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15let s Vámi!

Vánoce 
plné pohody



Nejen děti, ale i dospěláci se 
mají na co těšit. Z hradních 
sklepů je pro Vás připravena 
bohatá nabídka těch nejlepších 
vín a vyhlášené originální Star-
ohradské medoviny. Pro děti 
i dospělé máme spoustu po-
hádkových novinek! 

Pojďte s námi do pohádky zachránit princeznu Laskonku! Najděte pohádkové 
zaklínadlo a poznejte na čtyřicet druhů draků a dráčků, dračích princů a rytířů. 
Na osobní audienci Vás v Dračí královské komnatě přijme i sám Dračí král, Jeho 
Veličenstvo Rozumbraďák XVI. 

Čekají Vás ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
– ORIGINÁLNÍ ČESKÉ POHÁDKY, které zažijete jen u nás: 
• Hrad a zámek – Jak se žilo za císaře pána +  Dračí královská komnata 
• Zámecké pohádkové sklepení – novinka Vodovodní draci Potrubáci 
•  Hradní pohádková půda s lekcí čarodějného létání – novinka Obří rubínoví 

draci 

V prosinci navštivte ČERTY a ČERTICE ze Starohradských pohádek. Ochutne-
jte atmosféru VÁNOČNÍ POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY. Zvýhodněným okruhem 
pohádkovým hradem a vánoční pohádkou vás provede živá čarodějnice, 
princezna, čertice nebo hradní čaroděj. Kromě draků obsadili hrad i DRAKULÁ-
CI – dračí sněhuláci. Zažijete Vánoce našich prababiček a v pohádce tu na vás 
čeká nejedno překvapení se spoustou veselých kamarádů. 
V Čarodějné Bestyjole a na nádovoří uvidíte spoustu živých zvířátek, havěti 
a potvůrek našich čarodějnic – bílé pávy, zlaté bažanty, holoubky, králíky, 
slepice a mnoho dalších včetně kozla Kleofáše. Děti, které nám za pomoci 
krásné princezny nebo veselé čarodějnice namalují obrázek, se pak mohou 
zúčastnit i *Velké pohádkové 
soutěže čaroděje Archibalda 
I.* 

Přijeďte a přesvědčte se, že 
na Starých Hradech pohád-
kové bytosti skutečně žijí! 

Hrad a zámek STARÉ HRADY leží nedaleko města Jičína. Pohádkové bytosti tu ani v zimě nespí, všechny prohlídkové 
okruhy jsou pro malé i velké návštěvníky otevřeny celoročně. Letošní podzim a zima jsou ve znamení VÍNA, MEDOVINY, 
ČOKOLÁDY A POHÁDEK. 

Hrad a zámek Staré Hrady 
POHÁDKOVÝ VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – ZÁBAVA, SOUTĚŽE, HRY, překvapení a mnoho dalšího. 

Pohádkové  zážitky

Originální pohádkové knížky a deskové hry můžete objednat na www.starehrady.cz/e-shop.
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Vážení čtenáři a čtenářky, 
Cestovatelský rok 2019 je téměř za námi, neza-
držitelně a rychle se blížíme k jeho konci. Byl pro-
vázen pěkným počasím až vedrem a také suchem, 
které se pak začátkem září přeci jen umoudřilo, 
takže jsme se mohli opět kochat zelenou krajinou.  
V naší redakci rádi jezdíme na kole a jsme i docela 
zdatní turisté, a tak nám nemohly uniknout kůrov-
cové holiny, rezaté ostrovy stromů při pohledu 
z výšky a jsme z toho pohledu smutní. Doufejme že 
nová výsadba kůrovce odradí, protože lesy miluje-
me a bez nich si nedovedeme naši zemi představit. 
Mnozí z nás vyjeli také do zahraničí, takže mohli 
srovnávat a přirovnávat krajinu cizích zemí k té 
naší, aby pak povětšině zjistili, že u nás je krásně. 
Jak by také ne, tady jsme totiž doma a to něco zna-
mená v srdci každého z nás. 
Pro příští rok vám chystáme nové tipy na výlety 
pěšky i na kole, novinky z hradů a zámků, pro-
větráme horská střediska, upozorníme na lidové 
slavnosti. 
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, 
zdraví a spokojenost v roce příštím a  samozřejmě 
také nové, úžasné cestovatelské zážitky. 

Vaše redakce TIM        
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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

CestOVáNÍ mimO hlaVNÍ sezóNu 
Ještě před nedávnem platilo, že mimo sezónu cestujeme 
buď z časových a pracovních důvodů nebo z finančních.  
V posledních letech se ale dalším důležitým faktorem stává 
přelidněnost letovisek a památek.
Počty cest do oblíbených turistických destinací 
stoupají po celém světě. Loni podle Světové organi-
zace cestovního ruchu (UNWTO) vyrazilo ve světě do 
zahraničí odhadem 1,4 miliardy turistů. A odhady 
na letošek předpovídají nárůst o tři až čtyři procen-
ta. Turistika přináší zisky a vytváří nové pracovní 
příležitosti. Přesto ji některé destinace vnímají spí-
še jako problém.  Seznam potíží, které návštěvníci 
přinášejí, je dlouhý: davy, odpadky, rostoucí ceny 
bytů a pozemků, skryté náklady na zlepšení infra-
struktury, finanční zátěž spojená s nutností chrá-
nit něco, co už je stejně poškozené — tedy přírodní 
prostředí a památky. Proto zvažte, kam byste se 
rádi podívali a pokud je oblast v sezóně přelidněná, 

vyrazte na výlet klidně i v zimě. Zimní kabát vyváží 
bohatě klidné procházky bez strkání a u památek 
vás nečekají žádné fronty. Prostě pohoda. 
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Skiaréna Jizerky  – trojice areálů pro celou rodinu
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Oblíbené vánoční trhy se konají snad ve všech 
městech, vy byste si rozhodně neměli nechat ujít 
ty na čestném dvoře zámku Sychrov (30.11. – 1. 
12.2019), ve Vlastivědném muzeu a galerii v České 
Lípě (3. – 8.12.2019) nebo České Vánoce v Jablon-
ci nad Nisou, což jsou sklářské a bižuterní tvůrčí 

dílny, při kterých si můžete vyrobit vánoční deko-
race a zároveň pořídit originální dárky. 
Co by byl čas adventní bez návštěvy betlému. 
Jesličky s 240 figurkami lidí a zvířat, z čehož je 
více než stovka pohyblivých, můžete obdivovat ve 
Frýdlantě v Čechách. Srdcem tohoto betlému je 
hodinový stroj a provazové šňůry. Betlém, který 
vytvořil Gustav Simon (1873–1953), je vystaven 
v dřevěném domku č. 356, kde jeho tvůrce strávil 
velkou část svého života. 
Pokud si chcete vychutnat adventní náladu 
v zasněžené krajině, můžete se vydat do Kryštofo-
va Údolí, kde pod širým nebem stojí venkovní bet-
lém Josefa Jíry. Skvost dlouhý 16 metrů najdete 
v centru obce, naproti hostinci „U Svatého Kryš-
tofa“. Stojí tu však pouze od začátku adventu do 
Tří králů. Vejdete-li i do hostince, neprohloupíte. 
Můžete tam totiž spatřit ještě více než dvě desítky 
originálních dřevěných, keramických, papírových 
a jiných betlémů.

Raritou je pak cikorkový, část tyrolského betlému 
Franze Pohla nebo polovina původního Millerova 
betlému v orientálním stylu. 
Během putovaní za betlémskou hvězdou byste 
určitě neměli vynechat Železný Brod. Ve zdej-
ším Minimuzeu betlémů najdete na šest desítek 
skleněných betlémů, historických i současných. 
Jedná se o největší sbírku tohoto druhu v České 
republice. Minimuzem je navíc spojeno s pro-
dejnou sklářských výrobků, kreativní dílničkou 
a příležitostným předváděním sklářské výroby.
Celá kolekce betlémů se návštěvníkům nabízí 
v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Nejpozoru-
hodnějším skvostem je mechanicky ozvučený bet-
lém pocházející z let 1883–1913. Vytvořil jej druhý 
z bratrů Metelků – Jáchym (1853–1940). Všech 
142 pohyblivých figurek je poháněno přes jediné 
závaží. Zbylá tři závaží slouží pouze ke zvukovým 
efektům. Pokud se rozhodnete porovnat „metel-
kovský rukopis“, zastavte se ještě ve Vysokém nad 
Jizerou, kde je vystaven pohyblivý betlém kováře 
Jana Metelky (1855–1924). Příběh Svaté rodiny 
zde představuje 203 pohyblivých figurek, z nichž 
92 se pohybuje samostatně.
Více informací a kompletní přehled vánočních 
akcí najdete na www.liberecky-kraj.cz nebo na 
Facebooku Liberecký kraj cestou necestou. 

lIBeReckÝ kRAj 
V DObě aDVeNtNÍ
Advent se blíží a vy plánujete, kam vyrazíte? Přijměte tedy 
pozvání do Libereckého kraje, kde si můžete vychutnat tu 
pravou vánoční atmosféru dokreslenou tradičními vánočními 
trhy, vůní svařeného vína, pečených kaštanů a mandlí. 

tim V ReGiONeCh�
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Vůně jehličí, svařeného vína a vánoční koledy 
umocňují kouzlo blížících se nejoblíbenějších 
svátků v roce. Pro adventní čas je připravena řada 
akcí, které navodí tu správnou vánoční atmosféru. 
V sobotu 30. listopadu v 18 hodin bude na náměs-
tí T. G. Masaryka již tradičně slavnostně rozsvícen 
vánoční strom. Těšit se můžete na doprovodný 
program, který si přichystaly mateřské a základní 
školy, vánoční Lípě zahrají a zazpívají také hudeb-
ní talenti z místní základní umělecké školy. Přijede 
Divadlo Kvelb a od 15 hodin zahraje představení 

Naděje zrození, v 17 hodin v České Lípě zazpívá  
známá zpěvačka Ewa Farna. 
Poslední listopadový den začíná advent také na 
vodním hradě Lipý a v blízkém Centru textilního 
tisku. Na vánočních dílnách si mohou návštěvníci 
vyrobit vánoční věnec nebo další výzdobu. Nebu-
de chybět ani přednáška s adventní tematikou 
Zima v Lužici a vánoční povídání Přástky v duchu 
Vánoc. V sobotu 7. prosince si Českolipané užijí  
tradiční vánoční jarmark s živým zvířecím betlé-
mem, kulturním programem, soutěžemi pro děti 

a prodejními stánky. Centrum textilního tisku si 
připravilo na tento den Mikulášský koncert. V roli 
Mikulášů vystoupí FiddleFarm Band a jejich hosté. 
Již tradičně je i v letošním roce vyhlášena soutěž 
Pečeme vánoční cukroví. 
Vlastivědné muzeum a galerie pořádá od 3. do 8. 12. 
již třicáté Vánoční trhy v muzeu s širokou nabíd-
kou ručně vyráběného zboží, šperků, textilních 
výrobků, pletené módy, keramiky, svícnů, vánoč-
ních ozdob, kvalitních mýdel, hraček, výrobků z 
přírodních materiálů, dekorací, čajů, produktů z 
medu a domácích marmelád. Pro malé návštěvníky 
je připraveno i několik dílniček, dospělí si mohou 
mezitím venku pochutnat na teplé medovině nebo 
svařeném víně a k tomu zakousnout dobroty z pes-
tré nabídky. Chybět nebude ani hudební program 
v Biberově síni, kde ve čtvrtek 5. 12. proběhne od 
15.30 setkání s Mikulášem a jeho pomocníky. 
V sobotu 14. 12. je připraveno tradiční Čekání na 
Ježíška s vánočními a adventními tvůrčími dílna-
mi, staročeskými tradicemi a zvyky s ukázkami 
starých lidových řemesel. 
Více informací se dozvíte na www.lipy.cz nebo  
www.muzeumcl.cz.

VáNOCe V ČeSké lípě
„Toč se a vrč, můj kolovrátku, ejhle adventu již nakrátku 
a blízko, blizoučko Štědrý den!“  Veršem klasika Karla 
Jaromíra Erbena z balady Štědrý den můžeme zahájit 
očekávání a těšení se na období adventu a Vánoc v České Lípě. 

I N Z E R C E

| foto: Vít Černý

Regionální turistické informační centrum

 mobil: +420 734 260 895
 rtic@mucl.cz

mestoceskalipa.cz
turistika.mucl.cz
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Vyberte si z množství konaných vánočních akcí. 
Náměstí Českého ráje ožije 6.–7. prosince tra-
dičními Vánočními řemeslnickými trhy. Těšit se 
můžete na bohatý kulturní program a množství 
stánků, kde si budete moci zakoupit dárky pro své 
blízké od šikovných regionálních výrobců, vánoč-

ní dekorace či cukrovinky.  Nebude chybět ani 
občerstvení a něco pro zahřátí. 
Za zmínku určitě stojí i výstava řezaných betlémů 
v Kamenářském domě či Vánoční výstava na Dlas-
kově statku. 

Pokud chcete spojit procházku do přírody s kul-
turním zážitkem, doporučujeme navštívit nedaleký 
hrad Valdštejn. Vybírat můžete z množství vánoč-
ních koncertů. Už teď vám prozradíme účinkující 
a soubory „A my taky“, Capella Rederna, I Dilettan-
ti, Provaz, Musica Fortuna, Hradecké komorní tuc-
teto či varhanní koncert Radka Rejška. Novinkou 
letošního roku jsou vánoční prohlídky klasicistní-
ho domu – Aehrenthalské Vánoce.

Podrobné informace o kompletní vánoční nabídce 
v Turnově i okolí získáte na webových stránkách.

PROŽiJte VáNOCe 
V sRDCi ČeSkého Ráje

Přijměte pozvání do města Turnova, které je obklopeno 
romantickou krajinou Českého ráje. 

Regionální turistické informační centrum Turnov

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

www.infocentrum-turnov.cz
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hrad Valdštejn

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

www.hrad-valdstejn.cz

tim V ReGiONeCh�

Dnešní podobu krajiny poznamenala tato izolace 
v mnoha směrech. Během tohoto období zmize-
lo nenávratně přes dvacet obcí a osad i s kostely 
a hřbitovy, místo nich vyrostly vojenské objekty.
Mezi nejznámější zaniklé obce patří Jabloneček, 
kde dnes najdeme pouze dvě budovy z původ-
ních 105 a to českou a německou školu, Palohla-
vy s pomníkem na památku všech zaniklých obcí 
nebo Svébořice se zbytky tábora motostřelců. 
V Jablonečku probíhá každoroční land art festival, 
který oživuje zaniklé místo přírodním uměním. Za 
návštěvu určitě stojí Krajanské muzeum vystěho-

valectví do Brazílie v Ralsku – Náhlově, ve kterém 
je expozice věnovaná zaniklým obcím a vystěhoval-
cům. Sympatická obsluha vám k prohlídce připra-
ví pravou brazilskou kávu.

Otevírací doba: 1. 11.–31. 3., Neděle:13–18 hodin.
Naplánujte si podzimní cyklovýlet do Ralska po 
stopách zaniklých obcí. Průvodcem na cestě 
vám může být nová publikace, která vás zavede 
do málo probádaných obcí Ralska. V průvodci 
najdete osm tras, historické nákresy obcí, staré 
fotografie a mapy. Tištěného průvodce si lze kou-
pit v infocentrech Máchova kraje nebo na e-shopu 
www.geoparkralsko.cz.
Tématu zaniklých obcí je věnován také blog, kde 
najdete vedle fotek i audiopaměti s vyprávěním 
pamětníků ze čtyř obcí - Jabloneček, Okna, Kracma-
nov a Svébořice. Zcela nově je připravena i mobilní 
aplikace s rozšířenou realitou, která vám pomůže 
představit si, jak vypadala zaniklá obec Jabloneček 
dříve. Více na www.landart-ralsko.com.  
Geopark Ralsko je dnes zeleným ostrovem s uni-
kátními přírodními krásami. Část území Geoparku 
Ralsko patří do Chráněné krajinné oblasti Kokořín-
sko - Máchův kraj.
Geopark Ralsko již několik let organizuje exkurze 
s geologem, na kterých se společně vypravíte na zají-
mavá geologická místa, jako jsou staré lomy, pískov-
cové útvary, vyhlídky nebo do nalezišť fosílií. 
Termín poslední letošní exkurze s průvodcem je 
10. 11. v neděli. 
Provodínské kameny – vulkanismus, těžba, 
minerály.
Exkurze jsou zdarma, sraz je na předem vyhláše-
ném, místě. Více najdete na 

www.landart-ralsko.com
www.geoparkralsko.cz

PO stOPáCh zaNiKlýCh ObCÍ 
V náRodníM GeopARkU RAlSko
Geopark Ralsko je od roku 2016 jedním z devíti Národních 
geoparků v ČR. Hlavním úkolem geoparku je obnova zdevas-
tovaného území, které sloužilo v letech 1950 až 1991 jako vo-
jenský výcvikový prostor Ralsko. 
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Prosím, řekněte nám, odkud pocházíte, jak 
dlouho pracujete v infocentru?
Jmenuji se Eva Klasnová, pocházím ze Žatce 
a v turistickém informačním centru pracuji od 
května 2019.

Představte čtenářům nové infocentrum a vaši 
funkci v informačním centru.
Nové prostory infocentra, které se veřejnosti ote-
vřelo dne 26. 9. 2019, jsou prostornější a poho-
dlnější. Máme k dispozici zázemí se stolečky 
pro turisty, na kterých si můžou v klidu napsat 
pohled, dát razítko do turistického deníku či pro-
hlédnout propagační materiály, dále také dětský 
koutek a veřejný internet. Služby nového infocent-
ra budeme nadále rozšiřovat. 
Pracuji zde jako referent turistického informační-
ho centra.

Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své prá-
ci a jakou?
Kuriózní situace se u nás samozřejmě stávají. 
Vybavuji si, jak se jednou u nás objevil mladý Bul-
har, který se do Čech vydal za prací, bohužel byl 
však podvedený od jisté firmy, a nezaměstnali jej. 

Neměl peníze ani na autobus zpět do Bulharska, 
s kolegy jsme se složili a vybrali mu peníze na jíd-
lo a na cestu zpět. Mladík se dostal do Bulharska 
v pořádku.

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 
na turistických trasách, ale přesto stojí za 
návštěvu?
Moje oblíbené místo není v Žatci ale v obci Nepo-
myšl na Podbořansku, je to chráněný památný 
strom lípa srdčitá, nacházející se na kopci. Je zde 
krásný rozhled do krajiny a úžasné ticho a klid. 

Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
osobně doporučujete?
Vzhledem k tomu, že pocházím ze Žatce, tak samo-
zřejmě doporučuji pivo  Ať už Sedmý schod či 
Chrámové pivo.

Jak by zněla jednoduchá pozvánka do Vašeho 
města, regionu, informačního centra?
Královské město Žatec, známé jako centrum chme-
lařské oblastí, leží v severozápadních Čechách na 
řece Ohři. Patří mezi nejstarší města ve střední 
Evropě. Mezi zajímavosti, které by určitě každý 

návštěvník měl shlédnout, patří např. Chrám 
Chmele a Piva, třetí plně funkční orloj v České 
republice – Chmelový orloj, Chmelařské muzeum, 
historické centrum města, a samozřejmě by také 
neměl zapomenout si přijít koupit nějaký suvenýr 
k nám do infocentra. 

  Děkuji za rozhovor.
–red–

Pracovníci turistických informačních 
center (TIC) s dostatečným předsti-
hem, obvykle do 30. října, zjišťují 
veškeré informace týkající se chys-
taných adventních akcí a vánočních 
svátků (jesličky, bohoslužby, kultur-
ní programy), veřejného bruslení atp. 
Následně pak před zimní sezonou, 
obvykle do 30. listopadu, ověřují 
provozní doby, kontakt a vstupné na 
zimní atrakce a lyžařské areály vč. 
jízdného na vleku, sněhových pod-
mínek atp. 
Každoročně pro vás mají v TIC 
v předstihu aktualizované a ověřené 
informace o vánočních koncertech 
v místě a okolí, o adventních výsta-
vách a jiných akcích. Výhodou TIC je, že se nachází 
v centru města, většinou na náměstí. V informač-
ních centrech můžete rovněž očekávat nejširší 
výběr pohlednic různých vydavatelů, či nabíd-
ku drobných dárků a upomínkových předmětů, 
v tomto období často i s vánoční tematikou. Po celý 

rok pak můžete v TIC brouzdat na internetu, zjistit 
si vlakové a autobusové spojení, ověřit si předpověď 
počasí a získat tipy na výlety, které budou alternati-
vou k vašemu plánu na prodloužený víkend v mís-
tě vašeho pobytu.                             www.aticcr.cz

25 let Asociace turistických 
informačních center (A.T.I.C. ČR)
Asociace si v letošním roce připomíná 
čtvrtstoletí své existence. Svoji stále 
bohatší činnost ukázala také v letoš-
ním roce, kdy se zapojila do množství 
různorodých aktivit. Mezi ně patří 
např. spolupráce na prázdninových 
soutěžích pro děti s ČT Déčko, soutěž 
o oblíbené informační centrum 2019, 
soutěž turistických propagačních 
materiálů, sčítání návštěvníků TIC, 
registrace symbolu „i“ apod. Originál-
ním počinem, který má dostatečný 
potenciál stát se tradiční akcí, je Den 
turistických informačních center, kte-
rý se poprvé v historii ČR uskutečnil 
ve čtvrtek 24. října 2019 v rámci Svě-

tového dne pro rozvoj informací. Do této akce se 
zapojilo takřka 180 informačních center z celé 
České republiky.
Přejme asociaci do dalšího čtvrtstoletí hodně 
vydařených aktivit a činností, pozitivní vliv na 
rozvoj turistiky a mnoho štěstí a entusiasmu.

Opět přinášíme rozhovor s pracovníkem turistického infor-
mačního centra tentokrát z nového turistického informačního 
centra v Žatci.

tim V ReGiONeCh

RoZhoVoR

TURISTIcké InfoRMAČní cenTRUM, 
PRVNÍ KROK Na VašiCh CestáCh
Chcete si užít předvánoční atmosféru, sehnat zimní pohled 
z výletu, nebo si prohlédnout zajímavou výstavu? Navštivte 
informační centra, získáte zde všechny potřebné informace !

Nový pidifrk vydaný k výročí 25 let činnosti A.T.I.C. ČR
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První výstavou s tématikou svátků je expozice v regi-
onálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.  Výstavu pod 
názvem „Vánoční výstava betlémů“ zahájí muzeum 
ve čtvrtek 28. 11. v 17 hodin v hlavní budově. Na ver-
nisáži vystoupí žáci a učitelé ze Základní umělecké 
školy v Žatci. Výstava potrvá do 30. prosince 2019.
Vánoční jarmark ve Staré papírně pořádá muzeum 
K. A. Polanka v termínu 11. 12.  – 14. 12. se začát-
kem od 10 hodin.
Vánoční výzdoba v jednotlivých městech se rozzáří 
letos již na konci listopadu. V sobotu 30. 11. plá-
nují v Kadani adventní trhy a slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. Na Mírovém náměstí se od 10 
hodin budou konat trhy, které doplní program na 
pódiu, vánoční písně v kostele povýšení svatého 
Kříže a tradiční žehnání adventních věnců v klášter-
ním kostele. 
Město Žatec zahájí adventní program na náměs-
tí Svobody v poslední sobotu v měsíci listopad 
s vyvrcholením rozsvícením vánočního stromu 
v 18 hodin. Adventní program bude probíhat také 
v Postoloprtech v sobotu 30. 11. od 13 hodin na 
Mírovém náměstí. Zahrnuje adventní trh, koncerty 
a rozsvícení vánočního stromu. Louny chystají roz-
svěcení vánočního stromu na nedělní odpoledne. 
Od 15 hodin bude hrát na náměstí hudba a před 17. 
hodinou se rozzáří výzdoba za zvuku koled. V Pod-
bořanech spojí rozsvěcení stromu s adventním 
jarmarkem, který začne v neděli 1. prosince v 10 

hodin, odpoledne pak pokračuje kulturní program, 
který vyvrcholí rozsvěcením a ohňostrojem.
Adventní trhy se konají v Chomutově na náměstí 1. 
máje od 1. do 24. 12. Každý den je otevřeno od 10:00 
do 18:00. Slavnostní rozsvěcení stromu proběhne 

večer na náměstí 1. máje. Seriál nedělních adventních 
koncertů tradičně připravuje město Kadaň v kostele 
Stětí svatého Jana Křtitele, vždy v 17 hodin.
V listopadu a prosinci je zámek Krásný Dvůr pro 
veřejnost uzavřen, přesto se sem můžete vydat na 
několik připravovaných akcí.
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů se zaměří 
na dobu mezi posvícením a adventem. Nenechte si ujít 
příležitost dozvědět se, jak se slavily svátky svatého 
Martina či Kateřiny, co znamenají jednotlivé advent-
ní symboly či proč Mikuláš naděluje dětem dárky. 
Drobný dárek je připraven i pro všechny návštěvníky. 
Nejen děti se mohou těšit na pohádku O rybáři a zlaté 
rybce v podání Divadla Rozmanitosti.
Ve dnech 26. až 29. 11. je možné pro skupiny od 10 
osob objednat speciální svatokateřinskou prohlíd-
ku vánočně vyzdobeným zámkem.
Dne 9. prosince celý rok uzavře adventní koncert 
violoncellisty Petra Nouzovského. Koncert začne ve 
Velkém sále v 19 hodin.
Zámek Stekník srdečně zve na adventní koncert 
v zámecké kapli Navštívení Panny Marie, který se 
koná v sobotu 14.12. 2019. Vánoční atmosféru vám 
v tento den zpříjemní prohlídky svátečně vyzdobe-
ným zámkem, na hlavním prohlídkovém okruhu. 
Sobotní odpoledne završí koncert v zámecké kapli. 
Prohlídky interiérů začínají vždy v celou hodinu 
od 10 do 16 hodin. Koncert v zámecké kapli začíná 
od 17.30–18.30 hodin. Kapacita kaple je omezena. 
Adventní čas vám zpříjemní mladá operní pěvkyně 
Aneta Ručková a varhaník Josef Kratochvíl. 

aDVeNtNÍ Čas 
V dolníM poohří
Tradiční adventní program začne letos na mnoha místech již 
poslední listopadový den. Města, obce, hrady i zámky v Dol-
ním Poohří pilně připravují své kulturní programy, výstavy 
s vánoční tématikou, koncerty a neodmyslitelně spojené 
rozsvěcení vánočního stromu.

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
 fb.com/DolniPoohri

www.dolnipoohri.cz
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Advent v Kadani

Zámek Nový Hrad

Adventní koncert v kapli na zámku Stekník
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Máte rádi dobrou kávu? Pak byste neměli přehléd-
nout speciálně upraženou směs z Ústecké pražír-
ny. Vypít si ji můžete z plechového či keramického 
hrnečku s motivy významných dominant města. 
Hrneček určitě dobře poslouží i na horkou čoko-
ládu. 

Věděli jste, že v Ústí nad Labem má původ mnoho 
slavných značek? Kdo by neznal mýdlo s jelenem 
firmy Schicht. Každou hospodyňku jistě potěší dár-
kové sady s tímto produktem. Neznámý určitě není 
ani likér Stará myslivecká s obrázkem myslivce na 
etiketě. Skvělým překvapením tak bude plechová 
cedule nebo plechový magnet s motivem nezaměni-
telného alkoholu. Představovat nemusíme ani pivo 
Březňák se slavnou tváří Victora Cibicha, která je 
vyobrazena na originálním tričku. 

Ústí nad Labem potěší i nejmenší turisty. Je totiž 
domovem Dlouhonohých skřítků. Už jste je zahléd-
li? Pokud ne, udělejte si radost třeba přívěskem na 
klíče, pexesem nebo unikátní sadou magnetek.  

A kde si všechny tyto dárky můžete pořídit?
V Informačním středisku města Ústí nad Labem 
na Mírovém náměstí nebo z pohodlí vašeho domo-
va na e-shopu www.usti-nad-labem.cz/e-shop.
Těšíme se na vaše nákupy!

ORiGiNálNÍ DáRKy 
Z ÚSTí nAd lABeM

Z města Ústí nad Labem si přivezete nejen nevšední zážitky, 
ale také třeba originální vánoční dárek či suvenýr. 

Informační středisko města Ústí nad labem

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

www.usti-nad-labem.cz
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Kromě návštěvy neogotického zámku, ve kterém 
se nachází muzeum porcelánu a druhé nejstarší 
české porcelánky, založené v roce 1794, si pobyt 
ve městě si můžete zpestřit také návštěvou muzea 
hodin poblíž kláštereckého náměstí. Naproti 

muzeu se pod věží klášterecké radnice nachází 
městská galerie Kryt. V galerii se pravidelně kona-
jí první adventní neděli tvůrčí dílny pro veřejnost 
s vánoční tématikou a v prosinci také začíná tře-
tí výstava ze série Osudových devítek. Tou první 
byla výstava věnovaná roku 1939, začátku druhé 
světové války a vzniku protektorátu Čechy a Mora-
va, druhá výstava bude věnovaná výročí roku 

1989 a právě v adventním čase, konktrétně 13. 
prosince, bude zahájena třetí výstava, která bude 
zaměřená na tvorbu Josefa Čapka s názvem Josef 
Čapek – grafika. Český malíř, grafik, ilustrátor 
a spisovatel zemřel v dubnu 1945 v koncentrač-
ním táboře Bergen – Belsen a výstava, která se 
protáhne přes dva po sobě jdoucí roky a končí až 
31. ledna 2020 má tak připomínat také 75. výročí 
jeho smrti. 

aDVeNtNÍ klášTeRec nAd ohří, 
městO PORCeláNu
Přijměte naše pozvání do města Klášterce nad Ohří, per-
ly Podkrušnohoří. Najdete nás na rozhraní Krušných 
a Doupovských hor v severozápadních 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.cz
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Stánky s občerstvením a vánočními dárky, originál-
ní brněnské hrníčky a vratné obaly, vánoční strom 
jako připomínka toho vůbec prvního u nás a kon-
certy, velký vyřezávaný betlém a Ježíškova pošta, 
adventní procházky a jízdy a výhled ze slavnostně 
nasvícené věže Staré radnice. To vše k Brněnským 

Vánocům neodmyslitelně patří a tyto kratochvíle si 
každý rok užijí tisíce Brňáků i přespolních. 
Brněnské Vánoce budou zahájeny 29. listopadu 
tradičním videomappingem, pokračovat budou 
nabitým programem pro děti a dospělé až do Štěd-
rého dne a ve své gastronomické části i dál. Až do 

5. ledna si budou místní, jejich návštěvy a turisté 
vychutnávat zimní Brno bez tlačenic a předvá-
nočních stresů, zato s teplým nápojem pod širým 
nebem. A to včetně Štědrého dne a Silvestra. 

Brněnské Vánoce
29. 11. 2019–5. 1. 2020
www.brnenskevanoce.cz

I N Z E R C E

BRněnSké Vánoce
štěDRým DNem NeKONČÍ
Náměstí Svobody plné hudby a zábavy a romantické 
Dominikánské náměstí věnované skvělé gastronomii a rodinám 
s dětmi – to jsou oblíbené brněnské adventní trhy, které díky 
velkému zájmu návštěvníků již druhým rokem nekončí před 
Štědrým dnem. Informační centrum To je Brno

Panenská 1, 658 78 brno
Otevírací doba: denně 9.00–18.00
 +420 513 039 035
 +420 602 40 42 46
 panenska@ticbrno.cz

www.ticbrno.cz
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 | foto: Michal Růžička, Monika Bury
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11tiP Na Výlet

Projekt obnovuje dálko-
vou turistickou trasu 
Ještěd – Sněžka – Pra-
děd s možností variant-
ních severních tras přes 
polské území Bystřic-
kých nebo Sovích hor.  
Na polském území je 
již dokončena rozhled-
na na Włodzické hoře 

a také vyhlídková plošina nad obcí Radków. 
Před několika dny byla dokončena dlouho očekáva-
ná rozhledna na Velké Deštné v Orlických horách. 
Rozhledna byla slavnostně otevřena v sobotu 26. 10. 
2019 ve 12 hodin, přičemž akce byla zahájena v 10 
hodin pěším výstupem k rozhledně a byla po trase 
výstupu provázena četnými překvapeními. Na mís-
tě, kde je dokončená dnešní podoba rozhledny, stála 
původní rozhledna od 19. stolení do 70. let 20. sto-
letí. Nová rozhledna je vysoká 19 metrů a návštěvní-
kům poskytuje dechberoucí výhled na Rychnovsko, 
polské Stolové a Bystřické hory, Králický Sněžník, 
Krkonoše a Ještěd. 

Během letošního podzimu bude dokončena stav-
ba mostu přes Divokou Orlici v Neratově, mostní 
konstrukce je již ve výrobě a stavební práce u řeky 
právě probíhají. Otevře se tak nová přeshraniční 
trasa do polských Bystřických hor. 
Celkový rozpočet projektu s registračním číslem 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254 je přes 
3,5 milionu Eur, tedy zhruba 90 milionů korun. 
Projekt je spolufinancován z EFRR prostřednic-
tvím Operačního programu INTERREG V-A Česká 
republika-Polsko. 
Více informací o projektu se můžete dozvědět na: 

www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
www.hrebenovka.cz

RoZhledny V pohRAnIČí 
ROstOu JaKO hOuby PO Dešti 
Východní Čechy - Projekt s názvem Česko-polská Hřebenovka 
– východní část, zaměřený na obnovu historické hřebenové 
trasy v česko-polském pohraničí, je v plném proudu. V rámci 
unikátního projektu, který má 18 partnerů, mj. jedním 
z nich je i Pardubický kraj, vznikne podél společné hranice 
11 rozhleden, v osmi případech se jedná o návrat staveb 
s ohledem na historické skutečnosti. 

To základní zůstává každý rok stejné. Průvod unifor-
movaných havířů za svitu loučí a v doprovodu řízné 
dechovky vyrazí úderem 17. hodiny od nákupního 
střediska Rozkvět v centru Mostu směrem k Centra-
lu, kde jsou naplánována dvě zastavení za zpěvu hor-
nických karmín. Odtud Barbora s havíři a malými 
permoníčky zamíří na krásně nazdobené 1. náměstí, 
protože tu již budou probíhat vánoční trhy. Mezitím je 
vždy naplánované nějaké překvapení pro přihlížející, 
a ani letos tomu nebude jinak. Poté Barbora zamíří 
k pódiu, kde předá své kouzelné světlo primátorovi. 
Vánoční atmosféru můžete v podkrušnohorském 
Mostě nasát již od 29. listopadu, kdy na 1. náměstí 

začínají vánoční trhy, které trvají až do 22. prosince. 
Trhy s tradičním prodejním sortimentem provoní 
vanilka, svařené víno a medovina. O víkendech trhy 
navíc doplňuje kulturní program. 
Most patří mezi nejlépe vánočně nazdobená města 
v regionu. Chcete-li zažít tu pravou sváteční atmosfé-
ru, určitě do Mostu v adventním čase zamiřte. Přivíta-
jí vás nejen monumentální vánoční strom, ten se spo-
lečně a během kulturního programu rozsvítí prvně 
1. prosince v podvečer, a vkusně nazdobená kašna 
na náměstí, ale třeba se necháte zlákat i na mobilní 
kluziště nacházející se v blízkosti náměstí. 

tRaDiCe PřeDáNÍ sVětla
sVaté baRbORy V MoSTě
Svatá Barbora si už chystá svůj šat. Není divu. Již 
brzy, v pátek 6. prosince ji čeká každoroční ceremo-

niál předání světla primátorovi města Mostu. A na to musí být 
vše potřebné nachystané. 

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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V Areálu Monínec je od poloviny listopadu pro ve-
řejnost k dispozici horní část Hlavní sjezdovky, kte-
rou obsluhuje vlek kotva, a dále pak lyžařská škola. 
Tu najdete u Hotelu Monínec a sousedící budovy 
Nová Javorka. Celodenní lyžování pro dospělého je  
v předsezóně za zvýhodněnou cenu 480 a pro dítě 
za 385 korun, pokud si zájemce pořídí skipas přes 
e-shop. Na pokladně přímo v areálu pak zaplatí do-
spělý 515 korun. Cena za dítě zůstává stejná. Veřej-
nost může samozřejmě v případě denního lyžování 
využít i levnější dvou a čtyřhodinové tarify.
V prvních týdnech provozu areálu se jezdí vždy od 
pátku do neděle od 9.00 do 16.00 hodin. Večerní 
lyžování je od úterý do soboty od 18.00 do 21.00 
hodin. S plným provozem areálu se počítá zhruba 
od počátku vánočních svátků. 
„Technologii Snowfactory, jež vyrábí sníh i při tep-
lotách nad nulou, úspěšně využíváme poslední tři 
roky. Snowfactory nám umožňuje otevřít dřív, než 
je tomu ve většině ostatních areálů.  Zvýšený zájem 
o lyžování na Monínci potvrzuje, že to byla cesta 
správným směrem,“ vysvětluje Jaroslav Krejčí ml., 
ředitel Areálu Monínec.
Sníh, který technologie Snowfactory vyrábí, je bez 
jakýchkoliv chemických přísad a je založený pouze 
na dvou hlavních zdrojích – vodě a vzduchu. Vyro-
bené ledové šupinky mají teplotu -5 °C. Vzhledem 
k této nízké teplotě tak vytváří vlastní chlazení, díky 
čemuž výsledný sníh taje velmi pomalu. 
Nalevo od spodní stanice lanovky bude pro zimní 
sezónu nově připravený tubing. Za jednu jízdu ná-
vštěvník zaplatí 30 a například za 10 jízd celkem 
200 korun. 

Sjezdovky a další tratě
Hlavní sjezdovka má na Monínci celkovou délkou 
1200 metrů. Její provoz obsluhuje čtyřsedačková 

lanovka s přepravní kapacitou 2400 osob za ho-
dinu, která je v provozu nejen v zimě, ale i v létě. 
Horní část této sjezdovky obsluhuje v délce cca 600 
metrů vlek kotva. V areálu je také navíc 170 metrů 
dlouhá Hotelová sjezdovka.

Půjčovny lyžařského vybavení a skipark
U dolní stanice lanovky je nejen pokladna skipasů, 
ale také půjčovna lyžařského vybavení společnosti 
Intersport. V prostorech je navíc i menší prodejna 
Intersportu. Školní skipark je nalevo od lanovky. Je 
mimo jiné vybavený jezdícím pásem a navazujícím 
vlekem Poma. Součástí skiparku je i menší půjčov-
na lyžařského vybavení. Skipark slouží klientům 
lyžařské školy. V horní části areálu je vedle Hote-
lu Monínec depandance Nová Javorka. Poskytuje 
nejen kvalitní ubytování, ale také zázemí pro horní 
lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu. 

Ubytování
Ubytování v areálu Monínec je pro všechny zajiště-
no ve stejnojmenném hotelu, kde je také restaurace 
a vnitřní bazén s vířivkou a saunou. Další ubytová-
ní nabízí stejnojmenné apartmány či penziony Čer-
tovka a Nová Javorka. Ta vznikla na místě původ-
ního penzionu a byla otevřena teprve vloni v pro-
sinci. U dolní části lanovky je navíc restaurace M2. 
Ve stejné budově najdou návštěvníci také moderní 
dětskou hernu s nabídkou hlídání dětí.

MONÍNEC JE PRO LYŽAŘE 
OPĚT JEDNIČKOU
Areál Monínec je také letos jedním z prvních domácích 
středisek, kde si může každý zalyžovat. Sezóna pro veřejnost 
v areálu startuje již v sobotu 16. listopadu. Novinkou pro 
zimní sezónu je na Monínci mimo jiné i tubing.

12 TIM NA HORÁCH
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Celkem 17 km ukázkových sjezdovek, 2 čtyřsedač-
kové lanovky a 9 vleků doplňuje skialpinistické cen-
trum, které nabízí skialpovým nadšencům jak vyba-
vení, tak speciální skialpové tratě všech úrovní obtíž-
nosti, z nichž dvě využívají také přepravu lanovkou. 
VIP testovací centrum Rossignol láká na nejnovější 
modely lyží doplněné profesionálním ski servisem 
přímo v prostorách půjčovny u lanovky Horní Dom-
ky. Začínající lyžaři mohou využít také dětský pojízd-
ný pás v blízkosti přibližovací lanovky. Provoz dětské 
zóny ROKY BABY s pojízdným pásem spolu s výuko-

vými lekcemi a službou hlídání dětí v dětském kout-
ku bude zajišťovat lyžařská škola Major Ski School, 
která má v Rokytnici již dlouholetou tradici. 
Pro nadcházející zimní sezónu je hlavním lákadlem 
ROKY Funpark, který nahradil původní snowpark 
vedle nástupiště lanové dráhy na Lysou horu v areálu 
Horní Domky. Skiareál Horní Domky na svazích Lysé 
hory nabízí sjezdové tratě všech úrovní obtížnosti, 
které patří mezi nejdelší v Čechách a místy dosahují 
šířky až 100 m. Naproti tomu sjezdovky ve skiareálu 
Studenov, který je od Lysé hory vzdálen přibližně 3,5 

km, jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi, milov-
níky odpočinkového lyžování a snowboardisty.
Skiareál Studenov nabízí kvalitní lyžování především 
pro rodiny s dětmi a školy. V posledních letech se 
značně rozšířila i nabídka doplňkových služeb.
Zimní sezóna bude zahájena dle vhodných přírod-
ních podmínek, jakmile klimatické podmínky umož-
ní spustit technické zasněžování.

Spartak Rokytnice, a. s.

horní Rokytnice 702 
512 45 Rokytnice nad Jizerou
 infolinka: +420 733 733 053
 info@skiroky.cz

www.skiroky.cz 

K
O

N
ta

K
t

tim Na hORáCh 13

sKiaReál 
RokyTnIce nAd jIZeRoU  
Skiareál, který se nachází v západní části Krkonoš, se pyšní 
sjezdovými tratěmi všech úrovní obtížnosti, některé sjezdovky 
místy dosahují až šířky 100 m. 
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Kouzlení s lišákem Foxem
Místní lyžařská škola pro začínající sjezdaře vycho-
vala už tisíce lyžařů. Spoléhá se především na 
zkušené instruktory a na prvním místě jsou vždy 
zábava a bezpečnost. Mladí lyžaři využívají k uče-
ní dětské hřiště Foxpark i Školní sjezdovku. První 
lyžařské krůčky dělají na Lipně děti už ve třech 
letech. Nejvíce zábavy však zažívají při animač-
ních programech s Lišákem Foxem ve Fox parku. 
V letošním roce si oblíbený maskot připravil speci-
ální zábavný program plný triků a celá sezóna se 
tak nese ve znamení kouzlení. 

Sjezdové tratě jsou pro začátečníky i spor-
tovce
Skiareál Lipno investuje do svého zdokonalování 
každý rok desítky miliónů korun a tomu odpoví-
dá i úroveň sjezdových tratí. Ty jsou bezpečné jak 
pro děti, tak i dospělé a nechybí ani adrenalino-
vé trasy. Lyžaři si užívají ve Snowparku, nebo ve 
třech skicrossových drahách. Takovým počtem, 
ale i úrovní skicrossu se nemůže pyšnit žádné jiné 
středisko v republice. Mezi novinky budou v letoš-
ní zimě patřit i nová lanovka a další dvě sjezdovky. 
Velmi oblíbený je i slalom, kde si mohou lyžaři mezi 
sebou poměřit své síly. Na některých tratích jsou 
přichystané i uměle vytvořené nerovnosti, na kte-
rých si malí i velcí lyžaři pěkně zařádí. Celkem mají 
k dispozici už přes třináct kilometrů sjezdových 
tratí, které dokáže Skiareál zasněžit už při prvních 
větších mrazech díky flotile sněžných děl. V areá-
lu samozřejmě nechybí ani připravené běžkařské 
tratě. 

Z lyžáků na Stezku korunami stromů
Stezka korunami stromů patří mezi největší atrakce 
v celém Jihočeském kraji, když její návštěvnost je 
srovnatelná například s Karlštejnem nebo liberec-
kou zoo. Za dobu jejího fungování na ní už vyrazily 
více než dva milióny lidí. Lákají je nevšední výhledy, 
když za jasného počasí jsou vidět i vzdálené vrcholky 
Alp. Stezka je dobře přístupná i v zimě. Lyžaři tam 
mohou zanechat své sportovní náčiní. Stezka je po 
celé své délce bezbariérová a nabízí i Ptačí stezku.

Lipenská ledová magistrála
Návštěvníci Lipna nad Vltavou mohou využívat 
také místní půjčovny Intersport rent, která je hned 
u Chaty Lanovka, nebo také u Kapitanátu. Kro-
mě párů lyží na mírů jsou v nabídce i snowboardy 
a další vybavení. V zimě je velký zájem i o brusle, 
když půjčovna nabízí přes osmdesát párů a zájemci 
vyrážejí na místní ledovou magistrálu. Jakmile má 
led více než osmnáct centimetrů, vzniká mezi obce-
mi Lipno nad Vltavou a Frymburk pravidelně upra-
vovaná bruslařská dráha, která měří téměř 11 km.  
Kousek od ledové dráhy je pak Aquaworld Lipno, 
který je ideální pro relaxaci vymrzlého těla. Děti pak 
mají možnost zadovádět si například v lipenském 
Hopsáriu. 

Karta hosta Lipno.card 
Pokud jste v Lipně nad Vltavou, rozhodně se vypla-
tí registrovat si kartu Lipno.card, která je zároveň 
skipasem. Aktivujete si ji na internetu a otevřou se 
vám brány k lipenským zážitkům. Více najdete na 
www.lipno.info, nebo na e-shopu lipnocard.cz, kde 
si můžete zakoupit skipasy výhodněji.

tiP Na Výlet1�

lIpno NabÍzÍ KOuzelNOu 
RODiNOu DOVOleNOu
V žádném jiném zimním středisku nenajde rodina s dětmi 
tolik volnočasových aktivit jako v Lipně nad Vltavou. Na malé 
i velké lyžaře tam čeká přes třináct kilometrů perfektně 
upravených tratí včetně tří unikátních skicrossových drah. 
Lyžaře láká i Stezka korunami stromů, nebo například místní 
vyhlášená lyžařská škola.
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Ski areály Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov 
nabízí v rámci Jizerských hor celkem 17 km sjezdo-
vek, 20 lyžařských vleků, 2 lanové dráhy, 3 pohybli-
vé koberce a 1.300 parkovacích míst.

Úpravy tratí
V letošním roce zahájili před zimní sezónou rozši-
řování sjezdových tratí na Tanvaldském Špičáku. 
Podařilo se rozšíření Turistické sjezdovky ve střed-
ní pasáži až na 40 metrů a také částečně upravit 
a srovnat. Finální terénní úpravy proběhnou v roce 
2020. V příštím roce se bude pokračovat s rozšiřo-
váním sjezdovek na Slalomáku a vedle vleku Zalo-

mený. Celkem dojde k rozšíření sjezdových tratí o 4 
hektary. 

Více sněžných děl
Na Tanvaldském Špičáku opět přidali další pod-
zemní rozvody jak pro vodu, tak pro elektřinu, aby 
bylo zajištěno více míst pro umístění zasněžova-
cích děl. I letos přibyla konkrétně 4 automatická 
děla od firmy Supersnow. 

Ceny skipasů
Pro letošní sezónu areál zavádí tzv. top sezónu, která 
zahrnuje vánoční a jarní prázdniny. Cena za jedno-
denní skipas pro dospělou osobu v ní na Tanvald-

ském Špičáku stoupne na 690,- Kč. Na Bedřichově 
a Severáku se bude jednat o navýšení na 420,-Kč 
z loňských 400,-Kč. Skipasy na Tanvaldském Špičá-
ku zdražují v průměru o 8%. Důvodem zvýšení cen 
jsou investice do modernizace areálu, růst nákladů 
mzdových a za elektrickou energii.

Služby a půjčovny
V každém ze ski areálů najdete lyžařskou školu 
a půjčovnu pod názvem SKIARÉNA SPORT. Půjčov-
ny a servis se nachází přímo v centrech jednotlivých 
areálů.

Jizerky CARD 
– karta hosta Jizerských hor
Návštěvníci získají množství výhod a slev, užijí si 
svou dovolenou nebo prodloužený víkend. Díky 
Jizerky CARD je možné čerpat zajímavé slevy či 
cenová zvýhodnění v Jizerských horách. Zajímavé 
bonusy nabízí lyžařské areály Tanvaldský Špičák, 
Severák a Bedřichov. Slevy je možné čerpat i na 
výuku lyžování či zapůjčení sjezdového vybavení. 
Kartu Jizerky CARD dostanete ZDARMA při ubyto-
vání na 2 a více noci od ubytovatele, který je členem 
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. 
Přehled slev a výhod s Jizerky CARD naleznete na 
www.jizerske-hory.cz

www.skijizerky.cz

SkIARénA jIZeRky 
tROJiCe aReálů PRO CelOu RODiNu
V loňském roce byla na Tanvaldském Špičáku vybudována 
odpojitelná 4sedačková lanovka s bublinou od firmy Leitner, 
kterou si návštěvníci velmi oblíbili a ocenili její komfort 
a rychlost. Letos v létě prošly úpravou jak výstup, tak nástup 
na této lanovce a lanovka byla řádně zkolaudována. 

tim Na hORáCh 1�
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Návštěvníci se tak mohou těšit na nesrovnatelně 
pohodlnější a rychlejší jízdu na vrchol. V loňském 
roce rozšířili o dvojnásobek přilehlou, modrou sjez-
dovku, která je bezesporu jednou z nejvytíženějších, 
a proto byla výměna lanové dráhy nevyhnutelným 
a logickým krokem pro navýšení přepravní kapacity 
a zpříjemnění zážitků návštěvníků našeho areálu.
Nová lanová dráha bude mít více než dvojnásobnou 
dopravní rychlost, a přitom delší nástupní a výstup-
ní čas ve stanicích, celková jízda na lanovce se tak 
zkrátí o polovinu a zároveň se nepopsatelně zvýší 
pohodlí lyžařů během jízdy. Při plné rychlosti odba-
ví až o 800 osob za hodinu více než původní lanová 
dráha. Klínovec Byl prvním areálem v ČR, který měl 
lanovou dráhu s krycí bublinou a tato bude již třetí. 
Více bublin, více komfortu.
Další plánují v blízké budoucnosti vybudovat na 
Neklidu, která by měla být šesti sedačková. Více 
o budoucích investicích naleznete na webu www.
neklidnaklinovci.cz.
Díky dlouhodobému zaměření na nejmodernější 
zasněžovací systémy pravidelně otevírají jako jeden 
z prvních areálů. Za prioritu berou zasněžování již 
několik let, ale každý rok investují do dalších tech-
nologií a vylepšení. Letos investice směrovaly na 
posílení čerpacích stanic, nákup nových vrtulových 
děl a navýšení kapacity retenčních nádrží o cca 20 
tisíc kubíků vody. Díky tomu se dostanou na celkový 

objem přibližně 65 tisíc kubíků zadržené vody, což 
je bezesporu nejvíce v ČR. Retenční nádrže zajišťu-
jí soběstačnost při výrobě sněhu a to ze 70 %, bez 
ohledu na momentální přítoky povrchových vod.
V novém roce se těšte na prestižní událost-Olympi-
ádu dětí a mládeže 2020, která se na Klínovec vrací 
po 4 letech. Termín konání je 19.1. – 24.1.2020.
Pro potřeby ODM se již v tuto chvíli připravuje část 
areálu (Neklid). Přípravy spočívají v terénních úpra-

vách jednotlivých sportovišť, posílení zasněžování. 
Přímo na místo přestěhují 6 vrtulových děl, dále 
také posilují telekomunikační sítě pro zajištění stre-
amů a online televizních přenosů.
V návaznosti na nemalé investice došlo u denních 
a vícedenních skipasů pro dospělé ke zdražení o 5-7 
%, cena jednodenního dětského ticketu zůstala stej-
ná jako v loňské sezoně. 
Kompletní ceník je již k dispozici na webu 

www.klinovec.cz

SkIAReál klínoVec 
s NOVými bubliNami 
Novinkou pro nadcházející zimní sezonu je výměna lanové 
dráhy Dámská. Místo původní tří sedačkové lanové dráhy 
s pevným uchycením staví zcela novou čtyř sedačkovou, 
s odpojitelným uchycením, vyhříváním kožených sedaček a pro 
Skiareál Klínovec typickou – oranžovou krycí bublinou. 

1� tim Na hORáCh
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Máme pro vás několik tipů na originální vánoční 
dárky, které nikde jinde nenajdete, a které jsou spo-
jeny s historií a současností Strahovského kláštera. 
Prodejna suvenýrů, originálních dárkových a upo-
mínkových předmětů je součástí vstupního pro-
storu a začátku prohlídky Strahovské knihovny. 
Příjemná obsluha vám pomůže s výběrem dárku 
v podobě originálního domácího klášterního bylin-
ného likéru pod názvem Adelaida nebo Beatrix, trič-
ka, šátku nebo kravaty, mikroutěrky, mýdla, pozla-
cené pamětní mince, ručně malované svíčky nebo 
broušeného české skla. 
Při prohlídce Strahovského kláštera nelze vyne-
chat prohlídku dvou nejznámějších sálů, Teologic-
ký a Filozofický sál, které jsou hlavním lákadlem 
a dominantou kláštera. Menší návštěvníky zajisté 
nadchne unikátní kabinet kuriozit s mnoha absurd-
ními nálezy a předměty z celého světa.
Strahovský klášter nabízí dva samostatné návštěv-
nické okruhy, Strahovskou knihovnu a Strahovskou 
obrazárnu v konventní budově. Pro každý okruh je 
nutné zakoupit samostatnou vstupenku. 
Další informace najdete na: 

www.strahovskyklaster.cz

InSpIRAce 
Ze STRAhoVSké
knIhoVny A klášTeRA
Nechte se inspirovat v rámci podzimního výletu do Prahy 
a pořiďte svým nejbližším originální dárek, třeba z návštěvy 
Strahovského kláštera a knihovny. 

tim V PRaze 1�

klášter premonstrátů na Strahově

strahovské nádvoří 1, Praha 1
/fax: +420 233 107 718
Otevřeno denně
9–17.00 hod., polední pauza 12–13.00 hodin
vyjma štědrého dne, božího hodu vánočního
(25. prosince) a Velikonoční neděle (letos 21. 
dubna).

Strahovská obrazárna:
Otvírací doba od 9–11:30, 12:30–17:00 hodin
vyjma štědrého dne, božího hodu vánočního
(25. prosince) a Velikonoční neděle (21. dubna).
Doprava: z centra města: tramvaj č. 22 (stanice 
Pohořelec)
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Galerie hostí expozici v přízemí radnice hostí do 
17. listopadu expozici Tajemné světy Jaromíra 
Šofra. V Galerii ve věži si prohlédnete do 3. 11. dílo 
Jana Samce, autor instaluje i nenapnutá plátna do 
prostoru a na zem galerie. Od 8. 11. do 1. 12. se zde 
koná výstava Palaestra 20. Návštěvníci se seznámí 
nejen s díly autorů, ale rovněž se stanou diváky zá-
pasu mladých boxerů na životních křižovatkách. 
V bývalém bytě věžníka je umístěna do 1. 12. stálá 
expozice o historii Nového Města pražského. 8. 12. 
si budete moci nakupovat na oblíbené podzimní 
Pražské výstavě nožů Knives 2019, která nabízí 
nejlepší produkci nožířského umění v Evropě 
a ČR. 
Ve výstavních prostorách ve 2. patře radnice 
pokračuje známá Neviditelná výstava a v prostoru 
bývalé Vinárny v suterénu úniková hra The Cham-
ber - Tajemství císaře. 
1. a 2. listopadu již posedmé budete moci ochut-
návat různé druhy whisky včetně rarit, které 
v Čechách zatím nejsou k dostání. Během Whisky 

Life! Prague 2019 - festivalu (nejen) pro milovníky 
whisky si užijete i hudbu, kilty, doutníky a jídlo. 
14. listopadu bude zahájen čtyřdenní 44. veletrh 
starožitností Antique. Desítky vystavovatelů ze 
všech koutů ČR opět představí hodnotné prodejní 
exponáty. 24. 11. odstartuje z nádvoří radnice velká 
historicko-rozhlížecí hra pro malé i velké Pražské 
věže. 27. 11. se můžete zúčastnit mezinárodní kon-
ference Počítáme s vodou 2019.
Novoměstský advent se letos koná 30. 11. a 1. 
12. A vy budete moci s přáteli a rodinou a dětmi 
přivítat adventní čas, užít si bohatý víkendový pro-
gram, nakoupit další vánoční dárky i zakousnout 
něco dobrého na zub. První adventní neděle bude 
i posledním dnem, kdy budete moci pohlédnout 
na Prahu z ochozu vyhlídkové věže. Na zimu bude 
uzavřena od 2. prosince. 
Sváteční čas si na Novoměstské radnici letos užijí 
zvláště hudební posluchači. Koná se zde kon-
cert Challenge for Music s Vilémem Veverkou (5. 
11.), Benefiční koncert pro nadační fond Dvojka 

srdcem s Jaroslavem Svěceným (6. 11.), koncert 
Pražští komorní sólisté (26. 11.), závěrečný kon-
cert hudebního cyklu Stylové večery 2019 (5. 12.), 
koncert Novoměstského festivalu komorní hudby 
- Novofest (10. 12.), vánoční odpoledne a dvojkon-
cert Ondřej Smeykal a didgeridoo (14. - 15. 12.) 
a Vánoční koncert operních talentů (20. 12.). 
Proběhnou i dva hudební večery 21. ročníku MHF 
České doteky hudby Princ Bajaja - předvánočně 
pro děti a rodiče (21. 12.) a Kolem světa za 80 
minut (22. 12.). Uslyšíte též děti ze ZUŠ Lounských 
(3. 12.) a ZUŠ Ilji Hurníka (17. 12.).

Celý program, kontakty a foto na :
www.nrpraha.cz

www.facebook.com/NRpraha

V PRaze se V zimě PřiJďte 
zahřát Na KaRláK 
nA noVoMěSTSkoU RAdnIcI!
I když je v metropoli venku nevlídno a zima zalézá za nehty, 
stojí za to se teple obléci a vyrazit na Karlovo náměstí. Na 
Novoměstské radnici se totiž zase zahřejete.

ReCeNze 

Příběh jednoho psího seniora, jeho nesnesitelné 
paničky a shovívavého páníčka. Psí vzpomínky, 
plné zábavných a ironických postřehů i nechtě-
ného humoru z odposlechnuté hovorové češtiny, 
jakou mluví Egonova dvounohá smečka a kama-
rádi-pejskaři z pražských Košíř. Na papíře to 
vypadá trochu rebelsky, ale jde o situace majite-
lům psů důvěrně známé, jen tentokrát vyprávěné 
z pohledu psa.
Egonova literární panička, zvaná panda, je nejen 
neskutečně trhlá, ukecaná a otravně důsledná ve 
své poněkud přehnané péči, ale také toho o psech 
dost ví. Autorka Petra Baďurová se touto zábav-
nou formou dělí se čtenáři o své celoživotní kyno-
logické know-how. Možná nakonec po čtyřnohém 
příteli zatouží i čtenář, který všechny ty radosti, 
útrapy a souznění s blízkou psí duší na vlastní 
kůži dosud nepoznal.

O autorce:
Petra Baďurová (1964)
Dvanáct let byla skutečnou paničkou skutečného psa 
Egona. Tou v knize, které Egon říká panda, trochu je, 
a trochu není, jak už to v knížkách chodí. Je odpůrky-
ní polidšťování psů a ve svém rukopise s nadsázkou, 
humorem a pochopením zúročila půl století svých 
zkušeností nejen se psy, ale i s jejich majiteli. 
Psi ji provázeli od dětství. Jsou jejím koníčkem. Vyhle-
dávala je, vlastnila je, hlídala a cvičila je i mnohým 
přátelům. Nakonec založila úspěšný facebookový pro-
fil Egon – z mýho deníčku. Rozrůstal se den co den 
o fotky, historky a vzpomínky starého a už nemoce-
mi zkoušeného německého ovčáka, až Egon jednou 
v noci odešel přes duhový most do psího nebe... Jeho 
panička tenkrát nad ránem v emocích sedla k počítači 
a slíbila fanouškům, kteří si oblíbili Egonův svérázný 
„psí“ styl vyprávění, že jeho příběh vydá knižně. Nyní 
ten slib plní a vzkazuje čtenářům: „Napsala jsem to 
nejen jako svoji vzpomínku na léta prožitá v radostech 
i strastech s mými psy, ale taky na památku všech 
těch čtyřnohých chlupatých bytostí, které tu s námi 
nějaký čas byly a prozářily náš život. Na oslavu těch, 
kteří si tu dosud radostně pobíhají. A na počest všech, 
kdo se ke zvířatům chovají hezky.“

Nakladatel: Titanic, první vydání 2019, 
brožura 15 × 20 cm, 304 stran, čb fotografie, 
297 Kč, ISBN 978-80-86652-66-5
vyšla 1. října 2019

                     Petra baďurová 
eGon: děSná pSInA
Jaké to je být opečovávaným domácím mazlíčkem? Byl by 
pes opravdu nejlepším přítelem člověka, kdyby uměl mluvit? 
Co bychom se o sobě dozvěděli? A co je to za spolek tihle 
pejskaři?
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30. výročí sametové revoluce, klíčového okamžiku 
našich moderních dějin, je příležitostí připomenout 
si významné osobnosti československého předlis-
topadového disentu, které se staly tvářemi návratu 
k demokracii v našich zemích po pádu totality v roce 
1989. Mělnické kulturní centrum proto připravilo 
dva související výstavní projekty, jejichž vernisáž se 
uskuteční 1. 11. v památkově chráněném funkcio-
nalistickém Masarykově kulturním domě. Expozice 
Olga Havlová a Výbor dobré vůle, uspořádaná ve spo-

lupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, 
poukáže na významnou charitativní činnost nedo-
stižné, a přesto skromné a pracovité první dámy na 
poli sociálním, zdravotním, vzdělávací a humanitár-
ním. Druhá výstava, Václav Havel na Mělníku, připo-
mene pracovní den prezidenta, který v říjnu 1998 
město na soutoku Labe a Vltavy navštívil. Václava 
Havla poznají jako významného dramatika i diváci 
jeho hry Vyrozumění, kterou představí 20. 11. v kul-
turním domě ostravská Komorní scéna Aréna. 

Významné výročí si Mělník připomene také slav-
nostním setkáním na náměstí Míru, kde 14. 11. 
u příležitosti vzpomínkového happeningu Mělník 
30 let ve svobodě vystoupí mimo jiné i Okamžitý fil-
mový orchestr Varhana Orchestroviče Bauera. V uli-
ci Svatováclavské si mohou mělničtí i návštěvníci 
města připomenout osobnost Václava Havla také 
na fotografiích Oldřicha Škáchy. Exteriérová výsta-
va, uspořádaná ve spolupráci s Knihovnou Václava 
Havla, bude k vidění od 4. do 22. 11. Na Zámku Měl-
ník se v pořadu Pocta Václavu Havlovi potkají 15. 11. 
v režii Jitky Čvančarové hosté E. Pilarová, E. Holubo-
vá, Z. Lobkowicz, L. Špaček a V. Marhoul. Komunitní 
centrum a Farní sbor ČCE v Mělníku zvou 20. 11. do 
Husova domu k diskusi s Ruth Šormovou na téma 
Svoboda není samozřejmost. 
Vzpomínkově laděný listopad se promění ve 
sváteční adventní čas 30. 11., kdy při rozsvícení 
vánočního stromu představí mělničtí vinaři netr-
pělivě očekávané první mladé víno z letošního vel-
mi slibného ročníku. Předvánoční těšení doplní 
od 19. do 22. 12. Mělnické vánoční trhy s bohatým 
doprovodným programem, které jako každý rok 
provoní náměstí Míru cukrovím, perníčky, jehli-
čím a kořenitou vůní svařeného vína. 

1�

| foto: Mirek Pásek

Mělník s lásKOu VzPOmÍNá 
a sVáteČNě se těšÍ 

V listopadu a prosinci zveme návštěvníky na pořady k oslavám 
30. výročí sametové revoluce i na tradiční adventní akce. 

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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Cesta Česka, spolek věnu-
jící se české tradici, ve spo-
lupráci s Klubem českých 
turistů (KČT) slavnostně 
otevřel v říjnu Poutní cestu 
Blaník-Říp. Trasa propo-
juje dva bájné a historicky 
důležité vrcholy v České 
republice, je rozdělena do 
sedmi etap a měří necelých 
190 kilometrů. Putování 
začíná v obci Louňovice 
pod Blaníkem, pokračuje 

převážně po vyznačených turistických cestách a kon-
čí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečná 
část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též ces-
ta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť 
Českého Anděla.
Začátek cesty se nachází v informačním centru obce 
Louňovice pod Blaníkem, ve kterém poutník obdrží 
potřebné informace, mapu a Poutníkův deník. Poté 
se vydá po trase vyznačené 52 tabulkami s QR kódem 

a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa zde pat-
ří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, 
Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Každá 
etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení, které si lidé 
obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jaké-
ho jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člověka 
napětí a napomáhá zklidnění. Každý má volbu zvo-
lit si vlastní tempo a návodné otázky mu pomáhají 
udržet si záměr. 

„Je známo, že jsme národem milujícím turistiku. 
Naše putování propojuje dvě nejznámější a nejdů-
ležitější české hory, tedy horu Blaník se symbolikou 
ochrany a Říp představující zrod, počátek. Poutník 
navštěvuje místa, která jsou neodmyslitelně spjatá 
s českými dějinami a získává tak nový pohled na 
svou zemi a společnost, ve které žije,“ řekl Jindřich 
Chmelař, předseda spolku Cesta Česka. 

www.cestaceska.cz
www.kct.cz

POzNeJte POutNÍ Cestu 
BlAník–říp
Poutní cesta Blaník–Říp s mottem „Poznej českou zemi a sám 
sebe“ obsahuje sedm etap a propojuje dva bájné a historicky 
důležité vrcholy.
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GARÁŽOVÉ A SERVISNÍ TECHNIKY

26.–28. 11. 2019
www.czechbus.eu
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Cestovní kancelář AGM TRAVEL nabízí již 20. sezó-
nu 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.

V říjnu se začaly prodávat zájezdy na rok 2020. 
K dispozici jsou termíny od dubna do října. 
V nabídce jsou i další lodě (loď MILA MAJKA – kat. 
B a další). Lodě lze využít pro aktivní dovolenou, 
relaxaci u moře, poznávání nádherných přístavů, 
oslavy, teambuilding či firemní akce. 
Na lodi je spokojen jak biker, tak rekreační cyklis-
ta, pěšák, vegetarián, ale i gastroturista! Nenechte 
si ujít tuto příležitost a poznejte během pár dnů 
opravdové krásy Chorvatska.
Více informací najdete na

 www.agmtravel.cz

choRVATSko Na lODi a Na KOle 
NebO Relax, PO OstROVeCh DalmáCie

V Chorvatsku byl každý z nás již několikrát. Máte 
také pocit, že znáte Chorvatsko dobře a nemůže 
vás nic překvapit? Budete se divit.
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Akci v sobotu 9. listopadu odstartuje husí pochod 
s krojovanou chasou a slavnostním přípitkem 
v 11.00 hodin na Náměstí. Během prvního víkendu 
je pro rodiny s dětmi připravena soutěž „Se Svato-
martinskou husou za poznáním Mikulova“, která 
bude mít šest otázek, a malí i velcí je naleznou na 
různých místech po městě. Na dětské ratolesti, kte-
ré nasbírají všechny správné odpovědi, čeká sladká 
odměna na stánku společnosti Mikulovské rozvojo-
vé přímo v centru města na Náměstí, kde bude pro-
bíhat i hlavní program. 

Pro rodiny je připraveno v sobotu 9. listopadu od 
15. hodiny promítání filmu „Kuky se vrací“ a vstup 
je zdarma. Ještě před začátkem promítání se od 
13. hodiny v městském kinoklubu uskuteční tvoři-
vá dílna pro děti s Vendulou Pucharovou Kramá-
řovou, zakladatelkou módní značky PECKA. Sva-
tomartinský jarmark ve dnech 9.–10. listopadu 
doplní zahrádka u zvědavých husiček, umístěná na 
Náměstí před Turistickým informačním centrem 
Mikulov. Během hudebního programu se představí 
cimbálové muziky a od 15.00 hodin kapela Zrní.
Svatý Martin na bílém koni přijede na mikulovské 
Náměstí se svou družinou v pondělí 11. listopadu 
v 11.11 hodin. Program bude také v Gajdošově 
sále na zámku, kde v pátek 15. listopadu od 16.00 
hodin proběhne svěcení vína. Svatomartinský košt 
mladých vín ročníku 2019 bude probíhat denně po 
celou dobu konání akce, tedy od 8.–17. listopadu 
2019, a to vždy od 11.00 do 20.00 hodin v zámec-
ké Sala Terreně. Kompletní program najdete v kul-
turním kalendáři na www.mikulov.cz nebo v TIC 
Mikulov.

Svobodná Olomouc
Oslavy 30. výro í sametové revoluce

Happening 30 let svobody a demokracie
ned le 17. listopadu | 13:00–19:00 
Palachovo nám stí

13:10 Nota Bona | sborový koncert
13:30 Saymore Q | rock-indie koncert 
 bývalých student  UP
14:45 Jaroslav Novák | revival Karla Kryla
16:00 Ji í Schmitzer | acoustic-punk koncert 
17:11 Olomoucké zvony | pietní rozezn ní zvon
17:15 Videomapping | Svobodná Olomouc 
17:30 Nylon Jail | alternative rock 
 koncert olomoucké kapely 

vzpomínky hlavních aktér  | stávkový výbor UP 
a divadla, disidenti, politi tí v zni
promítání dobových dokument
neduhy socialismu v podání Divadla Tramtarie
retro gastronomie
sochy ve ve ejném prostoru & street art

Listopad 1989 v Olomouci 
v dokumentární fotogra i
15.–17. listopad | Pavel ákova 19
výstava fotogra í olomouckých fotograf

Cesta ke svobod
olomoucká výtvarná kultura 1950–2019
15.–17. listopad | Pavel ákova 19
výstava olomouckých výtvarník  zachycující období 
50.–80. let v kontrastu s aktuálním um ním
vernisáž 15. listopadu

Olomouc socialistická – prohlídka m sta
ned le 17. listopadu | 13:00 | t . 17. listopadu
speciální prohlídka | sraz u Právnické fakulty UP
nutná rezervace tomas.kryl@email.cz

svobodna.olomouc.eu
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sVatOmaRtiNsKý MIkUloV 
Od pátku 8. listopadu do neděle 17. listopadu čeká 

na milovníky vína a dobrého jídla již 9. ročník Svatomartin-
ského Mikulova. Tradičně se můžete těšit na svatomartinské 
menu v mikulovských restauracích a na víkendový jarmark 
na Náměstí, který bude doplněn o doprovodný program.

Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.

Náměstí 158/1
692 01 mikulov
 info@infomikulov.cz
 +420 519 510 855

www.infomikulov.cz 
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Tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, které doplní koncertní vystoupení zpěvač-
ky Radky Fišarové se uskuteční první adventní 
„železnou“ neděli na náměstí Míru.
O druhém adventním víkendu, 7. a 8. prosince 
zveme k návštěvě tradičních Adventních dnů na 
zámku a vánočních trhů ve městě, které jsou širo-

ko daleko vzhledem k malebnosti a kráse místního 
zámku, velmi oblíbené. V rámci adventních dnů 
mohou návštěvníci zavítat také do Domu gobelínů, 
kde si budou moci prohlédnout ukázky řemesel, 
a připravena bude také dílna pro děti i dospělé či 
prohlédnout si expozice Výstavního domu Stará 
radnice.
Po celý advent rozezní spoustu prostor, kaplí a kos-
telů vánoční a adventní koncerty, které vás naladí 
na vlnu nejkrásnějšího období roku.
1. ledna 2020 přivítá Jindřichův Hradec nový 
rok při slavnostním ohňostroji v 17.00 hodin na 
náměstí Míru.

Podrobnější informace o adventních akcích na:
Infocentrum Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz

aDVeNtNÍ Čas 
V jIndřIchoVě hRAdcI

Festival betlémů Jindřichohradecké JINoHRÁtky zahájí 
v pátek 29. listopadu advent ve městě a bude trvat do neděle 
1. prosince. Festival zahájí „Spouštění kozy z věže“ (30.11.) 
a prostor minoritského kláštera bude zaplněn řezbáři, kteří 
budou vystavovat svá díla a před očima přihlížejících vyřezávat 
další dřevěné figurky. Až do Tří králů ozdobí park u Masaryk-
ova náměstí třímetrový světelný objekt představující Betlém-
skou hvězdu.
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aDVeNt 
V ČeSkÝch BUdějoVIcích
Zastavte se v předvánočním shonu, který všude panuje, 
a přijeďte si užít kouzelnou vánoční atmosféru adventních 
trhů v Českých Budějovicích. 
Jedny z nejhezčích vánočních trhů v celé České 
republice vás zavedou do historického centra pro-
voněného punčem, hřebíčkem a skořicí. Potěšte 
sebe nebo své blízké originálním dárkem, kterých 
na trzích naleznete víc než dost nebo se jen tak 
zastavte u některého ze stánků s punčem a nechte 
na sebe zapůsobit kouzlo Vánoc. 
Pokud si troufnete, můžete si půjčit brusle 
a vyzkoušet si bruslení na ledovém kluzišti, které 
je postaveno uprostřed náměstí kolem Samsonovy 
kašny a zanechá ve vás nezapomenutelný zážitek. 

No řekněte sami, kde jinde se vám poštěstí zabrus-
lit si pod širým nebem, v samém srdci města, za 
doprovodu vánočních koled…

29. 11.–6. 1. 2020 – Adventní trhy 2019, náměstí 
Přemysla Otakara ii.
tradiční řemesla a vánoční zvyky s bohatým kulturním 
programem.

30. 11. – Rozsvícení vánočního stromku, náměstí 
Přemysla Otakara ii.

5. 12. – přílet Anděla, náměstí Přemysla Otakara ii.
z Černé věže se opět snese anděl se svým posel-
stvím. 

6. 12. – Zvonkový průvod, Vránkovy koledy, Piaris-
tické nám., náměstí Přemysla Otakara ii.
tradiční koncert vánočních koled 

9.–14. 12. – Tvůrčí dílny, Radniční vánoční trhy, 
radniční nádvoří 
Vánoční trh doplněný o koncerty a divadla v kulisách 
radnice

15. 12. – Vánoce na starém městě a staročeská 
ulička v panské, Piaristické nám., Panská ul.
Předvádění a prodej tradičního lidového umění.

17. 12. – Gospelové Vánoce, Klášterní kostel Oběto-
vání Panny marie, Piaristické náměstí
tradiční vánoční koncert s jedinečnou atmosférou.

22. 12. – Živý betlém, Piaristické náměstí
borovanští betlemáři pantomimicky vyprávějí betlém-
ský příběh.

Po celý advent je připraven bohatý program, více na 
www.budejce.cz

pRoGRAM • 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

K
O

N
ta

K
t



magazintim.cz

Nebeská pošta své brány otevře den před první 
adventní nedělí na strakonickém Velkém náměstí. 
Andělské poštovní úřednice budou odpovídat za to, 
aby všechny dopisy byly předány Andělskému rytí-
ři, který je na svém bílém koni doručí samotnému 
Ježíškovi.
Andělský rytíř dostane navíc ještě jeden úkol a tím 
bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Kdo chce využít této jedinečné příležitosti, aby se 
jeho přání dostalo až do Ježíškových rukou, musí 
nejprve své přání napsat. Těm nejmenším, kteří 
ještě psát neumí, jistě pomohou rodiče. Dopis pak 
vloží do obálky, kterou odnesou do Nebeské pošty. 
Dopis mohou podat stejně jako na normální poště 
a to buď ,,obyčejně“ nebo ,,doporučeně“. Oba způ-
soby jsou zdarma.
Nebeská pošta zahajuje svou činnost v 15 hodin 
a o hodinu později začíná zábavný program, ve kte-
rém vystoupí strakonická hudební skupina Pau-
za a proběhne slavnostní vyhlášení vítězů dětské 
výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje městský úřad. 
V hodinové show se můžete těšit hned na dva 
vrcholy. Tím prvním bude slavnostní ceremonie, 
během které andělské poštovní úřednice předají 
zásilku dopisů Andělskému rytíři. Ceremonii bude 
předcházet jeho velkolepý příjezd na strakonické 
Velké náměstí.

Druhým vrcholem pak bude slavnostní rozsvíce-
ní Vánočního stromu, o které se rovněž postará 
Andělský rytíř. 
Nebeská pošta v čele s Andělským rytířem zahájí 
advent ve Strakonicích a symbolicky odstartuje 
sérii předvánočních kulturně společenských akcí, 
které pro vás připravilo městské kulturní středis-
ko, město Strakonice a Spolek Cohiba.

O necelý týden později do Strakonic přijede nelí-
tostný pán říše pekelné – Lucifer se svou velkou 
družinou. Už si brousí vidle a chystají pytle. Kdo 
z vás skončí v chřtánu pekelném? Svatý Mikuláš 
s krásným andělem se mu to však pokusí překazit. 
Kdo zvítězí? Temnota či světlo naděje? 
Dobro se zlem se utká v pátek 6. prosince na parko-
višti u Bati od 16.00 do 17.00 hod.

Aktuální informace o adventu ve Strakonicích 
naleznete na www.meks-st.cz

NebesKá POšta a miKulášsKá 
shOw Ve STRAkonIcích

Vánoce jsou svátky míru, lásky a pokoje, ale pro naše 
nejmenší je to hlavně čas těšení se na dárky. O jejich 
nadělování se již dlouhá léta stará Ježíšek, dobrý 
duch tradičních českých Vánoc. S tímto nelehkým 
úkolem mu pomáhá Nebeská pošta, jejíž úřad letos 

zavítá i do našeho města v sobotu 30. listopadu. 
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Umělci předvedou ukázky vánočních zvyků 
a malé i velké potěší živým betlémem. Oblíbená je 
i Mikulášská jízda po nejstarší elektrifikované tra-
ti  Tábor–Bechyně  pro rodiče s dětmi historickou 
lokomotivou „Bobinka“. Celý vánoční čas je protkán 
koncerty, pohádkami pro děti a hudebními večery. 
Po dobu adventu se pak můžete zasnít a inspirovat 
na výstavě betlémů a vánočních ozdob.

www.visittabor.eu

TáBoRSké VáNOCe
Svátečně vyzdobené město jako každoročně v závěru roku 
nabídne řadu programů pro dospělé i pro děti. Na Žižkově 
náměstí se bude rozsvěcet vánoční stromeček, budou se zde ro-
jit čerti a dojde i k nakupování nejen dárečků na Staročeském 
vánočním trhu. 

Bílé Vánoce
27. 11. až  5. 1. 2020 – Galerie 140
tradiční vánoční výstava plná dekorací, ozdob, bet-
lémů a perníčků.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
s pozváním na vánoční punč
29. 11. v 17 hodin – Žižkovo náměstí
zazní tradiční vánoční skladby upravené pro melo-
dické bicí nástroje, jako je vibrafon, marimba či 
zvonkohra. Předvánoční atmosféru zpříjemní vystou-
pení bubenického souboru wild sticks.
Nebeská poštovna s obsluhou andílků splní vaše 
přání. 

Staročeský vánoční trh
14. a 15. 12. – Žižkovo náměstí
Přijďte si užít atmosféru staročeských Vánoc, boha-
tý kulturní program a obdivovat tradiční uměleckoře-
meslnou výrobu.

Zuzana Stirská a fine Gospel Time
19. 12. v 19 hodin – kostel sv. Jakuba /park Pod 
Kotnovem/
adventní koncert plný známých vánočních melodií 
– tradicionálů, koled, semaforských vánočních son-
gů včetně Purpury. a to vše v netradičních úpravách 
i netradičním podání. 

pRoGRAM • Akce
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Vánoce ve skanzenu s pečením tradičního 
chleba
O víkendu 14. až 15. 12. 2019 zavítejte do Podor-
lického skanzenu v Krňovicích. Co bude k vidění? 
Vánočně vyzdobené interiéry se zajímavým výkla-
dem na téma Vánoce, v kovárně se bude kovat 
a mnoho dalšího. Co bude k vyzkoušení? Výroba 
perličkových vánočních ozdob, zdobení perníčků, 
malování skleněných koulí či keramických zvoneč-
ků. Co bude k ochutnání? Tradiční „krňovický“ 
punč, houbový kuba, vlastnoručně pečené cukro-
ví, sušené ovoce z naší sušárny a v neposlední řadě 
čerstvě pečený TRADIČNÍ CHLEBA z naší pece. 

Právě chleba se stal regionálním produktem Hra-
decko a vy máte jedinečnou příležitost být u jeho 
zadělávání, sázení do pece a samozřejmě u jeho 
ochutnávání. 

www.krnovice.cz 

„Půjdem spolu do Betléma…“
Jen coby kamenem dohodil a zbytek ušel je od 
Krňovic ráj betlémů. Třebechovice pod Orebem jsou 
nejen sídlem Třebechovického muzea betlémů, kde 
můžete obdivovat betlémy všech tvarů i velikos-
tí včetně národní kulturní památky - Proboštova 
betlému, ale jsou i domovem Ateliéru Chaloupka 
Věry a Vladimíra Priharových. Originální papírové 
vystřihovací nebo skládací BETLÉMY malované 
technikou akvarel obdržely v lednu 2019 certifi-
kát Regionální produkt Hradecko. Nakouknout či 
vyzkoušet některou z technik můžete formou dílni-

ček při různých příležitostech či při Dnech otevře-
ných dveří pravidelně každou první středu a neděli 
v měsíci od září do prosince, a to každý rok. 

www.betlem.cz
https://1url.cz/@atelierchaloupka 

Zámecký punč ve stylové kavárně či noc 
v Muzeu pod hvězdami?
Na předvánočních toulkách po Hradecku nesmíte 
vynechat ZÁMECKOU KAVÁRNU zámku Hrádek 
u Nechanic. Návštěvníkům se otevírá pouze pár-
krát do roka, o to silnějším zážitkem pak její návště-
va je. Od 30. 11. do 15. 12. 2019 máte možnost při 

příležitosti XXVII. Vánoc na Hrádku u Nechanic do 
kavárny zavítat. Spolek Vejměnek do jejího provo-
zu dává všechno – srdíčko, humor, historii i šarm.  
Stejně tak spravují i MUZEUM POD HVĚZDAMI, 
jehož součástí je i netradiční ubytování. Okuste 
regionální produkt Hradecko formou specifických 
služeb v cestovním ruchu Spolku venkovského 
ubytování a turistiky Vejměnek z Lubna.

www.zamek-hradekunechanic.cz
https://www.facebook.com/vejmeneklubno

PO VáNOČNÍCh stOPáCh 
ReGIonálního pRodUkTU hRAdecko
www.hradecko.eu 
www.hradecko.eu/cs/regionalni-produkty
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Detailní informace naleznete na FB: Kutnohorskyadvent a na stránkách města Kutná Hora www.kutnahora.cz

Hudební vystoupení a adventní trh na Palackého náměstí je doplněn o kulturní program 
v centru města. Široká nabídka výstav a hudba varhan přinese zklidnění před přicházejícími 
Vánočními svátky.

21. 12.
10:00 - 17:00

Hudební vystoupení a adventní trh na Palackého náměstí je doplněn o doprovodný 
program zaměřený na gastronomii. Ochutnávková stezka provede návštěvníky 
po kutnohorských kavárnách, cukrárnách a restauracích, kde vybrané speciality 
a svařené víno navodí tu správnou vánoční atmosféru.

14. 12.
10:00 - 17:00

oslava svátku sv. Barbory spojená s adventním trhem, 
programem pro děti a hudbou
Mše svatá - chrám sv. Barbory

4. 12.
16:00 - 19:00

Hudební vystoupení a adventní trh na Palackého náměstí je doplněn o doprovodný 
program zaměřený na rodiny s dětmi. Po celém městě je připraveno několik výtvarných dílen, 
ve kterých si mohou děti vyrobit například vánoční ozdoby, visačky na dárky, 
nebo přání. Nebude chybět ani stylový kolotoč, vánoční výstavy a loutkové divadlo.

7. 12.
10:00 - 17:00

inz_Tim.indd   1 25. 10. 2019   14:30:39
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Zabijačky byly velkou událostí nejen rodiny ale i celé 
vesnice. Každý člen rodiny měl určenou roli a svě-
řené úkoly, na něž během zpracování poraženého 
vepře dohlížel.
Já se byla loňského roku na takovou zabíjačku podí-
vat, a musím říct, že jsem si užila. Moje práce byly 
sice jen velmi pomocné, ale i tak večer byla únava 
znát. A to zabíjačka ještě zdaleka neskončila. Druhý 
den se krájelo sádlo, připravilo se maso na vyuzení, 
zavařovalo se také do skleniček pečené maso a také 
paštika.  Zájem o poctivé zabijačkové speciality jako 
jsou typicky jitrnice, jelita, tlačenka či škvarky, je ale 

stále velký, i když na zabíjačkové hody zajdeme spíše 
do restaurace. 
Většinou najdeme nabídku v českých pivnicích, 
pivovarech, restauracích s typicky českou kuchyní, 
kde točí i pivo přímo z tanku. Vepřové maso je mast-
nější a tak se pivo k jídlu báječně hodí. 
 
Dvanáctý měsíc roku se mohl v Čechách 
jmenovat prasinec
Historickou oblibu zabijaček dokládá i následující 
příklad. Nechybělo mnoho a odkaz na zabijačku se 
Čechům málem zabydlel i v kalendáři. Obroditel 
Josef Jungmann, který hledal pro všechna označe-
ní původní české názvy, chtěl totiž měsíc, ve kterém 
bylo nejvíc zabijaček, nazvat prasinec. Nakonec se 
název neujal a určitě jsme dobře pochodili s prosin-
cem.

Zabijačka má svůj řád i vlastní tradiční 
menu
Ať už ve vzdálené minulosti, tak i dnes, probíhá 
zabijačka pod dohledem řezníka. Tato oslava hoj-
nosti byla spojena se zpěvem a hudbou a jednalo se 
tak o velkou kulturní událost.  
Zabijačka si dodnes drží svůj tradiční rozvrh a řád. 
To se týká i jídelníčku. Dospělí obvykle během dne 
zahánějí zimu slivovicí či jiným alkoholem. Obědvá 
se ovarová polévka s kroupami, někdy guláš či ovar 
s křenem. K večeři se pak podává většinou tmavá 
zabijačková polévka, pro níž se vžilo označení prde-
lačka. Po celodenní práci si pak pracanti mohou za 
odměnu dopřát čerstvá jelita či jitrnice.
Můžete ochutnat také pečené masíčko s knedlíkem, 
pečené koleno, výborný bůček, pečený na černém 
pivu nebo čerstvé škvarky s domácím sádlem a křu-
pavým chlebem.  

VáNOČNÍ meNu 
můŽe být slOŽeNé taKé 
Ze ZABíjAČkoVÝch 
SpecIAlIT 
Pravé vepřové hody nám z vesnic už téměř zmizely. Čím dál 
méně lidí si chová také prasátko či drůbež, o kravce ani 
nemluvě. Před 50 lety to ale ještě bylo celkem běžné a na tyto 
hody se celá rodina upřímně těšila, vždyť věděla přesně, co je 
čeká.     

tim V KuChyNi2�
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kApR, ČesKá Ryba 
ČÍslO JeDNa 
Kapr je zejména o Vánocích 
česká ryba číslo jedna. Jeho 
chov má několik staletí dlou-
hou tradici a stejně staré jsou 
i recepty na jeho přípravu.

kApR nA ModRo 

Suroviny pro 4 porce 
•  1 očištěný kapr s neporušenou kůží (hmotnost 

asi 1,5 kg)
• 2 l vody, 2 cibule,2 mrkve
•  1 malý celer, 1 malý pórek
• kousek celerové natě zelená petrželka
• 100 ml bílého vína nebo octa zředěného vodou
• 1 bobkový list, 10 zrnek pepře
• sůl, citronová šťáva 

Ve větším hrnci přivedeme vodu k varu a vložíme 
do ní oloupanou a na kolečka nakrájenou cibuli, 
očištěnou a drobně rozkrájenou mrkev, celer a pó-
rek spolu s opranou petrželkou, celerovou natí 
a bobkovým listem. Osolíme, přidáme víno nebo 
rozředěný ocet, pepř a na mírném ohni 20 minut 
vaříme.
Kapra opereme a dbáme přitom, abychom nepo-
škodili kůži, neboť jinak by se kapr nezbarvil pěkně 
domodra. Vnitřek kapra osolíme a zakapeme citro-
novou šťávou. Vložíme jej opatrně do zeleninového 
vývaru a připravujeme 15–20 minut (nesmí se vařit, 
vývar udržujeme stále jen pod bodem varu).
měkkého kapra podáváme na nahřáté míse 
obloženého vařenými brambory s máslem. 

SMAŽenÝ kApR 
S BRAMBoRoVÝM SAláTeM

smažený kapr s bramborovým salátem je na čes-
kém štědrovečerním stole nezaměnitelná stálice. 
spolu se zdobením vánočního stromečku je to 
snad nejrozšířenější tradice, přitom se kapr se 
salátem se u nás objevil až v půlce 19. století.

Suroviny pro 4 porce 
• 4 porce kapra po 150 g
• hladká mouka
• 2 vejce
• 2 lžíce mléka
• strouhanka
• tuk na smažení
• citron
• sůl
 
Porce kapra osolíme, postupně obalíme v mouce, 
ve vejcích rozšlehaných s mlékem a se solí a nako-
nec ve strouhance. Osmažíme na rozpáleném tuku 
ze všech stran dozlatova. Ke každé porci kapra při-
dáme citron na pokapání.
Podáváme s bramborovým salátem, ale každá 
rodina má ten svůj recept za nejchutnější, udělejte 
tedy ten svůj, ten chutná nejlépe. 

kApR dle peTRA VokA

V kraji rybníků rozhodně nemůže na talíři chybět 
rybí pokrm. Pravého českého kapra určitě sežene-
te, i pokud nemáte zrovna čas či rybářský lístek, 
abyste ho ulovili sami. Vyzkoušejte si z něj připravit 
pokrm, který možná jídával na svém panství sám 
pan Petr Vok z Rožmberka. tato úprava je regio-
nální jihočeskou specialitou. 

Suroviny pro 4 porce 
• 4 porce kapra s kůží po cca 120–150 g
• 80 g slaniny
• 1–2 lžíce oleje
• 2–4 stroužky česneku
• sůl
• mletý pepř
• sladká paprika
• hladká mouka

Jednotlivé kousky ryby protkneme úzkými proužky 
slaniny. Potřeme je směsí soli, rozetřeného čes-
neku a pepře. mouku smícháme s paprikou a ve 
vzniklém těstíčku obalíme připravené porce kapra. 
Pomalu opékáme na oleji. Na závěr vložíme rybu 
do středně vyhřáté trouby a ještě chvíli propéká-
me. Porce ryby můžeme také nejprve potřít směsí 
česneku, soli a pepře a až poté obalit plátky slani-
ny. Další postup je stejný. 
Jako přílohu podáváme brambory na různé způso-
by a dušenou zeleninu.
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Hrádek, Barborská 28:
dva stálé okruhy: Město stříbra a Cesta stříbra 
– s návštěvou původního středověkého stříbrného 
dolu (nutno se předem objednat)

Kamenný dům, Václavské náměstí 183:
dva stálé okruhy: Královské horní město - měšťan-
ská kultura a život v 17.–19. století a Lapidárium 
– unikátní kamenické prvky z významných kut-

nohorských památek v původním dvoupatrovém 
sklepě

Tylův dům, Tylova 507:
dvě stálé expozice: J. K. Tyl a Kutnohorské podzemí 
a jeho průzkum

Akce v zimě 2019:
7. prosince – Advent na Hrádku, Hrádek

VánoČní MUZejní ČAS
Venku máme pořád ještě příjemné teplo, ale pomaličku nám přituhne, nebojte se. 
A také světla ubývá, zkrátka ideální čas vydat se do pěkného muzea se trochu pobavit 
i poučit. Muzea pro sváteční čas přichystala množství zajímavých akcí, dílniček, 
soutěží, ukázek pečení, zdobení stromků, stačí si jen vybrat to, které vás zaujme. 

střeDOVěKý střÍbRNý Důl a DalšÍ zaJÍmaVOsti
ČeSké MUZeUM STříBRA V kUTné hoře

České muzeum stříbra patří mezi nejstarší, a podle 
počtu exponátů, mezi nejbohatší muzea v České repub-
lice. Stálé expozice i dočasné výstavy najdete ve třech 
objektech: na Hrádku, v Kamenném a v Tylově domě. 
V roce 2017 oslaví České muzeum stříbra 140 let od své-
ho založení. Při této příležitosti je připravena výstava 
Příběhy z muzejních sbírek (2. 5.–30. 9.) a doprovod-
ný edukativní program pro žáky základních škol – více 

informací a objednávky na: www.cms-kh.cz/pro-skoly
České muzeum stříbra, p.o.

Hrádek: 
barborská 28, Kutná hora,  +420 327 512 159, 
Kamenný dům: 
Václavské náměstí 183,  +420 327 512 821, 
Tylův dům: 
tylova 504,  +420 327 511 504, 

ČesKé mUzeUm sTříbRA, p.o.
 +420 327 512 159
 info@cms-kh.cz
 objednavky@cms-kh.cz
 www.facebook.com/muzeumkh

www.cms-kh.cz
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hoRnIcké MUZeUM příBRAM
Hornické muzeum Příbram je místo, kde jde poznání ruku 
v ruce se zážitkem, kde se pobaví a poučí děti i dospělí. Nabí-
zí prohlídky rozsáhlého historického podzemí a expozic umís-
těných v bývalých správních a provozních objektech. Školy se 
kromě toho mohou objednat na vzdělávací programy vedené 
odbornými pracovníky či lektory.

S havířem do práce. Děti si v roli horníka pro-
jdou jeho trasu do práce a seznámí se tak 
s každodenností hornické činnosti na Příbram-
sku před 150 lety. Součástí programu je i jízda 
vláčkem po povrchu. Pouze za příznivého poča-
sí.
Montánní průzkum dolu Vojtěch. Zážitková 
prohlídka podzemí dolu Vojtěch. Děti se sezná-

mí nejen s prací horníků pod povrchem, ale i se 
současnou podobou podzemí. 
Procházka po Březových Horách. Historická 
procházka po Březových Horách přiblíží dětem 
nejen nejvýznamnější památky i méně známá 
zákoutí této unikátní lokality, ale také život jejích 
obyvatel před 150 – 200 lety. Pouze za příznivé-
ho počasí.
Archeologem rychle a snadno. Během progra-
mu se děti dozví, v čem spočívá práce archeolo-
ga. Samy se stanou archeology, kteří vykopou 
a určí vlastní nálezy. 
Archeologická textilní dílna. Program dětem 
přiblíží, jak si lidé v pravěku zhotovovali obleče-
ní. Některé z těchto technik si budou moci samy 
vyzkoušet. 
Na programy je nutné se předem objednat 
u muzejního pedagoga Pavly Trantinové: 601 
571 915, trantinova-p@muzeum-pribram.cz

hornické muzeum příbram

nám. hynka Kličky 293
261 01 Příbram Vi – březové hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
 www.facebook.com/hornickemuze-umPribram

www.muzeum-pribram.cz
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V expozici první kostky cukru na světě uvidí-
te model cukrovaru, původní formy na homole 
cukru, obrázek slavného Radova vynálezu - lisu 
na výrobu kostek, první balení kostiček, sbírku 
cukříků z domova i ciziny, interiér bytu manželů 
Jakuba a Juliany Radových. Nejhezčí je však 
stará cukrárna, která připomíná, že u dačické 
rafinerie cukru byla v provozu i výroba cukrovi-
nek. V cukrárně najdete kromě vybavení i ukáz-
ku cukroví a dortů. Návštěvník si odtud může 
odnést i recepty na sladké dobroty či si naštípat 
homoli cukru na speciálních kleštích. Své zna-
losti o výrobě kostek cukru si může ověřit malým 
kvízem či zhlédnutím doprovodného filmu. Kdo 
má rád hlavolamy, může si složit kostku ne z cuk-
ru, ale ze dřeva. 

Další stálé expozice:
•Historie a národopis Dačicka
•Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského
• Malíři Vysočiny František Bílkovský a Michael 

Florian
•Svět písniček Vladimíra Fuky
•Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie

Krátkodobé výtvarné a muzejní výstavy 
během roku. 
21. 6.–1. 9.  Velká letní výstava: „Ten sbírá to 
a ten zas tohle počtvrté“ 

Prodej publikací, pohledů, suvenýrů, kostek 
cukru, homolí …
Celoročně u nás probíhá malá burza cukříků, ale 
i kalendáříků, pivních tácků, obalů od žvýkaček 
a jiných sběratelských drobností. Můžete získat 
zdarma či donést materiál na výměnu.

Otevírací doba: 
Celoročně, zavírací den pondělí

Duben–říjen: 
út–ne 9–12, 13–16 (červen–srpen do 17 hod.)

Listopad–březen: 
út–pá 9–12, 13–16 a ne 13–16 hod.

MUZeUM koSTky cUkRU dAČIce
V dačickém muzeu se dozvíte, jak vypadaly první 
kostky cukru na světě, jak se vyráběly, kdo stojí za 

jejich vynálezem a jak se malá sladká věc dostala do světa.

Městské muzeum a galerie dačice

(jižní křídlo státního zámku)
havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice
 +420  384 422 493, 722 012 146
  muzeum@muzeumdacice.cz

www. muzeumdacice.cz
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MUZeUM řeMeSel V leTohRAdě
Číst nestačí! To musíte vidět!
„Výborné muzeum řemesel, některé trasy i s prů-
vodcem. Byli jsme nadšeni, zaujme i nejmenší. Je 
to minimálně na celý den“

Daniel K. 15. 9. 2019 

„Spousta úžasných, starých a zajímavých exponá-
tů, restauraci vedle na patře taky doporučujeme“

Romana K. 25. 6. 2019

„To se musí prostě vidět. Super!!“
Antonín Z.  8. 5. 2019

Přesvědčte se o pravdivosti recenzí sami. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

Školní skupiny také využívají naše školní pro-
gramy Bejby a Teenager.

Muzeum řemesel 

Nový dvůr 143
561 51 letohrad 
 +420 465 622 160 
 letohrad@muzeumremesel.cz

www.muzeumremesel.cz

K
O

N
ta

K
t

Otevírací doba:
leden–březen   St–Ne 9:00–16:00 
duben–září   Po–Ne 9:00–17:00 

říjen  Út–Ne  9:00–17:00 
listopad, prosinec   Út–So 9:00–16:00
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Srdečně vás zveme také do nově otevřené herny, 
která se nachází v prodejně a zároveň slouží jako 
showroom. Hry si můžete přijít prohlédnout, ote-
vřít, osahat, zahrát si, vypůjčit na týden domů ane-
bo rovnou zakoupit. V prodejně je více než tisíc her-
ních titulů skladem a několik set na vypůjčení.
Herna má kapacitu 22 míst a je zde 5 větších 
herních stolů (75 x 150 cm). Prodáváme i drobné 
občerstvení. Samotné vstupné nevybíráme, ale 
potěší nás příspěvek alespoň 50 Kč. Můžete přijít 
jen tak, nebo si zarezervovat stůl. Podrobnosti na 
tlamagames.com v sekci Herna a showroom.

Půjčovna
Můžete si vybrat z široké nabídky her, vypůjčit si ji 
a zahrát si ji doma. Rádi vám s výběrem pomůžeme. 
Půjčovné je 10 % z ceny hry. Kauce ve výši doporu-
čené ceny hry se skládá na provozovně buď hotově 
nebo formou karetní blokace. Půjčovné
se hradí z této kauce při vrácení hry.

Majitele společnosti, která hry také vydává, jsme 
se zeptali co by nám doporučil jako horkou novin-
ku pro vánoční překvapení. Myslím totiž, že není 

jednoduché si vybrat. Najdete tady hry strategické, 
tématické, rodinné, párty hry, abstraktní i válečné 
a také velké množství nejrůznějších doplňků.

„Určitě doporučuji pokročilejší strategickou rodin-
nou hru Architekti Západního království, která 
právě vyšla v češtině. Od ostatních českých vyda-
vatelů vřele doporučuji za párty hry Krycí jména, 
za rodinné hry Ticket to Ride, za hráčské hry třeba 
Gugong nebo Panství hrůzy.“ 

TlAMA GAMeS 
sKVělý tiP Na VáNOČNÍ DáReK
PRO CelOu RODiNu 
Máte doma potomka,   popřípadě i celou rodinu, která „ ujíždí 
na deskových a jiných hrách“? Pak máme pro vás skvělý tip. 
Přijďte se podívat do nově otevřené prodejny u Botiče, na 
Praze 10, kde vám nejen dobře poradí, ale můžete si zde hry 
také vyzkoušet.  

www.tlamagames.com

Architekti Západního království

Gugong

Escape plan

tim V PRaze30
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Tento fond vznikl na ochranu a obnovu kulturních 
a historických památek v Chebu a na Chebsku a má 
na svém kontě již 11 projektů, nejznámějším se sta-
la obnova věží kostela sv. Mikuláše. Díky iniciativě 
a práci městského úřadu probíhá již od roku 2015 
na měšťanských domech v centru města průzkum 
a dokumentace historických krovů. Přestože se 
možnost zachování většího množství historických 
krovů (patricijské domy s charakteristickými vyso-
kými strmými střechami) předpokládala, skuteč-
nost předčila všechna očekávání. Do této doby se 
podařilo na 90 domech objevit přes 130 krovových 
konstrukcí ze všech historických období. Nejstarší 
pocházejí již z poslední čtvrtiny 14. století z doby vlá-
dy Karla IV. a Václava IV. 
Ve městě je zdokumentováno 15 středověkých 
krovů do roku 1550, dva renesanční krovy, 25 
krovů barokních z období 1600 až 1800 a 90 kro-
vů z následujících období 19. a 20. století. Mnohé 
z prozkoumaných krovů patří k nejstarším zástup-
cům na území České republiky, v jiných případech 
jde o výjimečná tesařská díla, dosahující rozpětí 
téměř 20 m. Chebské krovy jsou tak jedinečné v celé 
republice a nemohou konkurovat ani města jako je 
Praha, Český Krumlov nebo Litoměřice. Jde o cheb-
ský unikát, jedinečný nejen v měřítku České repub-
liky ale i celé střední Evropy. 
Prohlídková trasa je připravena tak, aby návštěvní-
kům představila významné konstrukce od těch nej-
starších, téměř 600 let starých krovů až po posled-
ní,  vzniklé za obnovy městského jádra v druhé 
polovině a počátkem 60. let 20 století. Po technické 
stránce zajišťuje provoz trasy odbor správy majetku 
města, byly provedeny nutné bezpečnostní úpravy 

a upraven komfortní přístup pro návštěvníky, celko-
vé osvětlení vnitřního prostoru, působivé osvětlení 
detailů.
Na úvodním zastavení návštěvnické trasy jsou 
instalované panely s informacemi o navštívených 
krovech. Služby spojené s provozem trasy (termí-
ny prohlídek, průvodce, vstupenky, evidence počtu 
zájemců) zajišťují pracovníci informačního centra. 
Je možné se domluvit na prohlídce také mimo ofici-
ální určenou dobu. 
Rezervovat prohlídku si můžete na webových strán-
kách nadačního fondu www.historickýcheb.cz 

nebo na stránkách turistického centra www.tic.
cheb.cz
K tématu historických krovů proběhla v říjnu 2019 
v Chebu třídenní mezinárodní konference. Zkuše-
nosti s organizováním prohlídek a zpřístupňová-
ním historických krovů, také další možnosti jejich 
názorné prezentace, např. pomocí jejich modelů, 
zde v průběhu dvou dnů představili odborníci z pěti 
evropských států.   

ChebsKý feNOméN 
– hISToRIcké kRoVy 
MěSTSkÝch doMů 
ze 14.–20. stOletÍ
Projekt Historické krovy se stal stálým a stěžejním projektem 
nadačního fondu Historický Cheb. 

tim V ReGiONeCh 31
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Ožívají tradiční zvyky a nadílka sněhu probudí 
i místní SKI areál. Zimní stadion láká bruslaře na 
veřejná bruslení a když příroda přeje, mohou si 
zájemci zabruslit i na zamrzlé Chrudimce. 
Město Hlinsko se nachází v turistické oblasti Chru-
dimsko-Hlinecko v Pardubickém kraji, jen několik 
málo kilometrů od kraje Vysočina. Okolní krajina 
chráněných oblastí Železných hor a Žďárských 
vrchů je jako stvořená pro běžkaře. Trasy, které se 
kolem Hlinska protahují pro tyto účely, navazují na 
další stezky, které Vás dovedou až do širokého oko-
lí, lze zde vymyslet spousty krásných výletů. 
Pokud píšeme o zimních radovánkách v Hlinsku, 
tak k nim neodmyslitelně patří i masopust. Po 
několik desítek generací udržují místní obyvatelé 
prastarý obyčej, při němž ožívají tradiční masky 
a zvyky.  Pro svoji jedinečnost byly Vesnické maso-
pustní obchůzky a masky na Hlinecku v roce 2010 
zapsány na Reprezentativní seznam nemateriál-

ního kulturního dědictví lidstva UNESCO. V roce 
2020 bude první kulaté výročí od tohoto zápisu, 
a to se patří oslavit. Proto bychom rádi pozvali 
všechny k nám do Hlinska a okolí na akce spojené 
s tímto zvykem.
Masopustem však zima pomalu končí. Ale my 
bychom chtěli všechny pozvat i na začátek obdo-
bí, což je čas adventu. V tomto období se můžete 
naladit do vánoční atmosféry při výstavě „Betlém 
vánoční“ v památkové rezervaci nebo při výstavě 
lidových betlémů, kterou připravilo Městské muze-
um a galerie. Památková rezervace Betlém láká 
k prohlídce s průvodci po celý rok a tedy ani zima 
turistům dveře nezavře.
Pokud návštěvu Hlinska naplánujete na poslední 
pátek v listopadu, tedy před prvním adventním 
víkendem, můžete si výlet zpestřit návštěvou jar-
marku. V 18 hodin se zde slavnostně rozsvítí letoš-
ní vánoční strom.

hlInSko ROzsVěCÍ VáNOČNÍ 
stROm 29. listOPaDu

Se začínající zimou Hlinsko neusíná zimním 
spánkem, ale naopak začíná žít. Po skončení 
letní turistické sezóny se město vždy chystá na 
zimu, která sem přivede velké množství turistů. 
Hlinsko není typickým horským městem, přesto 
zde naleznete dostatek zimních radovánek.

Turistické informační centrum

Čelakovského 561 (betlém), 539 01 hlinsko
 +420 731 697 418
 ic@hlinsko.cz, 
 facebook hlinecko,

www.hlinsko.cz
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Na počátku 19. století se zde objevovaly papírové 
betlémy, od druhé poloviny 19. století jsou k vidě-
ní spíše figurky vyřezávané ze dřeva. Město Třešť 
je tak z  českého i evropského hlediska ojedinělou 
betlemářskou lokalitou.
Třešťské betlémy jsou komponovány jako diora-
ma, v němž se krajina vytvářená z pařezů, mechů 
a jiných přírodnin stupňovitě zvedá a přechází 
v krajinu malovanou, tzv. „lončoft“. 

Vánoční atmosféru v podobě návštěvy betlémů 
můžete v Třešti zažít po celý rok. Nejkrásnější jsou 
však betlémy právě v období Vánoc. Již od začátku 
prosince můžete navštívit stálou expozici betlémů 
v Schumpeterově domě, kde bude probíhat tradiční 
vánoční výstava. V této expozici je k vidění například 
největší třešťský betlém, který se každoročně rozši-
řuje až o padesát figurek. Přispívají do něj řezbáři 
z celé země, ale je zde i několik figurek od zahranič-
ních betlémářů. Letos v něm bude k vidění již okolo 

1500 figurek. Kromě obdivování betlémů, si ve stálé 
expozici můžete zakoupit drobné vánoční dárečky, 
nazdobené perníčky či vánoční ozdoby. Betlémy 
v Schumpeterově domě jsou k vidění také v místní 
pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, v prvním patře. 
To nejlepší z třešťských betlémů však uvidíte, po-
kud Třešť navštívíte v období od 26. prosince až 
do 2. února, kdy se zde koná tzv. Betlémská cesta. 
V tento čas se totiž otevírají dveře okolo dvaceti do-
mácností, které vám ukážou rodinné betlémy přímo 
u sebe doma. Od roku 2008 je Betlémská cesta o tro-
chu delší, vede až do centra Prahy, do Jindřišské 
věže. Betlémskou cestu každoročně navštíví tisíce 
návštěvníků a i díky tomu je od konce roku 2015 za-
psaná na Seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky.
Plánek Betlémské cesty najdete na www.trest.cz.

TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY
Poezii Vánoc si u nás málokdo umí představit bez 
rozzářeného vánočního stromečku. Daleko dříve než 
vánoční stromečky se však v našich domácnostech 

stavěly betlémy. V Třešti má stavění betlémů více jak 
dvousetletou tradici. 

Turistické informační centrum Třešť

Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
 +420 567 234 567
 e-mail@trest.cz

www.trest.cz
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Postavte si svůj betlém z Třeště
Chcete mít také svůj vlastní originální papírový betlém 
z Třeště? Kupte si v turistickém informačním centru papí-
rový betlém, který podle návodu jednoduše vystřihnete a 
složíte. A když budete chtít, můžete jej rozšířit o další po-
stavičky či zvířátka. Stačí, když se při svém putování Bet-
lémskou cestou zeptáte, zda v rodině nemají další posta-
vičky, které obohatí Váš betlém. Tyto figurky jsou zdarma. 
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Informační centrum, 461 534 300, www.ic.svitavy.cz

Prožijete: 
rybník Rosničku, zatopený písník, památník 

Včelích matek, pramen řeky Svitavy, venkovní 
posilovnu, veřejné griloviště, půjčovnu lodiček, 

fi tness stezku, herní prvky a další.

VÍCE INFORMACÍ
Načtěte QR kód!

Brand
Lesní rekreační areál

Trasy: 2,5 km / 7 km / 12 km
Pro: kočárky, vozíčkáře, kola, pěší

I N Z E R C E

1.– 24. prosince 2019

fYI
www.andelskalitomysl.cz 

andělské adventní neděle v Litomyšli

Výběr z programu

h Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu

h Tonya Graves
h Jitka Smutná s kapelou
h Pavlína Jíšová a Bababand
h velká výstava betlémů
h stylové adventní trhy

s živými zvířátky
h Zámecké sklepení v moci pekelné
h Putování s Andělkou
h výtvarné dílny
h prodejní výstava vánočních ozdob
h sváteční slovo
h Betlémské světlo
h Česká mše vánoční J. J. Ryby  

Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma“ 
mají v chrámu Nalezení sv. Kříže – v expozici Andělé na návrší,
v dětském programu Vzhůru k andělům, ale i na Andělské 
vyhlídce či na akcích pořádaných v ulicích. 

LITOMYSL_Advent_inzerce_TIM_200x132_Sestava 1  25. 10. 2019  2:42  Stránka 1
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O Šumavské bylinné lázně 
rok od roku stoupá zájem 

hostů. I to byl jeden z důvodů, 
proč lázně nabízejí svým stálým hostům zcela 
nový bonusový program. V letošním roce bylo již 
vydáno více jak 80 stříbrných a zlatých karet. Zvý-
šený zájem je i o pobyty v obdobích mimo hlavní 
sezonu, která patří samozřejmě k těm nejdražším. 
Pro rok 2020 jsme proto připravili zcela novou 
sezonu „D“. Cenově je nejvýhodnější a proto před-

pokládáme, že ji využijí Ti, kteří mají zájem při-
jet na dlouhodobý pobyt. A na horách je krásně 
v jakémkoliv ročním období, vždy mají své kouzlo. 
A Kašperské Hory patří dlouhodobě mezi lokalitu, 
která má nejvíce slunečních dní na Šumavě. 
Veškeré bližší informace o pobytech najdete na 
webových stránkách www.sumavskelazne.cz. 
Byl zahájen prodej dárkových voucherů, pokud 
uvažujete o zakoupení pobytu jako dárku pro své  
blízké, teď je ten správný okamžik.   

šUMAVSké láZně  VÍtaJÍ ROK 2020 
s PestROu NabÍDKOu PObytů

V Šumavských lázních můžete tento rok počí-
tat s novým bonusem pro klienty, kteří plánují 
dlouhodobější pobyt a zajímají se také o pobyty 
mimo hlavní sezónu. 

šumavské bylinné lázně 

Park hotel tOsCh
Náměstí 4, 341 92 Kašperské hory
 +420 376 582 592
 recepce@parkhotel-sumava.cz

www.sumaskelezne.cz
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Nástupní den: bez omezení
3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém stylu, 
typu Standard / Superior, 3x snídaně servírovaná for-
mou švédských stolů ve snídaňové restauraci, 3x večeře 
o třech chodech ve stylové hotelové restauraci,1x Masáž 
lávovými kameny – záda, šíje, 1x Medová detoxikační ter-
apie – záda a plosky nohou, 1x Klasická masáž částečná 
– nohy, 2x Priessnitzova koupel nohou s akupresurou, 
2x 1 hodina speleoterapie s relaxací v atraktivní hotel-
ové jeskyni – v prostředí silného průniku zemské ener-
gie, pitná kúra – borůvkový čaj jako součást procedur, 
volný vstup do relaxačního bazénu s „hvězdnou oblohou“ 
a relaxačních prostor s příjemnou hudbou – denně od 
7–21:30 hod., koupací plášť a domácí obuv během 
celého pobytu k dispozici na Vašem pokoji, využití ho-
telového energetického a meditačního parku s lehátky, 
barevná publikace Šumavské bylinné lázně.

Kamerově střežené hotelové parkoviště

Příplatek za osobu v jednolůžkovém pokoji: 450 Kč/pobyt
Příplatek za apartmá: 600 Kč/osoba/pobyt
Příplatek za největší apartmá: 900 Kč/osoba/pobyt

GABReTA – pobyt na 3 noci od 5 300kč/os.

Budova radnice
Původní dům si v roce 1539 koupil tehdejší zástav-
ní držitel hradu Kašperku Jiří z Lokšan, velkoryse 
ho zvelebil a přivedl k němu první vodovod. Sou-
částí domu i pozdější radnice bývala pivnice, dvůr 
s pivovarem a zahradou. V průběhu 17. – 18. století 
byla budova radnice přestavěna do dnešní rene-
sančně – barokní podoby.

Kostel sv. Markéty
původně zasvěcený sv. Linhartu byl vybudovaný 
v polovině 14. století. Trojlodní gotická bazilika 
v sobě ukrývá především barokní interiér z 18. sto-

letí. Krásné vyřezávané lavice a oltář jsou prací míst-
ních řezbářů. 

Kašperskohorský Betlém
Unikátem radnice je největší skříňový Betlém 
v Čechách. Tento ručně vyřezávaný a malovaný 
skvost je dílem místních řezbářů. Vidět jej můžete 
po celý rok ve výstavní síni na radnici.

Úpravna zlaté rudy
V roce 1988 se podařilo odkrýt část výrobních 
objektů starých havířů, jedná se o kamenné 
základy dřevěné stavby. Založena byla na přelomu 
13.–14. století. Úpravna sloužila k pražení zlaté 
rudy, která se odtud dopravovala k drtírnám a zla-
tomlýnům.

Pozůstatky těžby zlata
Zalesněné stráně na řadě míst v okolí Kašper-
ských Hor skrývají četné stopy staré důlní čin-
nosti. Jsou to jednak zbytky štol a šachet a jednak 
jámy, hluboké příkopy a náspy vzniklé povrcho-
vou těžbou. K těmto technickým památkám vás 
zavede naučná stezka Cestou zlatokopů s výcho-
dištěm na náměstí.

26. 12.–30. 12. 2019
pobyt na 4 noci 

4x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém stylu typu 
Standard/Superior, 4x snídaně formou švédských stolů 
ve snídaňové restauraci, 4x večeře o třech chodech ve 
stylové lovecké restaurace, 1x Prohlídka hradu Kaš-
perk se zimní tématikou, barevná publikace Šumavské 
bylinné lázně, na pokoji k dispozici koupací plášť, hote-
lové pantofle, elektronicky střežené hotelové parkoviště, 
WiFi v celém objektu zdarma.

Lázeňské procedury v ceně pobytu :
•1x Breussova masáž páteře (20 minut)
•1x Brusinková procedura - koupel+zábal (70 minut)
• 1x Vířivá detoxikační koupel v epsomské soli a bylin-

kách – suchý zábal
•1x Skořicový zábal částečný – prohřívací (40 minut)
•2x Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupresurou
• Speleoterapie – neomezený vstup do skalní hotelové 

jeskyně v době od 8.00 do 20.00 hodin
• Relaxační hotelový bazén – neomezený vstup v době 

od 7.00 do 21.30 hodin

Cena balíčku :
Pokoj typu Standard: 8.270 Kč/osoba
Pokoj typu Superior:  9.570 Kč/osoba

„Anděl páně“ 
nA kAšpeRkU

ÚtulNé kAšpeRSké hoRy
Pokud přijedete do útulných šumavských lázní za 
zdravím a pohodou, nezapomeňte také na množství 
památek, které najdete jen pár kroků od lázní. 

Přejeme vám krásný a klidný pobyt na bílé Šuma-
vě!
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hotely kategorie pokojů 3 noci / osoba

Nové Lázně ***** Superior de luxe 9 210 Kč

Centrální Lázně ****superior Superior 7 140 Kč

Maria Spa ****superior Maria Superior 8 340 Kč

Hvězda ****superior Premium 9 030 Kč

Imperial ****superior Superior Plus 7 890 Kč

Pacifik ****superior Superior 6 930 Kč

Butterfly ****superior Superior 6 090 Kč

Vltava **** Komfort 5 040 Kč

Svoboda ***superior Komfort 4 680 Kč

aDVeNtNÍ PObyt 
V MARIánSkÝch láZních
Zastavte se na chvíli a prožijte krásný adventní čas 
v Mariánských Lázních. 

Ensana Health Spa Hotels
Mariánské Lázně

léčebné lázně Mariánské lázně a.s.

masarykova 22, 353 01 mariánské lázně
 +420 354 655 501-9
 marienbad@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com
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Přijeďte si odpočinout a zažít sváteční atmosféru 
v kouzelném prostředí jedinečných historických 
i moderních lázeňských hotelů. Nechejte se hýč-
kat při lázeňských procedurách, ochutnejte spe-
ciality našich kuchařů, navštivte zajímavá místa 
v okolí lázní, bavte se a vychutnejte si u nás kouz-
lo adventu.

Pobyt zahrnuje 
. 3x ubytování s polopenzí
.  snídaně a večeře formou bohatých bufetových 

stolů
. nápoj na uvítanou
. 1x klasická masáž částečná
. 1x minerální koupel s přírodním CO2

. 1x suchá plynová lázeň CO2

BONUS:
. malý dárek
. volný vstup do bazénu, whirlpoolu a sauny
. hotelový župan a pantofle k dispozici
. internet v hotelu zdarma
.  příjezd možný od1.12. do 22.12.2019

 kulturní
program

Marianskolazenske´ ˇ´ ´

1.12. - 22.12. 2019

kolonáda Mariánské Lázně
1.12. - 15.12.

městská tržnice
18.12. - 22.12.

prodejní
stánky

 anocni trhy´´ ˇv

Akce pořádaná s finanční podporou města Mariánské Lázně

vánoční
speciality

vstup ZDARMA
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Ale nejen to, město je také špičkové sportovní 
a rekreační středisko Krkonoš.  Jediné lázně na 
české straně Krkonoš se rozprostírají na úpatí 
Černé hory v nadmořské výšce přes 600 m. Zde 
najdete i největší lyžařský areál v České republice, 
SkiResort Černá hora – Pec. Na jediný skipas tu 
můžete projet 44 km sjezdovek nebo využít 84 km 
běžeckých tratí. Na vrchol Černé hory (1299 m n. 
m.)  vede v osmimístná kabinová lanovka Černohor-
ský Express. Zimní sporty mají v Janských Lázních 
svou bohatou historii. Ve 20. letech minulého stole-

tí tu vyrostl velký skokanský můstek. V  okolí Jan-
ských Lázní je mnoho obdivuhodných míst, která 
stojí za to navštívit pěšky či na kole. Z města vychází 
nespočet turistických a cykloturistických tratí růz-
né obtížnosti a délky. Můžete vykročit například po 
obnovených Starých dobrých lázeňských cestách, 
které zpestřují tematická zastavení s informačními 
panely a odpočinkovými místy. Mnozí návštěvníci si 
jistě nenechají ujít Stezku korunami stromů, která 
v délce více než 1300 m nabízí zcela jedinečné zážit-
ky při pohledu z ptačí perspektivy. 

baReVNé jAnSké láZně
Janské Lázně, horské město s dávnou historií, má jedno z nej-
lepších lázeňských zařízení v České republice.

10. leden – kino Vlast v 19 hod.
DIVADLO Járy Cimrmana, hra LIJAVeC
Tradiční novoroční divadelní představení slavného pražské-
ho souboru.

25. leden – Obchodní akademie Olgy Havlové
DeN OTeVřeNÝCH DVeří v ObCHODNí AKADemII 
OLGY HAVLOVé

22. únor – Kolonáda
6. DĚTsKÝ PLes
Hudba, tanec, pestrý program, tombola, občerstvení přede-
vším pro děti a ve společenském oblečení.

• kAlendář Akcí RokU 2020:

13. (nebo 14.) březen– Kolonáda v 19 hod. 
VI. RePRezeNTAČNí LÁzeŇsKÝ PLes
Slavnostní společenský večer s hudebně tanečním progra-
mem, bohatým rautem a s půlnočním překvapením.

21. březen – Kolonáda 
sPORTOVNí PLes
Hudba, tanec, pestrý program, občerstvení 

4. duben – Obchodní akademie Olgy Havlové 
VeLIKONOČNí DĚLÁNKY
Veselá a voňavá akce plná jarního a velikonočního tvoření 
je určena dětem všech věkových kategorií a jejich rodičům.

10.—11. duben – Kolonáda denně 10–17 hod. 
VeLIKONOCe V KOLONÁDĚ
Víkend s řemeslnými stánky v prostoru secesní Kolonády, 
tvořivé dílny s různými technikami pro malé i velké, dopro-
vodný kulturní program na pódiu.

25. duben – Kolonáda 10–18 hod.
JARNí DeN VíNA
Oslava dobrého vína v secesní Kolonádě, kde se můžete 
setkat s několika vinaři a prodejci vín, kteří nabídnou vína 
jak tuzemská, tak i zahraniční, sýry či klobásy. Atmosféru 
doplní hudební doprovod. 

30. duben – kolonáda – náměstí 15–18 hod.
PÁLeNí ČARODĚJNIC
Stavění májky, hudba, ohně, buřty, malování… 

30. duben – fotbalový stadion od 18 hod.
Táborák s hudbou, soutěž čarodějnic, zábava pro 
malé i velké.

www.janske-lazne.cz

I N Z E R C E



Ochutnejte
šampiony

Historie � rmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena 
s příchodem tajemného řádu templářských rytířů
do Čejkovic ve 30. letech 13. století. Společně se stavbou 
templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých vinných 
sklepů, které neměly na našem území obdoby. S přícho-
dem templářských rytířů započala nová epocha pěstování 
vinné révy v oblasti Čejkovic.

Společnost Templářské sklepy Čejkovice, vinařské druž-
stvo, stále působí v historických sklepech, kde má uloženo 
více než 350 000 litrů vín v dubových sudech a rozsáhlý 
archív ahvově zralých vín. Další kapacitu 6 000 000 litrů 
má k dispozici ve dvou moderních vinařských provozech 
v obci Čejkovice.

Tradiční výroba a zrání vín je ve společnosti Templářské 
sklepy kombinovaná s moderními postupy a technologiemi 
od zpracování hroznů až po lahvování. Velký důraz na kva-
litu je kladen již při sběru a zpracování hroznů. Moderní 
odzrňovače a lisy jsou zárukou šetrného a přitom kvalitního 
vylisování hroznového moštu. Reduktivní technologie, 
řízené kvašení a odbourávání kyselin u vybraných partií 
vín zaručuje vysokou kvalitu konečného produktu,
která je znásobena zráním v dubových sudech a po stočení 
do lahví uložením ve starých chodbách templářského 
sklepení.

Vinice, ze kterých společnost hrozny zpracovává, se na-
chází ve třech vinařských podoblastech Moravy – Velko-
pavlovické,Slovácké a Mikulovské. Různorodost podloží, 

odlišné polohy i klima se odráží na � nálním produktu. Spo-
lečnost Templářské sklepy hospodaří na více než 100 ha vi-
nic, kde dozrávají hrozny pro nejvyšší kvalitu ročníkových 
a přívlastkových vín řady Sanctus Victoria a Diamond 
Collection.

V oblasti Čejkovic, odkud pochází stěžejní část hroznů 
pro následnou výrobu přívlastkových vín Sanctus 
Victoria, se daří vzhledem k půdám, podloží a cel-
kovému mikroklimatu především odrůdám Char-
donnay, Ryzlink rýnský a Rulandské bílé. Vlaj-
kovou odrůdou společnosti Templářské sklepy, 
která kontinuálně získává ocenění na nejprestižnějších 
výstavách i mimo Českou republiku je odrůda Chardonnay. 
Víno je každoročně vyráběno neměnnými šetrnými 
enologickými postupy, kdy lisování probíhá bezprostředně 
po 3 hodinové chladné maceraci na slupce a fermentuje 
při teplotě 16 °C. Po ukončení alkoholového kvašení víno 
14 dní leží na jemných kalech. Dvě nejúspěšnější vína, která 
v podání Templářských sklepů reprezentují tuto odrůdu, 
jsou Chardonnay 2013 Sur Lie, pozdní sběr, suché opa-
kovaně zařazené do Salonu vín ČR a Chardonnay 2017,
pozdní sběr, suché, které mimo jiná ocenění získalo vel-
kou platinovou medaili na soutěži Great American wine 
competition 2019 v USA.

Neméně ceněnými odrůdami jsou Ryzlink rýnský, 
který z ročníku 2017 získal stříbrnou medaili Great 
American wine competition a zlatou medaili na IWC 
Bucharest. Nově představený Ryzlink rýnský 2018 

a Rulandské bílé 2018, jsou podobně jako odrůda 
Chardonnay zpracovávány pouze do nejvyšší řady vín 
Sanctus Victoria z nejlepších viničních poloh při 
ideálním poměru cukernatosti a pH. Ryzlink rýnský 
i Rulandské bílé jsou vína s nižším zbytkovým cukrem a pi-
kantní kyselinou. Tato šťavnatá, aromatická a progresivní 
vína plná citrusů a minerálních chutí s nezaměnitelným 
templářským rukopisem v letošním roce získala nomina-
ci do Salonu vín České republiky.

V neposlední řadě patří do produkce společnosti Tem-
plářské sklepy i výroba sektů, které jsou zpracovávány z 
vybraných hroznů odrůdy Chardonnay klasickou meto-
dou zrání v lahvích přímo v Čejkovicích a technologicky 
moderní metodou Charmat. Oba druhy sektů jsou dlou-
hodobě velmi pozitivně hodnoceny odbornou veřejností, 
což potvrzuje i soutěž Vinař roku 2019, kde Saint Croix 
Sekt Brut z Templářských sklepů získal hodnocení ve výši 
92,33 bodů.

Tradiční pěstování hroznů a výroba vína je pro nás věcí 
cti, úcty, nadšení, ale i pýchy z vykonané práce.

201620172018

www.templarske-sklepy.cz
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Počet prodaných single pobytů či 
zájezdů trvale roste ve světě i u nás. 
Podíl single pobytů na prodaných 
zájezdech ve světě už je momentálně 
kolem 5% a pořád se zvyšuje. Přitom 
se již nejedná jen o svobodné mladé 
cestovatele do 35 let a seniory. 

Část pobytů si objednají nově i lidé, kteří si prostě 
potřebují odpočinout – relaxovat od práce, rodiny 
a chtějí se podívat třeba do míst, které ostatní přá-
tele a rodinu nelákají.        
Všichni však musí počítat s tím, že pokud budou 
na pokoji sami, musí si za ubytování připlatit. Jed-
nolůžkových pokojů je ve většině oblíbených turis-
tických destinací velmi málo. „Češi jsou čím dál 
více odvážnější a nebojí se vycestovat sami. Loni 
se zájem o zájezdy pro jednu osobu zvedl o 30 %, 
letos o dalších 20 %,“ Trendem posledních let je 
i u nás jednoznačně citelný a setrvalý nárůst sólo 
cestování.

Ceny pro single pobyty se liší v jednotlivých 
destinacích 
Cestovní kanceláře a hotely na tuto skutečnost 
reagují jen pomalu. Single cestovatelé zatím musí 
počítat s tím, že zaplatí za ubytování o 10–20 % více. 
Většina přímořských hotelů jednolůžkové pokoje 
nemá, má minimálně dvoulůžkové. V případě uby-
tování jedné osoby je tedy nutné zaplatit i příplatek 
za neobsazené lůžko. Jen výjimečně hotely nabízí 
pokoj bez příplatku. I příplatek je různý, některé 
hotely jej mají zvýhodněný a nižší, jiné chtějí téměř 
plnou částku. I když je cena v daných lokalitách 
a hotelech velice různá, průměrně vychází cena 
zájezdu za pokoj obsazený jedním člověkem zhru-
ba o 2500 korun navíc.

Single zájezdy už cestovní kanceláře nabízejí 
Záleží to především na samotných hotelech, jejich 
kategorii, proporcích a také destinaci. Podle CK 
Čedok na poptávku trhu reagují i některé hotely 
a snaží se navyšovat počty single pokojů.CK Fischer 
má v nabídce i hotely, kam se dá vyrazit bez příplat-
ku, i když je to většinou v mimosezóně nebo okrajo-
vých termínech – červen, popř. září, říjen. V hlavní 
sezóně vás příplatek za druhé lůžko nemine. 

Některé cestovní kanceláře již začaly nabízet 
i zájezdy pro singles . Exim tours nabízí klientům 
v předsezonním a posezonním období jednolůžko-
vé pokoje v ceně zájezdů programu 50, pro cestova-
tele starší 50 let.
Pro single cestovatele je ale tento trend každopád-
ně dobrým znamením, evropská populace stárne 
a single zájezdů bude přibývat. Lze jen doufat, že se 
tomuto trendu přizpůsobí i ubytovatelé.
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Nejstaršímu německému vánočnímu trhu, dráž-
ďanskému Štrýclmarktu  je letos 585 let. 
V pořadí 26. Štolová slavnost se koná v sobotu 
7.12.2019. Již řadu let je to hlavní událost drážďan-
ského vánočního trhu Štrýclmarkt, kterou každo-
ročně navštíví přes sto tisíc lidí. Oblíbená slavnost 

začíná ráno před Zwingerem na ulici Taschenberg. 
Fanfáry, pochodové orchestry a mažoretky se řadí 
do průvodu. Na pódiu probíhá doprovodný zábav-
ní program, během něhož se formuje celé štolové 
procesí. Tento historický průvod s několikatu-
novou obří štolou taženou koňským spřežením, 
doprovázený zástupci cechů a tradičních řemesel 
se poté vydává na zhruba hodinovou cestu kolem 
Rezidenčního zámku a kostela Frauenkirche na 
vánoční trh Štrýclmarkt. Tam je obří štola zhruba 
kolem poledne nakrojena a přímo z vozu rozprodá-
na návštěvníkům vánočního trhu. Štolová slavnost 
se koná každoročně v sobotu před druhým adven-
tem. 
Den po Štolové slavnosti je jediná letošní prodejní 
neděle, obchody v centru budou mít otevřeno od 12 
do 18 hodin.

důležité informace o štrýclmarktu 2019
27. 11.–24. 12. 2019 | denně 10–21 h

13. 12. 2019 10–23 h, 24. 12. 2019 jen do 14 h
UdáloSTI: 

slavnostní zahájení 27. 11. 2019 v 16 h
bohoslužba v kostele Kreuzkirche 27. 11. 2019 v 15 h

hlavní událostí striezelmarktu bude 26. štolová slavnost 
»stollenfest« 7. 12. 2019

Prodejní neděle v centru Drážďan 8. 12. 2019
kde: náměstí altmarkt, Drážďany

www.drazdany.info/kalendar
www.drazdany.info/FAQ

VáNOČNÍ tRh šTRÝclMARkT
V dRáŽďAnech
Jednu z hlavních atrakcí a oblíbený fotomotiv vánočního trhu 
představuje 14,61 m vysoká krušnohorská stupňová pyrami-
da. Štrýcl (německy Striezel), adventní pečivo a předchůdce 
dnešní drážďanské štoly »Dresdner Christstollen«, dal trhu 
jeho jméno již v pozdním středověku. Štrýclmarkt se letos 
koná od 27. listopadu do 24. prosince 2019.

tim Ve sVětě 3�
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Vánoční čas ve Šluknově
VÁNOCE A TŘI OŘÍŠKY - rozsvícení Vánočního stromu
Koledy a zpěvy vánoční uslyšíte nejen od dětí ze školky, 
ale také od žáků místních škol a Základní umělecké školy 
Šluknov. Vánoční atmosféra v duchu nejkrásnější vánoční 
pohádky s písněmi legendárního Karla Gotta v podání 
zpěváka Milana Fialy, společné rozsvícení vánočního 
stromu s představiteli města (17:00 hod.). Vánoční 
soutěžení, vánoční zvyky i vánoční pošta – stanoviště 
psaní dopisů Ježíškovi s jejich odesláním (rodiče přinesou 
poštovní známku). 
KDY: pátek 29.11. od 15.00 hod.
KDE: náměstí Míru

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Šluknovský zámek se oděl do vánočního hávu, přijďte 
obdivovat historické vánoční ozdoby, betlémy, tradiční 
vánoční zvyky a mnoho dalšího. Interaktivní vánoční výstava 
je připravena pro malé i velké příznivce vánočního času.
KDY: 29. 11. – 31. 1.
KDE: 2. patro Šluknovského zámku
Vstupné: 40 Kč dospělí a 20 Kč děti
OteVŘenO: denně 9:00 – 12:30  12:30 – 17:00,
kromě 24. a 31. 12. a 1. 1. 

2. ADVENTNÍ NEDĚLE – KONCERT MICHALA MÜLLERA
Jeden z nejprogresivnějších citeristů dnešní doby Michal 
Müller při svitu svíček a vůni svařeného vína naladí ve 
Vašich duších tu správnou adventní melancholickou náladu. 
nezapomeňte si svá místa rezervovat ve Šluknovském zámku. 
KDY: neděle 8.12. od 19:00 hod.
KDE: Šluknovský zámek
Vstupné: 100 Kč

VÁNOČNÍ PROCHÁZKA DO KARLOVA ÚDOLÍ
Karlovo údolí ožije zpěvem vánočních koled, občerstvením 
a svařeným vínem. 
KDY: sobota 14. 12. od 16.00 hod. 
KDe: Karlovo údolí
Vstupné: dobrovolné

Významné adventní akce
v Českém středohoří:
1. 12. Adventní jarmark na Hradě Litoměřice
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu a začátek vánočních 
trhů – Lovosice a Ústí nad Labem

7. 12. Adventní trhy – Roudnice nad Labem

7. – 8. 12. Vánoce v Muzeu v přírodě v Zubrnicích
staročeské Vánoce a vánoční trhy

13. – 22. 12. Vánoční trhy se Zahradou Čech – Litoměřice

14. – 15. 12. Vánoce na zámku v Ploskovicích
21. 12. Úštěcký advent – slet andělů – Úštěk

RIC - Šluknov

Šluknovský zámek
Zámecká 642, Šluknov 407 77
 (+420) 412 332 711, 739 593 014
 ic@mesto-sluknov.cz

www.mestosluknov.cz
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Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15.12. 2019 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu:
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Jako každý rok se rozběhli zaměstnanci pražského 
magistrátu do ulic a ptali se spoluobčanů, jaký by si přáli 
na Staroměstském náměstí strom. Překvapila je zvláštní 
shoda mezi místními bezdomovci. Prakticky ... (tajenka)

Brání chlap svoji manželku před svými parťáky v hospodě: „Moje manželka není tak zlá, 
jak vypadá. Před Vánocemi mně dokonce kupuje domů i rum. Jen mi vadí, ... (tajenka).“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALOJZOV, 
ARNOLTICE, BABICE, BÁCOVICE, BAČICE, BAČKOV, 
BANÍN, BÁNOV, BARCHOV, BARTOŠOVICE, BAŠKA, 

BAŠŤ, BATELOV, BDENĚVES, BEČOV, BĚLEČ, BĚLOV, 
BEŇOV, BEZKOV, BEZNO, BEZVĚROV, BÍLOV, BIŘKOV, 
BLANNÉ, BLUČINA, BOBRŮVKA, BOCHOŘ, BOCHOV, 
BOJIŠTĚ, BOLKOV, BORAČ, BOREČ, BOUSOV, BRNO, 
ČADCA, ČESKÝ KRUMLOV, DĚČÍN, KOLÍN, NÁCHOD, 

NOVÉ ZÁMKY, PÍSEK, POPRAD, SENICA, TÁBOR, 
TŘEBÍČ, ZLÍN

Znění tajenky z minulého čísla: „nejuctivější služebníček Kindelman“
Výherci: M. Sirková z Ústí nad Labem, J. Cancellaro z Prahy, L. Vincenc z Mrákotína

Znění osmisměrky z minulého čísla: „o našich dětech“
Výherci: Karel Galda z Přerova, Hana Samková z Blížkovic, Marcela Žitná z České Lípy

Výherci soutěžního fotokvízu Strahovské knihovny:
Vlasta Nanáčiková, Ingrid Búziová, František Korel



VŠEMI SMYSLY

VYCHUTNEJTE SI

Unikátní  LEDNICE
s nádherným

 výhledem na Pálavu

Tepidárium 



Monínec

SKIARÉNA Jizerky


