Podkrušnohorské technické muzeum, které je spí-
še hornickým skanzenem než muzeem, najdete 
v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III neda-
leko Mostu. Hornictví v něm můžete poznat na 
„vlastní kůži“. Neváhejte, nasaďte helmu se svět-
lem, vezměte sebezáchranný přístroj a „sfárejte“ 
do simulované hlubinné štoly. Všechna zařízení 
v ní jsou funkční!

DyCKy MOST!
Město Most leží pod Krušnými horami a mezi 
kopci českého středohoří. Navštívit v něm 
můžete řadu turisticky atraktivních míst nebo 
místa, kde se odehrával oblíbený seriál Most!, 
který začátkem roku vysílala Česká televize. 

Turistické informační centrum 
statutární město 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.mesto-most.cz
www.imostecko.cz
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Své putování regionem můžete započít v Klášterci 
nad Ohří. Městský zámek s parkem Vám nabízí 
možnosti prohlídek, občerstvení a nejrůznější kul-
turní akce. Jednou z nejvýznamnějších akcí města 
jsou Klášterecké hudební prameny, kde každo-
ročně vystupuje virtuóz Jaroslav Svěcený. Letos se 
akce koná od 4. do 8. 7.
Po toku řeky dále se rozkládá město Kadaň. I zde 
najdete celou řadu vyžití pro sebe i rodinu. V cent-
ru města vystoupejte na radniční věž a pokochejte 
se pohledem do krajiny. Navštivte muzeum čaro-
dějnic, nábřeží Maxipsa Fíka s replikou Staroměst-

ského orloje, nebo zavítejte do Františkánského 
kláštera. Dne 24. 8. byste neměli vynechat již 27. 
ročník Císařského dne, jenž oslavuje příjezd Karla 
IV. na Mírové náměstí.
Královské město Žatec – místo, kde je pivo a chmel 
doma. Město nabízí aktivity nejen pro milovníky 
piva. Ačkoliv největší a nejznámější z nich je bez-
pochyby Dočesná. S bohatým programem se letos 
uskuteční ve dnech 6.–7. 9.
Městem Louny výčet atraktivit zdaleka nekončí. 
Zde určitě stojí za navštívení Letní lounské vábe-
ní. Toho se letos můžete zúčastnit ve dnech 9.–10. 

8. Na pěti scénách si na své přijdou všechny věkové 
kategorie. Lounsko nabízí i plno jiných aktivit. Po-
těší milovníky adrenalinu (paragliding na vrcholu 
Raná), historiky (archeoskanzen v Březně u Loun 
nebo Vernerův mlýn), ale i cykloturisty (Cyklostez-
ka Ohře).
Region Dolního Poohří Vám nabízí několik mož-
ností ubytování, ať už v penzionu, hotelu, či kempu. 
Pro poslední jmenovanou možnost využijte ubyto-
vání v kempech vodní nádrže Nechranice, kde mů-
žete využít i školy jachtingu pod vedením profesio-
nálů. V Dolním Poohří se zkrátka nebudete nudit. 
A vězte, že jste vždy vítáni!

PRÁZDNINOVÉ AKCE
DOLNÍHO POOHŘÍ
Přemýšlíte, kam o prázdninách vyrazíte na kulturní, hudební 
či historické akce? Co takhle zkusit region, kde jsou nejrůz-
nější památky, hrady, zámky, přírodní atraktivity, regionální 
pochutiny a zábava pro děti? Tak to je kraj Dolního Poohří 
přesně pro Vás. 

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

K
O

N
TA

K
T

Zámek Klášterec Louny

Kadaň
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Rokytnice nad Jizerou leží v jednom z nejmaleb-
nějších horských údolí a představuje pomyslnou 
bránu do Krkonoš i Jizerských hor. Jak v zimě, tak 
v létě sem proto míří spousta turistů, kteří chtějí 
aktivně odpočívat nebo jen tak lenošit a kochat se 
zdejší krásnou přírodou. V rámci letní sezóny si 
přijdou na své zejména milovníci přírody, turistiky 
a cykloturistiky. Ze dvou lanovek, které převážejí 
návštěvníky na hřebeny západních Krkonoš v rám-
ci zimní lyžařské sezóny, bude tradičně v provozu 
pouze jedna, a to lanová dráha Horní Domky. Pou-
hých 500 m od výstupní stanice lanovky Horní 

Domky se nachází známé rozcestí Ručičky, odkud 
vede řada turistických cest k zajímavým místům 
západních Krkonoš. Můžete odtud vyrazit třeba 
na Dvoračky, k prameni Labe nebo do soused-
ního Harrachova. Moc pěkná procházka je také 
k Mumlavskému vodopádu, Pančavskému vodo-
pádu nebo na Labskou boudu či Vrbatovu chatu. 
V místním infocentru je k dispozici nepřeberné 
množství propagačních materiálů a turistických 
map, ze kterých mohou turisté a milovníci cyklo 
výletů čerpat inspiraci. 

V provozu je také bikepark Rock-it-nice, který 
ocení zejména vyznavači adrenalinové cyklistiky.  
Rokytnický bikepark nabízí tři sjezdové tratě všech 
úrovní obtížnosti v celkové délce 5 km. Pro letošní 
sezonu jsou nově upravené začátky všech tratí, na 
www.skiroky.cz je dostupná virtuální prohlídka 
v panoramatickém formátu. Přímo u nástupiště 
lanovky najdete lanový park v korunách stromů 
a otevřena bude také půjčovna kol v odbavovací 
hale lanové dráhy Horní Domky. 
Od července bude lanovka i bikepark v provozu 
denně, a to po celou dobu letních prázdnin. V září 
přejdeme na víkendový provoz a od října začneme 
připravovat středisko na další lyžařskou sezónu.  

Proč nejezdí také lanová dráha na Lysou horu? 
Výstupní stanice lanovky na Lysé hoře leží v chrá-
něné zóně Krkonošského národního parku. S ohle-
dem na zdejší vzácnou přírodu je pohyb turistů 
v okolí výstupní stanice lanovky v letních měsících 
zakázán, zejména proto, že zde není napojení na 
turistickou cestu.
V rámci tradiční Svatomichaelské pouti, která se 
koná každoročně na přelomu září a října, bude ale 
lanová dráha na Lysou horu v provozu v režimu 
okružních jízd, bez možnosti výstupu na horní 
stanici a stane se tak jakýmsi největším kolotočem 
v rámci Rokytnické pouťové zábavy.  
Provozní doba lanovky a bikeparku: 9–17:00 hodin, 
lanovka jezdí každých 30 minut, jízda ve 12:30 
vynechána (polední pauza)
Více informací je k dispozici na infolince +420 733 
733 053 nebo na info@skiroky.cz.

ROkyTNICE ZaHájIla 
letNÍ SeZóNU
Rokytnice nad Jizerou zahájila letní cyklo-turistickou 
sezónu a zve všechny milovníky aktivního odpočinku do 
přírody. Lanová dráha Horní Domky a bikepark Rock-it-nice 
jsou připraveny na každodenní provoz. Naplánujte si výlet 
a přijeďte do Rokytnice poznávat krásy západních Krkonoš!

tIM V ReGIONeCH
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STRAHOVSkÝ kLÁšTER,
SbÍRKy, VýStaVy a exPOZICe
Nejznámější Strahovská knihovna s rozsahem 
kolem půl milionu knižních svazků dominuje 
v návštěvnosti Strahovského kláštera. Neméně 
známá je sbírka obrazů, čítající téměř půldru-
hého tisíce maleb od středověku po současnost. 

Expozice, tvořící soubor děl uměleckého řemesla, se dostala 
do majetku kláštera jako dar nebo na objednávku. Klášter 
vlastní a ve většině případů i uchovává desetitisíce dalších 
sbírkových předmětů.

Strahovský klášter

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 – Hradčany
Doprava: 
z centra města: tramvaj č. 22 (stanice Pohořelec)

www.strahovskyklaster.cz
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Otevřeno denně
9–17.00 hod., polední pauza 12–13.00 hod. 
vyjma štědrého dne, božího hodu vánočního 
(25. prosince) a Velikonoční neděle (letos 21. dubna). 

Strahovská obrazárna:
Otvírací doba od 1. 3. 2019   9–11:30, 12:30–17:00
vyjma štědrého dne, božího hodu vánočního 
(25. prosince) a Velikonoční neděle (21. dubna).

Dominantou knihovny jsou knihovní sály. Dneš-
ní Teologický knihovní sál postavil opat Jeroným 
Hirnhaim (1670–1679) a v roce 1679 v něm bylo 
uloženo 5 564 svazků.  Druhý sál, dnes nazývaný 
Filosofický, byl vybudován za opata Václava Mayera 
(1779–1800) v letech 1792–1794.

Obrazárna, jejíž základ byl dán již roku 1835. Část 
je instalovaná v chodbách ambitu v patře konvent-
ní budovy. Dvě stovky maleb prezentují část sbírky 
z doby od 14. do poloviny 19. století. Kolekce je čle-
něna do několika oddílů, jako malířství a sochař-
ství 1300–1550, rudolfínské malířství, flámské 

malířství, italské malířství a středoevropské malíř-
ství 17.–19. stol. 
Nejstarší umělecká produkce, vytvořená přímo pro 
Strahov, se díky osudům kláštera v 15. a 16. stole-
tí téměř nedochovala. Počet obrazů a soch vzrostl 
v průběhu první třetiny 17. století, a to především 
díky zakázkám u malíře Jana Jiřího Heringa. Teh-
dy vzniklo množství závěsných maleb, z nichž velká 
část se dochovala do dnešní doby. Ve druhé polo-
vině 17. století malovali pro strahovskou kanonii 
Antonín Stevens ze Steinfelsu, Michael Willmann 
a Jan Kryštof Liška. Mimopražské objekty kanonie 
počátkem 18. století ozdobily práce Michaela Vác-
lava Halbaxe a Petra Brandla. Zvláště v prostředí 
Strahova pak na ně navázal také Václav Nosek/
Nosecký a jeho syn, zdejší konventuál a malíř Siard 
Václav Nosecký. Po poškození Strahova bombar-
dováním v roce 1742 působili na obnově kláštera 
přední sochaři a malíři, jako např. Jiří Vilém Josef 
Neunhertz, František X. Karel Palko či Franz Lich-
tenreiter. V roce 1794 na fresce nového knihovního 
sálu pracoval Franz Anton Maulbertsch. 

Výstava výtvarných děl běloruských umělců: 
„Bělorusko – moje srdce, zlatá země“
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Přerov
Byl by hřích přijet do Přerova a nevidět Horní 
náměstí – kolébku místní historie. V zámku, býva-
lém sídle Karla staršího ze Žerotína, najdou náv-
štěvníci muzeum, které je spjato se jménem slav-
ného přerovského učitele Jana Amose Komenské-
ho. „Specialitou tohoto muzea jsou rekonstrukce 
dobových školních tříd, expozice Archeologie Pře-
rovska, Památník Komenského, Národopis Hané 
a hanáckého Záhoří, a také expozice Entomologie 
a mineralogie,“ nastínila Romana Nitková z Muzea 
Komenského. Z aktuálních výstav zve turisty 
například na výstavu Šejdíři a šizuňkové, která je 
historickým exkurzem do světa spjatého s falšová-
ním potravin. 
Se svou nabídkou přichází na „trh“ také Městské 
informační centrum, které láká na prázdninové 
komentované procházky městem. První okruh 
seznámí s historií i současností města, druhý je 
zaměřený na archeologii a zavede návštěvníky do 
Památníku lovců mamutů a do Školního muzea 

lovců mamutů. „V památníku je terénní prezenta-
ce archeologických nálezů, a navíc i expozice s pa-
zourkovými nástroji, aby návštěvníci získali před-
stavu, jaké kamenné nástroje používali naši předci 
k přežití,“ říká vedoucí centra Jolana Plšková. 
A kdo chce letos zažít v Přerově ještě větší porci 
zábavy, může přijet na Svatovavřinecké hody, které 
jsou zárukou třídenního veselí. To vypukne v pátek 
9. srpna a skončí až večer 11. srpna. „Čekají nás 
koncerty, představení, pouliční divadlo, historic-
ký průvod městem i dobový jarmark,“ říká Pavla 
Roubalíková z přerovského magistrátu. A láká i na 
další letní atrakce – plavbu lodí Kordulka po řece 
Bečvě a festival Hudební léto na hradbách, který je 
každé prázdninové úterý – vždy podvečer - přísli-
bem kvalitní muziky. 

Lipník nad Bečvou
Také město Lipník nad Bečvou přichází se širo-
kou škálou kulturních akcí. „Připraveny jsou bez-
platné prohlídky města s průvodcem. Turisté tak 

mohou každý den kromě pondělí navštívit památ-
ky, které nejsou běžně přístupné – třeba zvonici 
s unikátním historickým strojem věžních hodin,“ 
konstatuje Ivana Debnárová z Městského úřadu 
v Lipníku nad Bečvou. Zajímavá je podle ní i pro-
hlídka bývalé synagogy, židovských hřbitovů či 
střešní zahrady, pod níž se nachází galerie Konír-
na, která během léta představí hned dvě výstavy 
– Obrázky Ivy Hüttnerové - budou k vidění až do 
21. července, a Pavla Roučky, který bude vystavo-
vat od 9. srpna do 29. září. 
Lipník nad Bečvou – coby město kovářské – bude 
samozřejmě i letos lákat turisty na exteriérovou 
výstavu uměleckých kovářů s názvem Kov ve měs-
tě, která potrvá do konce září. Přímo v historickém 
centru města a zámeckém parku představí svou 
tvorbu Milan Michna, ke zhlédnutí bude v nových 
prostorách turistického informačního centra 
i stálá expozice Alfreda Habermanna – papeže 
kovářů. 
Ve dnech 19. až 21. července jsou pak v Lipníku 
připraveny tradiční Svatojakubské hody.
 
Helfštýn
Z Lipníka nad Bečvou je to už jen „co by kamenem 
dohodil“ na Helfštýn - středověkou pevnost, která 
v minulosti patřila k nedobytným dominantám 
Moravy. „Svou nedobytnost si částečně zachová až 
do dubna 2020. Kvůli mimořádné stavební akci 
na hradním paláci zůstává Helfštýn v obležení sta-
vitelů. Návštěvníci se do areálu dostanou pouze od 
čtvrtka do neděle,“ konstatuje kastelán Jan Lauro. 
Připomíná ale, že kulturní kalendář zůstává přes-
to bohatý - množství kulturních a společenských 
akcí oživí historii, seznámí s řemesly a nabídne 
divadla, hudbu i workshopy. Například výstava 
Héfaistovy vavříny představí výběr oceněných 
exponátů z mezinárodních kovářských setkání 
a v budově Pekárny jsou k vidění dočasně instalo-
vané expozice archeologie a ražby mincí.
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Přerov

Přerov

Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou - Expozice Alfreda Habermanna

Helfštýn

NejlePšÍ NabÍDKa 
ZE STřEDNí MORAVy
Moravská brána se stane i letos vstupním portálem k mnoha 
turistickým zážitkům. Stačí se jim vydat vstříc, a vychutnat 
si ty nejlepší porce z nabídky, které střední Morava svým 
návštěvníkům nabízí. Chcete vědět kam, kdy a proč? 
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www.prerov.eu
www.prerovmuzeum.cz

www.mesto-lipnik.cz
www.helfstyn.cz

www.mesto-hranice.cz
www.ltnb.cz

www.caves.cz
www.hranickapropast.cz

Hranice
Město Hranice připravilo pro letošní turistickou 
sezónu pět lákavých prohlídkových okruhů. Prv-
ním jsou Hranice z vody – prohlídka města po řece 
Bečvě nabízí turistům poučení i skvělou zábavu. 
„Druhým okruhem je pohled na Hranice z výš-
ky – a ten je určen těm, kteří se nebojí zdolat 122 
schodů a pokochat se výhledem z věže Staré radni-
ce,“ uvádí Lenka Dočkálková z informačního cen-
tra. A láká i na třetí okruh, který nese název Hra-
nice pěšky a je nabídkou komentované prohlídky 
po historickém centru města. Čtvrtým zajímavým 
okruhem jsou Židovské Hranice – opět se jedná 
o komentovanou procházku, kdy se návštěvníci 
vydají „Po stopách hranických židů“. Neméně zají-
mavý je i pátý okruh s názvem Hranice vojenským 
maršem, který se zaměřuje na historii a architek-
turu bývalých vojenských ústavů v Hranicích. 

Teplice nad Bečvou
Lázně Teplice nad Bečvou rozhodně stojí nejen 
za vidění, ale především za užití. „První kamenné 
lázně zde vybudoval Jan Kropáč z Nevědomí v roce 
1553. Přímo pod lázeňskými budovami se totiž 
nacházejí skalní pukliny, navazující na rozsáhlý 
jeskynní systém. Právě tam vyvěrá zázračná léčivá 
voda, silně obohacená minerály a oxidem uhličitým 
– teplická kyselka,“ vzpomněla výkonná ředitelka 
lázní Bohdana Opočenská. Tento přírodní léčivý 
zdroj se využívá hlavně k léčbě kardiovaskulárních 
chorob, pohybového aparátu, nervového systému 
a také u onkologických pacientů. „Tato silně mine-
ralizovaná uhličitá voda získávaná z Kropáčova 
a Jurikova pramene patří mezi nejkvalitnější své-
ho druhu. Cenné je její uplatnění při vodoléčbě či 

v suchém plynovém bazénu, neboť je prokázáno, že 
vysoký podíl oxidu uhličitého přispívá ke snižování 
krevního tlaku,“ konstatuje ředitelka.
 
Zbrašovské aragonitové jeskyně a propast
Krása ukrytá v podzemí -  tak mluví o Zbrašovských 
aragonitových jeskyních jejich správkyně Barbo-

ra Šimečková. A dodává: „Nabízíme návštěvníkům 
prohlídku tajuplného světa, který kromě běžných 
srážkových vod vytvářela také teplá uhličitá kyselka. 
Stěny prostor proto zdobí unikátní výzdoba a nej-
nižší části zaplavuje oxid uhličitý.“  Připomíná i to, 
že v Mramorové síni se každoročně konají výstavy 
současného výtvarného umění – letos je to expozice 
figurálních plastik Pavla Drdy s názvem Balanc. 
Na povrchu skromný přírodní útvar, který však 
v sobě skrývá magickou hlubinu s obřími prosto-
rami zaplněnými kyselkou – to je Hranická pro-
past, nacházející se rovněž v Teplicích nad Bečvou. 
„Naměřená hloubka se zatím zastavila na 473,5 met-
rech, což ji činí nejhlubší českou propastí. Součas-
ně však, díky rekordní hloubce vody 404 metrů, jde 
o nejhlubší zatopenou propast na světě. Vidět tento 
unikát – to je zážitek,“ říká Barbora Šimečková.

 

Hranice - bývalá židovská synagoga nyní galerie českého a slovenského 
moderního umění

Hranice

Lázně Teplice nad Bečvou

Lázně Teplice nad Bečvou – Kropáčův pramen

Jurikův dóm je největší prostorou Zbrašovských aragonitových jeskyní 

Zbrašovské aragonitové jeskyně 
– výstava soch Michala Trpáka 
v Mramorové síni v roce 2013

| foto: Pavlína Papežová, Martin Necid, Charlie Greenberg, 
Petr Zajíček, Jiří Necid, Ivo Hroneš, 

Archiv města Přerova, Archiv MIC Přerov
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Důležité akce se budou odehrávat na pláži pod 
Aquaworldem Lipno. Vedle toho je ale program 
rozprostřený do celého lipenského areálu. V rám-
ci Lipno Sport Festu se uskuteční také Mistrovství 
České republiky ve vodním slalomu.
Připraveny jsou desítky akcí, některé jsou tradiční, 
jiné se uskuteční letos poprvé. Novinkou je napří-

klad squash, který si zájemci vyzkouší v mobilním 
kurtu přímo na břehu jezera. Jedním z bodů festi-
valu bude také večerní výběh na Stezku korunami 
stromů, který má nevšední atmosféru. Pro zdatněj-
ší sportovce je pak výzvou hned na úvod horský 
půlmaratón v náročném terénu. Na své si přijdou 
i příznivci kolektivních sportů, kteří se mohou při-

hlásit třeba do turnaje ve volejbalu. Základy této 
disciplíny jim přiblíží letošní mistři České repub-
liky, hráči VK Jihostroj České Budějovice. Po loň-
ském úspěchu bude zopakován také Spartan Wor-
kout Tour, trénink, který bude bavit všechny, co si 
chtějí zaběhat a zacvičit, nebo strávit aktivní den po 
boku stejně smýšlejících lidí. 
Festival je velkým lákadlem také pro děti, které si 
mohou v rámci kurzů osvojit základy in-line brus-
lení, běhu, nebo například paddleboardingu. Pro 
ně bude připravený klub lišáka Foxe, což je mas-
kot celého areálu. Na sportovní aktivity bude vždy 
v odpoledních hodinách navazovat kulturní pro-
gram, v podobě dětských divadelních představení 
nebo animačních programů. Festival myslí i na 
hendikepované sportovce. Letošní program pro 
hendikepované se připravuje ve spolupráci s Cen-
trem Paraple. Chybět nebude ani plavecký závod 
s paralympijským vítězem Arnoštem Petráčkem. 
Z kulturního programu je připraveno například 
vystoupení skupiny Naked Professors na Stezce 
korunami stromů. Děti se zabaví u divadelních 
vystoupení. Akci dlouhodobě podporuje skupina 
ČEZ, díky které se bude konat již osmý ročník.

LIPNO SPORT fEST 
POD VeDeNÍM MeDaIlIStů
Olympionici David Svoboda, Roman Šebrle, spoluzakladatelka 
festivalu Kateřina Neumannová nebo čerství mistři republiky 
VK Jihostroj České Budějovice. To je jen malý výběr sportovců, 
kteří se letos zúčastní největšího sportovního festivalu v České 
republice Lipno Sport Fest 2019. Návštěvníci osmého ročníku 
festivalu si během devíti dnů 17.–25. srpna vyzkouší zdarma 
celou řadu sportů a poměří síly v několika závodech. 

LIPENSkO  s.r.o.

lipno nad Vltavou 
č.p. 307, PSČ 382 78
 +420 731 410 800
 infocentrum@lipno.info

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

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

Večery na lodi můžete trávit na zadní palubě, která 
je krytá proti větru a dešti, nebo se vydat na pro-
hlídku přístavu, kde je loď vždy na noc zakotvena.
Každá z plavebních tras je něčím jedinečná a vždy 
se skládá z několika navštívených ostrovů / přísta-
vů. V „Trase severní“ se můžete vydat po stopách 
Vinnetoua, v „Trase základní“ zase na ostrov Vis, 
kde se nachází dnes už ruina kdysi krásné Čes-
ké vily anebo se podívat do jeskyně, která se stala 
skrýší maršála Tita. V „Trase Mljet“ navštívíte jako 
jedno z mnoha míst i ostrov Mljet, na kterém se 
můžete vykoupat v úžasné Odysseově jeskyni, kte-
rá se stala údajně nedobrovolným sídlem Odyssea 
při jeho návratu domů na Ithaku.
Zájezdy 2019 jsou již plně obsazené. V říjnu se 
začnou prodávat zájezdy na rok 2020. K dispozici 
budou termíny od dubna do října. 
V nabídce jsou i další lodě (loď ADONIS – kat. A / 
loď MILA MAJKA – kat. B a další). Lodě lze využít 
pro aktivní dovolenou, relaxaci u moře, poznává-
ní nádherných přístavů, oslavy, teambuilding či 
firemní akce. 
Na lodi je spokojen jak biker, tak rekreační cyklis-
ta, pěšák, vegetarián, ale i gastroturista! Nenechte 
si ujít tuto příležitost a poznejte během pár dnů 
opravdové krásy Chorvatska. 

Více informací najdete na

CHORVATSkO jINAk 
… na lodi a na kole nebo relax 
po ostrovech Dalmácie
Byli jste v Chorvatsku už několikrát 
a máte pocit, že Chorvatsko dobře znáte 
a nemůže Vás ničím překvapit? Budete se divit.

 

www.agmtravel.cz

tIM Ve SVětě
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Prohlídky radniční věže
Čas prohlídek: v 10, 11, 13, 14, 15 a v 16 hod.
Cena: 40 Kč plné vstupné, 20 Kč zlevněné.
Vstup od 3 platících osob, vstupenky je potřeba 
zakoupit v Turistickém informačním centru.
V jiné časy pro skupiny po domluvě s pracovníky 
infocentra.

Komentované prohlídky města
Termíny: středa 3., 10. a 17. 7., 7. a 14. 8.
ZDARMA, hodinový okruh s průvodcem.
Začátek: 13:30 hod., sraz u infocentra.

Prohlídky Pivovaru Litovel
Termíny: středa 3., 10. a 17. 7., 7. a 14. 8.
ZDARMA, hodinová prohlídka bez ochutnávky.
Začátek: 12.00 hod., sraz na vrátnici pivovaru, 
pouze pro osoby starší 15 let.
V jiné časy pro skupiny po domluvě.

Prohlídky kaple sv. Jiří
Termíny: středa–neděle 3. 7.–1. 9., 9.30–16 hod.
ZDARMA, komentované prohlídky dle zájmu v čes-
kém a anglickém jazyce.

Cyklovýlety Litovelským Pomoravím
Termíny: 7., 16., 21. a 30. 7., 4., 13., 18. a 27. 8.
Odjezdy: v úterky v 15 hod., v neděle ve 14 hod.
Zdarma, oblíbené cyklovýlety Litovelským Pomora-
vím s průvodcem.Vlastní kolo podmínkou, možno 
zapůjčit v půjčovně kol, sraz účastníků před info-
centrem (budovou Záložny). Délka tras 20–30 km.

TIC Litovel 

nám. Přemysla Otakara 762 
 +420 585 150 221
 +420 721 269 146 

www.tic.litovel.eu
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Místní historické památky, důlní historie, přírodní 
krásy dělají z města a okolí čím dál více vyhledávaný 
cíl dovolených nebo víkendových pobytů. Malé za-
stavení v centru města doporučujeme v žacléřském 
muzeu, které sídlí na Rýchorském náměstí č. 10, 
Muzeum sdílí společný prostor s turistickým infor-
mačním centrem. 
Muzejní sbírka obsahuje tradiční dějiny města, 
osobnosti Žacléřska, mezi které patří např. slavný 
pilot Karl Illner. Další část muzea je věnována hor-
nictví, které od roku 1570 ovlivnilo chod celého 
města. Novinkou je expozice porcelánu s unikátní 
sbírkou čítající přes 1600 exemplářů, zejména so-
šek svatých, jako vzpomínka na místní porcelánku. 
Z města vede pěší turistická trasa kolem chátrající-
ho žacléřského zámku, bukovým a smrkovým lesem 
tzv. jezdecká cesta, která vás zavede až k chatě Ozón 
v oblasti Rýchor. Zde se můžete občerstvit a pokračo-
vat v cestě podél hranic s Polskem celní cestou až do 
obce Horní Albeřice s vápencovými lomy a muzeem 
Vápenka s dochovanou šachtovou vápennou pecí. 
Pec, přeměněná na muzeum s expozicí a interaktiv-
ními prvky, vám zprostředkuje místní informační 
centrum. 

Dále přes hory a doly dobře značenou cestou se 
můžete občerstvit v Horních Lysečinách na chatě 
Poutník, kde Vám majitelé, manželé Kozlovi při-
praví vynikající menu z venkovní pece a ochutnáte 
pivo Krakonoš. Po odpočinku je to několik kilome-
trů do Malé Úpy ke kostelu sv. Petra a Pavla, kte-
rý nechal horalům postavit samotný císař Josef 
II. U sousedního hřbitova jsou pozůstatky letadla 
z největší letecké katastrofy v Krkonoších za války, 
pádu stroje Junkers na úbočí Sněžky. 
Z malebné obce ve výšce 975 m nad mořem je to již 
kousek do Horní Malé Úpy, kde se můžete občers-
tvit v minipivovaru Trautenberk nebo na Pomezní 
boudě.
Přejeme hodně našlapaných kilometrů.
Užitečné odkazy:

www.krkonose.eu
www.malaupa.cz

www.veselyvylet.cz
www.infocentrum-zacler.cz

www.chatapoutnik.cz

KRKONOŠSKÁ PUTOVÁNÍ
Na okraji Krkonošského národního parku se nachází malebné 
příhraniční městečko Žacléř, jehož okolí, i samotné centrum 
města nabízí několik zajímavých míst a turistických tras.  

Malá Úpa
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Co tedy dělat v takovém případě? Skočit do vody! 
Skočit například do jednoho z perfektně vybavených 
koupališť plných tobogánů, skluzavek a dalších vod-
ních atrakcí. Chcete-li si užívat vody tak trochu jiným 
způsobem, můžete zavítat do Wakeparku nebo si 

přímo na hradeckých řekách půjčit lodičky, paddle-
boardy a jiné vybavení. Zkrátka a dobře, na Hradecku 
najde uspokojení každý milovník vodního živlu!
A když už u nás na Hradecku budete trávit letní dny, 
myslete třeba i na doprovodný program. 

Zajímavá místa k návštěvě či přehled akcí, které urči-
tě stojí za povšimnutí, najdete na www.hradecko.eu.

 – VODOMILů RÁj! 
Někdy je zkrátka příliš teplo na procházky po městě nebo 
aktivity v uzavřených prostorách.

 NEChTE SE zlÁKAT, hRADECKO jE SPRÁVNý CÍl VAŠÍ CESTY!

 www.hradecko.eu

Koupaliště Bor, Třebechovice pod Orebem

Fun water park, Hradec Králové

Koupaliště Flošna, Hradec Králové

Wakepark, Hradec Králové

Koupaliště a kemp Lodín

Paddleboardy na Labi v Hradci Králové

Slezská plovárna, Hradec Králové

Koupaliště a kemp Chlumec nad Cidlinou
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ČESKÉ BUDĚJOVICE
– MĚSTO, KDE TO ŽIJE!

1.–6. 7. – Múzy na vodě
– soutok Vltavy a Malše
Multižánrový mezinárodní hudební festival na vodě.

1. 6.–30. 9. – Umění ve městě
– historické centrum města 
Venkovní výstava uměleckých děl profesionálních sochařů.

1. 7.–31. 8. – Radniční léto
– nádvoří radnice 
Divadelní a hudební festival v prostorách historické radnice.

16. 7.–22. 8. – Hudební večery na náměstí 
– náměstí Přemysla Otakara II. 
Hudební vystoupení pod širým nebem.

9.–10. 8. – Jihočeský jazzový festival 
– Piaristické náměstí 
Venkovní hudební festival jazzové hudby.

30.–31. 8. – Město lidem / lidé městu
– historické centrum města
Venkovní multižánrový festival pro celou rodinu.

6.–7. 9. – Železné a zlaté České Budějovice – 
Sokolský ostrov a historické centrum města
Historické slavnosti.

28.–29. 9. – Vltava žije 
– centrum města
Audiovizuální festival na Vltavě v centru města.

PROGRAM • LETNÍ TOP AKCE

Turistické informační centrum 

náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice
 +420 386 801 413,  infocb@c-budejovice.cz

www.budejce.cz
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Metropole jižních Čech nebo 
město piva, to jsou jedny ze 
synonym pro České Budějo-
vice. Budějce, jak městu také 
říkají místní, jsou ideálním 
místem pro návštěvu po celý 
rok. 
Pořád se tu něco děje a je jedno, jestli se rozhodnete 
vyrazit za památkami, kulturou, sportem, zlatavým 
mokem, anebo vším zmiňovaným dohromady, ur-
čitě nepřijdete zkrátka. Přesvědčte se sami v krás-
ných kulisách historického města, ve kterých to 
žije. 

Více na: www.budejce.cz

TIM V REGIONECH 23

I N Z E R C E
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Město je vstupní branou do turistických oblastí 
Podyjí, České Kanady a Regionu Renesance. K tra-
dičním lákadlům patří zámek s parkem, pomník 
kostky cukru, městské muzeum a letní koupališ-
tě. Nachystali jsme si pro vás ale i řadu novinek. 
Pro milovníky přírody tu máme naučné stezky, pro 
bikery nový Cykloplácek, pro vyznavače cyklotu-
ristiky spoustu tipů na výlety po okolí, pro zvídavé 
Letecké muzeum Viléma Götha, pro fandy moder-
ních technologií nové aplikace a geolokační hry, 
pro příznivce kulturních akcí bohatou a žánrově 
různorodou, nabídku: 

DO DAčIC Za KUltUROU I řeMeSly
Divadlo, pohádky, akce na náměstí, letní kino, 
řemeslná sympozia, šanson, jazz, folk, pop, country 
i rock. K tomu dobré jídlo a pití v klidném městě 
obklopeném krásnou přírodou. 

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
19.–22. 8.  kovářské dny – prezentace tradičního 

řemesla
19.– 22. 8. kinematograf bratří čadíků  
24. 8. Countryfest Dačice 

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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Dům Štěpánka Netolického
Dům je mimořádným příkladem 
zachovalé renesanční architektury. 
Svůj název získal po slavném maji-
teli, rybníkáři a staviteli Zlaté stoky 
Štěpánku Netolickém. Dnes je zde 

zřízeno Centrum Třeboňského rybníkářského 
dědictví. V interaktivní expozici odhalíte tajemství 
stavby rybničních soustav rožmberských ryb-
níkářů. Kinosál nabízí krátký film o Zlaté stoce, 
dotykové obrazovky a hry a hříčky pro malé i vel-
ké. Galerijní prostory se využívají ke konání zají-
mavých výstav, přednášek, tvůrčích dílen a kul-
turních akcí.

Dům přírody Třeboňska
Návštěvnické centrum chráněné krajinné oblas-
ti a biosférické rezervace Třeboňsko poskytuje 
informace o přírodě, naučných stezkách a turis-
tických zajímavostech. Stálá expozice „Krajina 
a lidé“ seznamuje s dílem renesančních rybní-
kářů, s příběhem léčivé slatiny a třeboňského 
lázeňství a s přírodním bohatstvím Třeboňska. 

Ve videosále můžete zhlédnout filmy Rok v krajině 
mokřadů a Rybářův den a každá z místností má 
také vlastní videokiosek.  Na děti se těší maskot 
a průvodce – dubový skřítek Milda Dubulík.

Galerie buddhistického 
umění ve vodárenské věži
Autorská replika vodárenské 
věže českého architekta Jana 
Kotěry na pražské Zelené lišce 
byla v Třeboni postavena roku 
1909. V současnosti je zde 
Galerie buddhistického umě-
ní se stálou expozicí malířství 

Mongolska, Tibetu a Číny. Věž vysoká 32 metrů 
je jednou z dominant města . Volně přístupná je 
„Zahrada soucitu“ se sochou ženského bódhisattvy 
uzdravení a soucitu Kuan-jin a památníkem věno-
vaným obětem 2. světové války.

www.itrebon.cz

třI PeRly TřEbONě
Město Třeboň v létě okupují cyklisté, turisté i vodáci. Co když 
se ale zatáhne a je potřeba vymyslet program? 

Tradiční lidové slav-
nosti začínají již 
brzkým dopoledním 
programem v pátek 
26. 7. a pokračují 
celodenním sobot-
ním a nedělním pro-

gramem, kdy v 17 hod oficiálně končí. Základním 
rámcem slavností je pořádání „staročeského jarmar-
ku“ 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, Moravy i Slovenska, Maďarska a Rakouska. 

Návštěvníci budou mít samozřejmě opět unikátní 
příležitost vidět předvádění původních řemeslných 
technik, zručnost a cit pro tradiční řemeslnou tvor-
bu a i sami si některé z řemesel vyzkoušet. Připraven 
je tradiční a zároveň výjimečně bohatý kulturní pro-
gram 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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Navštívíte Litomyšl, Moravskou Třebovou, Polič-
ku, Svitavy a Vysoké Mýto s pestrou nabídkou his-
torických i soudobých architektonických skvostů 
i mnoha oblíbenými festivaly a kulturními akce-
mi.
Českomoravské pomezí je ideální destinací pro 
vaši dovolenou nebo víkendový pobyt i v případě, 
že dáváte přednost aktivnímu trávení volného času. 
Zvlněná krajina protknutá sítí značených tras 
vytváří skvělé podmínky pro pěší turistiku i výlety 
na kole. Aktivní vyžití i odpočinek nabízí moderní 
volnočasové a sportovně-relaxační areály. 

Po celou letní sezónu můžete využít služeb cyk-
lobusů, které vás přiblíží na nejzajímavější místa 
Českomoravského pomezí a okolních regionů. Pět 
linek turistických autobusů pro cyklisty i pěší je 
v provozu od 1. června do 29. září. 

ObjeVte KOUZlO 
čESkOMORAVSkÉHO POMEZí!
Malebný kraj s pohádkovými zámky, hradem opředeným 
tajemstvím, skalními labyrinty či řadou rozhleden uprostřed 
překrásné přírody okouzlí jistě i vás. 

| foto: archiv destinační společnosti 
Českomoravské pomezí

VELkÁ LETNí SOuTěŽ 
o mobil, tablet nebo víkendový pobyt

až do října probíhá v regionu podél historické 
hranice mezi Čechami a Moravou další ročník 
oblíbené soutěže o skvělé ceny. Pokud se vydáte 
na Kouzelné putování Českomoravským pome-
zím, poznáte ta nejkrásnější místa regionu a navíc 
můžete vyhrát mobilní telefon, tablet, víkendový 
pobyt nebo třeba vstupenky na festival Smetano-
va litomyšl. Stačí navštívit některé ze soutěžních 
míst a sbírat samolepky do hrací karty. Získáte 
od nás dárek a pokud budete mít štěstí, čeká na 
vás některá z hlavních cen. Hrací karty a speciální 
samolepky získáte na všech soutěžních místech, 
mezi kterými nechybí zámky v litomyšli, Nových 
Hradech a Moravské třebové, hrad Svojanov, 
muzea v Poličce, Svitavách či Vysokém Mýtě, roz-
hledny, úzkokolejka v Mladějově nebo informační 
centra měst Českomoravského pomezí.

www.ceskomoravskepomezi.cz
Českomoravské pomezí najdete také 
na Facebooku a Instagramu!

Toulovcovy maštale

Nové Hrady

Úzkokolejka Mladějov

Vysočina na Poličsku – Bystré

f



a celou rodinu v přírodě :)
Zabavte své děti 

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

areál
BRAND

rybník 
Rosnička

Vodárenský
les

veřejné
griloviště

památník
Včelích
matek

zatopený
písník

nejvyšší
vrchol ve

městě

geopark

venkovní
posilovna

cyklostezky
dřevěné

sochy 
a lavičky

naučné
stezky

historické
studny

půjčovna
lodiček

park
Patriotů

4 dětská
hřiště

o vodníkovi
Fasrmanovi

Máte odvahu? :)
Načtěte QR kód!
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Aktivní vyžití najdete také v rekreačním areálu 
Knížecí louka, kde máte možnost využít in-line drá-
hu či relaxační část s cvičícími prvky. Z jižní stra-
ny se nad Knížecí loukou tyčí rozhledna Pastýřka, 
z východní strany pak Křížový vrch se sousoším 
Kalvárie a unikátním hřbitovem. Hřbitov na Křížo-
vém vrchu je užíván již více než 500 let, nachází se 
na něm stavby a náhrobky s vysokou uměleckohis-
torickou hodnotou a v řadě ohledů jej lze považovat 
za jedinečný v rámci celé ČR. Při návštěvě Moravské 
Třebové určitě zařaďte do svého programu zámek. 
Perla renesanční architektury byla postavena na 
místě původního hradu z 13. století. Představte si, že 
unikátní brána s portálem z roku 1492 patří dokon-
ce k nejstarším renesančním památkám u nás! 
Možná se budete i trochu bát při prohlídce středově-
ké mučírny nebo alchymistické laboratoře. Co dělat 
po prohlídce zámku? Pěšími turisty i cyklisty jsou 

oblíbené také Hřebečské důlní stezky. Seznámíte 
se tu s důlní historií regionu nebo si užijete výhled 
z rozhledny Strážný vrch.
Na cestu kolem světa láká také expozice morav-
skotřebovského muzea. V ní se setkáte s mumií 
egyptské princezny Hereret, která žila před více než 
2500 lety. Díky moderním technologiím zde můžete 
spatřit i její skutečnou podobu. Je vůbec první 
mumií v České republice, u níž byla 3D vizualizace 
provedena.

MORAVSkÁ TřEbOVÁ 
aKtIVNě I RelaxaČNě

Patříte mezi ty, kteří se snaží aktivně trávit svůj volný čas? 
Zamiřte do Moravské Třebové. Mezi zdejší lákadla patří třeba 
aquapark. Najdete zde plavecký bazén se čtyřmi dráhami, 
rekreační bazén s vodním hřibem, chrliči, stěnovými tryska-
mi, sedací lavicí se vzduchovou masáží a dokonce i houpací 
bazén. Nechybí ani tobogán a 29 metrů dlouhá skluzavka. 
Voda v bazénech je vyhřívaná a v areálu je také občerstvení 
s příjemným posezením a bezbariérový přístupový chodník.

20. 7.– Moravskotřebovský bramborák, nádvoří 
zámku Moravská Třebová
Program: 16:00  Proč ne Band, 17:30  Miroslav 
Paleček, 19.00  Cimbál Classic – Kateřina a Dalibor 
Štruncovi, 20:30  Stop Time, 22:00  Folk Team 

27. 7. 18–21:00 – Partie červeného dragouna, 
zámek Moravská Třebová
Speciální noční oživlé prohlídky. 

10. 8.  21:30-22:30 – Renesanční večer na zámku
Speciální noční oživlé prohlídky na zámku v Moravské 
Třebové tentokrát na téma života renesanční šlechty. 

30.–31. 8. – kejkle a kratochvíle s maškarním 
bálem, nádvoří Moravskotřebovského zámku

30. 8. 20–24:00 – Maškarní bál 
s bohatým doprovodným programem

31. 8. 13–20:00 – kejkle a kratochvíle
Doprovodný program - malé soutěže pro malé i velké 
s historií a romantikou

PROGRAM • AkCE
MORAVSkOTřEbOVSkÉ LÉTO

www.moravskatrebova.cz

Památky a zábava
nejen v Litomyšli!

V letošním roce si navíc připomínáme
20 let od zápisu zámeckého areálu
v Litomyšli na Seznam UNESCO!

VÝBĚR Z PROGRAMU: 
Čechomor
Sestry Havelkovy 
Italská slavnost
Zámek od sklepa až po půdu
Litomyšlské dvorky
Den otevřených dveří památek 
Výstava Nositel tradic lidových řemesel
Pozorování Slunce a hvězdné oblohy
Komentované prohlídky 

SHS ČMS a město Litomyšl
vás srdečně zvou
na Národní zahájení
Dnů evropského dědictví
ve dnech 6. – 8. září 2019

více na www.ehd.cz a www.litomysl.cz
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Do centra města, kte-
rému dominuje největ-
ší čtvercové náměstí 
v Čechách, se vstupo-
valo třemi branami. 
Do dnešních dob se 
dochovaly Pražská 
a Litomyšlská brána. 
Z Choceňské zůstala 
již jen věž.
Z věže Pražské brány 
je překrásný výhled 
na město a pro ná-

vštěvníky bude přístupná od 29. června do 8. září. 
Aktuální otevírací dobu zjistíte v informačním cen-
tru, kde si také můžete domluvit komentovanou 
prohlídku městem. V rámci ní byste neměli minout 
kostel sv. Vavřince s největším oltářním obrazem 
malíře Petra Brandla nebo zbytky hradeb s kamen-
nými deskami připomínajícími důležitá data v his-
torii města.
Na automobilovou tradici Vysokého Mýta odkazu-
je Muzeum českého karosářství nebo autodrom, 
který je dějištěm mnoha motoristických závodů. 
Sami si zde můžete v půjčovně vyzkoušet jízdu 
motokárou.

Nadšenci cyklistiky si zase přijdou na své na trai-
lových tratích na Vinicích. Součástí lesního areálu 
je ještě pumptracková dráha a venkovní tělocvična. 
A pokud počasí dovolí, navštivte Tyršovu veřejnou 
plovárnu, jednu z největších přírodních a zároveň 
nejstarších veřejných plováren v České republice.
Celou letní atmosféru doplňují tradičně letní akce 
v Amfi teátru M-klubu nebo na náměstí Přemysla 
Otakara II. Návštěvníky z širokého okolí jistě při-
láká multižánrový hudební festival Týden hudby 
od 19. do 23. srpna, studentský festival Gymjam 
6. září nebo Městské slavnosti od 6. do 7. září, které 
budou letos zakončeny koncertem Michala Hrůzy 
a kapely Hrůzy.

www.vysoke-myto.cz

Program se koná v Centru Bohuslava Martinů 
v Poličce. V případě nepříznivého počasí je zajištěn 
náhradní prostor. Více na www.letopolicka.cz 

MĚJTE SE V MEJTĚ!
Královské věnné město Vysoké Mýto s více než sedmi-
setletou historií se pyšní krásnými místy a památkami.

NA LÉTO DO POLIČKY
KULTURNÍ LÉTO JE OPĚT TADY A MŮŽETE PŘIJÍT
I S VLASTNÍ SVAČINKOU

Již devátým rokem se v Poličce na prázdniny usídlí multižán-
rový festival Poličské kulturní léto přinášející vlnu zábavy 
a dobrodružství pro všechny.

| FOTO: Ivan Krejza, Aleš Felgr, Michaela Kotrbová

Pražská brána Kostel sv. Vavřince

2. 7.  14–16.00 hod. 
DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu
IGRÁČKOVA DÍLNA – vytvořte si vlastní postavičku! 

5.– 6. 7. 
RADIMĚŘSKÝ DEN FOTBALU – hudební festival s fot-
balovým turnajem na poličském stadionu. Na poličském 
fotbalovém stadionu vystoupí známé kapely jako třeba 
Chinaski, Marpo, UDG, WALDA GANG a mnoho dalších. 

12. 7. od 19.00 hod. 
Koncert kapely PANÍ VĚŠÍ PRÁDLO – skupina je 
multižánrová alternativní „zábavovka“, která vás dostane 
do varu známými peckami, potěší hledače něčím méně 
známým a k tomu ještě udělá show.

16. 7.  14–16.00 hod. 
DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu
BUSTA JÁRY CIMRMANA– slavná mistrova busta se 
strhanými rysy je nyní vystavená v našem muzeu, vymo-

delujme jí s novou tváří. Cena zahrnuje materiál i návště-
vu výstavy Půlstoletí s Cimrmanem.

20. 7. 
SKŘÍTKOVÁNÍ – festival pro rodiny s dětmi. Celodenní 
zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů 
a her po stopách Lichožroutů a vědy. 

26.–27. 7. 
COLOUR MEETING – festival v parku u hradeb. Hud-
ba, divadlo, výtvarné díly i krátkodobé výstavy, domácí 

kuchyně servírovaná na porcelánu v unikátní lokalitě 
mezi středověkými hradbami a rybníkem. Ti, kteří u nás 
už byli, vědí, a ti, kdo nebyli, to můžou letos napravit. 

6. 8. 9–12.00 hod. 
DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami
LAPAČ SNŮ – špatné sny se zachytí v síti, ty dobré 
sklouznou po peříčku zpět do duše spícího.

9. 8. od 20.00 hod. 
Koncert kapely APETITT – koncert folk-country-roc-
kové kapely, která vás jistě kulturně nasytí.

13. 8. 14–16.00 hod. 
DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu
BROŽE – buďte originální! Přejete si osobitým způso-
bem vyjádřit svůj názor nebo si vyrobit skvěle ladící dopl-
něk? Zvládne to každý. 

23.–25. 8. – POLIČKA 555* – 28. ročník hudebního 
festivalu konaný na poličském náměstí. Nebude chybět 
ohňostroj, jarmark a doprovodné akce pro děti. Pořádá 
www.tyluvdum.cz
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Stačí, když si v jednom ze tří chrudimských muzeí 
nebo turistickém informačním centru zakoupí-
te cenově zvýhodněnou společnou vstupenku do 
Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, Muzea 
barokních soch a Regionálního muzea v Chrudimi. 
Se vstupenkou si odnesete Průvodce hrou a pustí-
te se do plnění úkolů, které vás provedou od muzea 
k muzeu nejzajímavějšími a hlavně nejtajemnějšími 
místy chrudimského historického centra. Po náv-
štěvě každého muzea získáte klíč. Až splníte všech-
ny úkoly a obdržíte všechny tři klíče, v informačním 
centru vám odpovědi zkontrolují a zavedou vás 
k truhle s pokladem. Zábavu pro celou rodinu pod-
poří v muzeu loutek loutky z celého světa s hernou 
nejen pro děti, v Muzeu barokních soch napínavý 
film o osudech chrudimských sochařů při stavbě 
barokního Sloupu Proměnění Páně a v regionálním 
muzeu interaktivní expozice Mozaika z dějin regio-
nu, výstava plakátů Alfonse Muchy nebo letní výsta-
va Méďa, kam se podíváš.

CHRuDIM VýHODNě 
a S POKlaDeM
Pokud od června do září navštívíte historické 
centrum Chrudimi, budete mít možnost ušetřit 
a odnést si domů část tajemného dominikán-
ského pokladu.

www.mesto3muzei.cz

Terasy Mydlářovského domu v noci
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Novinkou pro tuto sezónu se stává Lázeňská stezka, 
která patří mezi 3 oddychové trasy v Hlinsku. Část 
této stezky byla v loňském roce rekonstruována a to 
podle historické mapy a stávající katastrální mapy. 
Touto stezkou vedla historická starokupecká cesta, 
která spojovala Čechy a Moravu. Hrála tak význam-
nou roli v životě zdejších obyvatel již od pradávna. 
Kvůli zemědělskému využití, byla však na dlouhou 
dobu rozorána a její někdejší existenci připomínal 
jen osamocený křížek uprostřed polí. Ten dnes po 
dlouhých jednáních naleznete znovu na kupecké 
stezce. Loni v říjnu zde místní obyvatelé vysázeli ke 

stému výročí republiky 45 lip, které jednou budou 
opět zelenou alejí. Lázeňská stezka vede do Studnic 
a přes Svatojánské Lázně se okruhem vrací zpět do 
Hlinska. Po cestě jsou umístěny čtyři přístřešky, 
pod kterými si můžete odpočinout a pokochat se 
zdejší krajinou, a pět informativních cedulí. Na nich 
se dozvíte něco o historii města, o kupecké cestě, 
místních lázních a jiných zajímavostech. 
Další hlineckou oddychovou trasou je Pohádková 
stezka, která potěší hlavně děti. Komiksová pohádka 
informuje o krajové výrobě dřevěných hraček a část 
dřevěných malovaných prvků a část je věnována 
přírodě. Trasa je vhodná i pro nejmenší nožičky. 
V současné době se rekonstruuje třetí oddychová 
trasa s geologickou tématikou s názvem Matulova 
stezka. 

Výtvarné Hlinecko představí tvorbu
významného ilustrátora Luďka Marolda
Výtvarné nadání, cit pro barvu ocení návštěvníci 
60. jubilejní výstavy Výtvarného Hlinecka v řadě 
autorových akvarelů i na olejomalbě. Vernisáž za-
čne 21.6. v 17 h v Městském muzeu a galerii Hlin-
ska a výstava bude otevřena až do 8.9.

Dny dřeva provoněné levandulí
V Památkové rezervaci Betlém se 2. a 3. srpna setkají 
řezbáři ze čtyř zemí. V jejich rukou vzniknou dřevěné 
vyřezávané lavičky s tématikou zvířat a lesních bytos-
tí. Součástí řezbářského programu bude po oba dny 
Speed Carving (disciplína, při které během 60 minut 
musí vzniknout socha). Pořadatelé připravili pro ná-
vštěvníky bohatý doprovodný program. V sobotu se 
bude konat jarmark provoněný dřevem a levandulí. 
Na pódiu zhlédnete pohádku, soutěže, vystoupení 
mistra kata, kapely, Lesů ČR atd. V prostorách Bet-
léma budou k vidění ukázky dřevěných řemesel 
a přijede Levandulový statek z Bezděkova. Věříme, že 
Dny dřeva v Hlinsku budou příjemným zpestřením 
letních dnů. Vstupné zdarma.

STARÁ KUPECKÁ STEZKA 
V HLINSKU OŽÍVÁ

K příjemné rodinné procházce přírodou, s místy vhodnými 
k odpočinku ale i zajímavými informacemi cestou, je určeno 
několik nových stezek v Hlinsku a okolí.
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S nejvýznamnějšími památkami Vás seznámí stez-
ka „Krok za krokem“, která vede od dopravního ter-
minálu přímo do historického centra. Poznáte v ní 
českotřebovské nádraží, kterým v roce 1845 projel 
první vlak, rondokubistickou budovu Kulturního 
centra, Staré náměstí s renesanční radnicí z polovi-
ny 16. století, klasicistní kostel sv. Jakuba Většího 
z roku 1801 nebo budovu Gymnázia, pro kterou je 
příznačný střízlivý modernismus. Nejvýznamnější 
historická památka však pochází ze 13. století. Je 
jí rotunda svaté Kateřiny, jediná dochovaná román-
ská stavba ve východních Čechách. Při procház-
ce městem též nemůžete vynechat místo lákající 
k odpočinku, tříhektarový sad, založený v anglic-
kém stylu roku 1885, městský park Javorka. Odtud 
vedou krásné turistické stezky směrem na poutní 
místo a bývalé lázně Hory, ty jsou spojeny s pobytem 
Boženy Němcové, a rovněž do Kozlova. Tato vesnič-
ka je turisty vyhledávaným cílem. Naleznete zde roz-
hlednu, výletní restauraci a chaloupku Maxe Šva-
binského s expozicí, která připomíná pobyt a tvorbu 
známého malíře. Na tento krásný výlet se inspirujte 

naší videotrasou na http://www.ceska-trebova.cz/
vismo/videotrasy.asp
Přímo v centru města navštivte městské muzeum. 
Expozice „Dopravní křižovatky aneb do České Tře-
bové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“ je zamě-
řena na charakteristické druhy dopravy v regionu. 
Návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského 
železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka 
Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka 
OS-KAR (později Velorex) či historii úvah o propo-
jení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe. Obdivovat 
můžete sbírku Velorexů, repliku dobového želez-
ničního vozu, model českotřebovského nádraží 
s pohyblivými vlakovými soupravami nebo unikátní 
modely helikoptéry a letadel. 
K aktivnímu odpočinku doporučujeme bohatou 
síť cyklostezek a cyklotras. Nevšední adrenalinový 
zážitek nabízí Bike park Peklák, zahrnující tratě 
různých obtížností, vhodné jak pro zkušené jezdce, 
tak pro veřejnost, zvládající základy jízdy v terénu. 
Samozřejmostí je možnost parkování, zapůjčení 
kol, přileb a možnost občerstvení. Ve stejném areá-

lu si můžete na 800m sjezdovce vyzkoušet jízdu na 
terénních kárách (https://www.peklak.cz/). 
Pro rodinný, pěší i cyklo výlet jsou vhodné „Sema-
nínské stezky“ nebo smyslově naučná stezka „Údo-
lím Skuhrovského potoka“, která Vás zavede až do 
přírodní rezervace Třebovské stěny (www.csop-
podorlicko.org). Zajímavé je rovněž Pravěké muze-
um v přírodě – osada Křivolík.

MěStO čESkÁ TřEbOVÁ 
– NejeN ŽeleZNIČNÍ UZel

Město, jehož historie sahá až do roku 1278, leží na pomezí Čech 
a Moravy, v podhůří Orlických hor a s necelými 15 500 obyvate-
li je čtvrtým nejlidnatějším městem v Pardubickém kraji.

O prázdninách se můžete těšit na pravidelné pohádkové 
středy, čtvrteční koncerty živých kapel a filmové pátky 
v městském parku Javorka. Podrobnosti budou zveřej-
ňovány v kalendáři akcí na www.ceska-trebova.cz.

16. 11.  – 59. ročník tradiční jabkancové pouti 
prodej místní kulinářské speciality – jabkanců, dopro-
vodný program.
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Městské muzeum česká Třebová
a TIC česká Třebová
Klácelova 11, 560 02 Česká třebová
 +420 465 322 634
 ic@mmct.cz

www.mmct.cz
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Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna
Oslavte s městem Telč 920 let od jeho založení 
v rámci Historických slavností Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna.
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. „Budete 
svědky i výuky věcí telčských uvě i neuvěřitelných. 

Tento prázdninový tyátr jest sestaven k onomu slav-
nému výročí města Telče.“ Telč sobě!

Historie bez hranic 1099–2019
Výstava připomene 10. výročí úspěšné Dolnora-
kouské zemské výstavy mezi městy Telč, Horn 
a Raabs an der Thaya, která upevnila vztahy mezi 
regiony Vysočina a Waldviertel. Bude zaměřena na 
památky v jednotlivých městech a v partnerském 
městě Waidhofen an der Thaya a prezentována 
i v Rakousku.
Slavnostní prezentace výstavy se uskuteční v sobo-
tu 17. srpna v rámci Historických slavností.
Přijměte pozvání do dnů plných zábavy i poučení, 
dnů historie a romantiky, dobrého jídla, prostě zážit-
ků ve starých dobrých časech.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského 
fondu regionálního rozvoje.

920 LET – NeUVěřItelNé PřÍběHy 
Z TELčE V PřÍMéM PřeNOSU  
Telč, město UNESCO, patří mezi vyhledávané kul-
turní destinace, mezi místa, kde prožijete volný čas 
tím nejpříjemnějším způsobem. 

pátek 16. 8.
16.00 Otevření dobového jarmarku
17.00 Zahájení Historických slavností
  Vystoupení všelikerých muzikusů ku oslavě výročí
21.00  Divadlo „Kocouření“ aneb velké výročí v hodině 

prázdninového dějepisu ku oslavě slavného výročí 
účinkují malé i velké děti a jejich dospělí ve spol-
cích místních i přespolních aneb „Telč sobě“

sobota 17. 8.
10.00  Zahájení Historických slavností, otevření dobového 

jarmarku
 Šermířská skupina Corbeau z Třeboně
10.30  Slavnostní prezentace výstavy 10 let od Dolnorak-

ouské zemské výstavy ve vstupní síni radnice
14.00  Slavnostní průvod se zachariášem z hradce 

a Kateřinou z Valdštejna
  šermíři Corbeau z Třeboně a ctihodní Telčané, 

spolky místní i přespolní, velká i malá kapela
  Slavnostní ceremonie a uvítání Zachariáše z Hrad-

ce a Kateřiny z Valdštejna a jejich hostů
  Privilegované, uniformované a ozbrojené sbory 

občanů z Waidhofenu an der Thaya
 Šermířská skupina Corbeau z Třeboně
  Koncerty všelikerých místních i přespolních 

muzikusů
  Velká příprava na malé vyučování, hudební ladění
21.00  Divadlo „Kocouření“ aneb velké výročí v hodině 

prázdninového dějepisu ku oslavě slavného výročí 
účinkují malé i velké děti a jejich dospělí ve spol-
cích místních i přespolních aneb „Telč sobě“
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Novinkou pro tuto sezónu se stává Lázeňská stezka, 
která patří mezi 3 oddychové trasy v Hlinsku. Část 
této stezky byla v loňském roce rekonstruována a to 
podle historické mapy a stávající katastrální mapy. 
Touto stezkou vedla historická starokupecká cesta, 
která spojovala Čechy a Moravu. Hrála tak význam-
nou roli v životě zdejších obyvatel již od pradávna. 
Kvůli zemědělskému využití, byla však na dlouhou 
dobu rozorána a její někdejší existenci připomínal 
jen osamocený křížek uprostřed polí. Ten dnes po 
dlouhých jednáních naleznete znovu na kupecké 
stezce. Loni v říjnu zde místní obyvatelé vysázeli ke 

stému výročí republiky 45 lip, které jednou budou 
opět zelenou alejí. Lázeňská stezka vede do Studnic 
a přes Svatojánské Lázně se okruhem vrací zpět do 
Hlinska. Po cestě jsou umístěny čtyři přístřešky, 
pod kterými si můžete odpočinout a pokochat se 
zdejší krajinou, a pět informativních cedulí. Na nich 
se dozvíte něco o historii města, o kupecké cestě, 
místních lázních a jiných zajímavostech. 
Další hlineckou oddychovou trasou je Pohádková 
stezka, která potěší hlavně děti. Komiksová pohádka 
informuje o krajové výrobě dřevěných hraček a část 
dřevěných malovaných prvků a část je věnována 
přírodě. Trasa je vhodná i pro nejmenší nožičky. 
V současné době se rekonstruuje třetí oddychová 
trasa s geologickou tématikou s názvem Matulova 
stezka. 

Výtvarné Hlinecko představí tvorbu
významného ilustrátora Luďka Marolda
Výtvarné nadání, cit pro barvu ocení návštěvníci 
60. jubilejní výstavy Výtvarného Hlinecka v řadě 
autorových akvarelů i na olejomalbě. Vernisáž za-
čne 21.6. v 17 h v Městském muzeu a galerii Hlin-
ska a výstava bude otevřena až do 8.9.

Dny dřeva provoněné levandulí
V Památkové rezervaci Betlém se 2. a 3. srpna setkají 
řezbáři ze čtyř zemí. V jejich rukou vzniknou dřevěné 
vyřezávané lavičky s tématikou zvířat a lesních bytos-
tí. Součástí řezbářského programu bude po oba dny 
Speed Carving (disciplína, při které během 60 minut 
musí vzniknout socha). Pořadatelé připravili pro ná-
vštěvníky bohatý doprovodný program. V sobotu se 
bude konat jarmark provoněný dřevem a levandulí. 
Na pódiu zhlédnete pohádku, soutěže, vystoupení 
mistra kata, kapely, Lesů ČR atd. V prostorách Bet-
léma budou k vidění ukázky dřevěných řemesel 
a přijede Levandulový statek z Bezděkova. Věříme, že 
Dny dřeva v Hlinsku budou příjemným zpestřením 
letních dnů. Vstupné zdarma.

STARÁ KUPECKÁ STEZKA 
V HLINSKU OŽÍVÁ

K příjemné rodinné procházce přírodou, s místy vhodnými 
k odpočinku ale i zajímavými informacemi cestou, je určeno 
několik nových stezek v Hlinsku a okolí.
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Královským věnným městům byla ve středověku 
uložena povinnost odvádět důchody královnám 
vdovám. Opíráme se proto o věnný odkaz českých 
králů svým královským manželkám. 
Novodobá spolupráce začala 30. března 1999. 
Během následujících let Královská věnná města 
realizovala řadu společných aktivit, patří mezi ně 
např. putovní výtvarné salony, volba královny věn-
ných měst, vydaná byla řada propagačních mate-
riálů. 
V roce 2009 byl založen oficiální Dobrovolný sva-
zek obcí Královská věnná města. Jeho hlavním 
cílem je rozvoj cestovního ruchu a propagace člen-
ských měst. Jedná se o společnou prezentaci na 
veletrzích cestovního ruchu, v novinách, časopi-
sech, rozhlase i v televizi. Svazek má samozřejmě 
své logo a webové stránky. Díky úspěšně realizova-
nému projektu Královská věnná města známá, ale 
nepoznaná byly vydány nové propagační materiály 
pro různé zájmové skupiny - rodiny s dětmi, cyk-
listy, školní výlety, cestovní kanceláře, nechyběly 
například i recepty a krajové speciality z měst. Poří-
zeny byly dřevěné stánky, které návštěvníky lákají 
se svojí červenou střechou na různých akcích měst, 
a opravdu se nedají přehlédnout. 

A jaký dárek připravila Královská věnná města 
nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří rádi cestu-
jí? Svazek brzy přestaví nový grafický styl a nové 
webové stránky a také zcela nové propagační mate-
riály. Už teď můžeme prozradit, že součástí bude 
i lákavá nabídka pro cyklisty.

Budeme rádi, když oslavíte naše 20. narozeniny 
s námi! 

www.vennamesta.cz

OSlaVte S NáMI 
20 LET SPOLuPRÁCE 
kRÁLOVSkÝCH
VěNNÝCH MěST
Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, 
Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto spojuje 
nejen společná historie, ale i zajímavé projekty a vzájemná 
propagace a spolupráce. 
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Dvůr K
rálové nad Labem • Hradec Králové • Chrudim • Jaroměř

Mělník • Nový Bydžov • Polička •  Trutnov • Vysoké Mýto

20. výtvarný salon 
královských věnných měst na téma
Věže a věžičky královských věnných měst
4. – 30. června 2019

Výstava výtvarných prací žáků: ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem 
ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové | ZUŠ Střezina, Hradec Králové | ZUŠ Chrudim 

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř | ZUŠ Mělník | ZUŠ Jana Maláta, Nový Bydžov 
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička | ZUŠ Trutnov | ZUŠ Vysoké Mýto

Vernisáž výstavy 4. června 2019 od 15.30 hodin v prostorách MÚ Mělník – 1. patro historické radnice. 
www.vennamesta.cz, www.melnik.cz

tIM V ReGIONeCH
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Procházka dlouhá 6 kilometrů je značená jako nauč-
ná stezka a provede Vás centrem města, navštívíte 
Smetanovy sady, sochařské parky, prvorepublikové 
koupaliště Dachova, židovské památky, rozhled-
nu Masarykovu věž samostatnosti i pivovar. Bez 
zacházky za návštěvu také stojí Galerie plastik, Měst-
ské muzeum a motocyklové Museum Czech Road 
Racing. Cestu zvládnou i ti nejmenší na odrážed-
lech nebo maminky s kočárky. Tiskoviny si můžete 
vyzvednout zdarma v Městském informačním cent-
ru nebo stáhnout z webových stránek www.infocen-
trum-horice.org.

Motocyklové muzeum Czech Road Racing 
otevřelo už podruhé své brány
Mekkou motocyklového sportu už nejsou  jen 
hořické závody, ale druhým rokem i motocyklové 
muzeum, stylově umístěné v budově zámečku. 
Letos láká návštěvníky napříč generacemi novou 
expozicí s názvem „Od laurinky po superbike…“
K vidění je přes 30 závodních strojů, dobrá polovina 
z nich jsou závodní speciály. Ten nejstarší je z roku 
1905 firmy Laurin & Klement, představuje se zde 
i celá řada motocyklů . Nechybí ani Síň legend s  
dobovými fotografiemi a stroji takových závodníků, 
jakými byli Gustav Havel, Antonín Vitvar, František 
Mrázek, Zbyněk Havrda…
Otevřeno bude do 15. září 2019 od pátku do neděle, 
o letních prázdninách i ve čtvrtek. Více informací 
na www.museumcrr.cz.

Hořické muzeum je v novém
Koncem letošního dubna byly v rekonstruovaném 
muzeu otevřeny nové stálé expozice věnované 
kameno-sochařské tradici Hořicka.
Expozice lákavým a interaktivním způsobem před-
stavuje přerod kamene v umělecké dílo a samo-
zřejmostí již je, že na mnohé z exponátů si můžete 
sáhnout, prozkoumat je nebo si s nimi hrát.  V pro-
storách muzea se konají i příležitostné výstavy, 
koncerty, přednášky a workshopy pro školy a veřej-
nost.
Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 
12 a od 13 do 17 hod., více na https://muzeum.
horice.org/

HOřICE – Výlet Na Celý DeN! 
To nejkrásnější z Hořic uvidíte naučné stezce. Projdete těmi 
nejzajímavějšími místy, ochutnáte Hořické trubičky, duši 
pohladíte pohledem na umění mistrů sochařů, zavítáte do 
doby první republiky, pokocháte se z výšky výhledy  a nakonec 
vše zakončíte u zlatavého moku.

tIM V ReGIONeCH
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Vydejte se na Malé putování Rychnovem nad 
Kněžnou pro děti, táty, maminky – celé rodinky! 
– RYCHNOVSKÉ ŠLÁPOTY. Na cestě Rychnovem 
Vás čeká určitě mnoho zajímavého a poučného. Na 
každou otázku existuje odpověď, i když to v první 

chvíli vypadá všelijak. Dejte na míst-
ní zjišťování, infopanely po městě, 
informace z vycházkového okruhu 
Bylo nás pět, z nápovědy Chytré-

mu napověz. Pak budete úspěšní! 
(hrací kartu a bližší informace 

obdržíte v Městském infor-
mačním centru).

Chcete se potkat se Zil-
varem z Chudobince? Pak 

o prázdninách zavítejte do 
našeho města na PÁTEČNÍ 
PUTOVÁNÍ SE ZILVAREM. 

Jedná se o interaktivně-zábav-

ný program pro děti i dospělé. Procházky se konají 
ve vybraných termínech. Během zhruba hodinové 
prohlídky provede Zilvar z chudobince, zásoben 
kapsou bonbónů, které ukradl v cukrářství u pana 
Svobody návštěvníky po nejdůležitějších místech 
města. 

Během programu se návštěvníkům zjeví z minulos-
ti i Magdaléna Dobromila Rettigová, která v Rych-
nově dopsala svou slavnou kuchařku. Na závěr 
prohlídky Vás čeká překvapení, přijďte a uvidíte.
Akce se koná v prázdninové pátky (12. 7., 19. 7., 9. 
8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. 2019) za příznivého počasí od 
18 hodin u kašny na Starém náměstí. Vstupenky se 
vydávají na základě rezervace, kterou návštěvník pro-
vede osobně, telefonicky či e-mailem do čtvrtečních 
17:00 hodin v Městském informačním centru. Vstup-
né činí pro dospělého 80 Kč a pro dítě od 6 let 40 Kč.

A co se v Rychnově ještě chystá?
Pro děti tu jsou Prázdninové pohádkové pátky. 
Pohádkové pátky jsou pořádány během letních 
prázdnin 12. 7.–23. 8. 2019 od 17 hodin na nádvoří 
Pelclova divadla a přinášejí dětem, rodičům i praro-
dičům možnost setkání s herci a loutkoherci, kteří 
nabízejí dětem zážitky ze světa princezen a draků, 
skřítků i víl, které podněcují jejich fantazii. Za nepří-
zně počasí se program přesouvá do Pelclova divadla. 
Vstupné je dobrovolné. Podrobný program najdete na 
www.kulturark.cz 

30–31. 8. 2019 – RYCHNOVKÝ JARMARK

Městské informační centrum

Staré náměstí 68, 51601 Rychnov nad Kněžnou
 +420 494 539 028, 739019331
 mic@kulturak.cz

www.rychnovsko.info
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letNÍ PUtOVáNÍ 
RyCHNOVEM NAD kNěŽNOu

Kdo by neznal knížku nebo seriál Bylo nás pět? Chcete poznat 
ulice, místa, kde se kluci procházeli a trávili svůj volný čas? 
Tak zavítejte do města Rychnov nad Kněžnou, které se nachází 
na prahu Orlických hor – ne nadarmo se říká „Rychnov nad 
Kněžnou – brána Orlických hor“.

Na tyto a řadu dalších atraktivních míst vás zavede 
turistická hra Toulky nejen Královédvorskem.
 
Toulejte se okolím Dvora Králové nad Labem, 
pátrejte po piktogramech v přírodě, překresluj-
te,  nakupujte suvenýry od místních podnikatelů 
a zapojte se tím i vy do hry o krásné ceny! 
Soutěž trvá až do září roku 2020. Výherci se 
mohou těšit na víkendové pobyty např. v Lázních 
Bělohradu, na Kuksu, v dvorském Safari Parku, 
dále na let s instruktorem, na dárkové poukazy do 
restaurací a kaváren a další zajímavé ceny. 

Podrobná pravidla naleznete v herní brožuře, stej-
ně jako mapu s vyznačenými známkovými místy 
a turistickými cíli.
Brožurka je zdarma k dostání na všech známko-
vých místech a ve vybraných informačních cent-
rech – Městské informační centrum Dvůr Králové 
nad Labem, IC přehrada Les Království, IC Kuks, 
Hořice, Miletín).

Více informací naleznete na www.dvurkralove.cz.  

Takže: Neseďte u telky, vydejte se na toulky!

tOUlKy NejeN 
kRÁLOVÉDVORSkEM

Láká vás Afrika v srdci Evropy v Safari Parku Dvůr Králové, 
chcete zažít Vánoce kdykoliv v průběhu roku ve dvorském 
městském muzeu, zajímají vás sochy Ctností a Neřestí lemující 
majestátní hospitál Kuks? 

27. 6. DVŮRFEST, www.hankuv-dum.cz 

17. 7. ROCKOVý MINIFESTIVAl, www.hankuv-dum.cz

24. 7. COUNTRY – BlUEGRASS, www.hankuv-dum.cz 

27. 7.  SVATOANENSKÉ zAhRADNÍ SlAVNOSTI, 
www.arealzirec.cz 

7. 8. PÍSNIČKÁŘI, www.hankuv-dum.cz 

17. 8.  2. ročník KRÁlOVÉDVORSKÉhO DNE PIVA, 
www.denpiva.cz 

31. 8. DEN VŠECh, www.denvsech.cz 

21. 6.–29. 9. Řemesla v Podkrkonoší, 
 www.muzeumdk.cz

4. 7.–30. 9. jan Václav Bergl, www.muzeumdk.cz

červenec-srpen

AFRICKý FESTIVAl, www.safaripark.cz

PROGRAM • AkCE

tIP Na Výlet
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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
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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 3�

PRÁZDNINy NA fARMě 
S VÝbORNOu kuCHyNí
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Za několik posledních let už jsme měli možnost 
vidět lázeňství u našich sousedů v Německu, 
Rakousku, Slovinsku, Francii, Maďarsku, Polsku 
i Slovensku. O lázeňství a lázeňských městech 
jsme tedy získali velmi slušný přehled. V letošním 
roce to muselo přijít; abychom naše lázně neošidili, 
vypravili jsme se opět po lázních v České republice, 
aby nám města i lázně ukázaly, jaký pokrok za těch 
několik let ve svém vývoji udělaly. 
Jako první nás očekávaly Lázně Jáchymov, naše 
jediné radonové lázně, které jsou zaměřené přede-
vším pro léčbu chronických onemocnění, postihu-
jících pohybový aparát a na léčení pooperačních  
a poúrazových stavů, vyžadujících intenzivní hoje-
ní a regeneraci. 
Hotel Radium Palace, který v Jáchymově jako jedi-
ný disponuje 5***** nás přivítal velmi vlídně, 
na rozdíl od velmi chladného počasí, které zrov-
na vstoupilo s veškerou razancí na naše území. 
V tomto hotelu najdete všechno na jednom místě. 
Ubytování, výborné gastro, balneo a welness si 

můžete vyzkoušet a dojet si do patřičného patra 
jen tak  v župánku přímo z vašeho pokoje. Pro vaši 
potěchu a zdraví je tady nachystaný nejen bazén 
s různými tryskami, které jsme po celodenní cestě 
uvítali, ale také pro procvičení a osvěžení nohou 
je k dispozici Kneippův chodníček, vířivka a také 
voňavé sauny.
A samozřejmě rozsáhlé léčebné a rehabilitační 
oddělení, kde vám po zdravotní prohlídce lékař 
naordinuje tu správnou řadu procedur, po kterých 
se budete cítit o hodně mladší, ať už sem přijedete 
v jakémkoli věku. Kromě hotelu Radium Palace, 
mají lázně Jáchymov ještě několik dalších uby-
tovacích možností, například hotel Astoria, hotel 
Curie či Běhounek s krásným výhledem na město, 
k dispozici jsou i 2 penziony Dalibor a Jitřenka.   
Lázně Jáchymov se tak pro nás na 3 dny staly 
výhodným stanovištěm k výjezdu za dalšími láz-
němi, které v Karlovarském kraji poskytují léčeb-
nou péči.  

Hned druhý den jsme se vypravili do Františko-
vých lázní, kde nás přivítal starosta města – pan 
Jan Kuchař, který nám nejen přivedl úžasného 

průvodce, se kterým jsme prošli místní nádherné 
parky i kolonádu, ale také nám objasnil problé-
my a možnosti, které přinese zařazení lázní mezi 
památky Unesco. Františkovy Lázně při sluneč-
ním svitu odrážejí světlo a domy vypadají jako 
postavené z cukru. 
Z Františkových lázní jsme pokračovali dál, smě-
rem na Karlovy Vary, kde nás čekala velmi zají-
mavá prohlídka hotelu Imperial, také 5*****kate-
gorie. Prohlédli jsme si jak léčebné provozy, tak 
i gastronomické provozy, vše opravdu na vysoké 
úrovni. 

Dostali jsme se dokonce do nejvyššího patra hote-
lu, s věžičkou a vyhlídkou na celé Karlovy Vary. 
Z hotelu Imperial jsme se přesunuli na prohlídku 
Císařských lázní, kde nás přivítala přímo paní 
primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Císařské 
lázně mají velmi pestrou a zajímavou minulost 
a momentálně stojí před generální rekonstrukcí 
a je na zastupitelích města najít pro budovu trvalé 
a hodnotné využití. UFF tolik zajímavých zážitků 
jsme směstnali do jediného dne. Jedeme opět na 
naše stanoviště v Radium paláci, jdeme se občers-
tvit a navečeřet, abychom byli připraveni na další 
den, kdy nás čeká přijetí u ředitele lázní Kynžvart 

tIM V láZNÍCH3�

Jarní exkurze 
po českých a moravských 
lázeňských městech

Znovu se sešel rok s rokem a přišel květen – tedy čas, kdy se 
zástupci českých a moravských měst i zástupci lázní chystají 
na týdenní odbornou exkurzi.

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Františkovy lázně

Lázně Jáchymov
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Ing. Jana Ludvíka, který nás sám provedl po lázeň-
ských budovách. Lázně jsou určené zejména pro 
léčení dětí, ale mohou se tady léčit i dospělí, popř. 
je možné spojit léčení dětí a jejich doprovodu. Uví-
tal nás nádherný průzračný vzduch, který je zdejší 
nejcennější léčebnou devizou, ale také celá stráň 
rozkvetlých rhododendronů, kterým se v lázních 
úžasně daří.        
Po prohlídce lázní Kynžvart jsme se vydali do dal-
ších krásných lázní, také zařazených na seznam 
památek Unesco. Na kolonádě Mariánských Lázní, 
přímo u fontány  nás přivítal místostarosta města 
pan Zdeněk Král. Prošli jsme si krásnou parkovou 
úpravu i kolonádu, cestou zpět jsme si prohlédli 
nad městem golfové hřiště. 
A blíží se večer, jedeme zpět do Lázní Jáchymov, 
kde máme v podvečer podebatovat s panem staros-
tou Bronislavem Grulichem o problémech města 
Jáchymov, jeho výhodném napojení na sportovní 
areály v blízkosti. Město dostalo dotaci na renovaci 
chodníků a městských komunikací, které vzhled 
města velmi zlepší. Po návštěvě radnice jsme se 
rozdělili na skupinku, která navštívila místní 
muzeum, spjaté s těžbou, a další skupina sfárala 
do dolu Svornost, kde se v současné době těží rado-
nová voda, určená k léčení. Řeknu vám, hloubka je 
to obrovská a zařízení musí běžet jako hodinky. 
A již je tady středa, loučíme se s Jáchymovem a vyráží-
me směrem na Teplice, kde nás čeká prohlídka nové-
ho lázeňského areálu Thermálium, které jsem měla 
možnost již představit v lázeňských novinách. 
Obchodní ředitelka lázní Teplice, paní Iveta Sliško-

vá nám představila další novinky, prošli jsme i celý 
areál lázní. Překvapila nás vysoká úroveň nejen 
balneo a léčebných procedur, ale také ubytování 
na vysoké úrovni a skvělé restaurace i kavárny. Je 
vidět, že lázně stále svoje provozy vylepšují, renovu-
jí a to je dobrá zpráva. Úroveň našich lázní má vyso-
ký standard a rehabilitační a léčebné provozy jsou 
velmi kvalifikované. Však také obsazenost českých 
lázní je vyšší než 80%. 
Prohlédli jsme lázně Teplice a míříme na další 
prohlídku a večerní ubytování v Jánských láz-
ních v hotelu Terra*** a dependance Reva***. 

Ubytování proběhlo bez komplikací, hotel Terra je 
po rekonstrukci a poskytuje hostům velmi pěkné 
ubytování s nádherným výhledem na město i okol-
ní přírodu. V lázních se léčí mimo jiné nemoci 
pohybového ústrojí i pooperační stavy, a tak jsme 
se vydali s Mgr. Martinem Voženílkem a Martinem 
Kubelkou na zajímavou prohlídku rehabilitační-
ho oddělení, kde jsem viděla některé pomůcky 
a vymoženosti  poprvé. Plni dojmů se prochází-
me podvečerním městem a připravujeme se na 
další program. Vyrážíme brzy, čeká nás totiž delší 
přejezd na Moravu, kde nás ve Velkých Losinách 
uvítá paní starostka, paní Jana Fialová, která pro 
nás uchystala zajímavou prohlídku Ruční papírny 
Losiny, která přitahuje nejen lázeňské hosty, ale je 
i cílem prázdninových výletů. Prohlídku lázní Losi-
ny nám umožnil Mgr. David Křepský, který nazna-
čil další možnosti rozšíření lázní o koupaliště a bal-
neo provozy a také ubytování např. formou samo-
statných apartmánů. Zdejší termální koupaliště 
je totiž oblíbeným cílem také polských návštěvní-
ků a o prázdninách či svátcích je kapacita úplně 
vytížená. Z Losin míříme do lázní Teplice nad Beč-
vou, kde jsme ubytováni v lázeňském domě Praha 
*** a Moravan***. Obchodní ředitelka lázní paní 
Sabina Kodlová nás provedla po místní vyhlídkové 
trase až k řece Bečvě, která tvoří poklidnou kulisu 
místním léčebným domům. Ubytovat se můžete 
i v léčebném domě Janáček, Bečva, Slovenka či 
v léčebně Radost, která slouží dětem. Lázně jsou 
velmi příjemné, uložené uprostřed zeleně, vyzkou-
šeli jsme i bazén v léčebném domě Moravan. 

Po výborné snídani, odpočatí a také dobře naladě-
ní, míříme do Luhačovic, kde nás na obecním úřa-
dě vítá starosta města pan Marian Ležák.
Nebyla jsem v Luhačovicích několik let a opět mě 
ohromuje množství květin, parková úprava, ale 
nově i množství příjemných kavárniček, cukrá-
ren, občerstvení a vináren. Tak by to mělo v láz-
ních vypadat. Míříme na prohlídku Spa -Wellness 
hotelu Alexandria, který nám ukazuje možnosti 
víkendových i prázdninových pobytů, sport spoje-
ný s luxusním pobytem, masážemi a wellnessem. 
Potěšili jsme se Jurkovičovými stavbami a ochut-

nali Vincentku, která je jako léčebný zdroj neoce-
nitelná a už míříme k posledním lázním naší cesty.
V Hodoníně je teplo, slunečno, a tak obhlídka lázní, 
kterými nás provází přímo pan ředitel Milan Sýkora 
a přidává se i starosta města Libor Střecha, je velmi 
příjemná. Přírodním léčebným zdrojem, používa-
ným v Lázních Hodonín je jodobromová minerální 
voda – solanka. Jde o minerální vodu třetihorního 
původu, pozůstatky pravěkého moře 2 km pod povr-
chem země. Zajímají mě také denní lázně, které byly 
vybudovány teprve nedávno a slouží nejen lázeň-
ským hostům, ale i obyvatelům města. Ráda bych 
měla takové lázně i poblíž domova. 
Po prohlídce lázní se jedeme ubytovat na zámek 
Čejkovice, kde je pro nás přichystaná degustační 
prohlídka sklepů Čejkovice – doporučuji k náv-
štěvě. Kousek od sklepů najdete také bylinkový 
ráj Sonnentreter, kde můžete ochutnat, vyzkoušet 
i nakoupit přírodní produkty. Už se také chystáte 
vyrazit za zdravím? Doufám, že naše putování vás 
inspirovalo. Tak zase příští rok, ať se máme na co 
těšit.    
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Letos zjara jsme měli možnost po Itálii trochu 
pocestovat. Náš hlavní záměr byl poznat Řím, ale 
zaměřili jsme se samozřejmě i na italskou gast-
ronomii. Dovolte mi několik poznámek k italské 
kuchyni, jak jsme jí měli možnost potkat cestou. 
Odborníci se mnou budou možná nesouhlasit, ale 
pokud se do Itálie vypravíte sami, možná mi dáte 
za pravdu. Naši cestu po italské gastronomii jsme 
začali na tržnici. Právě na čerstvosti základních 
surovin, na bylinkách do pokrmů, čerstvé zelenině, 
závisí pak chuť, která vám přistane na talíři. V řím-
ské tržnici dostanete ke koupi všechno pod jednou 
střechou. Také u nás se situace na tržnicích velmi 
zlepšila, ale pořád to nějak není ono. Na trhu by 
totiž měly být k dostání i sýry, ryby, domácí drůbež, 
a při prodeji na náměstí hygienické podmínky ne-
jsou vhodné. Tak mě napadá, proč si nepostavit či 
znovu nezřídit zastřešenou tržnici, kde se dá zboží 
také chladit a můžeme nakupovat i při nepřízni-
vém počasí? 
Když jsme očima na tržnici vybrali a také od všeho 
ochutnali, nakoupili jsme ty nejlepší speciality, kte-
rými jsme chtěli s přáteli oslavit příjezd do Říma. 
Připravili jsme si pravé spagetti carbonara, hlavně 
nezapomenout na ovčí sýr pecorino, který dodá 
špagetám nezaměnitelnou chuť. Tohle jídlo uvařit 
je velmi jednoduché, posuďte sami, Výborné je 
také to, že všechny suroviny dostaneme i u nás, 
takže není problém si prvou italskou oslavu udělat 
doma.  

Další chod byla ryba pečená v bylinkové krustě 
a jako zákusek posloužila a poslouží pravá domácí 
zmrzlina, udělaná z čerstvého ovoce. 
Nezapoměňte také koupit italské víno a nešetřete. 

pro 4 osoby, doba přípravy 30 minut  

Ingredience:
• 100 g libové slaniny nebo nejlépe domácího uzeného bůčku
• 50 g sýra pecorino (tvrdý ovčí sýr)
• 50 g parmazánu
• 3 velká vejce
• 350 g kvalitních špaget
• 2 oloupané stroužky česneku
• 50 g másla
• sůl a čerstvě mletý černý pepř

Do velkého hrnce dejte vařit vodu na těstoviny. Slaninu nakrá-
jejte najemno, sýry nastrouhejte. Vejce prošlehejte vidličkou 
v misce, osolte a opepřete.

Vsypte do vařící vody lžičku soli, a jakmile se tekutina začne 
znovu vařit, vložte do ní špagety. Povařte je podle návodu na 
obalu nebo vlastní chuti tak, aby zůstaly pevné na skus (al 
dente).
Česnek trochu zmáčkněte plochou stranou nože, aby se uvol-
nily silice. Zatímco se vaří těstoviny, rozpusťte na velké silno-
stěnné pánvi máslo a vsypte do něj kostičky slaniny i stroužky 
česneku. Na středním ohni je smažte zhruba pět minut. 
Míchejte, až je slanina zlatá a křupavá. Česnek po osmažení 
odstraňte aby nezhořkl. 
Jakmile těstoviny dosáhnou správné konzistence, vyjměte  je 
a přihoďte na pánev. 
K vejcím v misce zašlehejte většinu sýra. Pánev s těstovina-
mi odstavte a přilijte k nim vajíčka se sýrem. Promíchávejte 
a zdvihejte tak, aby se co nejlépe obalily vaječnou směsí; ta se 
díky teplu sálajícímu z těstovin zpevní, ale nezačne se srážet. 
Přidejte pár lžic husté tekutiny, v níž se vařily těstoviny, ale jen 
tolik, aby byla omáčka hedvábně vlahá, nikoli vodnatá. Je-li 
třeba, trochu ji osolte.
Pomocí dlouhé vidličky stočte každému na talíř pořádnou por-
ci, poprašte ho trochou zbylého sýra, čerstvě mletým pepřem 
a ihned podávejte. 
 

pro 4 osoby, doba přípravy 30 minut 

Ingredience: 
• 4 plátky toastového chleba
• 1 lžíce parmazánu, 2 ks ančovičky
• 1 snítka tymiánu, 1 hrst petržele
• 1 citron
• 600 g filety z tresky
• sůl, pepř mletý
• olivový olej  
• 600 g brambory

Postup:
Toastový chleba opečte nasucho a rozmixujte na drobky. 
Přidejte parmazán, nadrcené ančovičky, nasekanou petržel, 
lístky tymiánu a nastrouhanou kůru z jednoho citronu. Rybu 
osolte, opepřete a zakápněte olivovým olejem. Na rybí file-
ty navršte směs a dejte péct do trouby předehřáté na 180 
°C, asi 15 minut. Brambory uvařte skoro doměkka. Sceďte, 
nakrájejte na měsíčky a opečte dozlatova. Rybu podávejte 
s citronem a bramborami. 
 Pro tento italský recept je vhodný i losos nebo filety ze pstru-
ha. Dobu pečení upravte podle velikosti filetu, ryba by se 
neměla vysušit.
Italskou kuchyni jsme si užili se vším všudy, jen italskou zmrz-
linu jsme raději koupili, ta chuť je nezaměnitelná. Možná ale, 
že nahradit italskou kavárničku ještě neumíme.   

CO řÍKá ČeSKý StRáVNÍK
ITALSkÉ kuCHyNI?  

O italské kuchyni přečetli určitě všichni milovníci dobrého 
jídla hodně zajímavostí. Je kvalitní, lehká, postavená na 
zdravých ingrediencích jako jsou ryby, těstoviny, olivový olej, 
rajčata, jako zákusek zmrzlinu a pravou italskou kávu si asi 
dovedeme představit všichni.  

šPAGETTI CARbONARA
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TRESkA 
S byLINkOVOu kRuSTOu 
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V České republice není ázerbájdžánská kuchyně 
příliš známá, ale nikdo si ji nesplete s pokrmy jiných 
národů, protože je nezaměnitelně výborná. Je speci-
fická hojností ovoce, zeleniny, aromatických bylin 
a koření. Ázerbájdžán je odedávna proslulý svou 
národní kuchyní, která sdílí některé společné rysy 
s kuchyní tureckou, ruskou a arabskou. 

Šašlik, pilaf nebo dolma
Nejpopulárnějším a zároveň ázerbájdžánským 
národním jídlem je pilaf, který se připravuje z rýže 
v nejrůznějších masových, rybích nebo ovocných 
obměnách, podle nichž je také pojmenován. Další 
známou specialitou je dolma, tedy závitky z vinných 
listů, zelných listů, lilku či papriky plněné mletým 
masem či právě již zmíněným pilafem. 
Velice tradičním ázerbájdžánským jídlem je šaš-
lik, což je určitý druh kebabu, který se připravuje 
také v desítkách různých variant. Základem tohoto 
pokrmu je čerstvé maso a koření. Například šašlik-
basturma je z jesetera, tava-kebáb se připravuje ze 
směsi mletého skopového masa, k němuž se přidá-
vá tuk ze zadní části ocasu některých ovcí. Oblíbe-
ným druhem šašliku je döner kebab, který se dělá 
z jehněčího, kuřecího nebo hovězího masa.
Vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán leží vedle Kaspic-
kého moře, mnoho pokrmů se tedy připravuje z ryb. 

Nejrozšířenější je zde jeseter, který je součástí mno-
ha tradičních jídel. V Ázerbájdžánu se připravují 
i výborné polévky a moučníky. Základem polévek je 
silný masový vývar, který je rozhodně daleko hustší 
než ten, na který jsme běžně zvyklí. Mezi zákusky je 
velice oblíbený, a už i u nás dobře známý ořechový 
moučník zvaný baklava. 
Stolování v Ázerbájdžánu je událostí, která trvá 
dlouhé hodiny, Ázerbájdžánci s konzumací jídla 
rozhodně nespěchají. Navíc, pohoštění musí být 
velkolepé. Stůl bývá obložený tak, aby si každý mohl 
vybrat podle chuti. 
Velmi důležitou součástí stolování je také čaj, který 
se v Ázerbájdžánu pěstuje. 

Kam za ázerbájdžánskou kuchyní?
Za těmi nejchutnějšími pokrmy z Kavkazu je nej-
lepší samozřejmě vyrazit přímo do Ázerbájdžánu. 
Ke vstupu do této země je potřeba vízum, které lze 
jednoduše získat přes internet. Samotná cesta do 
Baku, hlavního města Ázerbájdžánu, letadlem trvá 
přibližně čtyři hodiny. Návštěvníci Baku by určitě 
měli zavítat do restaurace Sumakh, která je vyhláše-
ná pro tradiční a výborné ázerbájdžánské jídlo. 

ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ
KUCHYNĚ ODHALUJE 

EXOTICKÉ CHUTĚ KAVKAZU
Cesta za ázerbájdžánskou kuchyní nebyla daleká díky faktu, 
že restaurace Caspian, která ji nabízí, sídlí v Praze.

A jak už jsme předeslali, ex-
otické jídlo Kavkazu můžeme 
ochutnat v pražské restauraci 
Caspian.

Vaří tady šéfkuchař Ogtay Nasibov, kterého jsme 
požádali o krátký rozhovor: 

•Odkud pocházíte?
Pocházím z ázerbájdžánského hlavního města Baku. 

•Kde jste se naučil vařit?
Vařit jsem se naučil v různých restauracích přímo v Baku, 
kterými jsem si prošel.

•Jak dlouho jste v Praze a jak se vám tady 
líbí?

V Praze žiji už třetím rokem. Praha je krásné zelené měs-
to s velmi laskavými lidmi.

•Jaké české jídlo jste si oblíbil?
Nejraději mám český hovězí guláš.

•Které hlavní ingredience používá ázerbáj-
džánská kuchyně?

Především jsou to bylinky jako šafrán, tymián, kurkuma 
a dřišťál. Z masa se používá nejvíce skopové nebo jeh-
něčí.

•Co vaříte nejraději?
Nejraději vařím ázerbájdžánský královský pokrm šáh 
plov.

Ingredience:
3 papriky různě barevné,
1 červená cibule, 
olivový olej, 
čerstvé bylinky (tymián a máta), 
sůl a pepř dle chuti.

Postup:
Papriku a cibuli ogrilujeme, nejlépe na ohni. Poté nechá-
me papriky zapařit v mikroténovém sáčku, aby se lépe 
loupaly. Oloupané papriky a cibuli nakrájíme na drobné 
kousky a smícháme. Salát ochutíme nasekanými čerst-
vými bylinkami, olivovým olejem, solí a pepřem.

MANGAL SALÁT

Ingredience:
1 kg hovězí svíčkové,
75 g másla, 4 lžíce vinného octa,
koriandr, cibule,
rajčata, žampiony,
sůl a pepř dle chuti.

Postup:
Hovězí svíčkovou důkladně očistíme a nakrájíme na 
středně velké medailonky. Maso naložíme ve směsi 
najemno nakrájené cibule, soli, pepře, mletého korian-
dru a vinného octa. Marináda by měla být rovnoměrně 
na všech kusech masa. Následně maso necháme od-
počinout 12 až 24 hodin v uzavřené nádobě v ledničce.
Maso následně rozložíme na špejle společně s rajčaty 
a žampiony a potřeme máslem. Šašlik opékáme na grilu 
nad horkými uhlíky. Podáváme s grilovanou zeleninou. 

HOVĚZÍ ŠAŠLIK

Ingredience:
400 g skopového masa,
120 g rýže,
160 g vinných listů,
80 g cibule,
60 g bylin (koriandr, kopr a máta)
80 g bílého jogurtu,
40 g rozpuštěného másla,
skořice,
sůl a pepř dle chuti.

Postup:
Skopové maso umeleme spolu s cibulí. Do směsi přidáme 
rýži, nasekanou nať (koriandru, kopru a máty), sůl, pepř, 
špetku skořice. Čerstvé listy révy spaříme horkou vodou. 
Směs masa a přísad důkladně promícháme a masovou 
naplň po cca 25 gramech zabalíme do vinných listů.
Dolmy naskládáme do kastrolu se silným dnem. Zalijeme 
do poloviny vodou a hodinu dusíme do měkka. K hotové-
mu pokrmu podáváme omáčku zhotovenou z bílého 
jogurtu, trošky vody, soli a česneku a čerstvý chléb. 

DOLMA 
– masem plněné vinné listy
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Skákací boty
Na těchto botách mohou dovádět děti i dospělí, muži 
i ženy, sportovci i „lenoši“. Každému z vás tento záži-
tek navodí dobrou náladu a přinese báječný euforic-
ký pocit. Neexistuje zde žádné věkové omezení. Na 
skákacích botách může skákat každý, kdo se vejde 
do váhové kategorie 30–120 kg. 
Instruktor vám vše vysvětlí a během 5 minut už 
dokážete dělat první krůčky, kroky, a za chvíli začne-
te přirozeně poskakovat a skákat. 
Vyzkoušejte to! Objednejte si naše skákací boty 
a zažijete spoustu zábavy.

Dvojkolo 
MěKIS v Humpolci nabízí k zapůjčení DVOJKOLO, 
na kterém můžete v tandemu ujet nepočítaně kilo-
metrů a ve dvou se kochat krásnou přírodou kolem. 
Kolo je trekové, ale směle se s ním můžete pustit i na 
lesní a polní cestu. Jízda na něm je velmi snadná. 
Jednoduše řečeno, kdo  umí jezdit na normálním 
kole, bez problémů zvládne i dvojkolo.
Jízda na dvojkole vás nutí k pohodovému tempu 
a nenadřete se. Kolo váží pouhých dvaadvacet kilo-
gramů a jste na tu váhu dva. Navíc si můžete se 
svým partnerem na kole sdělovat dojmy z jízdy. 
Kolo si můžete zapůjčit v infocentru Humpolec.

Discgolf
Discgolf je zábavná, fyzicky nenáročná aktivita, 
kterou může provozovat opravdu každý. Je vhodný 
pro rodiny s dětmi, pro partičky puberťáků, pro 
dospěláky i pro seniory. Stačí si vzít s sebou disk 
(létající talíř) a vyrazit.   Můžete trénovat sami, ale 
daleko zábavnější je zkusit hru ve skupince. Pro-
jdete se (než obejdete všech devět košů, nachodíte 
cca 3 km), popovídáte si, a ještě poměříte své síly, 
důvtip a šikovnost. 
Hru si může vyzkoušet opravdu každý, navíc zdar-
ma. Stačí jen speciální disk podobný frisbee, jenž 
je k zapůjčení v humpoleckém infocentru.

Všechny zážitky jsou pro vás připravené v infocen-
tru Humpolec, Havlíčkovo náměstí 91, Humpolec, 
www.infohumpolec.cz 

HuMPOLEC – MěStO ZáŽItKů 
V Humpolci můžete svoji sportovní zdatnost promě-
řit hned několika způsoby.  Vyzkoušet si to pravé 
„ořechové“ mohou děti, dospělí, sportovci i ti poho-
dlnější.  
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21. - 24. 7. od 21 hod.
LETNÍ KINO
LITOVEL, náměstí Přemysla Otakara

Kinematograf bratří Čadíků
21. 7. Čertí brko 
22. 7. Chata na prodej 
23. 7. Po čem muži touží 
24. 7. Trabantem tam a zase zpátky 

Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME:
22. 10. CAVEWOMAN
30. 10. KAMELOT
27. 11. PETR MALÁSEK A LENKA NOVÁ
2. 12. VÁNOČNÍ KONCERT LA GIOIA

Městský klub Litovel
Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753/11

 585 150 499, 775 339 098
� vstupenky@mklitovel.cz

www.mklitovel.cz

28. 6. od 18 hod.
FOLKOVÉ POMORAVÍ - MINIFESTIVAL
LITOVEL, zahrádka Restaurace Amazonka
Vystoupí STŘEMKOŠ, NEOMLUVENÁ ABSENCE, VĚTRNO.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

13., 19. a 27. 7. od 19 hod.
HUDEBNÍ PODVEČERY
LITOVEL, zahrádka Restaurace Amazonka 

13. 7. VINNÝ STŘIK – rockový večer
19. 7. NOACO – folkový večer s ,,najazzlými úlety”
26. 7. KELT GRASS BAND – keltsko-irský večer
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Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15.8. 2019 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu:

ČERVENEC–SRPEN 2019

Znění tajenky z minulého čísla: „my tu bydlíme teprve týden“
Výherci: K. Synková ze Slatinic, K. Dosedělová z Litomyšle, K. Galda z Přerova
Znění osmisměrky z minulého čísla: „ti první už jsou v novinách“
Výherci: V. Rak z Uherského Brodu, J. Strončeková z Brna, P. Hejtmánek z Hodonína
Výherce soutěže o víkendový pobyt pro dva: Klára Machů z Uherského Brodu

Prochází se plavčík po Lipenské pláži, nuda, občas koukne na hladinu. Náhle přiloží 
hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí: „Devadesát devítko, devadesát devítko, 
jste za červenou bójí, vraťte se!” Vzápětí za ním doběhne kolega a povídá: „Co blbneš, 

vždyť máme lodě jen do osmdesáti!” Plavčík opět přiloží troubu k ústům
a volá k jezeru: „Šedesát šestko, šedesát šestko, (tajenka)?“

Teenagerka u vody náhle vykřikne:
„Fuj, mě štíplo nějaké hovado!” – „Slečno,”
nakvašeně povídá pán vedle, ... (tajenka)!”

BARDEJOV, BENEŠOV, BLANSKO, BRATISLAVA, 
BŘECLAV, ČADCA, ČESKÝ KRUMLOV, DUNAJSKÁ 

STREDA, GALANTA, HAVLÍČKŮV BROD, HUMENNÉ, 
JIHLAVA, KLATOVY, KOMÁRNO, LITOMĚŘICE, 

LUČENEC, MĚLNÍK, MICHALOVCE, MLADÁ BOLESLAV, 
MOST, NITRA, NOVÉ ZÁMKY, OSTRAVA, PLZEŇ, 

PREŠOV, RAKOVNÍK, ROKYCANY, ROŽŇAVA, SENICA, 
SOKOLOV, STRAKONICE, SVIDNÍK, TREBIŠOV, 

TRENČÍN, TRNAVA, ZLÍN
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S Timem, cestováním žijem!
www.magazintim.cz

www.prakticky-pruvodce.cz
www.eurocard-info.cz

®

Pro vášnivé cestovatele máme prostor na našem BLOGU 
na stránkách http://www.czech-tim.cz/blog-tim.  

Sledujte novinky a soutěže na našem FB, můžete vyhrát spoustu 
zajímavých cen. Stačí poslat LIKE a budete dostávat informace 
z první ruky. 

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

Neváhejte a pošlete žádost o samolepku TIM!

CESTUJEME S MAGAZÍNEM TIM 
samolepka 1

samolepka 2

TURISTICKÝ
MAGAZÍN

najdete 
nejen v certi� kovaných 
informačních centrech

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, 
RUBRIKY, PŘÍBĚHY, AKCE 
A PROGRAMY NAJDETE NA: 

www.magazintim.cz

Neváhejte a pošlete žádost o samolepku TIM
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Helfštýn

Hranická propast – virtuální realita

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Ruská Bystrá

Přerov

Hranická propast

Hranice Lipník nad Bečvou

Helfštýn

Lázně Teplice nad Bečvou


