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Skiareál Lipno je unikátní pětihvězdičkové zimní středisko 
v bezprostředním okolí rozsáhlého přehradního jezera, 
třpytivého klenotu nádherné a stále ještě nezkrocené 
přírody Šumavy. Zaměřují se tu především na rodiny s dětmi. 
O kvalitách střediska svědčí prestižní ocenění Evropská 
destinace nejvyšší kvality EDEN (European Destination 
of ExcelleNce).
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Vážení a milí čtenáři,  
Zase jsme o rok starší a krásnější. Máme za se-
bou rok plný jubileí a oslav, který se chýlí ke kon-
ci. Čeká nás přestupný rok 2020, krásně kulatý 
a také plný nových zážitků a dobrodružství. Ro-
diny jako my již plánují zimní a jarní dovolenou, 
cestovky nabízejí letní first minute 2020, české 
a slovenské horské lyžařské areály vyrábějí záso-
by sněhu pro milovníky lyžování. 
V prvním vydání magazínu TIM roku 2020 vám 
přinášíme horké novinky ze světa horských stře-
disek, měst, regionů a krajů z celé republiky i ze 
zahraničí. V roce 2020 vám připravíme edici spe-
ciálních vydání s tématikou cestování s rodinou, 
lázeňské a wellness pobyty a nebo putování po 
muzeích a galeriích.  
Připravte se na magazín plný novinek z cestovní-
ho ruchu a tipů na výlet. Dočtete se o naučných 
stezkách, cyklostezkách, poznáte kulturní pro-
gramy památek, zámků a hradů a navštívíme 
přírodní krásy a romantická místa. Nebudou chy-
bět ani lákavé soutěže o ještě lákavější ceny, tak 
neváhejte a pusťte se hned do čtení. 
Přejeme mnoho zážitků a pevné zdraví v celém 
roce 2020. Vaše redakce magazínu TIM

TIM – Turistický informační magazín • leden–únor 2020
Vydavatel: Eurocard s. r. o.; Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň (radek@czech-tim.cz); Redakce: Milan Horký, Jana Ptáčková, Ing. Jitka Rolínková; Adresa redakce: K Botiči 1453/6, Praha 10; 
Tel./fax: +420 257 217 711; Tel.: +420 722 558 946; Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069; Uzávěrka textů: 20. 1. 2020; Distribuce: ČP; Grafická úprava 
a sazba: Karla Šmídová, Ondřej Rolínek; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků.  Foto na obálce: Skiareály; TIM je distribuován v informačních centrech ZDARMA. 

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T A

N AV Š T I V T E 
INTERNETOVÉ STRÁNKY 

MAGAZÍNU
Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 
www.magazintim.cz

„Podobná pravidla vyšla z módy,“ uvedla jedna z uživatelek twi-
tteru, která se podobně jako tisíce jiných Japonek zapojila do 
diskuze. 
Japonky se už v červnu rozhodly v rámci hnutí KuToo bojo-
vat proti pravidlu mnoha firem, které pro ženy předpokládaly 
v práci obuv na vysokém podpatku. Bojovnice za rovnoprávnost 
tehdy odevzdaly vládě petici, pod níž se podepsalo 21 tisíc lidí. 
Japonský ministr zdravotnictví však nošení bot s vysokými 
podpatky označil o pár dní později za „nezbytné a žádoucí“.

TIM NA HORÁCH 

TIM V KUCHYNI 

JSTE ŽENA, NOSÍTE BRÝLE A NENÁVIDÍTE 
BOTY NA VYSOKÉM PODPATKU? 
Pak by vám zřejmě nevyhovovalo 
pracovat v Japonsku. Firmy Japon-
kám zakazují nosit brýle, prý vypa-
dají nevychovaně a příliš zakrývají 
make-up.

6

14

Deštné v orlických horách17

PARK SNOW Donovaly

Masopustní recepty32

24



LEDEN–ÚNOR 2020

Střediska peníze směřují zejména 
do energeticky úspornější tech-
niky, efektivnějšího hospodaření 
s vodou nebo využívání technolo-
gie SNOWsat. Podle nejnovějšího 
průzkumu Asociace horských stře-
disek vzrostl za poslední tři roky 
zájem Čechů o zimní dovolenou na 
horách. 
Velkou novinku letos představí ve 
Špindlerově Mlýně, kde zavádějí 
flexibilní ceník. Ten návštěvníkům 
mimo jiné umožní nakoupit ski-
pasy výhodněji online. Cílem Flexi 
ceníku je dosažení co nejlepšího 
rozložení hostů v rámci zimní sezó-
ny a díky tomu zkvalitnění sportov-
ních zážitků a zvýšení bezpečnosti 
hostů. 
Zlepšení pro své návštěvníky 
nachystali také na Lipně – zavádějí 
nový systém prodeje skipasů přes 
selfservice pointy a online, přičemž 
Lipno.card bude nově fungovat 
i jako skipas. Ve SkiResortu ČER-
NÁ HORA – PEC bude možné onli-
ne nakoupit skipasy s 10% slevou.
V Malé Úpě se také mohou rodiny 
s dětmi těšit na rozšířené, nejvýše 
položené kluziště v České republi-
ce (rozšířeno na 24x14m). Význam-
nou zážitkovou novinkou je letos 
otevřená celoroční Mamutí horská 
dráha na Dolní Moravě – nejdelší 
bobová dráha v Česku. I jinde došlo 
k úpravám zábavných tratí Funline 
a například na Monínci mají nový 
zimní tubing.

Gastro
Ještěd vystavěl nový gastro provoz 
Horní Pláně a rozšířil terasy Restau-
race Můstek a Skalka. Do moder-
nizace služeb v oblasti občerstvení 
letos investovala také střediska Ple-
šivec, Buková hora a Kunčice.

Doprava, půjčovny a ubytová-
ní
Nový skibus zcela zdarma bude pře-
pravovat návštěvníky v Koutech nad 
Desnou. Majitelé vozů ocení rozší-
řené parkovací kapacity na Lipně 
a v Černém Dole, dále revitalizaci 
parkovišť, chodníků či nové skibu-
sy v Ostružné a Kunčicích. Skiareál 
Říčky nově vybavil půjčovny a ski 
servis, Ještěd zrenovoval zázemí své 
lyžařské školy. V Bukové hoře pro-
běhla kolaudace výstavby 29 parcel 
pozemků pro domky a apartmánové 
domy, což do budoucna zvýší kapaci-
tu ubytování a umožní rozvoj dalších 
služeb. 
Skiareály do této chvíle vystavěly 
nejméně 36 akumulačních nádrží 
na zachycování vody z jejího přiro-
zeného koloběhu během roku, další 
třicítka je v plánu. Po vybudování 
plánovaných nádrží budou akumu-
lační nádrže využívat ve více než 80 
% horských středisek, přiblíží se tak 
standardům alpských zemí. 

www.ahscr.cz

OBLIBA ČESKÝCH HOR ROSTE!
V zimě se na české hory chystá třetina Čechů, návštěvníci chválí zlepšení 
podmínek na tuzemských sjezdovkách. Podle Čechů je dovolená na tuzemských 
horách tou nejekologičtější variantou. V letošní zimní sezóně se návštěvníci 
mohou těšit na nové lanové dráhy, upravené tratě i šetrnější technologie. 

TIM NA HORÁCH4

1470 ha
je plocha zasněžovaných 
sjezdovek v ČR = jedno větší 
zemědělské družstvo

FAKTA O TECHNICKÉM  
ZASNĚ  ŽOVÁNÍ

je voda a vzduch, 
žádná chemie

vody potřebují horská střediska 
pro zasněžování za rok, to je 0,2 % 
z celkově odebraných vod. 
Objem vody pro jedny 
železárny za rok je 8×větší

není spotřebována, jen změněna 
na jiné skupenství a ze  
100 % se vrací do přírody

Voda

3 miliony m3

Technický 
sníh

Komu zasně  žování př  ispívá
Turistům = pro 65 % Čechů je rozhodující jistota sněhu
Regionům = horský turismus v ČR zaměstnává cca 40 tisíc lidí

(téměř o polovinu více než Škoda Auto nebo ČEZ),  
přispívá 13 miliardami korun do veřejných rozpočtů, 
pomáhá k fungování pohraničních a venkovských horských oblastí

Nejméně   ¾ miliardy Kč
 již největší skiareály investovaly do šetrných řešení a technologií:
■ desítky akumulačních nádrží na zachycení povrchové vody,  

které umožní šetrné a efektivní hospodaření s vodou 
■ technologie pro monitoring výšky sněhu, která šetří vodu, energie i pohonné hmoty 
■ modernizace technologií s cílem vyšší účinnosti, menší spotřeby energie, nižší hlučnosti

Spotřeba energie pro zasněžování v celé ČR 
za 1 rok = 10 zpátečních letů do Karibiku (pro 200 osob) 
3 kWh energie na jednoho lyžaře za den = 4,3 km jízdy autem

Energetická 
náročnost klesá

UDRŽITELNOST ZIMNÍHO 
CESTOVNÍHO RUCHU V ČR
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•  Jak osobně hodnotíte úroveň českých lyžař-
ských středisek ve srovnání se zahraničím?

Naše hory jsou limitované svou nadmořskou 
výškou, v tom s Alpami nebo Dolomity soutěžit 
nemůžeme. Můžeme se ale začít srovnávat s men-
šími zahraničními středisky. Postupně se u nás 
zvyšuje technické vybavení i služby, díky ceně 
a délce cestování jsou naše střediska už konkuren-
ce schopna.   

•  Co Vás přimělo přijmout funkci prezidentky 
AHS ČR? 

Oslovila mě některá významná střediska, abych tuto 
funkci přijala. Zvažovala jsem, jestli jsem schopna 
jim být nějak přínosná. Nakonec jsem souhlasila, 
doufám, že budu schopna Asociaci pomoci. 

•  Naše čtenáře by zajímalo, jak funguje a pomá-
há asociace začínajícím lyžařským středis-
kům a těm stávajícím? 

Asociace sleduje legislativní procesy, které se jak-
koli týkají činnosti Horských středisek, připravu-
je právní analýzy, studie, spolupracuje s dalšími 
subjekty, působícími v oblasti cestovního ruchu 
a následně své členy o všem informuje. Asocia-
ce zajišťuje i školení provozních zaměstnanců 
a v neposlední řadě podporuje pozitivní PR Čes-
kých hor.

•  Jsou každoročně stoupající ceny ski-
pasů pro českého lyžaře adekvátní?

Neumím jednoduše odpovědět. Pokud 
stoupnou ceny skipasů v návaznosti na zvýšení 
kvality nabízených služeb, tak je to v pořádku. Zvy-
šují se ceny energií, lidských zdrojů, ceny skipasů 
stoupají i v zahraničí. Nicméně pro nadcházející 
sezónu střediska u nás buď nezdražovala, nebo 
jen v řádu jednotek procent, tedy na úrovni inflace.

•  Jaké jsou novinky pro letošní zimní sezónu 
v rámci projektu Czech Skipass?

Czech Skipass – lyžařská celosezónní permanent-
ka, umožňuje návštěvníkům užít si 200 km sjez-
dových tratí ve 20 předních domácích skiareálech 
– pokračuje i letos. Czech Skipass zahrnuje 38 la-
novek a 115 vleků, přičemž cena (11 000 Kč dospělí 
a 8 000 Kč děti) se oproti loňsku nezměnila. 
 
•  Jaké jsou Vaše další plány v asociaci a v sou-

kromém životě?
V Asociaci HS jsem teprve od jara, snažím se hle-
dat témata, která jsou přínosem a jsem je schopna 
aspoň částečně ovlivňovat. Důležité jsou pro mě 
názory kolegů v AHS, kteří v ní fungují delší dobu. 
Jinak můj život je o práci a dceři, které pomáhám 
s její sportovní kariérou, na nic jiného moc času 
nemám. Snad se stihnu vypravit do hor i na dovole-
nou nebo víkend bez pracovních povinností. 

Děkujeme Vám za rozhovor.
–red–

ROZHOVOR 
Novou prezidentkou AHS 
se stala Kateřina Neuman-
nová, olympijská vítězka 
v běhu na lyžích. Redakce 
magazínu TIM se naší spor-
tovní ikony zeptala na něko-
lik otázek, týkajících se její 
nové funkce a dalšího půso-
bení ve sportu.

ROZHOVOR

TIM NA HORÁCH

I N Z E R C E
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kolik kilometrů sjezdovek Vás čeká 

celkem ve Skiareně Jizerky?

Odpověď posílejte mailem na adresu
redakce: info@czech-tim.cz 
nebo z webu magazintim.cz

v sekci soutěž.

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 zasněžovacích 
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 jednodenní skipas pro dospělou osobu v ní na 
Tanvaldském Špičáku stoupne na 690,- Kč. Na Be-
dřichově a Severáku se bude jednat o navýšení na 
420,-Kč z loňských 400,-Kč. Skipasy na Tanvald-
ském Špičáku 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. Půj-
čovny a servis se nachází přímo v centrech jednot-
livých 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 nocí od ubytovatele, který je členem 
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. 
Přehled slev a výhod, které s Jizerky CARD nalezne-
te na www.jizerske-hory.cz

www.skijizerky.cz

SKIARÉNA JIZERKY
– TANVALDSKÝ ŠPIČÁK, SEVERÁK 
A BEDŘICHOV
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. 

6 TIM NA HORÁCH –  Jizerské hory
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Jak se jmenuje firma, 
která provozuje skiareál Ještěd? 

Odpověď posílejte mailem na adresu
redakce: info@czech-tim.cz 
nebo z webu magazintim.cz

v sekci soutěž.

Letošní prioritou se stává nejdelší sjezdovka Skal-
ka s největším dětským výukovým prostorem Maxi-
land v České republice přímo na konečné tramvaje 
a u centrálního parkoviště P1 s multifunkční odba-
vovací budovou. Maxiland zahrnuje dva pojízdné 
pásy, 100metrový vlek Poma, dětský snowpark 
a sáňkařskou dráhu. Využít můžete také samoob-
služné restaurace na dopadu skokanských můst-
ků nebo si užít krásných výhledů z terasy nového 
kiosku na Pláních. Cílem TMR Ještědu je postupně 
vytvořit nejlepší příměstský skiresort.
Ještěd je nejdostupnějším lyžařským střediskem 
v České republice ležící v nadmořské výšce 540-
1000 m n. m. Z centra Liberce vás vyveze tramvaj 
až ke stanici lanovky Skalka. Z hlavního města se 
lyžaři dostanou na sjezdovku za pouhých 50 minut 
po dálnici D10. Skiareál Ještěd láká na 9,2 kilome-
trů sjezdovek všech obtížností, 3 lanovky a 5 vle-

ků. Návštěvník může využít profesionální lyžařské 
školy, půjčovny lyží a snowboardů nebo obchodu 
sportovních doplňků. 
Novinkou jsou dva typy tříhodinového skipasu, a to 
buď dopolední nebo cenově zvýhodněný pro odpo-
lední lyžaře, platný po 13. hodině. 
Dalšího vylepšení se dočká i gastronomie v ještěd-
ském areálu. Po loňské modernizaci samoobslužné 
restaurace MŮSTEK u lanovky Černý vrch – DEN-
SO Line se gastro provozy dočkaly dalších příjem-
ných změn. Kiosek na nástupní stanici lanové drá-
hy Skalka přímo u tramvaje se pyšní zbrusu novou 
zastřešenou terasou a navýšenou kapacitou. Zcela 
nový kiosek s terasou byl vybudován na horní sta-
nici lanovky na Pláních a nabídne panoramatický 
výhled do krajiny. Půjčovna lyží a snowboardů se 
dočká dalšího obslužného místa, které přispěje 
k rychlejšímu a pohodlnějšímu odbavení klientů. 

V nabídce se letos objeví kromě značky Sporten 
i testovací lyže prémiové divize Kästle od stejného 
českého výrobce. Pro snowboardisty jsou připrave-
ny poslední modely značky Nitro.
Otevírací doba: 8:30 – 16:00 hod.
Večerní lyžování: na sjezdovce F10 - středa, pátek 
a sobota od 18 do 21 hodin. 

www.skijested.cz

SKIAREÁL JEŠTĚD 
JE PŘIPRAVEN NA ZIMU

TMR Ještěd je plně připraveno na novou zimní sezónu a čeká 
na trvalý pokles teplot ke spuštění sněžných děl. Lyžaři se mají 
v nadcházející zimě opět na co těšit. Po akčním předprodeji 
sezónních skipasů proběhne zásadní změna v zasněžování. 
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CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2019 
– 8. 3. 2020

Dospělí
Senioři 
a junioři

Dítě

Celodenní skipas 590 Kč 470 Kč 410 Kč

5 dnů 2570 Kč 2060 Kč 1800 Kč

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

 Ještěd – TIM NA HORÁCH
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Nalevo od spodní stanice lanovky je na Monínci pro 
zimní sezónu nově připravený tubing. Za jednu jíz-
du návštěvník zaplatí 30 korun, a například za 10 
jízd celkem 200 korun. Již od loňska funguje hned 
vedle půjčovna a zázemí místní lyžařské školy, pře-
devším pak samotný skipark, kde jsou pro nejmen-
ší k dispozici interaktivní dětské slalomy, figurky 
a tunely. Dětský skipark obsluhuje jezdící pás a 
malý vlek poma. Novinkou je napravo u horní části 
lanové dráhy umístění nejstarší poštovny v Česku, 
která byla původně na Sněžce a poté na Javorové 
skále u Monínce. Letos v létě byla přemístěna pří-
mo do skiareálu. První písemná zmínka o budově 

poštovny je přitom již z 2. července 1875, kdy v ní 
byla na nejvyšší hoře Česka umístěna c. k. rakous-
ká telegrafní stanice. 

Sjezdovky a další tratě
Hlavní sjezdovka na Monínci s celkovou délkou 
1200 metrů je dostatečně široká a kvalitně upra-
vovaná. K dopravě na vrchol slouží čtyřsedačková 
lanovka s přepravní kapacitou 2400 osob za hodi-
nu, která je v provozu v zimě i v létě. Horní část této 
sjezdovky obsluhuje v délce cca 600 metrů vlek 
kotva. V areálu je navíc 170 metrů dlouhá Hotelová 
sjezdovka.

Půjčovny lyžařského vybavení a skipark
U dolní stanice lanovky je nejen pokladna skipasů, 
ale i půjčovna lyžařského vybavení společnosti In-
tersport, Součástí půjčovny je i menší prodejna In-
tersport. Školní skipark je vlevo od lanovky. 

Ubytování, občerstvení a další služby
Ubytování v areálu Monínec je pro všechny zajiš-
těno ve stejnojmenném hotelu se stylovou restau-
rací, vnitřním bazénem s vířivkou a saunou. Další 
ubytování nabízí stejnojmenné apartmány nebo 
penziony Čertovka a Nová Javorka. Nová Javorka 
vznikla na místě původního penzionu, byla otevře-
na loni v prosinci. U dolní části lanovky jsou pro 
rodiny s dětmi prostorné a pohodlné apartmánové 
domy, především ale navíc samoobslužná restaura-
ce M2. Ve stejné budově najdete moderní dětskou 
hernu s nabídkou hlídání dětí.

Otevírací doba: 
Po–Ne:  9–16:00 a 18–21:00 hodin

Poloha: 
Areál Monínec najdete na Javorové skále 70 km jižně od 

Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje

Kalendář akci:
31. ledna – Monínec patří dětem 

6. března – Sporten Dark SNOW Monínec 

Více informací na stránkách: 

www.moninec.cz
| foto: Areál Monínec

HORKÉ NOVINKY 
Z AREÁLU MONÍNEC
Monínec i pro letošní lyžařskou sezónu přichystal hned 
několik novinek. Mimo jiné se návštěvníci mohou těšit na 
oblíbené ježdění jak na Hlavní, tak Hotelové sjezdovce a další 
zajímavou nabídku.

Kolikáté výročí letos slaví Monínec?

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

Nebo z webu magazintim.cz, v sekci soutěž.

9 Česká Sibiř – TIM NA HORÁCH
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CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2019  
– 8. 3. 2020 Dospělí Děti 

6–15 let
Děti 

do 6 let

Celodenní skipas 450 Kč 300 Kč zdarma

LEDEN–ÚNOR 2020

Horská střediska Krušných hor každoročně lákají 
lyžaře a běžkaře na profesionální služby půjčoven, 
kvalitně upravené sjezdovky a skvělou dostupnost.

Skiareál Klínovec
Zcela nová lanovka čeká 
na turisty na Klínovci, 
4místná lanovka s odpoji-
telným uchycením s vyhří-
váním a krycí bublinou. 

Skiareál každoročně modernizuje zasněžování do 
téměř plně automatizovaného systému. Celkem 
disponuje areál 147 sněžnými děly. Modernizace 
zasněžování zefektivní jeho proces a výrazně zkrátí 
i jeho dobu. Novou posilou vozového parku je nová 
rolba na úpravu sjezdovek v nejvyšší výkonnostní 
třídě. Celkový počet roleb pro úpravu povrchu sjez-
dovek je nově sedm. 
Pro letošní zimní sezonu nedošlo ke zdražení větši-
ny celodenních a hodinových jízdenek. Pro nadchá-
zející sezónu zavede skiareál v nejvíce exponova-
ných termínech mezi vánočními svátky a v únoru 
tzv. top sezónu, v níž budou jízdenky dražší o něko-
lik procent oproti standardní sezóně.

Velkým lákadlem je propojení areálu Klínovec se 
skiareálem Neklid. Došlo také k rozšíření sjezdov-
ky Dámská.
Klínovec je hlavně součástí InterSkiregionu Klíno-
vec-Fichtelberg. Pokud si zakoupíte na Klínovci ski-
pas na min. 1,5 dne, pak vám platí i v německém 
areálu Fichtelberg. Mezi vrcholy jezdí každou hodi-
nu Skibus.

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

večerní: vlek F 16–21:00 hod.

www.klinovec.cz

Sport areál Klíny
Ideální místo pro rodinnou dovolenou nabízí hor-
ský hotel Emeran se zázemím Sport areálu Klíny. 
Hotel a celý skiareál je zaměřen především na rodi-
ny s dětmi, sportovce, milovníky lyžová-ní. Součástí 

areálu je lyžařská škola s vlastním uzavřeným are-
álem, půjčovna a servis lyží, sportovní hala, restau-
race či skibar. Horské středisko je vzdálené 5 km 
od hranic s Německem a 95 km od Prahy. Užijte si 
večerní lyžování na sedačkové lanovce s osvětle-
nou sjezdovkou a snowparkem. Celková délka trati 
je 3100 metrů s kapacitou 3300 osob za hodinu. 
Parkování je zdarma na 5 parkovištích s kapacitou 
pro 400 osobních aut. Na Klínech si na své přijdou 
i příznivci cyklistiky. Pro rychlé zajištění skipasů 
slouží on-line rezervační systém v lyžařské škole 
a výukové prostředí, které využívá umělých terén-
ních nerovností již u nejmenších dětí. Oblíbená je 
lesní „fun-line“ pro děti podél sjezdovek a značení 
lyžařských běžeckých tratí. Speciální SnowBike 
kola na sníh si zde můžete zapůjčit.

Otevírací doba: 
denně 9–16 hod.

www.kliny.cz
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ZIMNÍ NOVINKY 
V ÚSTECKÉM KRAJI
Nejvíce navštěvované Krušné hory lemují severozápadní hra-
nice Ústeckého Kraje. Lyžařská střediska se nacházejí blíz-
ko podhorských měst s bohatou historií a kulturním vyžitím. 
Velký zájem je o Krušnohorskou bílou stopu, která má v kraji 
dlouholetou tradici a je pro běžkaře velkým lákadlem.  

CENÍK hlavní sezóna

Celodenní 
skipas Dospělí Děti 

a senioři

Student,
senior,

ZTP

Denní 790 Kč 600 Kč 710 Kč

Rodinné denní skipasy 
2+2 děti – 1 den

2 380 Kč

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2019  
– 15. 3. 2020 Dospělí Děti 

6–15 let
Děti 

do 6 let

Celodenní skipas 450 Kč 310 Kč zdarma

TIM NA HORÁCH –  Krušné hory



magazintim.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
?????????????????????

?????????????????????????????

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2019  
– 8. 3. 2020 Dospělí Děti 

a senioři

Celodenní skipas 440 Kč 230 Kč

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2019 – 28. 2. 2020 Dospělí

Celodenní skipas 500 Kč

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2019 – 28. 2. 2020 Dospělí

Celodenní skipas 500 Kč

11

magazintim.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jak  se dříve nazývaly 

Krušné hory?

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

nebo z webu magazintim.cz, v sekci soutěž.

Sport centrum
Bouřňák
Bouřňák patři mezi nej-
vyšší vrcholy východního 
Krušnohoří, je vhodnou 
lokalitou pro rodinné 
lyžování. Leží 13 km od 
Teplic a 90 km od Prahy. 
K dispozici je 6 sjezdovek 
s celkovou délkou přes 
6 km a kapacitou 3 190 
osob/ hodinu. Pro děti 
a začínající lyžaře je připravena sjezdovka „Údolíč-
ko“. 
Pro mírně pokročilé je připravena Hrobská sjez-
dovka, která se jako jediná nachází na jižním sva-
hu. U horní pokladny na „Hrobské“ je nově při-
pravena vytápěná útulna s terasou, kde se budete 
moci ukrýt před nepohodou, dobít telefon, případ-
ně zkonzumovat přinesené jídlo a nápoje.

Skialpové stezky v okolí lyžařského areálu jsou 
značené. Tento projekt skialpových tratí se optimi-
sticky jmenuje SKIALP NAD HROBEM. Nástupním 
místem většiny tras je parkoviště v Mikulově, kde 
se nachází souhrnná mapa. K sestupům slou-
ží sjezdovky. Sport Centrum Bouřňák o.p.s. také 
upravuje běžecké stopy v okolí Nového Města.

Otevírací doba: 
Po–Pá: 9–16 hod., 

So: 9–18 hod., Ne: 9–16 hod

WWW.SCBOURNAK.CZ

Lyžařské středisko Zadní Telnice 
– lyžování pro všechny
Zadní Telnice je největší lyžařský 
areál ve východní části Krušných 
hor. Areál byl již v roce 1965 prv-
ním průkopníkem zasněžování 
i nás, kdy zde bylo vybudováno první umělé zasně-
žování na území bývalého Československa. Šest 
lyžařských vleků o celkové délce přes 5 km nabízí 
několik propojených sjezdovek různých obtížností 
s přepravní kapacitou lanovky 1440 osob za hodi-
nu. Středisko je velmi dobře dostupné z Ústí nad 
Labem i za hodinu z Prahy. Součástí areálu je vel-
kokapacitní parkoviště pro 500 aut, které je vzdále-
né od vleků par metrů. 

Otevírací doba: denně 9 - 16 hod.

www.ski-telnice.cz

Krušnohorskou bílou stopou
Cílem sdružení Krušnohorská bílá 
stopa je poskytovat návštěvníkům 
Krušných hor kvalitní služby souvi-
sející s provozem běžeckých tras a navázat na bo-
hatou tradici Krušných hor před rokem 1945, kdy 
byly Krušné hory nejvíce navštěvované hory střední 
Evropy, což bylo dáno i koncentrací měst nad 800 m 
n. m. a veškerými aktivitami spojenými s cestovním 
ruchem. 
V Krušných horách je organizováno několik akcí 
pro veřejnost jako například závody v běžeckém ly-
žování v Lesné, Dlouhé Louce, mistroství republiky 
ve psím spřežení, mistroství republiky v skijöringu 
a závody do seriálu mistroství Evropy, mistroství 
světa cyklistů v běhu na lyžích atd. 

Dvě střediska Klíny a Dlouhá Louka jsou přímo na-
pojena na běžecké areály v sousedním Německu. 
Běžecké stopy upravují čtyři sněžné rolby rolbami 
značky Pistenbully se sněžnou frézou na bruslení 
a stopovači na klasiku. Propojené, strojově udržova-
né běžecké stopy dosahují délky cca 250 km. Nad-
mořská výška tras je v rozsahu 740 až 950 m n. m. 
Úsek Krušnohorské magistrály v okolí Cínovce má 
na starosti Sport centrum Bouřňák, které zajišťuje 
úpravu celkem 60 kilometrů běžeckých tras od No-
vého Města přes Moldavu, Cínovec, Mikulov, Dubí až 
po Fojtovice a na Komáří vížku. 
Kromě samotné magistrály, která je v běžeckých 
mapách značená červeně, si můžete zaběhat také 
na desetikilometrovém zeleném lyžařském okruhu, 
pětikilometrovém modrém a na žlutě značených 
turistických trasách. Sport centrum Bouřňák je 
členem občanského sdružení Krušnohorská bílá 
stopa, které zajišťuje údržbu běžecké stopy na celé 
Krušnohorské magistrále.

WWW.BRANADOCECH.CZ

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2019  
– 8. 3. 2020 Dospělí Děti 

a senioři

Celodenní skipas 440 Kč 230 Kč

11 Krušné hory – TIM NA HORÁCH
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Ráj pro děti
Dětský park s lyžařským pásem o délce 35 met-
rů s herními prvky a lyžařskou školou. Kvalitní 
sjezdová trať o délce 180 metrů a vlek typu POMA 
dlouhý 150 metrů. Letošní novinkou je nový vlek 
Školní přímo pod barem IGLOO ze strany od Stří-

brné, který posílí kapacitu o víkendech, svátcích, 
prázdninách a slouží současně pro lyžařské kurzy.

Služby, servis a půjčovna
Přímo vedle centrální pokladny na Vás čeká moder-
ní půjčovna značkových lyží Rossignol a Völkl, kde

vybavíte lyžařskými komplety nejen sebe, ale i Vaše 
děti. Půjčit si můžete také běžky nebo lyžařské hel-
my. Proti centrální pokladně najdete nově vybudo-
vané snowboardové centrum „Lágoš“. O profesio-
nální výuku se tady stará zkušený team, vedený 
bývalým špičkovým závodníkem Tomášem Lágne-
rem. Můžete využít široké nabídky půjčovny snow-
boardů a dalšího doplňkového vybavení.
V areálu najdete široké a bezpečné sjezdovky od 
černé po výukové svahy. K občerstvení slouží ski-
bar, ve kterém došlo k posílení nabídky gastro sor-
timentu.

Rodinné lyžování
Pro rodiny s dětmi je k dispozici dětský park za 
cenu 150 Kč na den. U hřiště najdete útulnou oázu 
v podobě „Jedové chýše“, ohřívárna s malou her-
nou pro nejmenší. Dětské jízdné je pro děti do 15- ti 
let, malé děti do 5-ti let včetně zde lyžují zcela zdar-
ma. Oblíbená je modrá sjezdovka Malý Bleiberg na 
široké louce s vlekem, kde se snadno naučí lyžovat 
děti od tři let. Všechny sjezdové tratě jsou nadstan-
dardně široké, bezpečné a s mírnými dojezdy do ro-
viny. Užijete si na nich opravdu pohodové lyžování. 
Na široké škále našich tratí od mírných lučních 
terénů až po náročnou kratší černou sjezdovku se 
určitě nudit nebudete.

Otevírací doba:
Denně od 9.00 do 20.00 bez přestávky

Vybaveni:
1 lanovka, 5 vleků, 1 dětský pás

8 sjezdových tratí
Upravené běžkařské tratě

www.bublava.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jak se jmenuje skibar v areálu 

BUBLAVA - STŘÍBRNÁ?
Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 

info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 
v sekci soutěž.

SKI CENTRU 
BUBLAVA – STŘÍBRNÁ 
POHODA NA ŠIROKÝCH
SJEZDOVKÁCH
Moderně vybavené lyžařské středisko nabízí komfortní 
prostředí a kompletní servis pro lyžaře a snowboardisty. 
Na širokých sjezdovkách všech stupňů obtížnosti si užijete 
lyžování bez stresů a bez front.

CENÍK Dospělí Děti 6–15 let

1denní skipass 475 Kč 400 Kč

večerní lyžování 300 Kč 200 Kč

6 denní skipass 2 100 Kč 1 500 Kč

TIM NA HORÁCH – Krušné hory



magazintim.cz

Oblíbený areál v Krušných horách v nadmořské 
výšce 1028 metrů se pyšní příkrými svahy, 2 km 
jihovýchodně od Abertam a 18 km od Karlových 
Varů. 
Ve skiareálu je největší dětský park v ČR se čtyřmi 
pojízdnými pásy o délkách 83, 42, 40 a 30 metrů. 
Díky nim se svezou i nejmenší děti, které samy 
nezvládnou jízdu na vleku. V parku si mohou pod 
dohledem instruktorů užít lyžování až dvě stovky 
dětí. Velikým lákadlem je horský kolotoč a na čtyři 
desítky různých atrakcí, jako třeba umělý tunel ve 
tvaru velké houby, mnoho různých zvířat, několi-
kametrový had sloužící k nácviku oblouků a další 
atrakce, na kterých se děti nebudou nudit.

• Přes 12 km sjezdových tratí
• Provozní doba 9:00 – 16:00 hodin
• Pro zákazníky O2 platí 20% sleva na celodenní ski-

pas pro dospělého
• Občerstvení, skibar, restaurace nebo Après-Ski Bar 

„U Dostyho“
• Ubytování v hotelu Plešivec nebo v hotelu Zelé Údolí

Karta 8 hodinová umožňuje lyžovat ve středisku li-
bovolných 8 hodin v sezóně, které nemusí následo-
vat za sebou. Průchodem přes turniket je odečítaná 
1 hodina, v jejímž průběhu je možné uskutečnit ne-
omezený počet jízd. Po uplynutí 1 hodiny od prv-
ního použití a dalším průchodem přes turniket se 
odečte další hodina až do úplného vyčerpání 8 ho-
din. Turniket zobrazuje na displeji zůstatek času 
na skipasu, tento druh skipasu je nepřenosný.

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

tra)

KRUŠNOHORSKÝ PLEŠIVEC
Skiareál Plešivec patří mezi nejnovější lyžařské areály v ČR. 
Připraveny jsou pro vás široké sjezdovky pro všechny lyžařské 
skupiny, lákavý je největší dětský park se čtyřmi pojízdnými 
koberci a skvělým zázemím se službami půjčovny a servisu.

Jak se jmenuje nejdelší sjezdovka 
ve skiareálu Plešivec?

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Skiareál Plešivec

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

www.skiarealplesivec.com

K
O

N
TA

K
T

Denní
a hodinové 

skipasy
Dospělí Děti Student/ 

senior

1denní 680 Kč 460 Kč 500 Kč

7denní 3 330 Kč 2 500 Kč 2 900 Kč

INFOBOX
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INFOBOX

I v letošní sezóně bude v areálu na Klínech kro-
mě sjezdovek, lanovky a vleků, také snowpark. 
Snowpark byl přesunut na sjezdovku Slalomák. 
Horské středisko je vzdálené 5 km od hranic s Ně-
meckem a 95 km od Prahy.
Lyžařská škola ZIMLET Klíny ve spolupráci se 
Sport areálem Klíny nabízí Dětskou lyžařskou 
akademii. Je určena pro děti školního věku, které 
zvládají lyžovat na modré sjezdovce. Lyžařská ško-
la s vlastním areálem a pojízdným pásem. 
Areál je připraven na letošní zimu, ceny zůstávají 
v podstatě stejné jako v minulé sezóně, v ceníku 

jsou pouze drobné úpravy v řádech 10 Kč (nový 
ceník najdete na www.kliny.cz).
Využijte cenově výhodnou multičasovou jízden-
ku na 10 hodin. Ušetříte peníze a lyžovat může-
te v areálu až do nevyčerpání kapacity 10 hodin. 
Kartu s tímto tarifem lze rozložit do více dnů pří-
slušné sezóny. Časový odečet je po 30-ti minuto-
vých intervalech. Během této doby může lyžař pro-
cházet turniketovým zařízením neomezeně.
Užijte si večerní lyžování na sedačkové lanovce 
s osvětlenou sjezdovkou a snowparkem. Celková 
délka trati je 3100 metrů s kapacitou 2930 osob 

za hodinu. Parkování je zdarma na 5 parkovištích 
s kapacitou pro 500 aut.

Otevírací doba: 
denně 9 – 16 hod.

Hledáte ubytování pro svou dovolenou s rodinou 
a přáteli? Zvolte stylový Hotel Emeran*** se zá-
zemím Sport areálu Klíny v Krušných horách 
a mějte vše k dispozici! Hotel a celý areál si nejvíce 
užijí rodiny s dětmi, sportovci, milovníci výletů, 
cyklistiky a lyžování. Hotel se nachází přímo na 
sjezdovce.

580 – 862 m n.m.

• Mammut bar

• hotel, wellness, pivovar, lezecká stěna

• celkem 3,1 km sjezdových tratí

• jízda rolbou cca 1 hodinu

• půjčovna lyží a snowboardů

www.kliny.cz
www.emeran.cz

SPORT AREÁL KLÍNY
Užijte si zimní dovolenou v příjemném a moderním lyžařském 
středisku v srdci Krušných hor. Zveme vás do skiareálu na 
Klínech v Krušných horách. Přichystaných je pro vás 5 sjez-
dovek lehké až střední obtížnosti, snowpark a sáňkařská drá-
ha. Pohodlný návrat k horní stanici vám zajistí čtyřsedačko-
vá lanovka Doppelmayr a lyžařský vlek K1 - Poma.
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kolik dvoulůžkových pookojů 

nabízí hotel Emeran?

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.

Ceník hlavní sezona 25. 12. 2019 –14. 3. 2020

CELODENNÍ SKIPASS

Dospělí Děti 
6–15 let

Děti 
do 6 let

450 Kč 310 Kč zdarma

TIM NA HORÁCH –  Krušné hory
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Jakou barvu mají krycí bubliny 
na Klínovci?

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

z webu magazintim.cz, v sekci soutěž.

Návštěvníci se tak mohou těšit na nesrovnatelně po-
hodlnější a rychlejší jízdu na vrchol. V loňském roce 
rozšířili o dvojnásobek přilehlou modrou sjezdovku, 
která je bezesporu jednou z nejvytíženějších, a proto 
byla výměna lanové dráhy nevyhnutelným a logic-
kým krokem pro navýšení přepravní kapacity a zpří-
jemnění zážitků návštěvníků našeho areálu.
Nová lanová dráha má více než dvojnásobnou do-
pravní rychlost, a přitom delší nástupní a výstupní 
čas ve stanicích, celková jízda na lanovce se tak zkrá-
tí o polovinu a zároveň se zvýší pohodlí lyžařů během 
jízdy. Při plné rychlosti odbaví až o 800 osob za ho-

dinu 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 Ne-
klidu, která by měla být šesti sedačková. 

Více informací naleznete na webu:
www.neklidnaklinovci.cz

Díky dlouhodobému zaměření na nejmodernější 
zasněžovací systémy pravidelně otevírají jako jeden 
z prvních areálů. Zasněžování je prioritou již něko-
lik let, každý rok zde investují do dalších technologií 
a vylepšení. Letos investice směrovaly na posíle-
ní čerpacích stanic, nákup nových vrtulových děl 
a navýšení kapacity retenčních nádrží o cca 20 ti-
síc 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.

OTEVÍRACÍ DOBA:
denní lyžování: lanové dráhy a vleky 9–16:00 hodin

večerní: vlek F 16–21:00 hodin

V návaznosti na nemalé investice došlo u denních 
a vícedenních skipasů pro dospělé ke zdražení 
o 5–7 %, cena jednodenního dětského ticketu zůsta-
la stejná jako v loňské sezoně. Kompletní ceník je již 
k dispozici na webu www.klinovec.cz

www.klinovec.cz

SKIAREÁL KLÍNOVEC 
PLNÝ BUBLIN
Novinkou letošní zimní sezóny je výměna lanové dráhy 
Dámská. Místo původní tří sedačkové lanové dráhy s pevným 
uchycením vznikla zcela nová čtyřsedačková, s odpojitelným 
uchycením, vyhříváním kožených sedaček a pro Skiareál 
Klínovec typickou krycí bublinou. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
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Díky své nadmořské výšce, orientaci sjezdových 
tratí, jejich délce a modernímu systému technic-
kého zasněžování, je areál Říčky jedno z nejlepších 
středisek sjezdového lyžování v Orlických horách 
a jedno z předních středisek v České republice.
V blízkosti střediska je parkoviště s kapacitou 350 
osobních automobilů zcela zdarma. Provozní doba 
je každoročně zpravidla od prosince do začátku 
dubna od 8:00 do 16:00 hodin. Ve Ski centru Říč-
ky v Orlických horách naleznete zábavu pro rodiny 
s dětmi, pro páry i skupiny přátel. Moderní záze-
mí areálu je připravené pro školní lyžařské kur-
zy nebo pro firmy, které plánují pro zaměstnance 
teambuilding v krásném prostřední se sportovním 

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

ty na přilehlé terase nebo prosklený Ski bar a mno-
ho dalších stánků.  

Provozní doba: 
8:00 – 16:00 hodin

večerní lyžování pouze pro předem 
objednané skupiny
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SKI CENTRUM ŘÍČKY – 
AREÁL S TRADICÍ
Na jednom místě v Orlických horách naleznete zábavu pro 
rodiny s dětmi, pro páry i party přátel. Kompletní moderní 
zázemí je připravené pro školy a firmy. Ski centrum Říčky 
najdete na jihovýchodní straně vrchu Zakletý, který je 
ideálním výchozím místem běžkařů na celý hlavní hřeben 
Orlických hor.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kolik je sjezdovek pro začátečníky 

i profíky v areálu?

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.

Ski centrum Říčky

 +420 494 595 559
 info@skiricky.cz

www.skiricky.cz
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INFOBOX

•4,2 km sjezdových tratí 
•1 x čtyřsedačková lanovka, 2 x vleky
•1 x pohyblivý pás pro děti
•Bezdotykové chipkarty, možnost platby kartou
•Přepravní kapacita 3850 osob/hodinu
•740 – 992 m n.m.
•Parkování zdarma s kapacitou 350 aut
•Lyžařská a snowboardová škola

TIM NA HORÁCH – Orlické hory
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O lepší lyžařský zážitek se stará několik nových 
zasněžovacích děl, zábavná dětská dráha v areá-
lu Marta II., lyžařská škola se dvěma areály nebo 
denně upravovaný snowpark se sněhovými boule-
mi a funboxy. V lyžařské škole vás naučí třeba styl 
telemark. Budovu půjčovny lyží a servisu najdete 
přímo pod sjezdovkou Marta.

Největší horské středisko Deštné v Orlických ho-
rách se pečlivě připravilo na zimní sezónu. Na 
návštěvníky areálu čeká bezdotykový odbavovací 
systém a věrnostní karty. Díky nim lyžaři ušetří 
5–10% z ceny, budou rychleji odbaveni a ještě mo-
hou online sledovat své sportovní výkony.
Ski centrum Deštné nabízí bohatě zasněžené sjez-
dovky, rychlou čtyřsedačkovou lanovku v areálu 

Marta II, která vás dopraví pod vrchol Studený 
vrch. Lyžování uprostřed lesů s přejížděním mezi 
tratěmi si vychutnají i náročnější lyžaři. 
Vlastní hřeben Orlických hor je rájem běžkařů 
s okruhy Buková hora – Suchý vrch, celkem s více 
než 200 km strojově upravovaných tratí pro klasi-
ku i bruslení s výhledy daleko do kraje, kolem ma-
lebných bunkrů nebo ledové Kunštátské kaple.
Pro vyznavače freestyle je zde velmi kvalitní, denně 
profesionálně upravovaný Your Park s mnoha sko-
ky a překážkami. 
Přímo v areálu je velmi kvalitní škola lyžování 
a snowboardingu pyšnící se osvědčením APUL, 
vlastním areálem pro děti a začátečníky s vlastními 
provazovými vleky a pojízdným pásem. Součástí 
lyžařského areálu je také profesionálně vybavený 
servis s půjčovnou veškerého vybavení.

Ceny:
 jednodenní dospělí 540 Kč

 děti, senioři 390 Kč

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
V jaké nadmořské výšce leží nejvyšší 
vrchol Orlických hor Velká Deštná?

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.

Skiareál Deštné v Orlických horách

 +420 492 601 601
 info@skicentrumdestne.cz 

www.skicentrumdestne.cz
www.destne.info
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Orlické hory – TIM NA HORÁCH

DEŠTNÉ 
V ORLICKÝCH HORÁCH
V zimním středisku Deštné se zaměřili na vylepšení služeb 
zákazníkům a také na modernizaci technického zasněžování. 
Na jeden skipas vám areál nabídne celkem 6 sjezdových tratí 
všech různých obtížností. Na vrchol vás vyveze sedačková 
lanovka a 7 vleků.
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Skiareál Herlíkovice ve 
Vrchlabí je ideálním areálem 
pro kvalitní lyžařské vyžití 
sportovních i rekreačních lyža-
řů, pokročilých i začátečníků. 
Naleznete zde profesionálně 

připravené, technicky vysněžené a pečlivě upravené 
sjezdové tratě různých obtížností. Dopravní zařízení 
poskytují bezpečnou a komfortní přepravu lyžařů 
s dostatečnou kapacitou lanovek a vleků. Nedílnou 
součástí jsou dětské parky pro výuku nejmenších 
lyžařů a snowpark pro zábavu teenagerů.  

Skiareál Mariánky v Marián-
ských Lázních je městský lyžařský 
areál, který nabízí vyžití pro lyža-
ře a snowboardisty pouhých 400 
metrů od lázeňské kolonády. Na 
více než 1,5 km sjezdových tratí 

s obtížností od modré po černou si svou zimní zá-
bavu na sněhu vychutnají dospělí i děti. Kabinková 
lanová dráha zajistí nejen dopravu pro lyžaře, ale 
uleví celoročně i pěším návštěvníkům při cestě do 
parku Boheminium s modely staveb.

Skiareál Šachty ve Vysokém nad 
Jizerou je rodinný lyžařský areál. 
Děti a začátečníci si užijí lyžařskou 
výuku v samostatném dětském are-
álu Petruškovy vrchy pod dohledem 
zkušených lektorů. K dispozici mají 
dětský lyžařský pás, lanový vlek, ly-

žařský kolotoč i pohádkový slalom. Samostatně ly-
žující děti si najdou svoji zábavu v lokalitě Větrov 
a zkušení lyžaři si přijdou na své na hlavních sjez-
dovkách areálu Šachty. 

Skiareál Kamenec v Jablonci 
nad Jizerou je pohodový lyžařský 
areál, kde se návštěvník nemu-
sí stydět za své lyžařské začátky 
a mít strach z náročných sva-
hů. Zdejší sjezdovky s mírným 

a středním sklonem o délce přes 1 km a šířce až 
80 m nabízí méně zkušeným i pokročilým lyžařům 
kvalitní lyžařské vyžití a zábavu. Pokrok ve svém ly-
žařském umění mohou pravidelně všichni testovat 
na trati měřeného slalomu. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Jak se jmenuje hotel s restaurací 
ve skiareálu Herlíkovice? 

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.
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Novinkou zimní sezóny ve skiareálech Snowhill 
je čipová karta Snowpass pro online prodej zvý-
hodněných skipasů z pohodlí vašeho domova. 
K tomu slouží e-shop, který najdete na snowpass.
snowhill.cz. Poté můžete vyrazit z auta rovnou 
na svah vybraného skiareálu. Využijte slevové 
akce v průběhu zimy a čerpejte v dalších letech 
odměny za provedené nákupy. 

LYŽAŘSKÁ ČTVEŘICE 
SKIAREÁLŮ SNOWHILL

INFOBOX

•4 skiareály na jeden skipas

•22 km sjezdových tratí

•4 lanovky a 14 lyžařských vleků

•5 dětských lyžařských parků

•online prodej skipasů

•parking v areálech a wifi zdarma

www.snowhill.cz

01-1234 5678 9101 1121 314-0

Snowpass
snowpass.snowhill.cz
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Novinkou letošní sezóny je nový online prodej 
a s tím spojený věrnostní program. Celý skiareál 
přešel na nový odbavovací systém od společnos-
ti Axess, běžně používaný ve velkých střediscích 
nebo v zahraničí. Turnikety jsou monitorovány 
rozpoznávacím systémem a v případě zneužití 
nebo porušení přepravních pravidel bude skipas 
zablokován bez možnosti jeho obnovení. Návštěv-
nici již nebudou mít možnost předprodávat ski-

pasy druhé osobě. Na celosezónních skipasech je 
přímo fotografie konkrétního uživatele a na běž-
ných jednodenních skipasech je uvedeno jméno. 
Kamerový systém zaměří lyžaře při prvním prů-
chodu turnikety a dle výšky a dalších parametrů 
rozpozná, je-li majitelem skipasu. 
Výhodou tohoto nového systému je i objednání 
skipasu online s 10% slevou a vyzvednutí v Pic-
k-up boxu, který je umístěn uvnitř vstupního 

vestibulu. Odpadá tak povinnost kupovat skipas 
u pokladen, vč. jejich vrácení. Návštěvník si může 
skipas ponechat po celou sezónu a nemusí ho vra-
cet, pouze nabíjet přes online systém. 
V loňské sezóně využili možnost nákupu přes 
online kolem 8 % návštěvníků, v letošním sezóně 
bychom se rádi dostali alespoň na 20 % a odlehčili 
tak rannímu náporu u pokladen. S vícedenními 
a bodovými jízdenkami mohou lyžaři využít bez-
mála 40 km sjezdových tratí v rámci celého Ski-
regionu.
Na příští sezónu 2020/2021 plánuje Rokytnice 
nákup nového vleku pro areál Studenov a rozšíře-
ní lanovky Horní Domky. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jak se jmenuje nový park 

pro děti?

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.

Spartak Rokytnice a.s.

Rokytnice nad Jizerou
 infolinka +420 733 733 053
 info@skiroky.cz

www.skiroky.cz
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INFOBOX

•17 km sjezdových tratí

•2 čtyřsedačkové lanovky a 6 vleků

•Přepravní kapacita 14 715 osob/hodinu

•657 – 1 315 m n.m.

SKIAREÁL ROKYTNICE 
NAD JIZEROU 

Rokytnice nad Jizerou je pátým největším lyžařským 
střediskem v Čechách. Skiareál Horní Domky na svazích Lysé 
hory se pyšní sjezdovými tratěmi všech úrovní obtížnosti, 
které patří mezi nejdelší v Čechách.

Krkonoše – TIM NA HORÁCH



LEDEN–ÚNOR 2020

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kolik SKIMU dětských parků 

se zde nachází?

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.

Vysoká nadmořská výška a automatické zasně-
žovací systémy ručí za kvalitní sněhovou pokrýv-
ku po celou sezónu. Nově si v letošní sezóně zaly-
žujete na 6,1 km sjezdovek modré a červené obtíž-
nosti. Sjezdovky obsluhuje celkem devět vleků. Pro 
běžkaře jsou připraveny dvě běžecké tratě. 
Pro děti a začátečníky jsou v areálu k dispozici dět-
ské SKIMU parky s vyškolenou obsluhou. Celým 
areálem projíždí dvě linky skibusů, které jsou pro 
lyžaře ZDARMA.

Propojení areálů Pomezky a U Kostela
Jednou z novinek je propojení areálů Pomezky 
a U Kostela - Prodloužili jsme vlek Kolbenka a při-
pravili pro vás dvě spojky - Moravanskou a Vlčí, 
díky kterým se rychleji a snadněji přesunete mezi 

areály. Tím se areál zvětšil o 2,6 km sjezdovek. Ski-
busová linka bude zkrácena do zastávky Kolbenka. 
(Pokud bude v průběhu sezóny nedostatek sněhu, 
prodlouží ji až k Moravance, jak mnozí návštěvní-
ci znají) Je potřeba si užívat Krkonoše víc lyžařsky 
a více ekologicky.

Půjčovna – vše na místě
V areálu najdete dvě půjčovny. Jedna se nachází 
přímo naproti Infocentru v areálu U Kostela. Dru-
hou najdete na Pomezkách. V areálu najdete tři 
lyžařské školy, které nabízí služby jak výuku kla-
sických zimních sportů, tak i speciální programy 
speciálních zimních disciplín: POMESKI, MUSS 
a SKI 7 ACADEMY.

Nejvýše položené kluziště v ČR! 
Nově najdete kluziště v nadmořské výšce 1 060m, 
kousek od SKiMU Housu. I letos se můžete těšit na 
pravidelné veřejné bruslení a samozřejmě i pro ro-
mantiky ponecháme večerní bruslení. V Malé Úpě 
máte možnost zapůjčení bruslí, hokejky a rezerva-
ce celého kluziště. 
Denní bruslení: SO, PO a ČT 13:00 - 16:00  
Večerní bruslení: ÚT a PÁ 18:00 - 20:00 

SKiMU House je horská restaurace & Aprés-ski 
s přímým výhledem na sjezdovku Pomezky. Re-
staurace sází na kvalitní občerstvení a servis. Mů-
žete si vybrat z denně obměňované nabídky hoto-
vých jídel tradiční české kuchyně, polévek, ze stálé 
nabídky smažených pokrmů nebo domácí pizzy. 
Nabídku doplňují čerstvé voňavé domácí koláče.
Pod spodní stanicí vleku U Kostela vás čeká bar 
a občerstvení U Dědka a báby s posezením uvnitř 
i na terase.

Jak k nám?
Z Prahy se k nám dostanete po dálnici D11/E67 
směrem na Hradec Králové, nebo po silnici 10/ 
E65 směrem na Mladou Boleslav.
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SKiMU a.s.

Horní Malá Úpa 130542 27 Malá Úpa
 +420 499 111 024
 info@skimu.cz
GPS souřadnice: 50°44‘45.7“N; 15°49‘23.82“E

www.skimu.cz
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MALÁ ÚPA 
– VELKÁ ZÁBAVA

Ski areál Malá Úpa je zimní středisko ve východ-
ních Krkonoších, které je díky své poloze v 1 050 
m n.m. jedním z nejvýše položených středisek 
v České republice.

TIM NA HORÁCH – Krkonoše
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Krkonošská magistrála
Páteřní trasa Krkonošská magistrála, dlouhá 71 km, 
začíná v Žacléři na Rýchorském náměstí směrovkou 
k začátku upravované trasy, který je nad zámkem, 
vede krásnými hřebenovými partiemi Krkonoš 
a končí v Harrachově u kempu. 
        
Kde je upraveno?
Informace o aktuálním stavu běžeckých a turistic-
kých lyžařských stop v reálném čase jsou získávány 
z GPS zařízení instalovaných v rolbách, které tratě 
pravidelně upravují. Výstupy jsou zobrazeny na 

www.bilestopy.cz, www.krkonose.eu/cs/bezky, 
www.holidayinfo.cz.

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

Kde sjezdovat a lyžovat na běžkách?
Zjistíte z mapky, která má vyznačenu Krkonošskou 
lyžařskou magistrálu, turistické i závodní lyžařské 

tratě a skialpinistické trasy na úze-
mí KRNAP. Uvedena je řada tipů, jak 
prožít volný čas na sněhu, a také výletů na 
běžkách do rozmanitých částí pohoří. Propagační 
materiál zdarma získáte v krkonošských informač-
ních centrech.

TIP na běžky:
Můžete se vydat z Benecka na Horní Mísečky 
a k rozhledně Žalý, okolo Hvězdy v Kořenově, oko-
lo Harrachova, Dvoraček a Rokytnice nad Jizerou, 
z Horní Malé Úpy do Svobody nad Úpou, ze Špindle-
rova Mlýna do Strážného, okolo Černé hory anebo 
na Jizersko-Jakuszyckou magistrálu. 

Sáňkování je vítanou kratochvílí
V Krkonoších se jezdí z menších, ale i pořádných 
kopců na udržovaných cestách. Např. ve Špindlero-
vě Mlýně od Erlebachovy boudy nebo z Medvědína 
směrem na Horní Mísečky. Černohorskou Zvonko-
vou sáňkařskou cestou z Černé hory do Janských 
Lázní. V Peci pod Sněžkou z Růžové hory sjezdem 
přes Růžohorky, Portášky do Pece nebo Velké Úpy. 
Z Hnědého vrchu a přes Liščí louku a Lesní boudu 
do Pece pod Sněžkou. V Rokytnici nad Jizerou je 
rodinné sáňkování v areálu Modrá Hvězda, na Be-
necku lze sáňkovat na loukách. Doporučujeme také 
např. cestu od rozhledny Žalý na Zlatou vyhlídku.

Přiďte pobejt do Krkonoš!

www.krkonose.eu

Na své si ve městě přijde každý, rodina, mladý pár, 
studenti nebo senioři. Pokud se budete chtít vydat 
za kulturou, můžete navštívit muzeum skla, lyží, 
hornické nebo lesnické muzeum. A nesmíte zapo-
menout ani na známý Mumlavský vodopád, který 
v zimě mění svůj vzhled a má úplně jiné kouzlo.
Nejlákavějším cílem návštěvníků, kteří v zimě 
přijíždějí do Harrachova, je bezpochyby lyžování 
a snowboarding. Na vrchol Čertovy hory vedou 
dvě čtyřsedačkové lanovky. Podle obtížnosti teré-
nu si můžete vybrat ze čtyř různě dlouhých a ná-
ročných sjezdových tratí. Díky osvětlenému vleku 
se ve spodní části na jedné z nich provozuje i ve-
černí lyžování. Ceník skipasů nabízí širokou šká-
lu možností. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny 

rodinné jízdenky za zvýhodněnou cenu. Středisko 
patří každoročně mezi poslední, kde si můžete 
i v pozdních jarních termínech dobře zalyžovat. 
Kvalitně upravené jsou v Harrachově všechny bě-
žecké tratě. Běžecké terény v Harrachově upravuje 
město Harrachov. Na lyžaře turisty, ale i zdatnější 
sportovce tu včetně Krkonošské magistrály čeká 
až 104 km nejrůznějších tras.
Na cestu do Harrachova můžete využít kyvadlo-
vě skibus, který jezdí na trase Praha-Harrachov 
a Česká Lípa - Harrachov. 

Více na: 

 www.skiareál.com

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

HARRACHOVSKÉ NEJEN LYŽOVÁNÍ
V Harrachově prožijete během své dovolené spoustu 
krásných zážitků na lyžích i ve městě. Harrachov je město 
s širokou nabídkou aktivit v odpoledních i večerních 
hodinách. 
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Pokud zůstaneme u zimy, letošní novinkou je vý-
stavba prakticky nové sjezdové trati od horní sta-
nice lanovky U Slona směrem ke sjezdovce Kamila. 
Můžete si zvolit méně náročnou trasu od Slaměnky 
po modré v rámci areálu Sněžník a vyhnete se tak 
prudším úsekům sjezdovek „Áčko“ nebo „Béčko“.
Vyznavači delších kopců zase ocení ojedinělý ne-
přetržitý sjezd v délce 3 kilometrů při komfortním 
převýšení 560 metrů – sjíždějte ze Slamníku až ke 
Slonovi na jeden zátah.
Projedete také kolem unikátní panoramatické re-
staurace Skalka přímo pod Stezkou v oblacích. Její 
největší chloubou je jedinečná konstrukce s posuv-
nou prosklenou střechou, která se při slunečných 
dnech pro všechny milovníky zimní pohody otevře. 
Na Dolní Moravě můžete během dne přibrzdit a ob-
čerstvit se v dalších 6 restauracích či barech, a to 
přímo na sjezdovce.
Zábavu nejen pro děti nabízí při lyžování areál 
U Slona. Rodinná trať Fun trail je letos opět delší 
s novými klopenými zatáčkami a terénními vlnami. 
Rozšíření se dočkala také crossová trať pro pokro-
čilejší a mohou si ji vyzkoušet běžní lyžaři i snow-
boardisté. Závodní verze této trati bude dějištěm 
Světového poháru ve snowboardcrossu v únoru 
2021.

Nedávno otevřená Mamutí horská dráha, jedna 
z nejdelších bobových tratí na světě, se převlék-
la do zimního kabátu. Při jízdě dolů projedete 

25 bleskurychlých zatáček, dvojitou 360° otáčku 
dvanáct metrů nad zemí, osmičkovou smyčku, 
podzemní tunel a zhoupnete se na několika te-
rénních zlomech. Prostě adrenalinový prožitek se 
vším všudy.
Kromě toho jsou na Dolní Moravě připravené dal-
ší zimní zážitky, jako třeba První stopa, kterou si
vychutnají hlavně milovníci ranního manšest-
ru, jízda rolbou, skupinový výstup na skialpech 
nebo večerní sáňkování na osvětlené dráze v délce 
2,5km. Ve dvou půjčovnách najdete vše, co potře-
bujete ke zdolávání místních svahů. Vyzkoušet 
můžete nejnovější modely lyží, ale také skialpové 
sety. 
Dětské skipasy jsou dostupné pro děti až do 15 let, 
zvýhodněné ceny pro dospělé platí také při náku-
pu skipasů online.

Více informací najdete na: 

 www.dolnimorava.cz

Jak dlouhá je 
Mamutí horská dráha?

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.

DOLNÍ MORAVA – SKVĚLÉ 
LYŽOVÁNÍ A ZIMNÍ ZÁŽITKY
Horský resort Dolní Morava je ideálním místem pro vaši 
rodinnou dovolenou. V zimě hrají prim skvěle upravené 
a vzájemně propojené sjezdové tratě o délce 10,4 km s garancí 
sněhu, v letním období není radno minout dětské zážitkové 
parky s obřím mamutem, adrenalin park či prosluněnou 
Stezku v oblacích.

TIM NA HORÁCH – Králický Sněžník22

Užijte si jízdu na Mamutí horské dráze
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Jak se jmenuje maskot 
Skiareálu Lipno? 

Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 

v sekci soutěž.

V letošní sezoně došlo k rozšíření skiareálu o dvě 
nové sjezdovky a také o dvousedačkovou lanov-
ku. Současný trend rodinného lyžování je zamě-
řen na zábavu, proto je jedna z nových tratí zábav-
ný Snowcross. Zábavu na svahu zde reprezentují 
dvě skicrossové tratě s tunelem, měřený slalom 
a snowpark. Nový Snowcross tak bude již třetí tratí 
tohoto typu. Z celkových zhruba 13,5 km lipenských 
sjezdovek je nyní čtvrtina pojata právě s ohledem na 
zábavu. 

O nový Snowcross na Lipně se zajímá také Czech 
Snowboardcross team, skupina kolem olympijské 
vítězky ve snowboardcrossu Evy Samkové. Ti by 
zde chtěli vytvořit zázemí pro českou reprezentaci a 
trať využívat pro trénink závodníků. Lipno by se tak 
stalo jedním ze dvou míst v České republice, kde re-
prezentace trénuje. Czech Snowboarcross team při-
tom už několik sezon pořádá na Lipně zimní a letní 
kempy, na kterých děti trénují právě jízdu na prkně.
Nákup skipasů online

Další významnou novinku ve Skiareálu Lipno před-
stavuje změna v systému prodeje skipasů. Lyžaři si 
je v zimě nakoupí v samoobslužných pokladnách, 
jako nosič bude sloužit karta hosta Lipno.card. Na-
místo současných čtyř klasických, vzniklo dvanáct 
samoobslužných pokladen. Doba odbavení se dle 
provedené studie a zkušeností z alpských středisek 
zkrátí z pěti na tři minuty oproti klasickým poklad-
nám. Skipas si lyžaři nabijí na čipovou kartu Lipno.
card, která je propojena s jejich registrovaným on-
line účtem. Při další návštěvě si tak mohou skipas 
nakoupit přes internet z domova a na Lipně vyrazit 
rovnou k turniketům. 
Skipasy pro rodiny 
Nová forma odbavení přináší také několik změn v ta-
rifech. Těmi nejzajímavějšími jsou zvýhodněné jed-
nodenní rodinné skipasy. Ty zahrnují celkem čtyři 
typy od jednoho dospělého s jedním dítětem po dva 
dospělé a dvě děti. Tento skipas pak vychází levněji 
než sleva na dětský skipas při nákupu dospělého 
v předchozích sezonách. Druhým skipasem zamě-
řeným na rodinnou klientelu je takzvaný rodičovský 
přenositelný skipas. Jedná se o jednodenní skipas, 
který mohou využít dvě dospělé osoby. Cena tohoto 
skipasu je navíc nižší než dva dvouhodinové skipa-
sy, které v těchto případech rodiče využívali.
Kouzelná lyžařská škola
Pro nejmenší lyžaře jsou nachystány oblíbené ani-
mační programy s maskotem lišákem Foxem. Ten 
se v létě naučil kouzlit a své umění využije i v zimě. 
Lišáka Foxe potkají děti nejčastěji ve výukovém hři-
šti Fox park. 
Zimní akce chystá také Stezka korunami stromů, 
která je otevřena po celý rok. Na vrcholu čtyřicet me-
trů vysoké vyhlídkové věže je umístěn směrohled, 
který pozorovatelům digitálně popisuje místa a vr-
cholky v dohledu. Vidět je odtud také hladina jezera 
s bruslařskou ledovou magistrálou. Pro lyžaře, kte-
ří si zakoupí pěti a vícedenní skipas bude vstup na 
Stezku zvýhodněn o 25 %. 

www.lipno.info

SKIAREÁL LIPNO
UDÁVÁ TREND V ZÁBAVĚ. 
Zábava, zábava, zábava, to je aktuální trend, kterým se ubírá 
rodinné lyžování ve Skiareálu Lipno. Největší jihočeské 
lyžařské středisko klade důraz na zábavu při lyžování. V areálu 
vyrostla zbrusu nová snowcrossová trať, dvousedačková 
lanovka a sjezdovka „Lipenská“ pro rodiny s dětmi. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Šumava – TIM NA HORÁCH
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Každým zakoupením online skipasu na svou či-
povou kartu v systému SKIDATA, získáváte body, 
které si při dalším nákupu můžete odečíst ve formě 
slevy nebo si je nasbírat až do doby, kdy budete mít 
skipas úplně zdarma. Jedno euro = jeden bod. Hod-
nota jednoho bodu je 5 centů. Třeba při zakoupení 
jednodenního skipasu za 30 €, získáváte 30 bodů, 
které si můžete v příštím nákupu uplatnit jako sle-
vu ve výši 1,50 €. 
Přes internet můžete koupit úplně všechny typy 
skipasů. Držitelé karet ISIC, ITIC a EURO26 si mo-
hou koupit skipasy přímo přes internet, prostřed-
nictvím ověření s databází vydavatele těchto karet. 
Bližší informace ohledně online prodeje skipasů, 
jako i všeobecné obchodní podmínky najdete na 
https://skipas.parksnow.sk/
Lyžujte celou sezonu každý den. Zakoupením ce-
losezónního skipasu za 200 € lyžujete každý den 
v Donovalech od rána do večera a získáte současně 
zdarma PARK SNOW Card. Dostanete také dárek 
v podobě slevy na nákup v prodejnách Alpine Pro 
na Slovensku.
V nabídce je také přenosný 10-denní skipas, kdy se 
můžete střídat s celou rodinou od 8:30 do 16 hodin. 
Bližší informace o prodeji skipasů najdete na 
www.parksnow.sk
Velký úspěch zaznamenalo zavedení nepřetržitého 
provozu 4-sedačkové lanovky a vleku P2 na Záhra-
dišti v době od 8:30–21:00 hodin. Denní lyžování 
tak plynule přechází až do večerního. 

V Donovalech lyžují zdarma děti až do 8 let!
Téměř ve všech lyžařských střediscích na Sloven-
sku si lyžování užívají děti do 6 let s doprovodem 
dospělé osoby zdarma. V Donovalech ještě navíc ly-

žuji děti až do 8 let s rodiči zdarma, v případě, že si 
jejich rodiče zakoupí 3–7 denní skipas. 

Největší dětský FUN PARK ve střední Evropě
Dětský FUNPARK v Donovalech je jedním z největ-
ších parků v Evropě. Najdete ho v části Mistríky, 
v nejvhodnější lokalitě pro výuku lyžování, přímo 
mezi dvěma lyžařskými svahy Nová hoľa a Záhra-
dište. Ve FUN PARKU je k dispozici 9 posuvných 
koberců, pomocí kterých se dětí naučí lyžovat mno-
hem lépe, rychleji a beze strachu. Nechybí tu ani 
kolotoč s pohonem, který je velkým pomocníkem 
při výuce lyžování. Děti se učí lyžovat v lyžařské 
škole již od 3 let. Každý den probíhá ve 12 hodin 
jedinečná „Show na sněhu“ s množstvím zábavy 
a jízdou sněžným vláčkem. Oblíbení jsou maskoti 
Dodo, Lulu a Brumík.

Rezervaci a objednávky si zajistíte přímo na recep-
ci vašeho hotelu.

8-hodinový výběrový skipas 
(8-hodin za sezónu)
Lyžujte 8 hodin celkem s čerpáním po 1 hodině. 
Prvním průchodem přes turniket aktivujete skipas 
na 1 hodinu, v průběhu které můžete uskutečnit 
neomezený počet jízd. Pokud po uplynutí této ho-
diny neuskutečníte další přechod turniketem, zů-
stává vám na lístku 7 hodin, které můžete využít 
na denním nebo večerním lyžování v průběhu celé 
lyžařské sezóny. 

Fotopoint Nová hoľa
Fotka na památku z oblíbeného lyžařského areálu 
nesmí nikomu chybět. Jak na to? Vyjedete lanovkou 
na Novou holu, kde se nachází nové foto zařízení. 
Přiložíte čipovou kartu - skipas - a pořídíte si fotku 
s přáteli nebo rodinou s panoramou Nízkých Tater 
v pozadí. Za pár minut ji můžete najít v mobilní apli-
kaci Skiline nebo na webu www.skiline.cc a pohodl-
ně si ji poslat přes sociální sítě nebo e-mail. 

Moderní zdravotní centrum
K lyžování patří i úrazy, které řešili dodnes pracovní-
ci horské záchranné služby, kteří raněné předávali 
do lékařské péče záchranné služby. Díky moder-
nímu zdravotnímu centru přímo v přízemí domu 
Horec, je zdlouhavému postupu již konec. Zrekon-
struované prostory soukromé ambulance úrazové 

PARK SNOW DONOVALY
      MAJÍ CO NABÍDNOUT!  

V letošní lyžařské sezóně si můžete zakoupit 
skipas z pohodlí vašeho domova, ještě před 
odjezdem na hory. Výhod je hned několik, 
ušetříte čas ve frontách a taky peníze. 

24 TIM NA HORÁCH – SLOVENSKO
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chirurgie jsou vybavené rentgenem a lékařskou 
službou v zimní sezóně od 9:00 do 19:00 hodin.
 
Donovaly i pro běžkaře
V Donovalech si na svoje určitě přijdou i vyznavači 
běžeckého lyžování. K dispozici jsou 2 běžecké okru-
hy v okolí Polianky a Močiarov a trasa z Donoval až 
na Šachtičku. Celková délka pravidelně upravova-
ných běžeckých tras je 18,4 km. 

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

Podrobné informace najdete na www.riderspark.sk
Co je PARK SNOW Card?
Produkt Park Snow Card funguje v Donovalech již 
několik let. Návštěvníci znají kartičku jako slevovou, 
kterou získají v hotelu při pobytu delším než 2 noci 
za cenu 2,90 €. 

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

Donovaly
• sleva na celodenní vstup do dětského funparku
• sleva v půjčovnách lyžařského & snowboardového 

vybavení, lyžařských a snowb. školách, aquapar-
cích

• další slevy a ostatní výhody na webu www.parks-
nowcard.sk

6-denní lyžování s PARK SNOW Card 
v hlavní sezóně pro dospělou osobu už 
od 20,50 €/den! 
PARK SNOW Card – vezměte 
dovolenou do vlastních rukou!

Další atrakce v PARK SNOW Donovaly
• bezplatná umělá ledová plocha
• Riders park - snowpark, 
• dětský PATTY SKI Funpark s animačním progra-

mem pro děti
• 18,4 km běžeckých tratí
•  snowparagliding, psí a koňské spřežení 

Kromě lyžování a běžkování se můžete věnovat 
snowboardingu, skialpinismu, vyzkoušet můžete 
i bobovou dráhu, snowtubing, jedinečnou dráhu 
na Boarder Cross nebo zimní paragliding. 

Běžecké lyžování 
Lyžování na Slovensku nereprezentuje jen sjezdové 
lyžování, ale i čím dál více populární běžecké lyžo-
vání. Udržované běžkařské trasy různé náročnosti 
a délky se nacházejí v některých lyžařských stře-
discích (např. Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, 
Skalka, Tále, Osrblie, Šachtičky, Donovaly, Jasná).

Skialpinismus
Čím dál více nových příznivců si na Slovensku zís-
kává skialpinismus, který je skloubením lyžařské 
turistiky, vysokohorského lyžování a horolezec-
tví. Rozvíjí se jeho členská základna, zakládají se 
kluby a zvyšuje se počet závodů. Rekreační forma 

skialpinismu je vlastně vysokohorskou túrou na 
lyžích a horské sedlové přechody. Při skiextrémní 
formě skialpinismu sjezdy dosahují více jak 5 km, 
přičemž zdolané svahy mají sklon až 45 stupňů. 
V rámci sportovní formy skialpinismu se orga-
nizují jedno nebo vícedenní závody, kterých se 
účastní hlavně jednotlivci.  Cílem závodníka je co 
nejrychleji přejít trasu s maximálním převýšením 
1 000 až 3 500 m a s délkou okolo 20 až 25 km. 
Při závodech je předepsaná povinná skialpinistic-
ká výstroj.
Vhodné podmínky nabízejí Vysoké Tatry (Malá 
a Velká Studená dolina, Skalnatá dolina), Západní 
Tatry (Žiarska dolina, Roháče), Nízké Tatry (oblast 
Chopku a Ďumbiera), Velká Fatra (Jasenská doli-
na) a Malá Fatra (Vrátna).   
Závody pro ty, kteří závodí zábavnou formou, sou-
časně poznávají nové regiony a ověřují si svoji zruč-
nost a kondici, je oblíbený Skialp Fun Day.

Vyznačené skialpinistické trasy ve Vysokých 
Tatrách:
1. PODBANSKÉ - TICHÁ DOLINA
2.PODBANSKÉ - KOPROVA DOLINA
3.  ŠTRBSKÉ PLESO - CHATA POD SOLISKOM
4.  ŠTRBSKÉ PLESO - MLYNICKÁ DOLINA
5.  POPRADSKÉ PLESO - RYSY
6.  TATRANSKÁ POLIANKA - SLIEZSKY DOM
7.  HREBIENOK - TÉRYHO CHATA
8.  HREBIENOK - ZBOJNÍCKA CHATA
9.  HREBIENOK - SLIEZSKY DOM
10. HREBIENOK- SKALNATÉ PLESO
11. SKALNATÉ PLESO - LOMNICKÉ SEDLO
12. BIELA VODA - ZELENÉ PLESO
13. ZELENÉ PLESO - KOPSKÉ SEDLO
14. JAVORINA - KOPSKÉ SEDLO
15. TATRANSKÁ KOTLINA - ZELENÉ PLESO

Více informací najdete na: 

www.slovakia.travel 
www.slovak-ski.sk

#Dobrý nápad Slovensko

PARK SNOW Donovaly

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

www.parksnow.sk

Infocentrum Donovaly

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

K
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T

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Na hranici kterých dvou národních 

parků se nacházejí Donovaly?
Odpověď posílejte mailem na adresu redakce: 

info@czech-tim.cz nebo z webu magazintim.cz 
v sekci soutěž.

 SLOVENSKO – TIM NA HORÁCH

LYŽOVÁNÍ, FREERIDE, BĚŽKOVÁNÍ 
NEBO SKIALPINISMUS NA SLOVENSKU
Zimní sporty jsou na Slovensku velmi populární a dobře 
vybavená střediska lákají nejen domácí, ale i zahraniční 
návštěvníky. V horských oblastech je připravených 36 
moderních lyžařských středisek, které na 350 km sjezdových 
tratích rozdílné náročnosti a 600 km běžeckých tratí 
zabezpečují pro každého skvělé podmínky na lyžování.  
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Nové běžkařské tratě, bruslení zdarma 
Z původních 29 kilometrů to bude letos 49 kilo-
metrů nových běžeckých tratí. Kromě lomnické-
ho Kolbiska budou upravované trasy spojující 
Tatranskou Lomnici se Starou Lesnou a Velkou 
Lomnicí, nebo na farské louce v Dolním Smokov-
ci. Návštěvníci se mohou těšit i na zimní úpravu 
sportovních hřišť, na bezplatné bruslení v Novém 
Smokovci, Tatranské Lomnici a Dolnom Smokovci 
a tento rok přibude ledová plocha i v centru Staré-
ho Smokovce.
Kilometry lyžařských tras mohou v této sezóně 
využívat lyžaři ve střediscích na Štrbském Plese 
i v Tatranské Lomnici s novou nabídkou flexi cen. 
Díky flexi si mohou návštěvníci naplánovat lyžo-
vání za nejlepší cenu. Aktuální cena skipasů se 
bude odvíjet nejen od obsazenosti střediska, ale 
i od počasí a jiných externích faktorů. Na ty se 
musí lyžaři připravit i u pokladen.   

Mapa zimních turistických tras
Sdružení cestovního ruchu připravilo mapu, kte-
rá zobrazuje celoročně otevřené chodníky, vhod-
né i pro zimní turistiku. Jsou zahrnuté v novém 
letá ku, který je k dispozici v informačních cent-
rech ana webových stránkach. 

Mnoho zimních akcí 
Jednou z nejvyhledávanějších atrakcí regiónu je 
Tatranský ledový dům na Hrebienku, který sochaři 
postavili ve stylu chrámu Notre Dame. Návštěvníci 
se mohou těšit na tradiční akce,  jako například Ta-

try Ice Masters, Sněžné psy, Mistrovství Slovenska 
v běhu na lyžích na Štrbském Plese, připravená je 
také Zimní běžecká série, nebo soutěž Štrbské běžky 
a mnoho dalších sportovních a kulturních akcí. 
V největším městě pod Tatrami je připravené ad-
ventní městečko Poprad. Na Náměstí sv. Egídia se 
koná Tradiční vánoční jarmark. 
V AquaCity Poprad chystají velké novinky v podo-
bě rekonstrukce venkovního areálu a nových to-
bogánů. V průběhu zimy si však návštěvníci v ter-
málních vodách aquaparku mohou nerušeně užít 
odpočinek, relax i zábavu či wellness za doprovodu 
pestrých animačních programů v každém počasí 
nebo po lyžování.  
Aby byla Vaše zimní dovolená bezstarostná a výhod-
ná, doporučujeme 
turistům zajistit si kartu  výhod TATRY CARD. Díky 
ní získáte neomezené ekologické cestování električ-
kou a zubačkou na tratích Tatranských elektrických 
železnic, horské pojištění, mnoho slev a vždy aktuál-
ní informace o novinkách ve Vysokých Tatrách.
Další informace najdete po celý rok na stránkách

 www.regiontatry.sk

KILOMETRY NOVINEK 
V TATRÁCH
Slogan Skús Skibus #budtrendy #ecofriendly – nese odkaz 
určený nejen pro návštěvníky ubytované přímo ve střediscích. 
Region Vysoké Tatry tak chce oslovit všechny návštěvníky 
Tater i z Podhoří, jednodení turisty a podporovat ekologické 
cestování, odlehčení dopravy a parkovišť v průběhu rušné 
zimní sezóny. 

26 TIM NA HORÁCH – SLOVENSKO

 foto: Marek Hajkovský



magazintim.cz

TIM V REGIONECH 27

HORNICKÉ MUZEUM

PŘÍBRAM

www.muzeum-pribram.cz

I N Z E R C E
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10.–11. leden
Zaječí, Vinařství U Kapličky
www.vinarstviukaplicky.cz
Tříkrálový košt mladých vín proběhne o víkendu 
od 18 hodin ve Vinařství U Kapličky v Zaječí. Při-
pravena budou mladá vína z kolekce Víno Dalibor, 
Fresh Wine i Selection. 
Od 19 hodin do půlnoci doprovodí ochutnávku 
cimbálová muzika. Vstupné je 490 Kč a zahrnuje 
skleničku a neomezenou konzumaci vín. Místa na 
sezení rezervujte na recepci. 

10. leden
Hrušky (okr. Břeclav)
www.hrusky.net
5. ročník vinařského plesu Hrušky proběhne v pá-
tek 10. ledna v multifunkční hale základní školy 
v Hruškách. Na plese zahraje dechová hudba Túfa-
ranka a připravený je také košt vín místních vinařů 
a bohatá tombola.

16.–19. leden
Brno
www.bvv.cz/regiontour
RegFoodFest, Festival krajových specialit, regio-
nálních potravin a vína probíhá v týdnu od 17. do 
20. ledna při veletrhu GO a Regiontour 2019 na 
Výstavišti v Brně. Jedná se o největší prezentaci 

cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střed-
ní Evropě. V rámci Regiontour budou představeny 
nové propagační a informační materiály vinařské 
turistiky z edice Krajem vína pro rok 2020. Festi-
val krajových specialit a regionálních potravin Re-
gFoodFest oproti tomu nabídne ochutnávku vín ze 
Salonu vín ČR.

18.–20. leden
Zaječí
www.vinarstviukaplicky.cz
Francouzské speciality s archivními víny proběh-
nou o víkendu 18. - 20. ledna ve Vinařství U Kap-
ličky v Zaječí. Tato akce nabídne nezapomenutelný 
gurmánský zážitek v podobě francouzských speci-
alit snoubených s tuzemskými archivními víny. Pro 
bližší informace sledujte stránky společnosti.

18. leden
Hustopeče
www.kralvin.cz/kralovske-kosty-hustopece
Královský košt proběhne v sobotu 18. ledna 
od 16 hodin ve Wine Wellness Hotelu Amande 
v Hustopečích. Připravena je velká pultová degu-
stace 300 nejlepších vín soutěže Král vín České 
republiky 2019. Bez nadsázky lze říci, že na Krá-
lovském koštu jsou k ochutnání aktuálně nejlepší 
vína České republiky. Hosté zde mohou bez omeze-

ní degustovat všechna vystavená vína dle vlastního 
výběru. V průběhu večera je připraven také zajíma-
vý doprovodný program. Vstupné je od 450 Kč na 
osobu.

18. leden
Nový Šaldorf-Sedlešovice
www.saldorfske-sklepy.cz
Zimní otevřené sklepy a kopání písku spojené 
s ochutnávkou vín v otevřených vinných sklepech 
Nového Šaldorfa mohou zájemci navštívit v sobotu 
18. ledna od 10 hodin. Místní vinaři pro své hosty 
připravili procházky sklepními uličkami s živou 
hudbou a ochutnávkami. Tradičně proběhne také 
celodenní recesistická dobrovolná soutěž družstev 
v kopání písku v chodbách vinného sklepa a pro-
gram završí večerní taneční zábava s živou hud-
bou, občerstvením a vínem šaldorfských vinařů, 
která proběhne v Obecním sále. 

1. únor 
www.modrehory.cz
Společenský ples Modrých hor s ochutnávkou vín 
proběhne v sobotu 1. února od 19.30 hodin v míst-
ní sokolovně v Kobylí. Připravena je ochutnávka 
modrohorských vín, občerstvení a bohatá tombola. 
Slavnostní večer doprovodí k tanci a poslechu Sa-
lonní orchestr Brno. 

28

KAM ZA VÍNEM
A ZÁBAVOU V ROCE 2020?
Začít můžeme hned v lednu, a pokračovat až do masopustu, 
vždyť zábavy obzvlášť v zimních měsících není nikdy dost. 
A vinaři vám připravili nejen košty a degustaci, ale i plesy 
a další pestrý doprovodný program. 

TIM V REGIONECH
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8. únor 
www.vinozcejkovic.cz/akce
Dvanáctý reprezentační ples vinařů a přátel vína 
proběhne v sobotu 8. února v kulturním domě 
v Čejkovicích. Návštěvníky čeká kulturně-spole-
čenský zážitek s bohatým plesovým programem. 
Příjemný večer s ochutnávkou mladých vín z míst-
ních vinic, vystoupením taneční skupiny Balance, 
fire-show v podání skupiny Novus Origo, bohatou 
tombolou a rozmanitým hudebním doprovodem 
k poslechu i k tanci začne uvítací skleničkou už 
v 19 hodin. Vstupné s místenkou je 400 Kč na oso-
bu a zahrnuje skleničku sektu na uvítanou.

13.–16. únor 
www.vinarstviukaplicky.cz
Valentýnské snoubení pokrmů s vínem proběhne 
o víkendu 13. až 16. února ve Vinařství u Kapličky 
v Zaječí. Po tři dny zde mohou hosté prožít nezapo-
menutelný romantický večer a vychutnávat vybra-
né speciality nádherně se snoubící s místními víny. 
Den otevřených dveří a prohlídka vinařství nejen 
pro zamilované bude probíhat, jak jinak, během va-
lentýnského víkendu ve vinařství Anno vino v Led-
nici. Pro hosty jsou připravená romantická a růžo-
vá vína, koktejly, valentýnské soutěže a veršování 
i vinařské speciality a regionální produkty. 

15. únor 
www.valtickepodzemi.cz
Jazzový večer ve Valtickém Podzemí proběhne v so-
botu 15. února v unikátním labyrintu historických 
vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Je-
dinečný večer spojený s tajemnou atmosférou vin-
ných sklepů, jazzovou hudbou k tanci i poslechu 
a samozřejmě sklenkou vína Lednicko-valtického 
areálu a specialitami Valtického Podzemí začíná 
v 18 hodin.

15. únor 
www.zahradkari.cz/zo/kudlovice
Tradiční Valentýnská výstava vín s ochutnávkou 
se uskuteční v sobotu 15. února od 13 hodin v kul-
turním domě v Kudlovicích. V 18 hodin doprovodí 
ochutnávky cimbálová muzika. Vína budou podá-
vána z chladících boxů a zajištěno je také bohaté 
vinařské občerstvení.

23. únor 
www.vystavavin.cz
60. ročník výstavy vín Velké Němčice se koná jako 
každým rokem v neděli „na ostatky“. Výstava za-
číná v 9.30 hodin v kulturním domě ve Velkých 
Němčicích. Bývají zde zastoupeny všechny běžně 
pěstované odrůdy i některé méně známé a také 
vína rosé či klaret. Již několik let zde mají svoji ka-

tegorii vína s vyšším obsahem zbytkového cukru 
společně jako tzv. sladká vína. Hosté se mohou kro-
mě lahodných vín těšit také na tombolu a zábavu 
u cimbálové muziky.

28. únor 
www.vinarskepotreby.cz
16. ročník Mistrovství ČR v řezu révy vinné, Me-
moriál Jana Hajdy, se koná v pátek 28. února od 
8 hodin ve Šlechtitelské stanici vinařská ve Velkých 
Pavlovicích. V soutěži v řezu révy vinné se o speciál-
ní trofej Zlaté nůžky utkají nejlepší tuzemští řezači. 
Jejich úkolem je řez provést s důrazem na co nej-
vyšší kvalitu a čistotu, čas je zde pouze pomocným 
kritériem. V průběhu celého dne je pro přítomné 
vinaře i diváky připravený bohatý doprovodný pro-
gram, jehož součástí budou letos kromě prezenta-
ce vinařských pomůcek a vybavení, také odborné 
přednášky. 

29. únor 
www.vinozmutenic.cz
Reprezentační ples vinařů z Mutěnic se koná v so-
botu 29. února v místním kulturním domě. Hosté 
se mohou těšit na příjemný kulturně společenský 
večer a bohatý plesový program plný hudby a tan-
ce. Samozřejmostí je chutné občerstvení a lahodná 
vína z místních vinic.
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Masopust označoval období od Tří králů až do 
Popeleční středy. Čas veselí a hodování vrcholil 
v poslední masopustní dny, těsně před čtyřice-

tidenním půstem před Velikonocemi. Proto bylo 
potřeba najíst se opravdu vydatně, aby tělo půst 
zvládlo, na svátečním stole nesměly chybět kobli-

hy, boží milosti, klobásky, slanina, pálenka a víno. 
Veselí končilo o půlnoci před Popeleční středou. 
Následující ráno se dojedly koblihy a další dobro-
ty, oběd už byl ale postní. 
Kam se letos na masopustní oslavy vydáte? Slaví 
se v Čechách i na Moravě, ale víte, že i jednotlivé 
městské čtvrti v Praze oslavují masopust? 
Jedním z prvních pražských masopustů je Kbel-
ský masopust. Pro návštěvníky je připraven bo-
hatý program, soutěže i tvořivá dílna. Kromě ce-
lodenní zábavy se můžete těšit na slané i sladké 
dobroty a k tomu něco na zahřátí. Vyvrcholením 
celodenní taškařice bude volba krále a králov-
ny Masopustu, soutěž o nejlepší buchtu, průvod 
maškar a nakonec pohřbívání kobyly.
I Roztocký masopust nabídne se spoustou vese-
lých masek. Maškary se v poledne setkávají na 
roztockém zámku, kde se spojí s Únětickými a Su-
chdolskými maskami tancem na pláni Holého vr-
chu. 
Masopustní pochoutky najdete na pěší zóně na 
Andělu. Masopustní posvícení nabídne na 30 
stánků, kde můžete ochutnat snad všechny ma-
sopustní speciality. Ochutnávat můžete od tep-
lých uzenin, jitrnic, pečeného selete, polévek až 
po plněné buchty, koláče, štrůdly, svařené víno, 
horký grog nebo medovinu.
Občanské sdružení Prokopovo se snaží obnovit 
Masopust v Hlubočepech. Průvod plný maškar 
a strašidel, hudby a bubnování se vydá z nádra-
ží na plácek před technickou památku Pražský 
Semmering. Po vydatném občerstvení se rej pře-
souvá ulicí Pod Útesy na náměstíčko před malo-
vaným domečkem. Průvod dále stoupá kolem žva-
hovské školy až do zlíchovské sokolovny. Na její 
zahradě a sále se pak hoduje, opéká, slaví, tančí, 
hraje, volí nejlepší masky. 

OSLAVTE LETOŠNÍ 
MASOPUST SE VŠÍM VŠUDY
Ať už mu říkáme masopust, fašank nebo karneval, je to vždy 
jeden z nejveselejších svátků roku. Jeho oslavy v České 
republice jsou o to zajímavější, že se v nich objevuje nejen 
folklór, ale i inspirace benátským karnevalem. Jedno je 
tomuto svátku společné – všichni se chtějí bavit a slavit, dnes 
stejně jako před několika staletími. 

TIM V REGIONECH30
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K těm největším oslavám patří Malostranský ma-
sopust, kdy se maškary vydávají Malou Stranou 
na Kampu, kde na příchozí čeká tradiční ma-
sopustní veselice. Přijďte si vychutnat zabijačku, 
slivovici, svařák a mnoho dalších dobrot. 

Bujaré oslavy budou probíhat na Žižkově. Oslavy 
Žižkovského masopustu začnou na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad. Bude se zpívat, tancovat, návštěvní-
ci se můžou těšit na zabijačkové dobroty. Pro děti 
je přichystaný doprovodný program – workshopy, 
divadélko a dílničky. Nejatraktivnějším bodem ce-
lého programu bývá tradiční Masopustní průvod. 

Také Karlínské náměstí ožije masopustním vese-
lím. Oblíbené maškarní průvody se však objeví 
také na Jižním Městě, Letné nebo v Malešicích, 
kde nebudou chybět vepřové hody. 

Program bude pokračovat na Kostelním náměstí, 
kde budou připraveny stánky se sladkými a sla-
nými dobrotami. K zakousnutí budou zabijačkové 
speciality, koláče, sýry a spoustu dalšího. Zúčast-
něte se třeba soutěže v pojídání chleba se sádlem 
nebo hlasujte pro nejlepší jitrnici. A na co se mo-
hou těšit děti? Tak třeba na živá zvířátka nebo ma-
lování na obličej.  
Vzpomínku si odnesete v podobě fotky z tematické-
ho fotokoutku. 

Přijďte, bude zábava!

TIM V REGIONECH 31

OSLAVTE S NÁMI 
ÚSTECKÝ MASOPUST
V sobotu 15. února 2020 proběhne veselý den plný legrace na 
Lidickém náměstí od 11.00 hodin, kde se všichni shromáždíme 
do masopustního průvodu. Čekání nám zpříjemní čaj pro děti 
zdarma a svařák pro dospěláky za symbolickou cenu. Průvod 
za hudebního doprovodu vyrazí v 11.15 hodin.

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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MASOPUSTNÍ RECEPTY  
Dostáváme se do doby. kdy oslavy masopustu 

se pomalu chýlí ke konci a právě toto obdo-
bí, které předchází 40dennímu půstu 

před Velikonocemi, je tradičním svát-
kem dobrého jídla. Vybíráme pro vás 
5 receptů, které byste si měli určitě 
vyzkoušet sami.

ZABIJAČKOVÝ GULÁŠ 
SE ŠKVARKOVÝMI 
PLACKAMI

Doba přípravy: 90 min.
Porce: 8

Suroviny 
• sádlo 1 lžíce, slanina 50 gramů 
• cibule 3 kusy (najemno nakrájená)
• vepřové maso 400 gramů (plecka nebo boku)
• paprika sladká, paprika pálivá
• majoránka, česnek 4 stroužky
• játra 400 gramů (vepřová)
• střídka chleba ze 2 krajíců )
• sůl, pepř

Příprava: 
Na sádle vyškvařte slaninu i cibuli. V tomto zákla-
du ze všech stran zprudka opečte maso nakrájené 
na kostky. Osolte ho, opepřete, přidejte papriku 
a majoránku a prolisovaný česnek. Podlijte výva-
rem a zakryté duste, až maso bude poloměkké  
Nyní přidejte játra, také pokrájená na kostky, guláš 
zahustěte rozdrobeným chlebem, podle potřeby 
ještě podlijte a dál duste, až bude maso i játra 
měkké. Dochuťte a podávejte s pečivem, knedlí-
kem či se škvarkovými plackami.

BRAMBOROVÁ 
LEPENICE S HOUBAMI

Bramborová lepenice je recept, který se v období 
zabijaček bezvadně hodí. Může sloužit i jako přílo-
ha, která se hodí k opečeným zabijačkovým spe-
cialitám, ale pochutnáte si na ní i samostatně.

Doba přípravy: 60 minut
Počet porcí: 4-6 

Suroviny: 
• brambory 750 g
• červená cibule, velká 1 ks
• kysané zelí 4 velké lžíce
• sůl 1 lžíce, špetka celého kmínu
• sádlo 1 lžíce
• lžička mleté sladké paprika 
• sušené houby 100 g
• jitrnice, jelita, pečený prejt, …

Příprava: 
Brambory oloupejte a dejte je vařit do osolené 
vody s kmínem. Mezitím na lžíci sádla zpěňte 
na měsíčky nasekanou červenou cibuli. Přidejte 
nakrájené kysané zelí a asi 5 lžic vody z vroucích 
brambor, zamíchejte, přiklopte a zelí duste asi 
3 minuty. Uvařené brambory slijte, ale trošku vody 
v nich nechte. Poduste na sádle houby. Brambo-
ry rozšťouchejte a nakonec do nich zamíchejte 
podušené zelí s cibulkou, houby a vše posypejte 
mletou paprikou.

Lepenice se skvěle hodí jako příloha k upečeným 
jitrnicím, jelítkům. 

KOBLIHY 

Nejlepší koblihy dělala moje tetička Marie a pořád ješ-
tě držím v paměti tu chuť koblih pečených na sádle, jak 
jsou krásně křupavé a voňavé.  

Doba přípravy: 90 minut
Počet porcí: 8 

Suroviny: 
• 175 g hladké mouky, 175 g polohrubé mouky
• 150 ml vlažného mléka
• 60 g rozpuštěného másla
•  30 g krupicového cukru, 10 g vanilkového cukru
• 2 vejce (pokojová teplota)
• 20 g droždí
• 1 lžíce tuzemáku
• špetka soli
•  tuk na smažení – tetička smažila na sádle, ale můžete 

použít i řepkový olej 
Na plnění a zdobení:
• 130 g meruňkového nebo rybízového džemu 
• 2 lžíce moučkového cukru

Příprava: 
Obě mouky prosijte do mísy, přidejte cukr, vanilkový 
cukr, špetku soli a promíchejte. Ve středu vytvořte 
důlek a nalijte část vlažného mléka. Přidejte kvasnice 
a promíchejte s částí mouky , dokud nevznikne řídké 
těstíčko. Zakryjte a nechte kvásek vzejít. Za 20  minut 
bude mít v sobě krásné bublinky! Do kvásku přidej-
te zbylé mléko, rozpuštěné máslo (ne horké), vejce 
a tuzemák. Hnětejte asi 20 minut. Těsto v míse zakryjte 
a nechte kynout asi 90 minut. Vykynuté těsto splácně-
te a rozdělte na porce s hmotností asi 50 g. 
Každý díl těsta pak vytvarujte do tvaru koule . Uložte 
na pomoučenou utěrku, zakryjte a nechte dokynout 
(30 až 45 minut podle okolní teploty).Mezitím, co kob-
lihy kynou, si už pomalu přichystejte nádobu a tuk na 
smažení. Počítejte s tím, že zahřátí tuku nějakou dobu 
trvá, tuk by měl mít teplotu okolo 175 °C. Koblížky 
smažte v několika várkách. Do oleje koblihu vkládejte 
opatrně stranou, která byla při kynutí nahoru, dolů do 
oleje. Otočte asi po dvou minutách. Otočte a dosmaž-
te i z druhé strany. Poté klidně ještě jednou dvakrát 
otočte, aby byly koblihy propečené  Hotové koblihy 
vyskládejte na plech nebo mřížku s papírovými ubrous-
ky. Nechte je vychladnout a zbavit části tuku. Vychladlé 
koblihy naplňte připraveným džemem. Koblihu stačí ve 
středu propíchnout tenkým nožíkem a pak plnit cuk-
rářským pytlíkem s úzkou špičkou Nakonec posypte 
moučkovým cukrem. 
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KRÁLÍK 
S VEPŘOVÝMI VÝPEČKY 
NA ČERNÉM PIVU

Doba přípravy: 140 minut
Počet porcí: 4–6  
 
Suroviny:
• 1 králík, nebo 4 zadní stehna
• 1 000 g vepřové plece
• 150 g škvařeného vepřového sádla
• 350 ml 10° černého piva, 250 ml vývaru
• 2 lžíce kmínu, 2 velké cibule
• 8 stroužků česneku
• 2 bobkové listy, 6 kuliček nového koření
• 8 kuliček pepře, sůl
 
Příprava: 
Cibule a česnek nakrájíme nadrobno a společně 
s kořením dáme do velkého pekáče. Plecko napor-
cujeme na větší kusy a všechno maso osolíme. 
Vložíme do pekáčku, posypeme kmínem a pokla-
deme kousky sádla. Podlijeme pivem, vývarem 
a přiklopené vložíme do trouby vyhřáté na 165°C 
na 70 minut.
Pak poklici odstraníme, teplotu zvýšíme na 200°C 
a za občasného polévání výpekem dopékáme 
doměkka a na barvu. Podáváme s bramborovým 
knedlíkem a se zelím.

 

Doba přípravy: 90 minut
Počet porcí: 2–4 

Suroviny:
• 10 stroužků česneku
• 8 lžic plnotučné hořčice
• sůl a pepř
• 2 lžičky kmínu
• 1 lžička mleté sladké papriky
• 6 kuliček nového koření
• 3–4 bobkové listy
• 2 cibule
• větvička rozmarýnu nebo jalovce
• 500 ml černého piva
• jíška nebo chléb na zahuštění

Příprava: 
Nejdříve na koleni ostrým nožem nakrájíme kůži 
šikmo do mřížky. Do ní vetřeme utřený česnek, 
hořčici, sůl, pepř, kmín a papriku. Potom maso 
vložíme do pekáče a dáme do lednice alespoň na 
2 hodiny (ale i celý den) odležet. Koleno můžeme 
také vykostit a po okořenění srolovat a převázat 
provázkem.
Po odležení k masu přidáme nové koření a bobko-
vý list, posypeme nadrobno nakrájenou cibulí, při-
dáme větvičku rozmarýnu nebo jalovce a zalijeme 
pivem. Pekáč přikryjeme alobalem a pečeme při 
180–200 stupních asi 1,5 hodiny. Občas podlije-
me a přelijeme maso.
Odebereme alobal a ještě půl hodiny pečeme 
odkryté, aby se maso vypeklo do křupava. Upe-
čené koleno vyndáme z pekáče, šťávu slijeme 
a odstraníme z ní koření. Podle potřeby ji ještě 
trochu zredukujeme a zahustíme jíškou nebo chle-
bem, který rozmixujeme tyčovým mixérem. 
Podáváme s chlebem, křenem, hořčicí, okurkou, 
ale můžeme i s bramborovým knedlíkem a špená-
tem. A samozřejmě se hodí zapíjet pivem!

VEPŘOVÉ KOLENO  PEČENÉ NA ROZMARÝNU
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Magazín DOMA DNES / 210x285 mm

Ochutnejte 
 šampiony

Exkluzivní vína řady Sanctus Victoria jsou vyrobena 

z vybraných partií hroznů v přívlastkové kvalitě daného 

ročníku. Nabízí zákazníkům to nejlepší, co vzešlo 

z Templářských sklepů. Ochutnejte šampiony 

oceněné Nejdůvěryhodnější značkou 2019, 

Českou chuťovkou 2019 a TOP vinařským cílem.

www.templarske-sklepy.cz
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Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY 
WORLD je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen 
v České republice, ale i v regionu střední Evropy.  
V roce 2020 se na veletrhu HOLIDAY WORLD před-
staví národní turistické centrály tradičních evrop-
ských zemí i vzdálených destinací, například Ame-
riky, Asie a Afriky. Na turistické zážitky budou lákat 
regiony České republiky a aktuální nabídky zájezdů 
do celého světa nabídnou desítky cestovních kance-
láří a agentur.
                                                                    
Poznání regionů napříč Českem
V rámci souběžné akce s příznačným názvem RE-
GION WORLD, bude zaostřeno na regiony České 
republiky, a to především z pohledu pěší turistiky. 
Ta bude v únoru stěžejním tématem.  Partnerským 
krajem pro rok 2020 se stal Jihočeský kraj. Ve spo-
lupráci s Plzeňským krajem představí například 
Zlatou stezku, více než 600 km síť stezek na území 
obou krajů, ale i nově certifikovanou stezku podél 
Lužnice, kterou připravila turistická oblast Toulava. 

Prima ZOOM WorldFilm 
V rámci doprovodného programu se bude opět ko-
nat velkolepý cestovatelský festival Prima ZOOM 
WorldFilm. Ten je každoročně úplně prvním velkým 

cestovatelským festivalem v Praze. A nejen proto je 
vždy přehlídkou největších expedic, které v uplynu-
lém roce proběhly a zároveň setkáním autorů, kteří 
vydali nové knihy či uvedli nové filmy.       

   
Zájezdy za milion i Expediční kamera
V rámci doprovodného programu se bude opět ko-
nat také oblíbený filmový festival Expediční kamera 
a již pojedenácté budou moci zájemci soutěžit o Zá-
jezdy za milion. 

3 veletrhy za 1 vstupné
Závěrem je důležité zdůraznit, že zmíněné veletrhy, 
tedy HOLIDAY WORLD, REGION WORLD i další ve-
letrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, si mohou ná-
vštěvníci užít v rámci jedné jediné vstupenky, tedy 
za 3 veletrhy zaplatí pouze 1 vstupné. Vstupenky 
jsou již nyní v předprodeji.  

 Více informací o veletrhu a doprovodném programu 
najdete na:

 www.holidayworld.cz

CELÝ SVĚT JAKO NA DLANI 
I KŘÍŽEM KRÁŽEM PO NAŠÍ 
KRÁSNÉ VLASTI 
Nový, větší a modernější HOLIDAY WORLD se bude konat už 
podevětadvacáté, přesto ho čeká jedno významné poprvé. 
Premiérově se totiž 13. až 16. února 2020 představí 
v prostorách letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA. 
Návštěvníky zajisté mile potěší i souběžný, neméně atraktivní 
veletrh REGION WORLD, který nabídne v celé jejich
 kráse i klenoty krajů České republiky. 

| foto: archiv ABF, JCCR a Petr Horký
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Peola Vital 75 
– Day Cream

Pure Kaolin Pure Mineral Bath Peola Vital Bath

Peola Vital 75 
– Night Cream Peola Vital FB Peola Soap Peeling Peola Lotion

Pure Cellular Peola Vital Hair

Marienbad Cosmetics, lázeňská 

kosmetika společnosti Léčebné 

lázně Mariánské Lázně a.s., je vysta-

věna  na základě nejmodernějších poznatků současné 

dermatologie a zároveň využívá přírodních léčivých 

zdrojů, charakteristických pro Mariánské Lázně. V sou-

časné době obsahuje dvě luxusní řady odlišné charak-

terem receptur. Řada PEOLA zakládá svoje účinky na 

lázeňské rašelině užívané v mnoha variacích procedur 

doprovázející lázeňské pobyty. Řada PEOLA zahrnuje 

denní a noční krém PEOLA VITAL 75, oční krém PEOLA 

VITAL fb, tělové mléko PEOLA LOTION, sprchový gel 

PEOLA ENERGY, šampon na vlasy PEOLA VITAL HAIR, 

mýdla PEOLA SOAP a PEOLA SOAP PEELING, rašelino-

vou koupel PEOLA VITAL BATH, pečující krém na ruce 

PEOLA VITAL HANDS a opalovací emulzi PEOLA SUN. 

Řada PURE využívá vlastnosti mariánskolázeňské 

minerální vody a nabízí pleťovou masku PURE KAOLIN, 

micelární vodu PURE CELLULAR, pleťovou hydratační 

masku PURE HYDRATING MINERAL MASK, minerální 

koupel PURE MINERAL BATH, jemný sprchový šampon 

pro péči o citlivou pleť PURE BODY & HAIR, balzám po 

holení PURE AFTER SHAVE a balzám na rty PURE LIP 

BALM.

Produkty založené na bázi minerální vody a rašeli-

ny optimálně vyživují pokožku i její podkožní tkáň 

a zamezují tak dehydrataci a stárnutí pokožky a také 

zvyšují její odolnost vůči negativním vnějším vlivům. 

Nová technologie získávání rašelinového extraktu 

zajišťuje efektivní působení aktivních látek i luxusní 

požitek z péče o vlastní pleť. Moderní složení kré-

mů vychází z nejnovějších trendů vývoje kosmeti-

ky. Receptura zahrnuje vysoce ceněné složky jako je 

bambucké máslo, kokosový a ricinový olej nebo olej 

z granátového jablka. Zároveň nyní kosmetika obsa-

huje unikátní technologii CELL-PROTECT complex, 

založenou na podpoře ochrany buňky před vnějšími 

vlivy a účinky stárnutí.

Podrobnější informaci o jednotlivých kosmetických 

produktech a e-shop naleznete na: 

www.marienbadcosmetics.cz 
www.marienbad.cz

KOSMETIKA Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
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WELLNESS 
BUTTERFLY
Program obsahuje:
• 1x uvítací nápoj
• 2x ubytování s polopenzí

Léčebné procedury:
• 1x masáž horkými kameny – celková
•  1x sulfátová koupel – minerální koupel s pří-

rodním CO2

Bonus:
•  volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoo-

lem a saunou
•  volný vstup do Premier fitness centra v hotelu 

Centrální Lázně
• internet v hotelu zdarma
• karta výhod Marienbad Kur & Spa Card

Cena v Kč za osobu /2 noci    5 120 Kč

ENSANA – NOVÝ NÁZEV PRO LÉČEBNÉ
LÁZNĚ DANUBIUS HOTELS GROUP
Největší evropský provozovatel léčebných láz-
ní Danubius Hotels Group se proměnil ve spo-
lečnost Ensana. Nová značka spojuje 26 nej-
známějších a nejprestižnějších lázeňských 
hotelů, které se specializují na propojení 

místních přírodních léčivých zdrojů s moderním zdravot-
nickým přístupem.

NECHTE SE INSPIROVAT
NA VALENTÝNA 
A DARUJTE S LÁSKOU 
LUXUSNÍ POBYT
Dopřejte sobě i drahé po-
lovičce romantický pobyt v 
hotelu Butterfly v Marián-
ských Lázních. Odpočiňte 
si při masáži, zrelaxujte 
se v bazénu nebo v sauně a 
ochutnejte speciality naší 
kuchyně.

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
 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

www.lazneml.cz
www.ensanahotels.com
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Název Ensana vychází z latinských slov pro „zdra-
ví“ a „léčení“ a odráží tak primární cíle celé skupiny 
předních lázeňských hotelů v České republice, na 
Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Společnost 
se zaměřuje na spojení léčivé síly místních přírod-
ních zdrojů s odbornými lékařskými znalostmi, 
aby podpořila zdraví a životní pohodu všech svých 
hostů.
Mark Hennebry, předseda společnosti Ensana říká: 
„Spravujeme jedny z nejúčinnějších, léty prověře-
ných přírodních zdrojů v Evropě a využíváme je 
novými a stále více inovativními způsoby, abychom 
zlepšili zdraví našich hostů. Tato schopnost nás 
odlišuje od ostatních a činí z nás zcela jedinečnou 
vysoce zkušenou značku založenou na desetiletích 
znalostí – značku, které lidé mohou svěřit svou nej-
cennější komoditu - zdraví. “

V České republice najdeme hotely pod novou znač-
kou Ensana v Mariánských Lázních. Sedm tam-
ních hotelových skvostů v sobě skrývá nepřeberné 
množství služeb nabízených v nádherných histo-
rických, citlivě zrekonstruovaných interiérech. Do 
mnoha z nich je přiveden nebo se přímo nachází 
léčivý pramen. Okouzlující jsou nejen historické 
budovy hotelu Centrální Lázně, Pacifik a Svobo-
da, ale také hotely Vltava, Hvězda a moderní hotel 
Butterfly. Zvlášť lákavý je pětihvězdičkový hotel 
Nové Lázně, v němž se nacházejí nádherné Římské 
lázně z roku 1896 a jež navštívily velké osobnos-
ti kulturních a politických dějin, např. Fryderyk 
Chopin, Johann Wolfgang Goethe, anglický král 
Edward VII., pruský císař Wilhelm II či bulharský 
car Ferdinand I.

Přímo ve městě se ukrývá lyžařský Skiareál, kte-
rý nabízí kvalitní lyžařské terény několika stupňů 
obtížnosti. Délka sjezdových tratí v areálu je 1600 
metrů. K dopravě lyžařů slouží lanová dráha a dva 
moderní lyžařské vleky. Naproti tomu milovníci bílé 
stopy si přijdou v Mariánských Lázních opravdu na 
své. Udržované okruhy, na nichž lze „natočit“ i více 
než 30 km, nadchnou bezesporu všechny od za-
čátečníků až po silně pokročilé. Všechny lyžařské 
stopy vedou překrásnou krajinou náhorních plání 
Slavkovského lesa v nadmořských výškách 800 až 
900 m, většinou vzrostlým smrkovým lesem. K dis-
pozici je okruh červený (9,2 km), modrý (8,2 km) 
a žlutý (6,4 km).

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ V ZIMĚ
Mariánské Lázně nabízejí různé druhy lázeňských proce-
dur. Tou nejméně známou je léčba formou zimních sportů. 
Skvělé podmínky na okolních zalesněných pláních tady to-
tiž mají nejen běžkaři, ale i milovníci sjezdového lyžování.
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Lázně Velichovky a proč je navštívit
Lázně jsou rozložené v krásném zeleném parku, kde 
najdete ubytování jak v centrální části lázní, ale k dis-
pozici je i množství krásně opravených depandancí. 
Po celou dobu prohlídky jsme vnímali milé, uklidňu-
jící domácí prostředí, bylo na první pohled vidět, že 
se tady lázeňští hosté cítí jako doma. Lázně Velichov-
ky 1897 mají k dispozici jedinečný přírodní léčivý 
zdroj – a tím je unikátní slatina, aplikovaná přímo 
na tělo.
Slatinné lázně Velichovky se specializují na léčbu po-
hybového aparátu a k léčbě již více než 115 let využí-

vají zdejší slatinu, která má vysoký obsah uhličitanu 
vápenatého a železa a právě pro toto unikátní složení 
je vhodná ke koupelím a zábalům. Pokud máte potí-
že s pohybovým ústrojím, či jste po operaci kloubů, 
kloubní náhrady, léčíte si revmatologická onemocně-
ní, úrazy kostí a kloubů, pak jste ve Velichovkách ur-
čitě správně.  Kromě nemocí pohybového aparátu se 
léčí v lázních i nervová a gynekologická onemocnění. 
Ubytování lázně poskytují v jednolůžkových a dvou-
lůžkových prostorných pokojích v hlavní lázeňské 
budově, i v přilehlých prvorepublikových vilách, 
které se mi opravdu moc líbily. Pokoje mají vlastní 

koupelnu i WC, samozřejmostí je TV, připojení WIFI, 
na pokoji je lednice i telefon. Základem stravování 
je racionální dieta, lázeňský host si ale může zajistit 
i nadstandartní stravu. 
Když nás ochotní zaměstnanci lázní provázeli pro-
vozem, přemýšlela jsem o tom, že velkou předností 
těchto lázní je opravdu individuální přístup ke kaž-
dému z hostů. Pokud máte potřebu vyměnit nějaké 
procedury, přijet v jiný den, než je obvyklé, navštíví 
vás partner nebo rodina, zaměstnanci se vždy snaží 
vyřešit vaše požadavky. To je možné právě v lázních 
rodinného typu, větší lázně mají již standartní postu-
py zajeté a těžko je můžete měnit.  
Pokud byste chtěli pobyt darovat, v lázních vám při-
praví a zašlou dárkový poukaz buď již na konkrétní 
pobyt nebo na určitou hodnotu.
Vybírat můžete z celé řady lázeňských „balíčků“- Od-
počinkový sen, Pobyt pro seniory, Týdenní rekondi-
ce, Víkendová relaxace a celá řada dalších nabídek.    

ZAJISTĚTE SI POBYT V LÁZNÍCH 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
– BUDETE NADŠENÍ Z KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Do lázní Královéhradeckého kraje jsem se vypravila na poznávací novinářskou cestu, abych 
na vlastní oči, uši i další smysly poznala nejen lázeňská zařízení, ale i prostředí, ve kterém se 
nacházejí.
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Další informace k nabídkám najdete na stránkách 
www.velichovky.cz, nebo kontaktujte lázně telefo-
nicky na čísle: 491 889 111

Jánské Lázně vás přivítají průzračným
horským vzduchem
Jánské Lázně patří určitě k nejlepším lázeňským za-
řízením u nás, ale jsou zároveň špičkovým horským 
střediskem Krkonoš.  
Není to jen reklama, že vám krásný vzduch doslova 
od prvního okamžiku čistí celý organismus a máte 
pocit lehkosti. Tento pocit jsme ocenili nejen my při 
naší návštěvě, ale oceňují ho od jara do zimy turis-
té, sportovci i lázeňští hosté. Lázně jsou umístěny 
v nadmořské výšce přes 600 m, a poblíž najdete také 
největší lyžařský areál v České republice. Na jeden 
skipas můžete projet 44 km sjezdovek a 84 km bě-
žeckých tratí. 
Své jméno-Jánské Lázně získaly od zbrojnoše Jana 
z Chockova roku 1006, kdy byl jeho zásluhou obje-
ven léčivý teplý pramen. Velké zásluhy na rozvoji lá-
zeňství patří také Adolfu Swarzenbergovi, který dal 
kolem pramene vystavět první lázeňské budovy a ob-
jednal pojednání o zřídle. Velký věhlas získaly lázně 
v léčení dětské obrny, rozborem vody se totiž zjisti-
lo, že má stejné složení jako voda ve Warm Springs 
v USA, kde se léčil s obrnou i prezident Roosevelt.             
 Současné léčebné lázně nabízejí nejen tradiční lá-
zeňskou léčbu, ale soustřeďují se také na rehabilitač-
ní péči v Odborném léčebném rehabilitačním ústavu 
pro děti i dospělé pacienty. V dětské léčebně se zamě-
řují na děti do 18 let s nervovými a nervosvalovými 
nemocemi, včetně dětské mozkové obrny, po onko-
logické léčbě, po úrazech a ortopedických operacích, 
s poruchami látkové výměny a obezitou. Dospělí si 
jezdí léčit stavy po úrazech a operacích pohybového 
aparátu, roztroušenou sklerózu, nervové, nervosva-
lové a respirační onemocnění. 
Vybavení léčeben je moderní, našli jsme tu při pro-
hlídce stroje pro léčbu – např. robotickou ruku, která 
pomáhá při cévních a mozkových příhodách nepo-
hyblivé ruce znovu v mozku vytvořit cestu pro po-
hyb. A nejen to i perfektně vybavené tělocvičny, velké 
množství terapeutů, vodoléčebné procedury, zaříze-
ní pro ergoterapii a další bohaté vybavení.  

Centrum lázní tvoří 3 hlavní lázeňské domy, vzá-
jemně propojené spojovacími chodbami. Stravová-
ní je zajištěné v lázeňských budovách a centrální 
jídelně.  
Pokud se rádi saunujete, navštívit můžete v objek-
tu saunového světa novou finskou saunu umístě-
nou na terase Aquacentra. 
Pokud budete v Jánských Lázních, doporučujeme 
také navštívit Stezku v korunách stromů, která je 
nedaleko města a nabízí nejen příležitost ke krásné 
vycházce, ale také daleké výhledy do širokého okolí.   
Více informací o pobytech v Jánských Lázních 
najdete na www. janskelazne.com, call centru 
499 860 111, nebo na mailu sales@janskelazne.
com   

Lázně Bělohrad pro vaše zdraví
Lázně Bělohrad leží v krásné zelené kotlině, obklo-
pené lesy, kterou se vine říčka Javorka.  Navštívili 
jsme město i lázně za krásného slunečného dne, 
kdy se řeka i rybník Pardoubek leskly jako stříbrné 
korálky omotané kolem hrdla městečka.   
Dnešní město vzniklo z osady Nová ves, o které 
máme zmínku z roku 1354. O velký rozmach měs-
ta se zasloužila majitelka místního panství Anna 
z Asseburgu v roce 1885. Od roku 1905 je město 
nazváno Lázně Bělohrad.  Během 130 let své exi-
stence se lázně rozrostly do dnešní podoby a dnes 
jsou velmi významnou součástí města. Kromě vy-
nikající lázeňské péče se ve městě pořádá množství 
kulturních a sportovních akcí. Nejznámější je fol-
klórní festival s mezinárodní účastí, nedělní pro-
menádní koncerty v parku Bažantnice, ve městě 
je otevřena expozice místního rodáka a spisovatele 

K.V. Raise, v okolí města můžete projít množství  tu-
ristických tras. 
Nejdůležitějším léčebným zdrojem v lázních je sla-
tina, která se aplikuje ve formě obkladů, slatinných 
koupelí, zábalů. Na zábal se používá několikacen-
timetrová vrstva prohřáté slatiny. Slatinný zábal 
funguje jako skvělá terapie artróz, bolestí páteře, 
artritid, bolesti svalů. Slatina je cenný přírodní ma-
teriál, který se získává z ložiska poblíž lázní. Vytě-
žená slatina se rozdrtí, smíchá s vodou a zahřeje. 
Návštěvníci lázní vítají především příjemnou ko-
morní atmosféru, která umožňuje věnovat se péči o 
své tělo a zdraví. Největší část lázní se věnuje léčeb-
nému lázeňství, spojenému s léčením pohybového 
aparátu. Přicházejí sem klienti, kteří mají bolesti 
zad, artrózu kloubů, ti, kteří se zotavují z operace 
výměny kloubů, pacienti s Bechtěrevovou nemocí. 
Léčí se zde i nemoci gynekologické a neurologické. 
Součástí slatinných lázní je i léčebna pro děti a do-
rost, kde se doléčují dívky po operaci v malé pán-
vi, eliminují se pooperační komplikace, možnosti 
srůstů apod. V této léčebně se řeší také problémy 
pohybového aparátu.
Nádhernou odpočinkovou atmosféru vytváří pro 
klienty samoplátce Spa resort Tree of Life. Resort 
pečuje o hosty, kteří si potřebují odpočinout od ka-
ždodenního stresu, podpořit svou fyzickou kondi-
ci, upravit svou váhu. 
A pokud chcete na své postavě pracovat opravdu 
důkladně, pak je v resortu k dispozici Slim Labo-
ratory, která jako jediná v Evropě využívá efektivní 
kombinaci přístrojů VANQUIES ME, X-WAVE, LYM-
PHA PRESS, a STARVAC, které umožňují dlouhodo-
bé snížení hmotnosti. V Slim Laboratory dosáhnete 
skvělých výsledků kombinací pohybu, rehabilitace, 
nejmodernější technologie i zdravé stravy.   
Můžete si také dopřát celou řadu kosmetických 
ošetření, které vyčistí, rozjasní a omladí vaši pleť. 
Kosmetická ošetření využívají vysoce kvalitní kos-
metiku zn. Babor.
Hosté také rádi využívají Organic a Garden Spa, 
kam mají bezplatný přístup všichni hosté Tree of 
Life během svého pobytu. Saunování je skvělá mož-
nost posílit imunitu,  urychlit metabolismus, navo-
dit uvolnění a odpočinek organismu. V saunovém 
světě můžete navštívit severskou saunu, parní lá-
zeň, whirpool či Kneippovu lázeň. Příjemná hřejivá 
vůně vás bude provázet na každém kroku. 
Více informací o aktuální lázeňské nabídce, léčeb-
ných či wellness nabídkách na: 
www.belohrad.cz
www.lazneprodeti.cz
www.treeoflife.cz
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Prosím, řekněte nám, odkud pocházíte a jak dlou-
ho pracujete v informačním centru Hukvaldy a na 
jaké pozici?
Jmenuji se Jaroslava Mižíková, bydlím v místní 
části Hukvald a v informačním centru pracuji dru-
hým rokem. 

Vzpomenete si na nějakou kuriózní situaci, kte-
rou jste zažila v infocentru? 
Občas se stane, že někdo v oboře zabloudí. Jedna 
rodinka zavolala, že nevědí, kde se nacházejí. Vzali 
to z hradu Hukvaldy zkratkou (nutno dodat, že za-
kázanou) a potom nemohli najít cestu k východu 
z obory. Problém byl podle jejich popisu určit, kde 
vlastně jsou. Ale povedlo se, tedy pokud tam ne-
bloudí dodnes . Taky mají lidé různé netypické 
dotazy – jako třeba, jestli se může na koni do obory, 
anebo jak se píšou Hukvaldy v ruštině (v ruštině 
neznají písmenko H). 

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není běž-
ně známé z bedekrů, ale přesto stojí za návštěvu?
Určitě stojí za to si projít nově vybudovanou nauč-
nou stezku Leoš Janáček očima dětí. Nemusíte ji 
projít celou, ale z Vrchů (říká se jim také Fojtovy 
vrchy), je krásný výhled na Štramberk, Kopřivnici, 
hrad Hukvaldy…anebo pokud se vám nechce do 
kopce, tak se po rovině projdete kolem řeky Ondřej-
nice, kde jsou také krásná zákoutí. 

Prozraďte čtenářům, jaký je Váš oblíbený regio-
nální produkt, který osobně doporučujete?
Doporučuji zajít si do místní pekárny na vyhlášené 
lopaťáky a vdolky. Těm málokdo odolá  nebo na 
oběd do stylové restaurace U námořníka. Taky se tě-

ším, až znovu otevřou cukrárnu s kavárnou Ráj na 
zemi, kde sám název vypovídá o obsahu.

Jak by zněla pozvánka do Vašeho města, regionu, 
informačního centra?
Hukvaldy jsou rodnou vsí fenomenálního hudební-
ho skladatele Leoše Janáčka, narodil se v domě, kde 
teď sídlí informační centrum. Máme tu i jeho pa-
mětní síň, pořádáme různé zajímavé výstavy.  Určitě 
stojí za návštěvu také Památník Leoše Janáčka, kde 
nedávno otevřeli novou interaktivní výstavu. Při ces-
tě na zříceninu hradu Hukvaldy, nebo při procházce 
hukvaldskou oborou, můžete pohladit sochu lišky 
Bystroušky. Pokud jste sportovně zaměření, stojí za 
to zajít si na golf.         Děkujeme za rozhovor. –red–

Blíží se čas pomýšlet na dovolenou o letních prázd-
ninách nebo prodloužených víkendech v roce 
2020. Naše doporučení zní: užijte si dovolenou 
v České republice. Nespočetné množství památek, 
zajímavostí, atraktivit a kvalitní značené turistické 
cesty, spolu s neustále rostoucí kvalitou služeb, 
jsou u nás zárukou lákavé a pěkné dovolené. 

Těmi, kteří Vám pomohou se v předstihu zoriento-
vat ve vámi zvolené oblasti, jsou pracovníci infor-
mačních center, neboť velmi dobře znají svoji loka-
litu i úroveň poskytovaných služeb.  Pracovníci TIC 
vám poskytnou informace o vhodných výletech, 
ubytování, jízdních spojích, možnostech koupání, 
nebo provozních hodinách turistických atraktivit.
V infocentrech si můžete koupit mapu oblasti, 
pohlednice, místopisné publikace, regionální pro-

dukty či suvenýry. V rámci svých služeb infocentra 
nabízí kopírování, skenování a veřejný internet.
Pokud patříte k těm, kteří rádi putují po českých 
zemích, rozhodně uděláte dobře, když skutkem 
naplníte slogan: „Turistické informační centrum, 
první krok na vašich cestách“.

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

Novinky z informačních center aneb víte, 
že v infocentru …
· ve Frýdku-Místku mají čtyři tajemství?

Díky nim zažijí návštěv-
níci celodenní sérii ko-
mentovaných prohlídek 
a jedinečných zajímavostí. 
Do produktu je zapojena 
bazilika minor, nošovický 

pivovar, Marlenka a včelařský areál v Chlebovicích. 
Blíže na: www.visitfm.cz/tajemstvifm 

· v Liberci mají Mirčino mýdlo?
Najdete jej mezi regionálními 
produkty, má kreslený motiv 
liberecké radnice a pochází 
z rodinného podniku s ruční 
výrobou mýdel. 
Blíže na: https://mircinamydla.cz.

· v Novém Jičíně vychází nové turistické noviny?
Tyto noviny vychází čtvrtletně 
od června 2019 a najdete v nich 
pozvánky na akce, rozhovory 
s  podnikateli nebo novinky 
z cestovního ruchu.

· v Ústí nad Labem stojí knihobudka?
Mají ji zde zdarma a slouží 
k bezplatné výměně a půjčo-
vání knih.  Princip je jedno-
duchý: svoji knihu přinesete 
a zapůjčíte si ke čtení jinou. 

· ve Vrchlabí mají sladěné ob-
lečení pro zaměstnance?
Vybavili zde své zaměstnance 
a brigádníky tričkem s originál-
ním logem infocentra na přední 

straně a s obrázkem vrchlabského zámku na zádech.

ROZHOVOR

Rádi bychom vám představili pra-
covnici Beskydského turistické-
ho informačního centra, které 
se stalo v letošní anketě nejoblí-
benějším informačním centrem 
v Moravskoslezském kraji. 

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ 
CENTRA, ZDROJ KVALITNÍCH
OVĚŘENÝCH INFORMACÍ
Informace se dnes hledají zejména na internetu. Co Vám však 
internet neposkytne, je osobní zkušenost a znalost místního 
prostředí, služeb a turistické nabídky, kterou můžete přene-
seně získat díky doporučením obsluhy turistického informač-
ního centra (TIC). 
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Cestovní kancelář AGM TRAVEL nabízí již 20. se-
zónu 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 za-
jištěno 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 pří-
stavy, 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 mů-
žete vykoupat v úžasné Odysseově jeskyni, která 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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LEDEN–ÚNOR 2020

Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí. Recepční: 
„Račte si přát pokoj číslo 18 jako posledně?”

– „Samozřejmě.” – „Máme servírovat snídaně a večeře 
jako posledně?” – „Samozřejmě.” – „A budete si přát, 

aby vás také odvezli ... (tajenka).“ 

„Včera jsem jel po dálnici a vidím, jak se přede mnou žene psí spřežení – řídil ho
Eskymák. Předjel jsem ho, zastavil a jdu si s ním popovídat,” sděluje Honza

své zážitky. „A co on, líbí se mu u nás?” je zvědavý přítel. – „Moc. Zvláště,
jak v zimě upravujeme silnice, prý jsou ... (tajenka).“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTIČKY, 
ALOJZOV, ARNEŠTOVICE, ARNOLEC, BABICE, 

BABYLON, BAČICE, BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, 
BAŠKA, BAŠŤ, BAVORY, BAVORYNĚ, BDÍN, BEČOV, 

BECHLÍN, BĚLEČ, BĚLOV, BEŇOV, BÍLOV, BÍTOV, 
BOHY, BOCHOŘ, BOCHOV, BORAČ, BOREČ, BOROVÁ, 
BOŘISLAV, BOŠÍN, ČADCA, ČESKÝ KRUMLOV, DĚČÍN, 

DUNAJSKÁ STREDA, JIHLAVA, KOLÍN, KROMĚŘÍŽ, 
NITRA, POPRAD, TÁBOR, TACHOV, ZLÍN

Znění tajenky z minulého čísla: „že ho míchá s cukrovím“
Výherci: K. Křikavová z Židlochovic, J. Slavíková z Otrokovic, H. Macků ze Suchdolu

Znění osmisměrky z minulého čísla: „všichni by raději jedli“
Výherci: J. Šatný z Brodku, M. Jelenová z Uherského Hradiště, M. Thüringová z Prahy

„Včera jsem jel po dálnici a vidím, jak se přede mnou žene psí spřežení – řídil ho Esky-
mák. Předjel jsem ho, zastavil a jdu si s ním popovídat,” sděluje Honza své zážitky.
„A co on, líbí se mu u nás?” je zvědavý přítel. – „Moc. Zvláště, jak v zimě upravujeme 
silnice, prý jsou ... .”(tajenka)
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STRAHOVSKÁ 
KNIHOVNA

A OBRAZÁRNA
Ve Strahovském klášteře z 12. století 
nalezneme knihovnu s téměř 300 000 svazky, 
Filozofický a Teologický sál knihovny, 
spojovací sály , kabinet kuriozit, baziliku 
Nanebevzetí Panny, Marie a sály starého 
konventu.

Samostatnou část expozice tvoří Strahovská 
obrazárna. Obrazárna, jejíž základ byl dán 
již roku 1835, dnes obsahuje téměř jeden 
a půl tisíce uměleckých děl. Nejhodnotnější 
část je instalována v chodbách ambitu 
v  patře konventní budovy. Dvě stovky 
maleb prezentují část sbírky z doby od 
14. do poloviny 19. století. 

KONTAKT 
Galerie: +420 233 107 730
Otevřeno denně:
 9:30 - 11:30 hodin
12:30 - 17:00 hodin

KONTAKT 
Knihovna: +420 233 107 718
Otevřeno denně:
9:00 – 12:00 hodin
13:00 – 17:00 hodin

Nové ceny platné od ledna 2020:
Skupiny žáků českých základních škol v rámci výukového programu:
10 CZK za žáka - (obrazárna nebo knihovna)
20 CZK za žáka - (společná vstupenka)
Vstup do prostor konventní budovy je bazbariérový.

www.strahovskaknihovna.cz




Park Snow Donovaly


