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Vážení čtenáři, 
Letošní zima se zdá poněkud nešťastná, hlavně 
pro provozovatele lyžařských areálů, kteří se 
snažili do poslední chvíle uspokojit své návštěvní-
ky. Cestování do zahraničí je omezeno díky koro-
na viru, který se blíží jako černý kašel. Tato situa-
ce není moc přívětivá, na druhou stranu nahrává 
kvetoucímu domácímu cestovnímu ruchu a portá-
ly jako např. www.e-pobyty.cz, které mají pilno. 
V následujícím vydání se dočtete o geovýletech 
po českých národních geoparcích, zajímavé kul-
turní akce z měst České Inspirace a nesmí chybět 
tipy na výlet do přírody, třeba na Monínec nebo 
do Ústeckého kraje na vrch Mědník. 
V neděli 5. dubna se těšte na další pokračování 
pražských věží, které vás opět zavedou do míst 
známých i neznámých kolem Botiče, po Praze 4 
a Praze 10. Více na www.prazske-veze.cz. 
Užívejte si jarního počasí, přejeme všem krásné 
prožití Velikonoc a spoustu zážitků na cestách 
a s magazínem TIM. 
S Timem, cestováním žijem.
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Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

RisKaNtNÍ ReKlama BuRgeR KiNg
Fastfoodový řetězec Burger King zveřejnil reklamu, na které 
jeho burger působivě plesniví.

Není to tradiční způsob, jakým by se firma tohoto 
typu snažila propagovat své produkty. Pohled na 
plesnivý burger Whopper vyvolává vše, jen ne chuť 
se do něj zakousnout. Reklama velmi jednoduše 
zachycuje 34denní „život“ burgeru tohoto řetězce. 
Hraje přitom na velmi  populární absenci umělých 
konzervantů.
Burger King uvádí do prodeje svůj nejpopulárněj-
ší burger Whopper bez konzervantů zatím pouze 
v několika evropských zemích – Francie, Švédska 
a Španělska a v USA. Burger bez konzervantů 
by se měl ale servírovat po celém světě do konce 
roku 2020. Bez konzervantů budou kromě housky 
a masa také cibule, salát, rajče, okurky i majonéza. 

„Krása opravdového jídla je v tom, že se kazí,“ oko-
mentoval řetězec svůj reklamní klip, reakce na jsou 
ze strany zákazníků  jednoznačně pozitivní.

OSOBnOSTI, VÝROČí 
Rok Adolfa Loose 2020
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Geoparky představují veřejnosti krásu, vývojovou 
cestu i užitečnost neživé přírody. Za tím účelem 
oslovují veřejnost aktivitami jako například rýžo-
vání zlata, návštěvy štol a hornických skanzenů, 
geologické exkurze a expedice, tematické výstavy, 
geo-cyklojízdy, geo-kanoistiku, geo-gastronomické 
akce, dílny, land art festivaly, setkání s pamětníky, 
zakládání a zapojování geo-škol. Geopark se tedy 
promítá do osvěty provázané s geologickou minu-
lostí území, do turistických aktivit a propagace 
tradičních činností prostřednictvím reprezenta-
tivních geologických lokalit, geostezek, turistic-
kých cílů spojených s dědictvím Země a  do inter-
aktivních nástrojů interpretace. 
Geoparky vyprávějí 4,6 miliard let starý příběh 
planety Země a geologických procesů, které ji tva-
rovaly. Prezentují a interpretují historii naší plane-
ty i probíhající procesy, jakými jsou např. klima-
tická změna či pozvolné posuvy zemských desek. 
Zároveň informují místní obyvatele o výzvách 
probíhajících globálních změn a pomáhají jim se 
připravit na související vzrůst extremity meteo-
rologických jevů, jakými jsou například povod-
ně, sesuvy půdy, dlouhodobá sucha, zemětřesení 
nebo sopečná činnost.
Snahou národních geoparků je přilákat veřejnost 
na svá území a představit zajímavé geologické 
lokality a jak naši předkové využívali nerostné 
bohatství ve svých regionech. 
O získání certifikátu „národní geopark“ může usi-
lovat jakékoliv uskupení, které je právním sub-

jektem a je schopno i ochotno profesionálně pre-
zentovat významné geologické dědictví na svém 
území a zapojovat do jeho poznávání a propagace 
místní obyvatele. Jednotlivé národní geoparky 
si vyměňují zkušenosti, pořádají vzájemné náv-
štěvy, semináře a konference s geovědní témati-
kou. Ministerstvo životního prostředí podporuje 
a koordinuje vznik a rozvoj geoparků jako dobro-
volný nástroj ochrany přírody a krajiny, který je 
pozitivně přijímán českou i světovou veřejností, 
a pokud splňují požadavky na kvalitu interpreta-
ce i turistickou infrastrukturu, mohou být zařaze-
ny mezi národní geoparky. Certifikované národní 
geoparky vyhlašuje ministr životního prostředí na 
základě doporučení Rady národních geoparků.
Evropská síť geoparků koordinuje a propaguje 
činnost geoparků na našem kontinentě. Má uce-
lený koncept ochrany dědictví Země, je zde podpo-
rováno vzdělávání a udržitelné využívání území. 
V současné době má síť založená v r. 2000 cel-
kem 75 členů z 26 zemí Evropy. Zajišťuje výměnu 
informací a zkušeností mezi členskými geoparky, 
spolupráci při realizaci společných projektů a její 
propagaci.
Od roku 2004 funguje Globální síť geoparků 
sdružující v současnosti 147 geoparků ze 41 zemí 
světa. Jejím posláním je posilování vzájemné spo-
lupráce a výměny zkušeností včetně dobré praxe. 
Jediným globálním geoparkem UNESCO je v Čes-
ké republice geopark Český ráj.

Užitečné odkazy:
•  web národních geoparků: http://www.nar-

odnigeoparky.cz 
•  Ministerstvo životního prostředí:  https://www.

mzp.cz/cz/geoparky 
•  Agentura ochrany a přírody ČR: http://www.

ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-
a-krajiny/neziva-priroda/geoparky/ 

•  Týden národních geoparků: http://www.geo-
parky.eu/ 

•  Česká geologická služba: http://www.geology.
cz/extranet/popularizace 

•  Globální geoparky UNESCO: http://www.une-
sco.org/new/en/natural-sciences/environ-
ment/earth-sciences/unesco-global-geo-
parks/ 

•  Globální síť geoparků: http://globalgeoparks-
network.org/ 

•  Evropská síť geoparků: http://www.european-
geoparks.org/

nÁRODní GeOPARkY V ČR
V České republice je v současné době vyhlášeno osm národ-
ních geoparků, dva další kandidátské geoparky se na vyhlá-
šení připravují. Geoparky jsou území s cenným geologickým 
a geomorfologickým dědictvím a klíč k jeho poznávání nabíze-
jí svým obyvatelům i návštěvníkům v podobě dráždivého geo-
koktejlu zábavy, sportu, regionálních tradic a gastronomie, 
vědeckého poznání a mystiky. Každý si namíchá ingredience 
dle své osobnosti.

NáRODNÍ geOpaRKy�
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Jedná se o zkamenělé mořské dno staré téměř 
500 milionů let. Plocha několika stovek metrů 
čtverečných v sobě zachovala tak trochu jiné 
zkameněliny. Jedná se o tisíce tunelů, které patřily 
pravděpodobně červovitým organismům. 
Vydejte se tedy pod mořskou hladinu a pátrejte po 
prastarém životě. Lokalita je výborně přístupná 
autem, ale nejlepší bude využít kolo a spojit její 
návštěvu i s projížďkou po nedalekých rekreačních 
lesích Podhůra s architektonicky ojedinělou ro-
zhlednou Bára. Více o dalších unikátních loka-
litách Národního geoparku Železné hory se dozvíte 
na www.geoparkzh.cz nebo na našem facebooku.

GeOPARk ŽeLeZnÉ HORY
pROjDěte se pO ZKameNělém 
mOŘsKém DNě
Národní geopark Železné hory přichází každý rok s nově 
zpřístupněnými lokalitami. Novinkou pro letošní rok je 
lokalita Deblov. Pár metrů od vysílače nad malou vískou se 
nachází jeden z Evropských unikátů. 

•  V ČR existuje k dnešnímu dni celkem osm cer-
tifikovaných Národních geoparků. Jakou úlohu 
hraje MŽP ve spolupráci s Radou národních geo-
parků v růstu kvality činnosti národních geopar-
ků u nás? 

Role MŽP při rozvoji kvality geoparků je především 
certifikační, neboť ministr životního prostředí roz-
hoduje o tom, kterým územím certifikát „národní 
geopark“ na základě doporučení Rady národních 
geoparků udělit či neudělit, kterým národním geo-
parkům jej prodloužit, kterým nikoliv. Vyzdvihnout 
lze skutečnost, že v současné době Rada národních 
geoparků de facto supluje činnost prozatím neexis-
tující asociace národních geoparků. Vnímám však 
indicie toho, že ke vzniku takové asociace v dohled-
né době dojde. 
•  Jaké máte zkušenosti s národními geoparky 

a jak vnímáte jejich rozvoj? 
V rámci svých pracovních aktivit, ale i ve volném 
čase samozřejmě české geoparky velmi rád navště-
vuji a vždy mě osloví nasazení zpravidla velmi sub-
tilních týmů, které je spravují a posouvají vpřed. 
Jsem však do jisté míry znepokojen tím, že v českém 

prostředí jsou ve srovnání 
se zahraničím doposud 
značné rezervy v odpo-
vědnosti a iniciativě míst-
ních samospráv a dalších 

místních institucí. Principiální zásadou geoparků 
a tím, co je mj. odlišuje od státem zřizovaných chrá-
něných území, je ta skutečnost, že vznikají a fungují 
iniciativou místních subjektů, které vnímají cen-
nost dědictví Země na svém území a chtějí ji chránit, 
poznávat a prezentovat, aniž by je k tomu stát nutil. 
Na druhou stranu s potěšením sleduji, jak postupně 
narůstá počet starostů, zastupitelů, i představitelů 
krajů, které koncept geoparků velmi zaujal.
•  V letošním roce slaví Evropská sít geoparků 

20 let od svého vzniku. Jaký ohlas mají české 
geoparky v evropském měřítku podle Vás?

Měl jsem příležitost navštívit některé globální geo-
parky UNESCO v Evropě, např.  ve Francii, Slovin-
sku či Finsku a mohu konstatovat, že se naše české 
geoparky nemají, s výjimkou už zmíněné liknavosti 
územních samospráv a s tím souvisejících nedo-
statečných investic do interpretační infastruktury, 
za co stydět. Náš jediný globální geopark UNESCO 
Český ráj vyniká nejen svým unikátním rozmani-
tým geologickým dědictvím (právem bývá označo-
ván učebnicí geologie), ale i mimořádnou scénickou 
hodnotou. 
•  Značka „národní geopark“ je ve vlastnictví MŽP. 

Jak propaguje a podporuje ministerstvo tuto 
značku na veřejnosti a mezi lidmi? 

Naše ministerstvo propaguje pravidelně národní 
geoparky a jejich aktivity na veletrzích cestovního 
ruchu (Praha, Brno, Hradec Králové). Dále je prezen-
tuje na své webové stránce i na resortních webech 
(Česká geologická služba, Agentura ochrany přírody 
ČR, Správa jeskyní ČR), v různých časopisech i při 
své spolupráci s univerzitami, nevládními organiza-
cemi a dalšími institucemi.
•  Jak vnímáte popularizaci geologie a tzv. věd 

o Zemi obecně, které stále ještě nejsou veřejnos-
tí dostatečně pochopena, především kvůli vyso-
ké odbornosti a složitosti?

Ano, máte pravdu, je nepochybně náročnější oslo-
vit širokou veřejnost geovědní tématikou než živou 
přírodou. Geoparky proto pomocí názorného a leh-
ce pochopitelného výkladu geologických fenomenů 
dokáží veřejnost zasvětit do posledních geovědních 
poznatků mj. i formou geoturistické nabídky či geo-
gastronomie. 
•  Co byste popřál týmům a fanouškům národních 

geoparků do nadcházejících let?
Především bych jim popřál rostoucí zájem o neživou 
přírodu a geovědní tématiku v jejich geoparku, 
o aktivity jím provozované a geolokality jím prezen-
tované. Ať již ze strany návštěvníků či místních oby-
vatel, zvídavých seniorů či dětí a mládeže, odborné 
či široké veřejnosti. 
A přízeň Matky Země, která s námi, jak se zdá, začí-
ná ztrácet trpělivost.

Děkuji za rozhovor. –RED–

Rozhovor s náměstkem 
ministra životního prostředí 
pro řízení sekce ochrany 
přírody a krajiny panem 
Ing. Vladimírem Dolejským, 
Ph.Dr. na téma národní 
geoparky v ČR. 

ROZHOVOR



NáRODNÍ geOpaRKy�

BŘeZeN–DuBeN 2020

nÁRODní GeOPARk 
VYSOČInA

pOZNejte histORii KameNictVÍ
Zvlněnou krajinu pod Javořicí (837 m n.m. – nejvyšší hora 
Českomoravské vrchoviny) tvoří drobná mozaika lesů, ryb-
níků, polí, malebných vesnic, ale i četné kamenolomy, raše-
liniště, skalní útvary a volně ležící balvany. 

Symbolem geoparku Vysočina je Míchova skála, 
která se nalézá poblíž Velkého pařezitého rybníka, 
asi 2 km severozápadně od oce Řásná. Osamoce-
ný žulový skalní útvar stojí v lese na jižním svahu. 
Míchova skála je jedním z nejlépe zachovalých pro-
jevů tropického zvětrávání v třetihorách, následují-
cího obnažení a intenzivního mrazového zvětrává-
ní granitu.
Neměli byste vynechat zříceninu středověkého 
hradu Štamberk a kamenné moře, ležící pouhých 
1,5 km jižně od Míchovy skály. V okolí zříceniny 
středověkého hradu jsou vidět projevy mrazového 
zvětrávání žuly včetně kamenných moří a rozsáhlé-
ho balvanového proudu, jenž zasahuje až na okraj 
obce Lhotka. 

Při návštěvě našeho kraje si všímejte, kolik staveb 
je vyrobeno ze zdejší žuly, jako třeba mostky, plo-
ty, chodníky, patníky nebo celé domy. Nejznámější 
žulové dílo zdobí dokonce i nádvoří Pražského hra-
du – mrákotínský obelisk. Více o žule a tradici jejího 
zpracování se dozvíte v malebném Muzeu kamenic-
tví v Mrákotíně.
Na vašem výletu byste neměli minout novou zážit-
kovou geoexpozici, která se otevírá letos v červnu. 

Najdete ji u Roštejnské obory na žluté turistické tra-
se přímo pod hradem Roštejn.
Když se rozhlédnete po telčském náměstí, na prv-
ní pohled vidíte krásně zdobené barevné barokní 
a renesanční fasády měšťanských domů. Stavební 
slohy se zde mísí od románského až po barokní. 
Nechybí ani vliv klasicistního období z přelomu 
18.–19. století. Žula však byla v Telči jako stavební 
kámen využívána po staletí, a tak na náměstí nena-
jdete stavbu, jež by alespoň částečně nebyla z žuly. 
V jiných městech České republiky nebývá využití 
žuly zdaleka tak široké.

Vycházková trasa „Telč - Město a kámen“
Zajímavý projekt, který návštěvníkovi města Telče, 
zapsaném na Seznam UNESCO, nabízí netradiční 
pohled na architekturu města ve spojitosti se zpra-
cováním místního kamene – žuly neboli granitu 
– napříč stoletími a stavebními slohy. Na patnácti 
zastaveních vedoucích centrem města má návštěv-
ník možnost poznat geologii v praxi a zamyslet se 
nad technickými, architektonickými a historickými 
souvislostmi. Zvídavé otázky doplňují a zpestřují 
jednotlivá zastavení. 
K vycházkové trase „Telč - Město a kámen“ vznikl 
průvodce po jednotlivých zastaveních v centru měs-
ta ve třech jazykových verzích, čímž město získalo 
další zajímavou možnost procházky po městě. Roz-
šířila se také nabídka stávajících vycházkových tras: 
Telč - Město a historie, Telč - Město a voda, Telč - Sta-
ré Město, Lipky, S Bílou paní po Telči a okolí.

Užitečné odkazy:  

www.telc.eu
www.geoparkvysocina.cz

� NáRODNÍ geOpaRKy

Míchova skála (@jsphoto.cz) Podporuje Kraj Vysočina

Štamberk

Kamenné moře
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Naše čtenáře zajímá, odkud pocházíte a jak 
jste se dostal vlastně ke geologii? 
Pocházím z Prahy západ, z Radotína. Táta je kyta-
rista, máma překladatelka, tedy naprosto mimo 
obor, nicméně od dětství mne ve sbírání zkame-
nělin podporovali. Svou první zkamenělinu jsem 
nalezl při procházce se školkou pod Kosoří, pak 
jsem s očima navrch hlavy doma o všem vyprávěl 
a s tátou jsem mnohokrát chodil do starých lomů 
a nedalekému Lochkovu. Po mnoha letech mi naši 
prozradili, že si prý losovali, kdo se mnou půjde do 
lomů, neboť je čekalo mnoho hodin v přírodě a to 
chtělo pevné nervy. Táta mi v roce 1990 přivezl ze 
Spojených států kladivo Estwing, to byl snad nej-
lepší dárek k Vánocům vůbec! Opravdové paleon-
tologické kladivo…mimochodem, mám jej dodnes…   

V čem vidíte podstatu a krásu geologie? 
Geologie je vše kolem nás, kameny, cesty, po nichž 
chodíme, vápno a cement v domech, staré kostely, 
hrady…to vše pochází z naší Země, vše vznikalo 
miliony let a lidé dokázali porozumět nerostnému 
bohatství a ovládnout ho pro své účely. Hory, skály, 
údolí, to vše je neustále v pohybu, byť jde mnohdy 
jen o milimetry za rok, ale čas se v geologii měří na 
miliony let, ne na lidský život. Pochopení energie 
naší planety a její cyklus nám může v mnohém 
pomoci pochopit také přírodní zákonitosti a snad 
také lépe předvídat přírodní katastrofy. I my jsme 
de facto součástí geologie, lidská populace mění 
ráz krajiny, přesouvá obrovské množství materiálu, 
až tady ale za miliony let lidé nebudou, planeta si 
vše vezme zpět, miliony let utečou a naše civilizace 
zmizí a s ní veškeré její památky.  

Jak si mají čtenáři vyložit váš slogan: „Trilobita 
z lomu, do každého domu“.
Trilobit je bezpochyby nejznámějším pravěkým tvo-
rem, Foglarova kniha jeskyně obřích trilobitů nebo-
legendární Cesta do pravěku. Zkamenělé poklady 
nás lákají odmalička, v každém z nás je malý kluk 
toužící po krásné zkamenělině. Trilobit je tedy na-
prosto srozumitelným symbolem pravěku, prvohor. 
Na svých geologických vycházkách ale veřejnost se-
znamuji s celou škálou živočichů, kteří kdysi obývali 
prvohorní moře v okolí Prahy, Berouna či Skryjí.

Za svou kariéru geologa jste jistě nasbíral tuny 
zkamenělin. Jaký nález je pro vás nejzajímavěj-
ší nebo nejvzácnější? 
Sbírám od svých 5-6 let a je mi 41, ano, už jsem tedy 
pár tun kamení za život našel, ale sbírku věnoval do 
Muzea Českého krasu v Berouně, kde pracuji, do NM 
a České geologické služby v Praze. Lidé se rádi chlubí 
obřími trilobity, dokonale zachovalými zbytky vymře-
lého života, ale na exkurzích vždy poukazuji na fakt, 
že jakýkoliv, byť sebemenší úlomek, je památkou na 
stovky milionů let vyhynulého tvora a každý je vlast-
ně takovým malým zázrakem, že se nám dochoval 
dodnes. Mezi své nejvzácnější objevy snad mohu 
počítat pár nových druhů a především nekončící 

pátrání po všem, co nabízí skrytá, dosud neobjevená 
naleziště, tam totiž výrazně stoupá pravděpodobnost 
nových objevů, což se potvrdilo na mnoha místech 
v Českém i Moravském krasu, kde s přáteli Tomá-
šem Viktorýnem a Petrem Valachem podnikáme ces-
ty do pravěku - výlety s kladivy.

Jakou formou podáváte žákům učivo o geologii, 
aby je zaujalo? 
Učil jsem 7 let na gymnáziu J.S. Machara v Brandý-
se nad Labem jako historicky první učitel samostat-
ného předmětu geologie ….z cca 800 studentů, kteří 
mi prošli rukama bavila geologie oba…ano, opravdu, 
geologie, nebo jak je nazývána „šutrologie“ opravdu 
není příliš populárním oborem. Snažil jsem se – 
a o to se snažím i při svých pořadech v MŠ a ZŠ – po-
dat ji zábavnější, stravitelnější formou, nenutit stu-
denty biflovat se chemické vzorečky, ale vytáhnout je 
ven, třeba na školní dvůr a ukázat, z čeho je postave-
na samotná škola, předvést praktickou stránku obo-
ru, ne jen ošklivé šutry ze školních kabinetů. Prostě 
školu hrou a nemučit je, ale učit. Geologie může být 
opravdu zábavná a poutavá, o to se snažím…nakolik 
úspěšně? To už musí posoudit ostatní…   

Na co se mají zájemci těšit v rámci Vámi pořáda-
ných geologických vycházek? 
Pro veřejnost i školy pořádám desítky exkurzí ročně, 
poznáme geologickou minulost okolí Prahy, Skryjí, 
naučíme se rozeznávat základní horniny, tvary a typy 
zkamenělin, každému dávám malý lísteček s rekon-
strukcí daného živočicha, s přesným latinským ur-
čením, stářím a nalezištěm, jedině tak to má smysl, 
vědět, co máte a odkud. Snažím se v lidech probouzet 
lásku k přírodě a její ochraně, nikdo nesmí narušo-
vat skalní profil, tedy sekat do skály, musíme se cho-
vat ohleduplně a sbírat jen v sutích. Věřte ale, že si 
i tak odnese nějaký ten kamenný poklad snad každý. 
Probouzet v dětech touhu poznat, co mají za domem 
a dostat je ven od počítačů považuji za svůj hlavní 
cíl. Výhoda sbírání zkamenělin je, že vlastně nikdy 
netušíte, co vás čeká na příští výpravě….můžete stále 
nacházet nové a nové objevy!   

Kde můžeme narazit na zajímavé zkameněliny 
v Praze a okolí?
Praha a její okolí je opravdu nevyčerpatelnou poklad-
nicí zkamenělin, Barrandova skála, Velká Chuchle, 
Radotín, Lochkov, Kosoř, Prokopské, Dalejské údolí, 
Řeporyje, sám tam chodím přes 30 let….překrásná 
místa s malebnými lomy, klasická naleziště od dob 
Joachima Barranda. Je mi velkým potěšením pro-
vázet zájemce a seznamovat je s geologickou histo-
rií naší krásné země. Nově pořádám také netradiční 
exkurze bez kladiv, vydáme se třeba do pražského 
metra, nádražních hal, obchodních center, kde jim 
ukáži zkameněliny v obkladech, chodnících a mozai-
kové dlažbě. Stačí mít jen otevřené oči a na podobné 
objevy narazíme snad na každém kroku. Kdokoliv by 
měl zájem, najde termíny exkurzí na www.geologic-
kevychazky.cz, velmi rád také v MŠ, ZŠ či SŠ odpřed-
náším geologii, říkám si „hodinový učitel geologie“...   

Děkujeme za rozhovor. 
–RED–

ROZHOVOR

S MGR. ŠTĚPÁNEK RAKEM
Zeptali jsme se promované-
ho geologa, prvního učitele 
geologie na brandýském gym-
náziu, kurátora, pořadatele 
přednášek o geologii a geo-
logických vycházek pro ve-
řejnost pana Mgr. Štěpána 
Raka.

ROZHOVOR

 Trilobiti – Odontochile hausmanni

Foto: David Neff

Stočený hlavonožec
– Ophioceras simplex

Klepeto Acutiramus bohemicus

„Medúza“ koruna lilijice Scyphocrinites
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Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovar-
ského kraje, je garantem projektu Geopark Egeria. 
Sídlí v místním zámku uprostřed krásného parku 
s dendrologickou naučnou stezkou. Muzeum vloni 
dokončilo nákladnou renovaci historického sklepe-
ní. Tím vznikly ideální, dosud nikdy nevyužité pro-
story, které rozšíří stálou expozici muzea o famóz-
ní sokolovský poklad ze stříbrných a briliantových 
šperků, o část archeologickou a část geovědní, 
zahrnující regionální rarity z oboru geologie, mine-
ralogie, petrologie, paleontologie a hornictví. 
Nová expozice Geologické poklady Sokolovska 
názorně přiblíží všem věkovým skupinám náv-
štěvníků nesmírně poutavou a dramatickou geo-
logickou minulost a současnost regionu. Přispějí 
k tomu i besedy, přednášky, komentované prohlíd-
ky, exkurze a happeningy typu Muzejní noc.
Čtvrtohorní vulkán Komorní hůrka,  který se 
nachází blízko Františkových Lázní a je spravován 
Městským muzeem Františkových Lázní a je sou-
částí  geoparku Egeria. Lokalita byla v roce 1951  
prohlášena Národní přírodní památkou, která je 
dozorována regionálním pracovištěm AOPK ČR 
– Správou CHKO Slavkovský les.
Zpřístupnění štoly bylo v roce 2017 zahrnuto do 
Česko-Bavorského přeshraničního projektu „Brá-
na do nitra země“. Práce na zpřístupnění tohoto 
historického důlního díla jsou velmi náročné na 
kooperaci mnoha organizací a významnou úlohu 
zde hrají Geofyzikálního ústav AVČR, město Fran-
tiškovy lázně, Karlovarský kraj i Česká geologická 
služba, která provádí vulkanologické analýzy a geo-
logické datování.
Opětovné zpřístupnění Goethovy štoly je pocta 
současné společnosti tehdejším vědcům, ovšem 
již na úrovni vědy 21. století. Významným rysem 
realizovaného projektu je to, že vědecké poznat-

ky a metody práce slouží k popularizaci a oživení 
tohoto společensky a turisticky atraktivního evrop-
ského geologického objektu.
V dole Jeroným byla umístěna expozice 16 keramic-
kých permoníků, 1 soška sv. Barborky a dvě kera-
mická zvířátka.  Sošky výrazně oživují zpřístupně-
nou trasu v dole Jeroným především pak pro děti.  
Na výrobě sošek pracovali žáci keramického oboru 
ZUŠ Sokolov a odloučeného pracoviště na Březové 
pod vedením paní učitelky Pavly Křížkové. Expozici 
skřítků provází i zvukové stopy, které rovněž nahráli 
žáci a učitelé ZUŠ. Skřítkové mají svá jména a cha-
rakter, ke kterým se váže nějaký příběh. 
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl dne 
6. července 2019 zapsán na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Region podává výjimečné svě-

dectví o globálním vlivu českého a saského rudní-
ho hornictví na rozvoj důlních a úpravárenských 
technologií a vznik nových vědeckých poznatků. 
Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné 
hory významným technologickým a vědeckým cen-
trem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily 
do dalších těžebních regionů po celém světě a pod-
mínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést 
inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního 
zpracování rud, vytvoření prvních geologických 
map, vydání zásadních příruček a učebnic hornic-
tví a hutnictví. 

www.montanregion.cz
www.gepark.cz
www.muzeum-sokolov.cz
www.montanregion.cz

NáRODNÍ geOpaRKy�

geOpaRK eGeRIA 
Geopark Egeria v roce 2019 obhájil již po druhé členství v síti 
národních geoparků. Představme si některé novinky, které 
v loňském roce na jeho území proběhly. 

autoři a zdroje | RNDr. Petr Rojík, Lucie Mantel, Jiří Loskot

Sklepení sokolovského zámku
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Když jsem poprvé zažila vycházku s geologem, 
došlo mi, kolik zajímavých věcí kolem kterých jez-
dím, mi uniká. Bylo to jako ponořit se do dávné his-
torie Země a představit si ji před mnoha miliony let, 
kdy tu bylo moře či bažina a nebo tu zrovna nějaký 
vulkán chrlil lávu. Procesy, které mi byly dosud uta-
jeny, napověděly, jak se formovala krajina kolem 
nás, jak vznikaly jednotlivé krajinné prvky či kon-
krétní horniny, po kterých šlapeme. Geolog Josef 
Mucha, který vede kurz geologie a paleontologie 
při plzeňské hvězdárně, tak mně i více než dvacítce 
zájemců začal poodhalovat historii Země mnoho 
milionů let starou. Každý další výlet k zajímavos-
tem v našem okolí se tak pro nás stal výpravou za 
dobrodružstvím, které ukrývá příroda kolem nás. 
Kladívko mnohdy ani nebylo potřeba, i když pokud 
jsme chtěli spatřit miniaturní polodrahokamy 
ukryté ve ztuhlé čedičové lávě, museli jsme kromě 
kladívka přibalit také lupu.
Když nám náš region začal být malý, vyjeli jsme 
na Příbramsko, Karlovarsko či do severních Čech. 
Poznali naleziště slavných českých granátů, ale 
také kamenná slunce, bílé sluňáky či v lese ukryté 
mofety. Na poslední geovýlet jsme se vypravili na 
Broumovsko. Zatímco většina turistů se tam pro-
plétá mezi kamennými věžemi, my jsme se svěřili 
do péče manažerovi místního geoparku Broumov-
sko Stanislavu Staříkovi a stálo to za to! Třídenní 
program, který nám připravil, byl doslova nabitý 
geologickými zajímavostmi. Písečné vulkány v mís-
tech, kde byla objevena stopa dinosaura, permská 
stěna, která je nádhernou ukázkou říční sedimen-
tace, tektonické zrcadlo v lomu Rožmitál u Brou-

mova či zkamenělé kanálky drobných živočichů, 
které se jako mapa otiskly do kamene. Výlet na 
Broumovsko se dvěma geology měl takový úspěch, 
že už nyní plánujeme další. Po Geoparku Barran-
dien, který jsme již s naším průvodcem Josefem 
Muchou navštívili nesčíslněkrát, chceme poznat 
i další. Po tom Broumovském to bude nejspíš Geo-
park Železné hory, kde si geoprůvodců vychovali 
hned několik.
Chcete-li jít v našich stopách a objednat si průvod-
ce, hledejte na webu na:

Geopark Barrandien
http://www.barrandien.cz/

Národní geopark Broumovsko
https://geopark.broumovsko.cz/

Národní geopark Železné hory
https://www.geoparkzh.cz/cs/

BROUMOVSkÁ VÝPRAVA 
Za tajemstVÍm sKal 
aNeB DOBRODRužstVÍ 
s KlaDÍVKem text a foto|Radka ŽÁKOVÁ, 

průvodkyně & editorka portálu plzenskonakole.cz

NáRODNÍ geOpaRKy �

↑ Výklad geologa Stanislava Staříka u Ostaše ↓ Pískovcové sloupky nevytvořil kameník, ale příroda

Klepání kladívkem

Skupina plzeňských fanoušků geologie s geologem Josefem Muchou v čele
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Galerie ve věži přivítá jaro výstavou Hollarka 100, kte-
rá se koná od 4.  do 22. 3. ke stoletému výročí založení 
Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václa-
va Hollara. Od 26. 3. do 3. 4. uvidíte nejlepší fotogra-
fie studentů středních škol, žáků druhého stupně 
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií 8. ročníku celorepublikové soutěže Pho-
tocontest. Poté od 9. 4. do 10. 5. bude následovat 5. 
setkání. Již popáté zde totiž představí svá díla žáci 
ZUŠ Praha 7 Šimáčkova. 
15. 3. si užijete prodejní jarní Pražskou výstavu nožů 
Knives 2020. 21. března již pošesté na Novoměstské 
radnici ochutnáte výtečné delikatesy a vyzkoušíte si 
dosud nepoznané pokrmy z různých koutů světa na 
Festivalu delikátních chutí. Můžete se těšit na bez-
mála tři desítky nadšených kulinářů. Přijďte s námi 
procestovat svět, pas můžete pro tentokrát nechat 
doma! 28. - 29. 3. bude patřit radnice vašim rato-
lestem, proběhne zde doprovodný program rodin-
ného festivalu pro zvídavé děti a hravé rodiče Struny 

dětem (výtvarné dílničky a hravé zóny). 23. dubna 
bude zahájen čtyřdenní již 45. veletrh starožitností 
Antique - jaro 2020. Čeká vás široká nabídka sta-
rožitností vystavovatelů ze všech koutů ČR, kteří opět 
představí své hodnotné prodejní exponáty. A chcete-
li blíže poznat historii této národní kulturní památ-
ky, rezervujte si včas místo na jednu z hodinových 
komentovaných prohlídek s poutavým výkladem, 
během které nahlédnete i do prostor, které nejsou 
běžně veřejnosti přístupné (25. 3., 30. 4.).
Bohatý zážitek přinese jaro příznivcům hudby.  V his-
torickém Velkém sále se bude konat mnoho koncer-
tů.  Hudební inovace není nic snadného. Vyžaduje 
totiž nejen vrozený talent, ale též lásku k umění, 
nezaslepenou komerčním pozlátkem populární kul-
tury. K takovým inovátorům na poli moderní hudby 
patří Ralph Towner (Spojené státy), poslechnete si 
ho 3. března. 5. 3. si nenechte ujít koncert kytarových 
velikánů a mezinárodně uznávaného kontrabasisty 
Philip Catherine / Paulo Morello / Sven Faller (Bel-

gie, Německo). 12. března vystoupí na radnici Vilém 
Veverka, autor a protagonista projektu „Challenge for 
Music“ s violoncellistou Jiřím Bártou. Partnerem jim 
bude mladý cembalista Filip Hrubý a hostem smíše-
ný sbor Notre Dame. 17. března se koná závěrečný 
koncert Novofestu 2019, během kterého na vás čeká 
romantismus a jazz se saxofonem. 31. března se ve 
svém newyorském triu ŠMOLDAS - NUSSBAUM - 
ANDERSON (Česko / Spojené státy) představí náš 
přední jazzový kytarista Libor Šmoldas s rytmikou 
absolutní světové jazzové špičky (basa, bubny). 28. 
dubna budete unešeni tóny kytary a klavíru na kon-
certu CHICUELO - MEZQUIDA (Španělsko). Na cajon 
je doprovodí Paco de Mode.

www.nrpraha.cz

nOVOMĚSTSkOU RADnIcI
ROZZáŘÍ jaRNÍ pROgRam
Po zimním spánku se v první jarní den 20. 3. opět otevře pro 
milovníky výšek ochoz téměř 70 metrové vyhlídkové věže 
a stálá expozice o historii Nového Města pražského v bývalém 
bytě věžníka a radnice chystá pro své návštěvníky bohatý 
kulturní program.

I N Z E R C E



Každý den se probudíte na jiném místě, uděláte 
si výlet na kole, vykoupete se v průzračném moři, 
prohlídnete si přístav a večer se uložíte do prostor-
né kajuty s vlastním příslušenstvím a klimatizací. 
Budete tedy mít soukromí a klid. Co víc si přát. Kdo 
se rád opaluje, usadí se do lehátka na přední palu-

bě a užívá si sluneční paprsky. Kdo vyhledává radě-
ji stín, usadí se na zadní krytou palubu.  
Snídaně a večeře jsou podávány v lodním salónu. 
Na lodi je k dispozici zkušená posádka a česky 
hovořící průvodce a každý z nich se Vám bude 
snažit splnit jakékoliv přání.  

Nabízíme poslední volná místa v srpnu (7. 8–16. 8. 
2020) s krásnou trasou, jejímž „vrcholem“ je kou-
zelný ostrov Mljet. Část tohoto ostrova byla vyhláše-
na Národním parkem a věřte, stojí to za to. Je zde 
božský klid.  Na loď Vás dopraví autobus s vlekem 
na kola, tak, že si nemusíte lámat hlavu s dopra-
vou. Vyjíždíme z Prahy.
„Budeme se těšit na shledání na lodi!“

Více podrobností naleznete na 

www.agmtravel.cz

11

tip Na letNÍ DOVOleNOu

nA LODI A nA kOLe 
V cHORVATSkU
Přemýšlíte kam letos na dovolenou? A co takhle do Chorvatska, 
ale s lodí a s kolem. Kombinace plavby lodí a cyklovýletů po 
ostrovech Dalmácie zaručuje nezapomenutelné zážitky. 

tim V RegiONech

aquapalace.cz

Mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech  
Nezapomenutelné zážitky  •  Zábava  • Inspirace  •  Zahraniční hosté  

Týmové ceremoniály •  Nejlepší saunéři •  Mezinárodní porota
Saunové divadlo • Metličkové procedury • Mistr ručníku

INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL

26–29/3/202026–29/3/202026–29/3/2020
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Také v březnu je možné si na Monínci zalyžovat. 
Díky technologii Snowfactory vyrábí areál sníh, 
i když je venku nad nulou. Návštěvníci tak mohou 
využít jak hlavní sjezdovku, která je dlouhá 1,2 kil-
ometru, tak kratší svah nacházející se přímo pod 
Hotelem Monínec. Vedle toho samozřejmě fungují 
i lyžařské školy. 

Výuka lyžování
Na levé straně od lanové dráhy je velký skipark, 
který je vybavený jezdícím pásem a navazujícím 
vlekem Poma. Sjezdovka ski parku je vyhrazená 
pouze pro výuku lyžařské školy. Součástí vybavení 
školy jsou například interaktivní dětské slalomy, 
figurky či tunely. Výuka, zejména pro ty nejmenší, 
probíhá často formou her a soutěží. Kromě skupi-
nové výuky lze využít rovněž té individuální.
Další výuku a zapůjčení vybavení nabízí Hotel-
ová lyžařská škola. Jak již název napovídá, škola 
je pod Hotelem Monínec na místní hotelové sjez-
dovce. Tento ski park je vybavený začátečnickým 
snowparkem pro odstraňování pluhu či dvěma 
nekonečnými lany.

Monínecké jaro a léto  
Ani v dalším období se na Monínci rozhodně nu-
dit nebudete. Během velikonočních svátků bude 
areál k dispozici všem hostům, kteří zde budou 
chtít využít speciální nabídku v podobě tříchodové 
večeře, vířivky, sauny, bazénu a nedělního 
velikonočního programu. Na návštěvníky bude 

například čekat pletení pomlázek, výroba 
velikonočních dekorací či sušenek. 
Letní sezóna pak na Monínci odstartuje v pátek 
1. května celodenním programem pro celou rod-
inu. Těšit se přitom můžete nejen na zajímavá 
hudební vystoupení, ale také třeba na soutěže 
o ceny a řadu dalších aktivit. Program naváže 
na úspěšné oslavy čtvrtstoletí areálu, jež zde 
proběhly vloni. Jejich součástí byla například 
přehlídka horské techniky a vyhlídkové lety vrtul-
níkem. Připraven byl rovněž tubing, lanová dráha, 
bobování, škola kola a nabídka moníneckého Ak-
tivity parku. 
Postupně se pak na Monínci budou otevírat jed-
notlivé atrakce, jež jsou zde k dispozici. Například 
2,5kilometrová i 1,5 kilometrová biková trať 
a dále pak zhruba 100 metrů dlouhá kuličková 
dráha, vodní maxiskluzavka, tubing, trampolína, 
lukostřelba či discgolf, které jsou součástí míst-
ního Aktivity parku. Zapomenout nelze ani na 
lanový park a půjčovnu elektrokol. 
Zejména v letních měsících bude využíván 
sousední Pilský rybník, kde je pro návštěvníky 
připraven například aquazorbing, ježdění na 
paddle boardech či na voru. U rybníka je zdarma 
k dispozici opalovací louka a vyhlídkové molo 
nebo dětské hřiště. Zahrát si tu můžete i volejbal 
či nohejbal. Hlad a žízeň zaženete přímo v kiosku 
na koupališti.
Přímo pod Hotelem Monínec je pak nový bazén 
s dětským hřištěm, odkud je také nádherný výhled 
do okolí na celou oblast Českého Meránu.

MOnínec pŘecháZÍ 
Ze Zimy pOstupNě DO léta

Areál Monínec, který najdete na pomezí Středo 
a Jihočeského kraje, rozhodně s lyžařskou 
sezónou nekončí. Současně se ale již chystá 
na letní sezónu. Ta odstartuje 1. května.

tim V RegiONech12
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Sezóna tradičních mělnických trhů v historic-
kém centru města bude zahájena v sobotu 21. 3.,
den po  jarní rovnodennosti. Rukodělné vý robky, 
tradiční dobroty i velikonoční dekorace pak na-
bídne Velikonoční jarmark 4. 4. na náměstí Míru 
i v Regionálním muzeu Mělník.
Defi nitivní tečku za zimou udělá vynesení Mora-
ny na Smrtnou neděli 29. 3.
Dravou jarní energií budou nabité i tóny jazzo-
vých rytmů v rámci cyklu pořadů Nalaďte se na 
Jazz v Masarykově kulturním domě. Do 27. 3. 
mohou návštěvníci MKD obdivovat vítězné sním-
ky mezinárodní fotografi cké soutěže Jazz World 
Photo 2019. 4. 3. potěší posluchače Josef Vejvoda 
Jazztet, 17. 3. přiblíží život nestárnoucí legendy 
dokument Olgy Sommerové Jiří Suchý – Lehce 
s životem se prát, 1. 4. předvede moderní rhythm 
& blues Tomáš Homuta Trio a cyklus vyvrcholí 
20. 4. koncertem Jiřího Suchého & Jitky Molavco-
vé & Orchestru divadla Semafor. 

V galerii Ve Věži bude 24. 3. zahájena výstava kre-
seb Jaromíra Švejdíka, známého pod pseudony-
mem Jaromír 99,
 nazvaná Face to face. Ve stejný den proběhne v Ma-
sarykově kulturním domě koncert kapely Kafka 
Band. V tomto literárně-hudebním projektu se 
představí mimo jiné zpěvák a výtvarník Jaromír 99 
a spisovatel Jaroslav Rudiš. Oba umělce zná veřej-
nost rovněž díky spolupráci na trilogii Alois Nebel, 
která se dočkala i fi lmového zpracování.
Netrpělivě očekávaná první vinařská akce roku 
v centru města a zámeckých sklepích, Vinná noc,
letos připadá na sobotu 25. 4. Nabídne nejen 
mladá vína z poslední sklizně a poklady z archivů 
místních vinařů, ale také degustační stánek s vy-
branými víny, která se v roce 2020 objeví poprvé 
na trhu.

Rozhledna Vodárna patří k dominantám města, jed-
ná se o významnou technickou a architektonickou 
památku meziválečné architektury. Vodárenská věž 
byla postavena v roce 1928 dle projektu J. V. Hrás-
kého a architekta Františka Jandy, žáka Jana Ko-
těry. Čtyřicet pět metrů vysoká věž nabízí vyhlídku 
z nejvyššího patra na značnou část Polabí a při dob-
ré viditelnosti až do Krkonoš.  Unikátní je přístup do 
prostoru bývalé vodní nádrže. V nejvyšším podlaží je 
umístěno vyhlídkové panorama – popsány jsou cíle 
v okolí a mezi okny jsou umístěny obrazovky s video-
prezentací o dalších zajímavostech.
V Kolíně najdete také unikátní soubor židovských 
památek, dochovala se zde část židovského ghetta 
se synagogou a dva židovské hřbitovy.  Nově vznikla 
Stolperstein stezka, která připomíná památku za-
vražděných kolínských Židů. 
Bývalá židovská čtvrť náleží k nejcennějším památ-
kám svého druhu na území Čech. Průchodem bu-
dovy bývalé židovské školy (dnes je zde umístěno in-
formační centrum) objevíte jednu z nejstarších a nej-
cennějších synagog na území Čech. Židovské hřbito-
vy existují v Kolíně dva. Starý, kde se pochovávalo do 
roku 1887 a najdeme zde téměř 2700 náhrobků, je 
zde pochován i jediný syn pražského rabína Jehudy 

Löwa (Maharala) Beca-
lel, který v Kolíně zastá-
val funkci rabína a zalo-
žil zde ješivu (talmudis-
tickou školu). Na novém 
hřbitově se pohřbívá 
dodnes, roku 1950 zde 
byl odhalen památník 
obětem holocaustu.
Přijeďte se přesvědčit, že 
město Kolín za prohlíd-
ku opravdu stojí. 

MĚLNÍK PULSUJE JAREM,
JAZZEM A VÍNEM
Jarní počasí zve k procházkám a výletům i k připomenutí 
lidových tradic, jimiž vstupovali do světlejší části roku naši 
předkové. Město na soutoku Labe a Vltavy návštěvníky láká 
pestrou nabídkou kulturních i společenských akcí. 

Mělnické kulturní centrum, o.p.s. – mekuc

U Sadů 323, 276 01 Mělník
 +420 315 622 612
 info@mekuc.cz

www.mekuc.cz

Městské informační centrum Kolín

Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
 +420 321 712 021
 Mobil: +420 774 138 197

www.vodarnakolin.cz
www.jeruzalemnalabi.cz

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

| FOTO:  David Svoboda

 NALAĎTE SE 
NA JAZZ

12. 2.–27. 3.
Jazz World 
Photo 2019
Výstava fotografií | Vstup volný

Středa | 4. 3. | 19.30
Josef Vejvoda 
Jazztet
Koncert | Vstupné: 150 Kč

Úterý | 17. 3. | 19.00
Jiří Suchý 
– Lehce s životem 
se prát
Film mekuc | Vstupné: 60 Kč

Středa | 1. 4. | 19.30
Tomáš Homuta 
Trio
Koncert | Vstupné: 150 Kč

Pondělí | 20. 4. | 19.00
Jiří Suchý 
& Jitka 
Molavcová 
& Orchestr 
divadla Semafor
Koncert | Vstupné: 390 Kč

13TIM V REGIONECH

POZNEJTE MĚSTO KOLÍN
Méně než hodinu jízdy od Prahy nabízí město Kolín 
celou řadu cenných památek, které stojí za to 
navštívit. 
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Turistický region Jizerské hory nabízí 
návštěvníkům možnost vyšplhat na 16 rozhleden, 
3 radniční věže a spoustu skalních vyhlídek. Re-
gion Frýdlantsko zve turisty i milovníky cyklistiky 

k návštěvě rozhledny Heřmanice a na Resselově 
vrchu. Zatímco v Heřmanicích nalezneme ar-
chitektonicky moderně pojatou stavbu ve tvaru 
okurky, na Resselově vrchu dostaneme možnost 

vystoupat do výšky 21 metrů zděnou věží, která 
nahradila původní dřevostavbu. Z jejího vrchu je 
vidět na nedaleké Hejnice i na nejvyšší horu české 
části Jizerských hor, Smrk. Ani na Smrku nesmí 
chybět rozhledna. Ta byla vystavěna již v roce 
1892 a v původním stavu vydržela celých 50 let. 
K její obnově došlo v září 2003.
Skalní fanoušci všeumělce Járy Cimrmana 
by určitě neměli zapomenout navštívit obec 
Příchovice, kde v areálu U Čápa najdou nejen 
Cimrmanovu rozhlednu Maják, ale také muzeum 
zasvěcené tomuto géniovi. Pokud nám rozhled 
z této 24 metrů vysoké věže nestačí, můžeme se 
vydat kopcem vzhůru až na rozhlednu Štěpánka, 
která je považována za královnu Jizerských hor.
Pro příznivce horských kol doporučujeme okusit 
trasu dnes již tradičního ABB Cupu, která vede 
přes pět rozhleden – Černou Studnici, Tanvald-
ský Špičák, Královku, Slovanku a Bramberk. Na 
všechny se však dostaneme i pohodlně pěšky. 
Mezi další skvosty regionu patří kromě 
nepřeberného množství skalních vyhlídek i ro-
zhledny Rašovka, Proseč, Nisanka, Císařský ká-
men, nebo nedávno zrekonstruovaný klenot ze 
začátku 19. století, Liberecká výšina. 

ROZhleDNy a VyhlÍDKy
JIZeRSkÝcH HOR 
Na chvíli se zastavit, hluboce se nadechnout a užít si rozhled 
po krásách našeho kraje. Okusit volnost ptáků a vychutnat si 
pohled shora. Pro tento zážitek není třeba umět létat, stačí se 
vydat na nejbližší rozhlednu či vyhlídku a radovat se z ptačí 
perspektivy s pevnou půdou pod nohama. JIZeRSkÉ HORY – Turistický region Liberecko, 

Jablonecko, frýdlantsko a Tanvaldsko 

 visitjizerky
     visitjizerky

www.jizerky.cz
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Černá studnice Heřmanická rozhledna Královka

| foto: Matyáš Gál
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Akce vychází z úspěšné celoroční turistické hry 
„Za pověstmi Českého ráje“. V letošním putování 
zavítáte do Hruboskalského skalního města a na 
hrad Valdštejn. Děti i dospělí si vyzkouší své zna-
losti Českého ráje, setkají se s postavami z česko-
rajských pověstí a za úspěšné splnění všech úkolů 
obdrží malou odměnu. Start bude 150 m od želez-
niční stanice Turnov-město (směr Valdštejn) a cíl 
ve Sportovně rekreačním areálu Maškova zahrada 

v Turnově. Zde čeká na všechny bohatý kulturní 
program a zajímavé atrakce pro děti. V cíli proběh-
ne losování o hodnotné ceny partnerů.  Celý den 
vyvrcholí příjezdem krále Granáta s královnou 
a družinou a symbolickým předáním vlády nad 
pohádkovou krajinou. Celá akce je pro účastní-
ky zdarma. Bližší informace najdete na webových 
stránkách infocentra.
V příjemné jarní dny se vydejte na výlet do Hru-
boskalského skalního města, kde leží hrad Vald-
štejn – rodový hrad pánů z Valdštejna a zároveň 
jeden z nejstarších hradů Českého ráje. Za příz-
nivého počasí otevře hrad svou bránu návštěvní-
kům již během posledních dvou víkendů v měsíci 
březnu. V dubnu pak bude otevřen o víkendech 
a svátcích. I v letošním roce se Valdštejn stane dě-
jištěm mnoha zajímavých akcí. Těšit se můžete na 
dětmi oblíbené prohlídky s loupeživým rytířem 
či princeznou. Zveme vás také na úspěšné noční 
prohlídky, které budou letos věnovány rodu Vald-

štejnů. Návštěvníci nepřijdou ani o tradiční akce 
jakými jsou např. pouť, Hradozámecká noc s pře-
kvapením či Svatohubertská slavnost. Podrobný 
program a aktuální informace o otevírací době 
najdete na webových a facebookových stránkách 
hradu.

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
NA TURNOVSKU

Již po sedmnácté se letos můžete těšit na akci Český 
ráj dětem, která tradičně zahajuje turistickou 
sezónu v Českém ráji. Bude se konat v sobotu 
25. dubna 2020 a jak již název napovídá, je určena 
především rodinám s dětmi.

Regionální turistické informační centrum Turnov

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

www.infocentrum-turnov.cz

Hrad Valdštejn

Kadeřavec 18
511 22 Turnov
 +420 739 014 104
 +420 733 565 254
 info@hrad-valdstejn.cz

www.hrad-valdstejn.cz
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EVROPSKÉ
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PARDUBICE
EVROPSKÉ
MĚSTO KONÍ

www.euro-equus.eu

 Výstavy fotografií z dostihů

  Výstava ke 130. výročí Velké pardubické 

steeplechase

 Přednášky s koňskou tématikou

 Drezury koní

 Kočárové jízdy po městě

 Živá výstava Koně v akci

 Městské slavnosti ve znamení koní

  Festival plný Ameriky Friends fest ve jménu koní

  Zábavné odpoledne pro rodiny 

s dětmi Kladruby naruby ve slavném hřebčínu 

  Prohlídky stájí, kočárovny i zámku v národním 

hřebčínu Kladruby nad Labem v rámci několika 

oblíbených akcí (Den starokladrubského koně, 

V pololetí koně letí, Zimní království aj.)

  … a mnoho dalšího! 

DOSTIHY, KVALIFIKACE NA VELKOU PARDUBICKOU 
A EVROPSKÝ DEN KONÍ NA ZÁVODIŠTI
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Ochutnávky Českého středohoří
První jarní víkend, 21. března proběhne třetí ročník 
akce Jarní otevřené sklepy Českého středohoří. 
Bohatou ochutnávku vín nabídnou vinařství v Tře-
bívlicích, Chrámcích, Vičicích, Březně a Chlumča-
nech. 
Poslední březnový víkend otevře své brány a okenice 
zámek Ploskovice, kde v sobotu 28. března zahá-
jí letošní turistickou sezónu prohlídkou interiérů 
a zahradních grott. 

O den dříve, v pátek, zahájí turistickou sezónu měs-
to Litoměřice slavnostním odhalením otisku dlaně 
Mistra Karla Gotta v Muzeu křišťálového doteku.

Děčín má co nabídnout
O víkendu 28. března proběhne v Děčíně tradiční 
akce pro milovníky cyklistiky – Jarní odemykání 
Labské stezky, společně se zahájením turistické 
sezóny města. Těšit se můžete na akci plnou zába-
vy, sportu a dobrého jídla. Letos nebude chybět food 

PřIVíTeJTe JARO 
V ÚSTeckÉM kRAJI 
A JeHO DeSTInAcícH

tim V RegiONech1�

Zámek Libochovice

Zubrnice

Litoměřice
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Ploskovice

Velikonoce v Úštěku

festival, běžecký závod, dobrá muzika, výlet s Klu-
bem českých turistů i zábava pro vaše nejmenší. 
Tradiční cyklojízda startuje v 10 hodin od Cyklocen-
tra města Ústí nad Labem s cílem v Děčíně.
Teplejší duben nabízí v Českém středohoří řadu 
krásných velikonočních akcí. Na zámku Libocho-
vice proběhne Pašijový týden s výkladem o veli-
konočních zvycích a tradicích, v Ploskovicích od 
Velkého pátku do Velikonočního pondělí vyzdobí 
zámeckou instalaci podle velikonočních tradic. 
V sobotu 11. dubna od 11 hodin pak můžete hle-
dat vajíčka ukrytá v různých zákoutích zámeckého 
parku. 

Muzeum v přírodě Zubrnice připravilo na první 
dubnový víkend dobovou akci Velikonoce na vsi. 
Kulturní program obsahuje jarní a velikonoční 
lidové zvyky, vynášení Morany v doprovodu folklór-
ních souborů, zdobení kraslic, pletení pomlázek, 
pečení voňavých mazanců, pletení z proutí, stezka 
s úkoly pro děti, divadlo s pohádkou.
Úštěcké Velikonoce v sobotu 11. dubna v centru 
města nabídnou již tradiční velkolepý velikonoční 
jarmark s řadou vystoupení, divadel i obří slepici 
na chůdách se svým vejcem. Dětem se představí 
loutková scéna nebo výtvarné dílny.

Poznejte regionální produkty
Dolního Poohří
Již šestým rokem certifikuje Dolní Poohří značkou 
„Poohří regionální produkt®“ jedinečné služby, 
zážitky a výrobky z regionu podél řeky Ohře. Zájem-
ci o certifikáty, které spravuje Asociace regionál-
ních značek ve spolupráci s Destinační agenturou 
Dolní Poohří, se mohou hlásit do 22. března.
Katalog značky „Poohří regionální produkt®“ 
nyní obsahuje na čtyři desítky služeb, zážitků 
a výrobků. Úspěšní žadatelé mohou značku a lo-

go využívat na svých produktech a propagačních 
materiálech. S propagací jim pomáhá také Desti-
nační agentura Dolní Poohří. 
Druhý díl Magazínu regionálních značek Vychut-
nejte si Dolní Poohří, umožňuje návštěvníkům 
nahlédnout k výrobcům za originálními zážitky. 
Čtenáře čeká návštěva kozí farmy nebo vinařství, 
ochutnají med či domácí paštiky.

Krušné hory se mohou chlubit 
Hornickou krajinou Krupka
Nejvýznamnější je místní štola Starý Martin, kte-
rá je důkazem těžby cínových a wolframových 
rud ve druhé polovině 19. a ve 20. století. Domi-
nantou horního města Krupka je hrad Krupka ze 
14. století, vysoký umělecký a památkový význam 
mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie s přilehlou hornickou zvonicí, gotic-
ký kostel sv. Ducha, renesanční kostel sv. Anny 
a historické měšťanské domy. 
Doporučujeme navštívit vrch Mědník ve výšce 
910 metrů nedaleko Klášterce nad Ohří, kde se 
dříve těžila železná ruda. Část podzemí Mědníku 
je přístupné díky štolám Panny Marie Pomocné 
a Země zaslíbené. Pod jižní stranou vrchu se roz-
kládá bývalá hornická obec Měděnec. Na vrcholu 
byla postavena v roce 1674 kaple Neposkvrněné-
ho početí panny Marie. Z vrcholu Mědník je krás-
ný kruhový výhled na okolí. 

www.branadocech.cz

Vrch Mědník

Dožínky v Peruci
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Turistická sezóna v Dolním Poohří odstartuje 
4. dubna v Perštejně, vrcholnou akcí pro náv-
štěvníky pak bude tradiční Den Ohře. Letos se 
bude konat v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří 
25. července.  

Úplnou novinkou sezó-
ny 2020 bude Ohřecká 
Osmička, série spor-
tovně-turistických akcí, 
která začne v dubnu 
v Klášterci nad Ohří. 
Zahrnovat bude seriál 

osmi podniků pro běžce i pěší turisty v osmi mik-
roregionech Dolního Poohří. Cílem je ukázat běž-
cům i turistům neokoukaná místa Poohří. Trasy 
v délce 5 až 8 kilometrů proto vždy povedou kolem 
památek a dalších zajímavých míst.  
Obnovení se dočká populární Krušnohorská pivní 
stezka, která propojovala pivovary Dolního Poohří 
a Saska. Gurmánská turistika má dnes mnoho pří-
znivců a také se hlásí další pivovary, které se chtějí 
do akce zapojit. 

Destinační agentura připravuje pro návštěvníky 
nové turistické publikace. Děti se dočkají dalšího 
dílu seriálu Putování s Ohřinkou. Těšte se na nové 
umělecké ztvárnění pohádkových postav víly Ege-
rie a skřítka Ohřínka. 
Na začátku sezóny představí 
Destinační agentura také dru-
hé pokračování výpravného 
Magazínu regionálních značek 
Vychutnejte si Dolní Poohří, 
který turisty provede certifiko-
vanými zážitky, službami a výrobky z regionu podél 
řeky Ohře. S výrobci a jejich produkty se mohou 
setkat naživo návštěvníci akcí, pořádaných agen-
turou.
Aktivní bude agentura i ve virtuálním světě. Spuš-
těny jsou nové internetové stránky, které zlepšu-
jí dostupnost informací o atraktivitách Dolního 
Poohří. Se začátkem turistické sezóny pak agen-
tura začne opět publikovat na svém facebookovém 
profilu seriál Na vlně zážitků v Dolním Poohří, 
který přináší každý den tipy na akce a výlety.

DOLní POOHří 
se chystá Na NOVOu
tuRisticKOu seZóNu
Tradiční akce jako Zahájení sezóny či Den Ohře i úplné 
novinky chystá Destinační agentura Dolní Poohří pro turisty 
na sezónu 2020. 

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

nám. prokopa Velkého 1951, 438 01 žatec
provozovna: chmelařské muzeum, nám. prokopa 
Velkého 1952, 438 01 žatec   
 info@dolnipoohri.eu

www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz
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Den Ohře 2019 v Kadan

Publikace Destinační agentury Dolní Poohří.
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Expozice Důl Richard v proměnách času
Je umístěna ve sklepních prostorách pod budovou 
litoměřické radnice a mapuje historii a současnost 
vápencového dolu nacházejícího se v těsné blízkos-

ti města Litoměřice na vrchu Bídnice. Samotný důl 
je z bezpečnostních důvodů veřejnosti nepřístup-
ný a toto je jedinečná možnost se dozvědět o tomto 
zajímavém místě více. 

Vyhlídková věž Kalich
Informační centrum na Mírovém náměstí je vstup-
ní branou pro návštěvu vyhlídkové věže Kalich, 
která byla postavena v 16. století pro měšťanskou 
rodinu Mrázů z Milešovky. Z věže je krásný výhled 
na město Litoměřice a okolí.

Věž katedrály
Z věže u katedrály sv. Štěpána je z výšky více než 
40 metrů krásný výhled na České středohoří. Věž 
byla postavena v letech 1883-89 podle návrhu 
vídeňského architekta Heinricha Ferstela.

Všechny turistické cíle najdete na www.litomerice-
info.cz

Ze sKlepů až DO VěžÍ
LITOMĚřIckÉ PODZeMí

Podzemní sklepení patří k nejrozsáhlejším v Čechách. Ve 
středověku měřilo několik kilometrů. Dnes je zpřístupněna 
366 metrů dlouhá část sklepů a v části z nich je umístěno 
lapidárium Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích.  Informační centrum

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

www.litomerice-info.cz
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Dominantou města je neogotický zámek s ang-
lickým parkem a na něj navazující zónou lázní 
Evženie. Návštěvníci u nás mohou ochutnat tři 
minerální prameny, a to pramen Evženie, Městský 
pramen a nakonec Klášterecký pramen, objevený 
až v 90. letech 20. století. Pro lázeňské hosty je zde 
k dispozici wellness, lázeňská kavárna, restaurace, 
tenisové kurty, loděnice a je možné se projít lázeň-
ským parkem, kde byl v roce 2018 vysazen Strom 
Olgy Havlové. 
Historie města se začíná psát mezi roky 1150 
a 1250, kdy zde vzniklo malé probošství, vybudova-

né řádem benediktýnů. Během staletí se zde vystří-
dalo několik majitelů, z nichž nejvýznamnější byl 
rod Thunů. Za vlády Michaela Osvalda Thuna byl 
upraven zámek, postaven kostel Nejsvětější Tro-
jice, jehož architektem byl Carlo Lurago a ve stej-
nou dobu vznikla také sala terrena se sochařskou 
výzdobou od Jana Brokofa – Jan Brokof v Klášterci 
pobýval v letech 1685 – 1687 právě díky pozvání 
Michaela Osvalda Thuna. 
V roce 1794 byla v Klášterci založena druhá nej-
starší porcelánka v Čechách. V 70. letech minulé-
ho století byla továrna přemístěna do nově vybudo-
vaných prostor, ve kterých se nachází dodnes a je 
největším výrobcem porcelánu v České republice. 
V okolí Klášterce si můžete udělat výlet na některý 
z blízkých hradů – Šumburk či Egerberg, ze kte-
rých je nádherný výhled po okolí.
Za návštěvu stojí také městská galerie Kryt, která 
u nás funguje od roku 1992. V březnu začíná výsta-
va fotografií věnovaná rozhlednám, kterou u nás 
představí fotograf, biker, autor knihy Ohře a Pooh-
ří, milovník Krušných hor a řeky Ohře, Josef Sedlá-
ček. Výstava s názvem Rozhledny Ústeckého kraje 
začíná 13. března 2020.

kLÁšTeRec nAD OHří
Město Klášterec nad Ohří leží na levém břehu řeky Ohře na 
rozhraní Krušných a Doupovských hor a je právem nazýváno 
Perlou Krušnohoří. 

Turistické informační centrum klášterec nad Ohří

Nám. Dr. e. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687

www.klasterec.cz
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Schillerova rozhledna, foto: Tomáš Sedláček
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Stejně jako v loňském roce pro Vás bude 
nachystána značená pětikilometrová 
procházka, kde u pohádkových bytostí 
na jednotlivých stanovištích zkusíte 
zodpovědět nejednu záludnou otázku 
z historie nebo biologie z nejbližšího 
okolí České Lípy. Oprašte své znalosti 
jarních rostlin, stromů nebo ptactva. 
Vzpomeňte si na hraběte Vincence Kar-
la Kounice, který upravil údolí Pekla do 
romantické podoby nebo na zajímavé 
skalní reliéfy.  Akce bude zahájena 
slavnostní fanfárou v obci Karba, kde 
je začátek trasy. Přes Lisovu samotu 
a Kozí farmu Nový dvůr se dostanete do 
cíle u zámku v Zahrádkách. V cíli se na 
vás bude usmívat zahrádecký starosta, 

který vám naservíruje grilovaný buřt 
s čerstvým českolipským chlebem, tep-
lý čaj pro děti a řidiče a horký svařák 
pro dospělé. V rámci letošního roční-
ku Odemykání Pekla a zahájení nové 
turistické sezóny se můžete dále těšit 
na slavnostní otevření zábavně-naučné 
stezky Prima Zoom v Zahrádkách a na 
venkovní koncert Jazzové Farmy ZUŠ 
Česká Lípa a jedné z kapel českolipské 
Školy rocku. 
Do Zahrádek můžete jednoduše přijet 
z České Lípy v 10:35 vlakem a stihnete 
fanfáru, pochod, svařené víno a kon-
cert v cíli. 

Pojďte s námi přivítat jaro v Pekle.

ODemyKáNÍ PekLA
Vypravte se na první jarní den 21. března do 
údolí Pekla na Českolipsku a přivítejte jaro 
spolu s námi krásnou procházkou v nedaleké 
přírodě. 

Muzeum v přírodě Zubrnice si ve dnech 4.–5. 
4. od 9 do 16 hodin připravilo již tradiční akci 
Velikonoce na vsi. Zhlédnout můžete ukázky 
lidových zvyků, kraslice ozdobené tradičními 
technikami nebo čerstvě upečený mazanec, který 
provoní světnice roubených usedlostí. Pružnost 
a hbitost vrbových proutků vyzkouší chlapci, 
kteří mají dost odvahy uplést si vlastníma ruka-

ma pomlázku. Den vám jistě zpestří velikonoční 
dílny nebo znalostní a dovednostní úkoly. Zpívat, 
tančit a vynést Moranu přijedou folklórní soubo-
ry DYKYTA a JIZERA. 
Ve středu 8. 4. se od 12 do 19 hodin uskuteční 
1. ročník městských velikonočních trhů na Lidic-
kém náměstí v Ústí nad Labem. Těšit se můžete 
na doprovodný program v podobě tematických 

workshopů a kreativních dílen jak pro děti, tak 
dospělé (velikonoční dekorace, různé techniky zdo-
bení vajíček atd.), ukázek velikonočních tradic, zvy-
ků a řemeslných stánků. Po celý den budou pro-
gramem provázet hudební a divadelní představení 
místních interpretů a organizací.
Přemýšlíte, co budete dělat o velikonočních 
prázdninách? Zkuste třeba zbrusu novou 
gaocachingovou trasu Dlouhonohých skřítků. 
V termínu 9.–13. 4. si v Informačním středisku 
města Ústí nad Labem vyzvedněte pas a instrukce 
k trase a pak už se jen vydejte na cestu. Po projití 
celé trasy získáte odměnu. A pokud nevíte, kdože 
to jsou ti Dlouhonozí skřítci, vše se můžete dozvě-
dět z pohádky, která je na DVD k dostání v info-
středisku. 

VeliKONOce nA ÚSTeckU
Přijďte si s námi užít nejen velikonoční svátky a přivítat jaro. 
V Ústí nad Labem i blízkém okolí si určitě každý najde to své.

Informační středisko města Ústí nad Labem

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

www.usti-nad-labem.cz
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Regionální turistické informační 
centrum

 mobil: +420 734 260 895
 rtic@mucl.cz
     město Česká lípa
     mestoceskalipa

turistika.mucl.cz
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Jak prožíváte křesťanský svátek Velikonoce? Co tře-
ba hezkou jarní procházkou na Strahov, kde lze nav-
štívit Strahovský klášter nebo bohoslužby v bazilice 
Nanebevzetí panny Marie.
Běžně si připomínáme výročí a svátky přesně v jejich 
výroční den. U Velikonoc je tomu jinak. Termín, na 
který připadá Velikonoční neděle, se pohybuje v roz-

mezí od 22. března do 25. dubna. Spory o přesném 
stanovení ukončil koncil v Niceji v roce 325 rozhod-
nutím, které platí dodnes. Velikonoce se slaví od té 
doby v neděli, po prvním jarním úplňku. 
A co můžete vidět v klášteře? Dominantou je malba 
Filozofického sálu, která zobrazuje vývoj věd a ná-
boženství v jejich vzájemném ovlivňování a hledání 

od nejstarších dob až do doby založení sálu. Výcho-
disko a nalezení pravé moudrosti spočívá v křesťan-
ství. 
Nejstarší část dnešní knihovny, barokní Teologický 
sál, vznikl v letech 1671 až 1674, klenutý Filosofický 
sál pochází z roku 1794. 

Otevírací doba: 
celoročně: pondělí–neděle 
09:00–12:00, 13:00–17:00

Otevřeno denně po celý rok kromě Štědrého dne, 
Božího hodu vánočního (25. prosince) 

a Velikonoční neděle.

KRálOVsKá KaNONie
pRemONstRátů
nA STRAHOVĚ
Strahovský klášter se svou slavnou knihovnou a obrazárnou 
je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, který byl 
založen roku 1143, patří mezi nejvýznamnější architektonické 
památky České republiky. 

Strahovský klášter

strahovské nádvoří 1/132
118 00 praha 1

www.strahovskyklaster.cz
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Pracovníci infocenter se trvale vzdělávají
Uplynulý rok 2019 byl již čtrnáctým v pořadí, kdy 
asociace zajistila svým členům vzdělávací aktiv-
ity. Na letošní rok je naplánována realizace dalších 
14ti tematických seminářů v krajích ČR, vč. Prahy. 
Pracovníci TIC se aktuálně v jednotlivých krajích 
domlouvají na vhodném tématu pro jejich letošní 
vzdělávání. 

Jarní členské fórum pracovníků
infocenter se uskuteční v Olomouci
Ve dnech 23.–24. dubna 2020 se v Olomouci 
uskuteční první letošní společné jednání pracov-
níků informačních center sdružených v asociaci 
A.T.I.C. ČR. Setkání se bude konat v reprezen-
tačním sále Arcibiskupského paláce. Účastníci 
setkání projednají společné aktivity na letošní rok 

a seznámí se blíže s činností asociace za uplynulé 
období. Aktuálně je v Asociaci turistických infor-
mačních center sdruženo 346 infocenter, vč. 23 
jejich poboček. 

Soutěž propagačních materiálů
A.T.I.C. ČR v roli spolupořa-
datele podpoří již 5. ročník 
soutěžní přehlídky turistic-
ko-propagačních materiálů (tiskovin) TURISTPRO-
PAG, organizovanou Pruhem Polabí s.r.o. Soutěž 
„O turistickou informaci roku 2020“ se uskuteč-
ní při veletrhu cestovního ruchu Regiony ČR 2020 
v Lysé nad Labem ve dnech 16.–18. 4. 2020. Až do 
16. března je možné zasílat přihlášky do jednotli-
vých kategorií, od např. trhacích map, turistických 
průvodců, PR materiálů až po katalogy cestovních 
kanceláří a agentur. Soutěžit se bude i mezi kalen-
dáři a publikacemi. Samostatnou částí soutěže 
bude opět „Zpravodaj roku 2020“ věnovaný měst-
ským a obecním periodikům. 

www.aticcr.cz
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TURISTIckÁ InfORMAČní cenTRA
DO pOhODy      NepOhODy

•  Prosím, řekněte nám, odkud pocházíte a jak 
dlouho pracujete v informačním středisku v Ústí 
n/L a na jaké pozici?

Dobrý den, jmenuji se Přemysl a pocházím z Opavy, 
Moravskoslezského kraje. Již rok pracuji v našem 
infostředisku na pozici referenta cestovního ruchu.

•  Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy náv-
štěvníků?

Dotazy jsou ošemetné jako sama povaha lidí. Někdy 
jde pouze o nedorozumění a já i mé kolegyně jsme 
vždy ochotni návštěvníkům pomoci. Návštěvníci 
například vidí v televizi tip na výhodnou koupi či 
prodej a odkážou nás na reklamu a chtějí zjistit více. 
Jednoho dne přišla paní a vyprávěla, že v televizi 
v nějaké show vykupují vlasy. Zajímala se, ve který 
čas bude reportér z dané show ve městě a bude moci 
vykoupit vlasy jejího vnuka.

•  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 
běžně známé z bedekrů, ale přesto stojí za náv-
štěvu?

Rád si procházím město, které je plné architektury 
20. století. Mnoho lidí ji opomíjí, což je škoda. Na 

Ústí pracovala řada výborných architektů. Po celém 
městě se nachází velké množství palácových vil, ve 
kterých žili místní továrníci a obchodníci. V info-
středisku si zájemci mohou vyzvednout leták či 
audioprůvodce, který je po vilách provede.  

•  Prozraďte čtenářům, jaký je Váš oblíbený regio-
nální produkt, který osobně doporučujete?

Je jich mnoho. Řadu z nich můžete najít i u nás 
v prodeji. Za příklad mohu dát zrnkovou kávu 

z Ústecké pražírny. Sám jsem ji vyzkoušel a je sku-
tečně výborná. 

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

Ústí bych popsal jako město vyhlídek a vodopádů. 
Rozhodně nemůžete opomenout procházky po Čes-
kém středohoří.

Děkujeme za rozhovor. 
–RED–

Rádi bychom vám představili pracovníka 
Informačního střediska města 
Ústí nad Labem.

ROZHOVOR
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Českou republiku protkávají tisíce kilometrů zna-
čených turistických i cykloturistických cest, v zi-
mě si můžeme užívat dobře připravených sjezdo-
vých a běžkařských tratí. Každou oblast naší malé 
země stojí za to prozkoumat, vždy je kam vyrazit 
a co objevovat. Pestrá je paleta turistických oblas-
tí, pestrá je nabídka ubytovacích objektů. Jak 
vybrat ubytování podle Vašich představ?
Zajímavou novinkou na českém trhu je ubytovací 
portál e-pobyty.cz. Portál, který se vydal cestou 

jednoduchosti, přehlednosti a transparentnos-
ti Vám bude při výběru Vaší dovolené skvělým 
pomocníkem. Vyhledat ubytování na tomto portá-
lu je opravdu snadné a oproti ostatním portálům 
až nečekaně příjemné. Nečekají Vás žádná zby-
tečná tlačítka, blikající ikonky nebo nepřehledné 
texty. Vše je srozumitelně uspořádané, jednoduše 
ovladatelné. Uživatelský komfort je taktéž znáso-
ben absencí jakékoli reklamy.

Velkou výhodou portálu e-pobyty.cz jsou bezespo-
ru přímé kontakty na majitele objektů. Ubytovatel 
nejlépe zodpoví všechny Vaše otázky. Komunikace 
i rezervace Vaší dovolené je snazší, rychlejší a efek-
tivnější. Objednáním pobytu přímo u majitele navíc 
dosáhnete na nejlepší možné ceny.
Portál e-pobyty.cz si dává za cíl být dobrým pomocní-
kem nejen při výběru ubytování, ale i při plánování 
Vaší dovolené. O každé turistické oblasti se na strán-
kách dočtete mnoho zajímavých informací, k dispo-
zici Vám jsou tipy na výlet a další užitečné odkazy.
Pro zájemce z řad ubytovatelů stojí za to zmínit fakt, 

že portál e-pobyty.cz existu-
je i ve své německé mutaci 
s názvem e-ferienhäuser.eu, 
jež si dává za cíl přilákat do 
České republiky návštěvní-
ky z Rakouska a Německa.

VYBíRÁTe DOVOLenOU?
V České republice tráví každým rokem svou dovolenou zhruba 
polovina Čechů. A jak by také ne, když nám naše země nabízí 
tolik nepřeberných krás. Na své si přijdou milovníci hor, řek, 
hradů, zámků, skal i měst. 

Hotel Perla Jizery ***

jizerské hory
josefův Důl 187, 468 44 josefův Důl
gps: 50°47‘16.15”N 15°12‘51.58”e

www.hotel-perla-jizery.cz
www.e-pobyty.cz
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SOUTĚŽní kVíZ

1.  V jakých saunách se můžete prohřát 
v hotelu Perla Jizery? 

2.  Jak se jmenuje horská říčka, tekoucí 
kolem hotelu?

3.  Jaké  číslo  objektu  má  hotel  Perla 
Jizery na stránkách e-pobyty.cz? 

Odpovědi posílejte do 20. 4. 2020 do redakce 
magazínu tim mailem – info@czech-tim.cz nebo 
přes web magazintim.cz v sekci soutěž. 

Výherci obdrží: 
1. cena –  balíček Relax  s 50% slevou (buď 2 

nebo 3 noci) – s platností do 29. 11. 
2020

2. cena –  pobyt v sauně na 60 minut pro 2 oso-
by zdarma

V současné době jezdí v létě na hory 
minimálně stejné množství turistů 
jako v zimě. Důvod je jednoduchý. Je 
tam samozřejmě krásně, to ano, ale 
jinak než v zimě, kdy je vše bílé, čisté. 
Schválně, kdo z vás navštívil stejné 
místo v zimě a pak v létě? To byl ro-
zdíl, a že jste to ještě nezkusili? Tak 
právě pro vás může být tento článek 
inspirací.
Jizerské hory jsou nádherným místem s mno-
hými přírodními krásami, vyhlášenými rozhled-
nami a dalšími krásnými výletními místy. Někdo 
vyhledává rušnější prostředí, někdo zase klidnější. 
A právě vás, kdo máte raději klid, zveme do našeho 
hotelu Perla Jizery ***, který se nachází v maleb-
né vesničce Josefův Důl, nedaleko Albrechtic 
s vyhlášeným Tanvaldským Špičákem. Hotel se 
nachází až na samém konci vesničky, přímo pod 
Josefodolskou přehradou.

Hotel Perla Jizery *** poskytuje komfortní uby-
tování ve dvoulůžkových (manželská postel nebo 
oddělená lůžka), třílůžkových a v rodinných poko-
jích. Dvou nebo třílůžkové pokoje mohou být typ 
standard nebo typ superior. V hlavní budově je res-
taurace s krbem a s dětským koutkem, v areálu pak 
dvě letní terasy, dětské hřiště, krytý altánek s grilem 
a srub sauny s ochlazením v tekoucí horské říčce, 
který patří mezi nezapomenutelné zážitky hostů.

Těšíme se tedy, třeba právě na Vaši návštěvu!

cO tŘeBa DO JIZeRSkÝcH HOR? 
Míst, kde můžete prožít letní dovolenou je nespočet. Někdo 
jede k moři, někdo dává přednost pobytu doma, ať už na 
chatách, u rybníků či řek nebo na horách, které mají v létě 
neopakovatelné kouzlo.
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Města plná života 2020

Přidejte se do facebookové 
skupiny Česká inspirace 
a sdílejte svoje zážitky z cest!f

HRADEC KRÁLOVÉ 
duben – říjen Cyklus Královéhradecká nábřeží  

– nábřeží paromilů, sochařů, umělců, gurmánů,  
řemeslníků nebo šlapadel 

18. – 20. 6. Rock for People 
19. – 26. 6. Divadlo evropských regionů a Open Air Program 

5. 9. Slavnosti královny Elišky 
6. – 10. 10. Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 

 
 

CHEB  
11. – 13. 6. Chebské dvorky 

– open air festival uměleckých projektů  
20. – 21. 6. Wine and fresh food festival 
25. – 28. 6. FIJO – Mezinárodní festival dechových 

orchestrů mladých 
24. – 25. 7. Letní bláznění – festival pouličního divadla 

a nového cirkusu v Krajince 
22. 8. Multižánrový festival CHEBOLET 

 
 

JINDŘICHŮV HRADEC  
5. – 7. 6. Dny města Jindřichův Hradec – oslavy 800. let 

výročí města – koncerty, divadlo, komentované 
prohlídky, dílny a pohádky pro děti, výstavy 

3. – 4. 7. Jindřichohradecká činohra 
na III. nádvoří státního hradu a zámku 

29. 8. Opera na státním hradu a zámku  
27. 9. Svatováclavské slavnosti na náměstí Míru 

– vinaři, řemesla, jarmark, koncerty 
5. – 6. 12. Advent na státním hradu a zámku  

 
 

KUTNÁ HORA 
27. – 30. 7. Kinematograf Bratří Čadíků  

červenec – srpen Kutnohorské léto – celoprázdninový kulturně 
zábavní a zážitkový festival 

7. – 8. 8. Dačického 12 – Krosový běh na 12 km 
údolím Vrchlice a Bylanky 

26. 9. Svatováclavské slavnosti – lidová veselice, 
folková, country a moderní hudba,  
řemeslné trhy, ochutnávka vín 

9. 12. Oslava 25. výročí zápisu Kutné Hory 
na Seznam světového dědictví 

LITOMYŠL  
22. – 26. 4. Zahájení 9. litomyšlské lázeňské sezóny 

– lázeňská kolonáda, pódia, koncerty, 
výstavy, dětská zóna 

23. – 24. 5. Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové  
– víkend plný chutí a vůní 

11. 6. – 6. 7. 62. Smetanova Litomyšl  
a 16. Smetanova výtvarná Litomyšl   

3. 7. – 28. 8. Toulovcovy prázdninové pátky 
– každý pátek pohádka a koncert 

2. – 4. 10. ArchiMyšl – oslava Světového dne architektury   
 
 

POLIČKA  
29. – 30. 5. Poličské Rockoupání  

– rockový hudební festival na poličském koupališti 
27. – 28. 7.  Královské slavnosti na hradě Svojanově  

– příjezd krále Přemysla Otakara II. a královny 
Kunhuty, šermířské souboje i řemeslné tržiště 

21. – 23. 8. Festival Polička 555 – multižánrový festival, 
klasická hudba, jazz, rock, divadlo  

15. – 19. 9. Mime Fest – 9. ročník mezinárodního festivalu 
pantomimy 

23. – 24. 10. Svojanovské stíny 
– noční prohlídky hradu Svojanova  

 
 

TELČ  
16. 5. Folklor v máji 

10. – 12. 7. Mezi dvěma branami – retro závod automobilů 
4. – 14. 7. Francouzsko–česká hudební akademie 

24. 7. – 9. 8. Prázdniny v Telči – vícežánrový festival, 
koncerty, divadla, výstavy, nokturna   

14. – 15. 8. Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna  

 
 
TŘEBOŇ 

6. – 11. 7. Třeboňská nocturna  
– letní mezinárodní festival klasické hudby  

18. 7. Historické slavnosti Jakuba Krčína  
1. 8. Lázeňská Třeboň – ochutnávka lázeňské nabídky  

19. – 20. 8. Kačka v hučce – festival pouličních umělců  
24. 10. – 8. 11. Pohádková Třeboň – festival nejen loutkových 

pohádek pro děti  
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Historické centrum města Cheb se stává v těchto 
dnech centrem setkání umělců a příznivců umění 
od nás i ze zahraničí. Na zemi i ve vzduchu, na plo-
tech, zábradlích i na zdích najdete výtvarné a foto-
grafické práce mladých umělců. Uvidíte zde obra-
zy a fotografie profesionálů, studentů i nadaných 
amatérů. Shlédnout můžete divadelní představení, 
koncerty, prezentace designerů a módních návr-
hářů. Pro všechny příznivce umění – malé i velké 
budou připravené tvůrčí dílny, kde si každý zájem-
ce může vyzkoušet svou zručnost a nadání.  

Pokud máte ambice se aktivně festivalu zúčastnit, 
pokud máte také umělecký projekt, kontaktujte pří-
mo pořadatele akce Galerie 4 – příspěvková organi-
zace Karlovarského kraje. Uzávěrka přihlášek je do 
konce března.

cHeBSkÉ DVORkY 2020 
si NeNechte ujÍt 

Krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí 
Chebské dvorky 2020, se koná od 11.června do 13. června. 
Tentokrát již 18. ročník.

Galerie 4 – galerie fotografie

Františkánské náměstí 30/1
350 02 cheb
 +420 736 514 083 (Út-Ne 10.00-17.00)
 galerie4@galerie4.cz
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Otevírací doba
Út–Ne: 10:00–17:00 

(do 18.00 má návštěvník možnost zhlédnout 
výstavy)

Všechny státem uznané svátky ZAVŘENO
Vernisáž většinou v pátek od 18:00

28
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Krovy v Chebu jsou považovány za fenomén -  tvoří 
nejvýznamnější soubor těchto jedinečných histo-
rických dřevěných konstrukcí datovaný od středo-
věku do poloviny 20. století na území ČR, a co je 
zcela unikátní, je možnost krovy navštívit.

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

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

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

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

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

Turistické infocentrum Cheb

 +420 354 440 302
 infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz
www.historickycheb.cz
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11.–13. 6. –  Chebské dvorky – 4denní open air 
festival uměleckých projektů

20. 6. – Turistický den u Bismarckovy rozhledny
25.–28. 6. –  FIJO  Mezinárodní  festival decho-

vých orchestrů mladých
12. 9. – Zahájení Dnů Evropského dědictví  
17. 10. – Jazz Jam, mezinárodní jazzový festival   
28.–27. 12. – Chebské vánoční trhy

PROGRAM • AKCE 2020
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Kamenice nad Lipou
Pokladnicí Kamenice nad Lipou je zámek klasicistní 

prastará lípa velkolistá,

Muzeum

zámecký pi-
vovar

Zámek Kamenice nad Lipou

Úzkokolejkou 

ÚZKOKOLEJKA

nostal-
parní lokomotivou

Kavárna 
Kolonial
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Za nejcennější interiéry, jejichž význam přesahuje 
hranice České republiky, se považuje rytířský sál 
gotického paláce, jehož stěny zdobí Legenda sv. 
Jiří, vymalovaná roku 1338, zvláště dobře docho-
vaná, 500 let stará a nadále provozuschopná černá 

kuchyně a mimořádné zelené renesanční pokoje 
Adamova stavení. Vpravdě unikátní je manýris-
tický hudební pavilon Rondel, po staletí využíva-
ný zámeckými majiteli k reprezentaci a přijímání 
významných hostů, korunovaných hlav i před-

ních politiků císařského dvora. Rondel, tak jako 
nemnoho dalších, do dnešní doby většinou nedo-
chovaných staveb, připravoval svým návštěvníkům 
zvláštní překvapení, nazývané „Skrytá hudba“.
Nádvoří zámku jsou v průběhu letní sezóny dějiš-
těm tradičních i ojedinělých, pro veřejnost pořáda-
ných událostí, kterými jsou divadelní, operní a jiná 
hudební představení nebo historické slavnosti.

STÁTní HRAD A ZÁMek
JInDřIcHůV HRADec

Jindřichohradecký zámek představuje rozsáhlou soustavu 
středověkých a renesančních staveb, vytvářených postupně 
po čtyři století. Nejstarším stavbám je 800 let. Návštěvníci 
mohou zámek poznat v několika prohlídkových trasách, 
z nichž každá v sobě skrývá interiéry a umělecké předměty, 
které lze spatřit jen v jindřichohradeckém zámku.

www.ceskainspirace.cz
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Nejvíce potěšíme milovníky hvězd a vesmíru. Na-
prostou novinkou pro rok 2020 je v Jindřichově 
Hradci otevření planetária. Planetárium („sférické 
kino“) umožní milovníkům vesmíru sledovat hvěz-
dy, planety, mlhoviny, hvězdokupy a další vesmír-
né jevy, tak jak jsou vidět ze Země, ale i v prostoru 
a čase. 
Od dubna můžete opět zavítat na některou z pro-
hlídkových tras Státního hradu a zámku, který je 
třetí největší památkový komplex v České repub-
lice. Po zimní krátké pauze, budete moci také na-
vštívit Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel,
interaktivní muzeum s ukázkou tradičních techno-

logií ručního tkaní tapiserií nebo Muzeum Jindři-
chohradecka s největším lidovým mechanickým 
betlémem na světě – Krýzovými jesličkami. V Mu-
zeu fotografi e a moderních obrazových médií 
můžete očekávat poutavý výstavní program oblasti 
fotografi e a fi lmu a pochutnat si na lahodné kávě 
v muzejní kavárně. I Výstavní dům Stará radnice
přichystal nové a zajímavé expozice na rok 2020. 
Jindřichohradecká úzkokolejka připravuje vylep-
šení divácky atraktivního interaktivního kolejiště 
a spoustu dalších tipů pro děti.
V centru města si také nenechejte ujít unikátní 
a turisticky vyhledávanou aquashow sv. Florián.

Kombinace světelných efektů, videoprojekce a ob-
razců za pomoci padající vody poskytuje nádher-
nou podívanou. Tato fontána je jediná svého druhu 
v České republice.
Jako každý rok, i v roce 2020 plánuje město spous-
tu zajímavých akcí. Letos se akce ponesou v duchu 
oslav 800 let výročí města.

JARO SE BLÍŽÍ I DO ČESKÉ KANADY
Pro nadcházející sezónu vám má naše město opravdu 
co nabídnout. Bude to pestré a bude toho dost. Pokud 
už jste začali plánovat kam vyrazit na jednodenní 
výlet nebo na vícedenní dovolenou, určitě zahrňte 
do plánů i Českou Kanadu a Jindřichův Hradec.

23. května
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký 
pedál – zahájení turistické sezóny ve městě 

5. a 6. června
Dny města – oslavy 800 let výročí městaslavnosti 
v centru města a na zámku

25. července
Rekord o největší počet lidí s deštníky
– pokus o rekord, letní koncert

PROGRAM • AKCE
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Státní hrad a zámek Jindřichův Hrade

 +420 384 321 279
 jindrichuvhradec@npu.cz 

www.zamek-jindrichuvhradec.cz
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ZAHÁJENÍ 
9. LITOMYŠLSKÉ 
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
22. – 26. DUBNA 2020

• Buty 
• Jarret  
• Schodiště 
• Tančírna u drzé Anky 
• lázeňská design zóna 

MINT Market 
• výstava historických vozidel  
• Smetanova dětská scéna 

více na 
www.lazneducha.cz

f  I 

LÁZNĚ 
LITOMYŠL 
LÉČÍ 
LASKAVOU 
LEGRACÍ!

• fotoateliér HRG na ulici 
• swingová tančírna  
• soutěž Lázeňské prameny 
• pivní a sluneční lázně  
• architektonické prohlídky 
• moderuje Václav Žmolík 
• vše pod dohledem Četnické 

pátrací stanice Pardubice
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Nejvíce potěšíme milovníky hvězd a vesmíru. Na-
prostou novinkou pro rok 2020 je v Jindřichově 
Hradci otevření planetária. Planetárium („sférické 
kino“) umožní milovníkům vesmíru sledovat hvěz-
dy, planety, mlhoviny, hvězdokupy a další vesmír-
né jevy, tak jak jsou vidět ze Země, ale i v prostoru 
a čase. 
Od dubna můžete opět zavítat na některou z pro-
hlídkových tras Státního hradu a zámku, který je 
třetí největší památkový komplex v České repub-
lice. Po zimní krátké pauze, budete moci také na-
vštívit Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel,
interaktivní muzeum s ukázkou tradičních techno-

logií ručního tkaní tapiserií nebo Muzeum Jindři-
chohradecka s největším lidovým mechanickým 
betlémem na světě – Krýzovými jesličkami. V Mu-
zeu fotografi e a moderních obrazových médií 
můžete očekávat poutavý výstavní program oblasti 
fotografi e a fi lmu a pochutnat si na lahodné kávě 
v muzejní kavárně. I Výstavní dům Stará radnice
přichystal nové a zajímavé expozice na rok 2020. 
Jindřichohradecká úzkokolejka připravuje vylep-
šení divácky atraktivního interaktivního kolejiště 
a spoustu dalších tipů pro děti.
V centru města si také nenechejte ujít unikátní 
a turisticky vyhledávanou aquashow sv. Florián.

Kombinace světelných efektů, videoprojekce a ob-
razců za pomoci padající vody poskytuje nádher-
nou podívanou. Tato fontána je jediná svého druhu 
v České republice.
Jako každý rok, i v roce 2020 plánuje město spous-
tu zajímavých akcí. Letos se akce ponesou v duchu 
oslav 800 let výročí města.

JARO SE BLÍŽÍ I DO ČESKÉ KANADY
Pro nadcházející sezónu vám má naše město opravdu 
co nabídnout. Bude to pestré a bude toho dost. Pokud 
už jste začali plánovat kam vyrazit na jednodenní 
výlet nebo na vícedenní dovolenou, určitě zahrňte 
do plánů i Českou Kanadu a Jindřichův Hradec.

23. května
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký 
pedál – zahájení turistické sezóny ve městě 

5. a 6. června
Dny města – oslavy 800 let výročí městaslavnosti 
v centru města a na zámku

25. července
Rekord o největší počet lidí s deštníky
– pokus o rekord, letní koncert

PROGRAM • AKCE
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Výstava shrnuje zásadní události života Boženy 
Němcové, věnuje se také oběma litomyšlským eta-
pám i pobytu na Horách u České Třebové. Regio-
nální muzeum má to štěstí, že uchovává osobní 
předměty Boženy Němcové, které návštěvníci vý-
stavy jistě ocení.

VÝSTAVA BABIČČINA BARUNKA –
200 LET OD NAROZENÍ BOŽENY NĚMCOVÉ
Od prvního února do 19. dubna 2020 probíhá v prostorách 
Regionálního muzea v Litomyšli výstava Babiččina Barunka, 
připomínající výročí 200 let od narození slavné české 
spisovatelky Boženy Němcové. Vzhledem k tomu, že Němcová 
v Litomyšli během svého života dvakrát pobývala, nelze 
jubileum pominout, přestože její přítomnost v Litomyšli je 
spojena spíše s koncem jejího života.

1. únor–21. červen
Srdečně Vaše Božena Němcová

K výstavě Babiččina Barunka je připraven nezvykle 
pestrý doprovodný program ve spolupráci s Městskou 
galerií Litomyšl a Městskou knihovnou Litomyšl, pro-
tože Božena Němcová je spjata s knihami i výtvarným 
uměním. Program je výzvou pro jednotlivce, rodinné 
týmy nebo školní kolektivy, aby se o spisovatelčině 
životě dozvěděli něco víc zábavnou formou.  V každé 
instituci je možnost vyzvednout si hrací kartu a sesbírat 
tři různá razítka za splněný program. Vyplněnou ji pak 
stačí odevzdat v jakékoliv z pořadatelských organizací 
a čekat, zda právě vás 26. června 2020 nevylosujeme 
a neodměníme.

Za jeden z těchto programů získáte razítko v RML:

1. 2.–19. 4., kdykoliv v otevírací době, RML, výstava 
Babiččina Barunka
Vědomostní kvíz Co vše byste měli o Boženě 
Němcové vědět!

Pracovní list kvízu k vyzvednutí na pokladně, kde vám 
také zkontrolují odpovědi a dají razítko. List si ponechá-
te, protože jak jinak byste se k nově získaným znalos-
tem mohli vrátit? Pro školní kolektivy možnost objednat 
dopředu komentovanou prohlídku na klimesova@rml.cz.

1. 2.–19. 4., kdykoliv v otevírací době, RML, výstava 
Babiččina Barunka
Samoobslužná rukodělná dílna – Náramek Bo-
ženy Němcové
Samoobslužná dílna určená malým parádnicím. 
Cena 20 Kč.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

www.rml.cz
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Po roce a po velké rekon-
strukci kostela sv. Jakuba se 
opět otevírá rodná světnička 
Bohuslava Martinů ve věži 
kostela. Vystoupejte 192 
schodů do věže a navštivte 
toto jedinečné místo s původ-
ním nábytkem rodiny Marti-
nů a překrásným výhledem.
Připravujeme – speciální oživené kostýmové pro-
hlídky světničky, na housle zahraje i malý Bohu-
slav a také návštěvu věže za svítání se snídaní.  

Termíny a podrobnosti na:

 www.cbmpolicka.cz

V POLIČce
BuDe ZNÍt
BOhuslaV
maRtiNů
LeTOS OSLAVíMe
130. VÝROČí JeHO nAROZení

Imaginárium v Poličce 
je živou a okouzlující 
výstavou Divadla bratří 
Formanů a jejich přá-
tel. Do muzea v Poličce 
doputovalo přes nemálo 
českých měst, dánský 
Silkeborg, italské Trani 
a Paříž. Dětský i dospělý 
návštěvník do něj vstu-
puje jako hravý objevitel, 
který v labyrintu her, 

pohyblivých objektů, tajuplných zákoutí, obrazů, 
fotografií a výjevů,  objevuje svět divadla, cirku-
su a loutek. Ve službách imaginace a hravosti se 
tu prolíná umělecká a řemeslná práce osobitých 
výtvarníků a tvůrců. 
Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde 
nepotřebujete návod. Imaginárium je poctou před-
stavivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná, 
že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná. 
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky 
a divadelní dekorace. Děti, žáky i studenty čeká 
hodina plná zábavy a her, kdy se budou moci všeho 
dotýkat, prozkoumávat a zkoušet. 

IMAGInÁRIUM 9. 5. – 9. 9., VÝSTAVní SÁLY MUZeA 
IMAGInÁRIUM V POLIČce V cenTRU BOHUSLAVA MARTInů
AneB ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATří fORMAnů A JeJIcH 
PřÁTeL
– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobi-
tých výtvarníků a tvůrců.

Městské muzeum a galerie Polička 

centrum Bohuslava martinů v poličce 
tylova 114 572 01 polička 
 +420 461 723 864 

www.cbmpolicka.cz
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Dům
Štěpánka Netolického 
Dům je mimořádným příkla-
dem zachovalé renesanční 
architektury. Svůj název získal 
po slavném majiteli, rybníkáři 
a staviteli Zlaté stoky Štěpánku 
Netolickém. Dnes je zde zřízeno 
Centrum Třeboňského rybní-

kářského dědictví. V interaktivně vzdělávací expozici 
můžete odhalit tajemství stavby rybničních soustav 
a umu starých rožmberských rybníkářů.  Kinosál 
nabízí krátký film o Zlaté stoce, další sály pak funkč-
ní modely, dotykové obrazovky a hry a hříčky pro 
malé i velké. Jedinečné galerijní prostory se využíva-
jí ke konání zajímavých výstav, přednášek, tvůrčích 
dílen a kulturních akcí.

Věž staré radnice 
Věž staré radnice je symbo-
lem a dominantou města 
již po staletí. Dnes tato 31 
metrů vysoká čtyřboká věž 
s ochozem, hodinami a cibu-
lovitou střechou nabízí 
jedinečné výhledy na histo-
rické jádro města, malebné  
náměstí i do okolní krajiny. 

Cestou na ochoz čeká na návštěvníky 100 scho-
dů. V mezipatrech mohou zhlédnout příležitostné 
výstavy a příslušenství ke starému mechanickému 
hodinovému stroji, pro děti a zvídavé dospělé jsou 
připraveny kvízy a hra s rožmberskými pověstmi 
Straší nám ve věži. Radniční věž je otevřena celo-
ročně. 
Prohlídky zajišťuje:

Dům přírody Třeboňska
Návštěvnické centrum chráněné krajinné oblasti 
a biosférické rezervace Třeboňsko poskytuje infor-
mace o přírodě, naučných stezkách a turistických 
zajímavostech. Stálá expozice „Krajina a lidé“ sezna-
muje s dílem renesančních rybníkářů, s příběhem 
léčivé slatiny a třeboňského lázeňství a především 
s výjimečným přírodním bohatstvím Třeboňska. 
Ve videosále můžete zhlédnout filmy Rok v krajině 
mokřadů a Rybářův den a každá z místností expo-
zice má také vlastní videokiosek. Expozice nabízí 
i zábavně-naučné aktivity pro návštěvníky všech 
věkových kategorií. Na děti se těší maskot a průvod-
ce – dubový skřítek Milda Dubulík.

TřI PeRLY TřeBOnĚ 
Město Třeboň a jeho okolí je nejen rájem cyklistů, turistů, 
vodáků, rybářů, houbařů a všech milovníků přírody. Spoustu 
jedinečných zážitků, zábavy a poučení pro malé i velké najde-
te také v následujících objektech.

Stými barvami rozkvete město při Jarní slavnosti 
(4. 4.), výstavě květin Amarylis na zámku (10.–19. 4.) 
nebo Otevírání lázeňské sezóny (30. 5.). Uši vám 
nakrmí tóny Třeboňských nocturen (26. 3.) a desí-
tek dalších koncertů. Nové chutě podráždí vaše mls-
né jazýčky při Švýcarském jaru (25. 4.), Čokoládo-
vání (2. 5.) nebo Street Food Festivalu (9.5.). Energii 
do žil vám vlije krásná příroda Třeboňska při cyk-
lovyjížďce Třeboňská šlapka (16.5.). Poeticky vás 
naladí přehlídka Třeboň poetická (21.–22.3.). 

Brány historické perly v rybniční krajině jsou 
vám otevřeny po celý rok. Město nabízí spoustu 
nezapomenutelných zážitků.
Náměstí bývá malebnou kulisou slavností a řeme-
slných trhů. Daleký pohled do kraje vám nabídne 
věž staré radnice. V empírovém Divadle J. K. 
Tyla můžete zhlédnout jednu z nejstarších docho-
vaných malovaných opon. Tajemství stavby ryb-
ničních soustav můžete odhalit v Domě Štěpánka 
Netolického. Interaktivní expozice Domu přírody 
Třeboňska láká svými zábavnými i naučnými 
aktivitami pro malé i velké.
Prohlídky a stálé expozice nabízí také Státní zá-
mek Třeboň se třemi prohlídkovými okruhy, 
Schwarzenberská hrobka, Kostel Panny Marie 
Královny a sv. Jiljí a augustiniánský klášter, 
Muzeum a galerie Třeboň, Muzeum Jana Žižky, 
Galerie a čokolatérie Třeboň v Marcipánu, pivo-
var Regent, Akvárium ve Vratislavském domě či 
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy.

Širokou škálu léčebných i relaxačních pobytů 
a pohlazení po těle i duši najdete v lázeňských 
domech Slatinných lázní Třeboň. Výletní lodí se 
můžete vydat po hladině rybníka Svět na Cestu 
kolem Světa a na okružní jízdu vás zve také výletní 
vláček Třeboňáček.

centrum Třeboňského rybníkářského dědictví 
v domě štěpánka netolického

masarykovo náměstí 89/i, 379 01 třeboň
 +420 380 130 004
 dum.stepanka.netolickeho@mesto-trebon.cz

www.dumstepankanetolickeho.cz
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Zámek 110, 379 01 třeboň
 +420 384 724 912 / 601 330 960
 dum.prirody@mesto-trebon.cz

www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska
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slaDKé jaRNÍ pROBuZeNÍ
V TřeBOnI

Nechte se inspirovat jedním z měst České inspirace a prožijte 
jaro v Třeboni! Je zde pro vás připravena pestrá paleta barev, 
tónů, chutí a vůní.

Turistické informační centrum Třeboň

www.facebook.com/itrebon.cz
www.itrebon.czK
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Turistické informační centrum

masarykovo nám. 1, 379 01 třeboň
 +420 384 721 169
 info@itrebon.cz
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Datum založení města je neznámé, nejstarší 
dochovaná zmínka o Telči pochází z období let 
1333 - 1335. Od roku 1339 vlastnil město rod pánů 

z Hradce a především zásluhou Zachariáše z Hrad-
ce se původně vodní pevnost s gotickým hradem 
změnila v půvabné renesanční město. 

Současné město nabízí návštěvníkům živé setkání 
se všemi stavebními slohy minulého tisíciletí. Před-
stavuje jedinečně zachovaný architektonický kom-
plex, jemuž dominuje renesanční zámek a náměstí, 
který byl v roce 1992 zapsán na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Právem je Telč každoročně cílem návštěvníků 
z celého světa.

TeLČ, maleBNé městO upROstŘeD
ČesKOmORaVsKé VRchOViNy

Telč, malebné město uprostřed Českomoravské 
vrchoviny, 30 km od rakouských hranic, v polovině 
cesty mezi Prahou a Vídní, láká své návštěvníky do 
již zapomenutých časů. 

Konference k zahájení turistické sezóny v Telči 
24. března v Konírně Státního zámku

Státní zámek se pro veřejnost otevře v sobotu 28. 
března.

Přivítáme jaro s folklorními soubory v sobotu 4. dubna
Město Telč se státním zámkem a Sdílením o.p.s. vás zvou 
na Vítání svátků jara a na zahájení jarní sezony 
s místními horáckými folklorními soubory a tradičním 
předváděním řemesel v sobotu 4. dubna.

Obrazy, kresby a sochy Petra Hejného
Letošní výstavní program v Městské galerii Hasičský dům 
zahajuje hudebník a malíř Petr Hejný výstavou s názvem 
Soukromý vesmír. Výstava potrvá do 10. června.

Jarní vyjížďku strojů minulého tisíciletí
V neděli 26. dubna pořádají přátelé Muzea techniky Jarní 
vyjížďku strojů minulého tisíciletí (do roku výroby 1990) 
s burzou.

VYBRAnÉ JARní Akce

www.telc.eu

Pozdně románská věž sv. Ducha je nejstarší 
dochovanou stavební památkou v Telči. Slohově ji 
lze zařadit do první poloviny 13. století. .
Její hranolové těleso je vybudováno z velkých, 
pečlivě opracovaných kvádrů. Přízemí věže je na 
východní straně přístupné portálem s kamen-
ným ostěním. Nad ním, ve výši prvního patra, 
se prostor věže otvíral od lodi kostela sv. Ducha 
dnes zazděným obloukem panské tribuny. Napro-
ti němu je umístěn pravoúhlý vstupní otvor, nyní 
jediný přístup do pater věže a je dosažitelný po 
vnějších dřevěných schodech.
Věž prý bývala ještě o dva a půl metru vyšší, což by 
znamenalo celé další patro, ke snížení mělo dojít 
po požáru roku 1655. Rekonstrukci věže kostela 
sv. Ducha bylo potřeba udělat zejména kvůli špat-
nému stavu krovu.  Zahrnovala kompletní renova-
ci stávajícího historického krovu s nutným nahra-
zením poškozených částí krovu, kompletní výmě-
nu střešní krytiny a také zpřístupnění posledního 
podlaží věže.
Ke stavební akci se připojila další aktivita, která 
řeší vnitřní instalace a expozici uvnitř věže. Expo-
zice je tvořena světelnými panely mapující jednot-
livá historická období města ve vztahu k národním 

a světovým dějinám. Návštěvníky čekají instalo-
vané dotykové tabule s časovou osou dějin měs-
ta, s informacemi o historii i současnosti města. 
Zahrnují fotografie, obrazy a veduty, propojené 
s informacemi o okolních obcích a památkách. 
Součástí expozice je hologram historické posta-
vy, která návštěvníky do věže uvede. V posledním 
zpřístupněném podlaží věže jsou osazeny vyhlíd-
kové dalekohledy, interaktivní mapy a ve vrcholu 
věže i historický hodinový stroj.

Věž je přístupná:
květen:  po domluvě na IC

červen–srpen:  úterý–neděle 10.00–12.00 hod., 
13.00–17.00 hod.

V září a v říjnu je prohlídka možná po domluvě 
v Informačním centru na radnici – osobně, 

tel. +420 567 112 407
 e-mail info@telc.eu

máte RáDi pOhleD Z VÝšKy? 
Vyšlapejte si na vyhlídkovou věž sv. Ducha, kde vás uvítá 
hologram historické postavy.    



magazintim.cz

DOKUMENT O TÁBOŘE
Jednou z těchto akcí je natočení hodinového doku-
mentu Tábor- sen, město, symbol, který v kopro-
dukci vytvořila Česká televize. Slavnostní předpre-
miéra proběhla 25. února v kině Svět a v březnu ho 
už můžete vidět na programu ČT2. V dokumentu 
je představen význam města, zmapována 
je i situace před rokem 1420, zroze-
ní města a dále povýšení na město 
královské. Celým dokumentem pro-
vází jedinečný Miroslav Táborský. 

PŘEDSTAVENÍ KNIHY
24. března proběhne v nově zrekon-
struovaném gotickém sálu Staré 
radnice slavnostní představení 
nové publikace Tábor - O městě 
pevnosti. Kniha popisuje dějiny 
a kulturu města Tábora v období 
let 1420 až 1945. Spolu s předcho-
zími svazky vytváří ucelený obraz 
o historickém a kulturním vývoji 
Tábora od počátků do moderní 
doby. K dostání bude ode dne před-
stavení v infocentru na Žižkově 
náměstí. 

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BITVY
Na 27. června je naplánováno připomenutí histo-
rické bitvy, která se odehrála 30. června 1420, kdy 
se Táborští bránili útoku Rožmberků. Bude se jed-
nat o celodenní program pro rodiny s dětmi, 

který zahrnuje trh s řemesly, hudbou, šermíři 
a kejklíři.

SLAVNOSTNÍ KONCERT
K oslavám bezpochyby patří i hudba a proto se 6. 
července na Sokolské plovárně uskuteční  kon-
cert, Smetanova Má vlast v provedení Epoque 
Symphony Orchestra pod vedením dirigenta Jana 
Kučery. Koncert proběhne ve večerních hodinách 
a přinese nevšední zážitek nádherné hudby a kou-
zelné atmosféry letního večera. 
Zima končí a jaro je už za dveřmi. Vše se opět 
začíná probouzet k životu. Neseďte doma a přijďte 
strávit jaro do Tábora. Čekají na vás tradiční, kul-
turní a gastronomické zážitky. 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Letošní rok se velikonoční výstava v Galerii 140 
ponese v duchu jara, starých tradic a zvyků. Oblí-
bená výstava je tento rok pojmenována „Přišlo 
jaro do vsi ‟ a probíhat bude od 19. března do 19. 
dubna. A na co se můžete těšit? K vidění budou 
chodské kroje a kraslice, dále tzv. jihočeské stra-
ky nebo batikované kraslice. Pro školní třídy bude 
opět připravena interaktivní dílna. Ve středu 18. 
března proběhne od 17 hodin vernisáž výstavy, 
kde vystoupí i amatérský soubor „Ženy‟ s pásmem 
masopustních a jarních lidových písní. V sobotu 
28. března pak můžete navštívit dílnu pro děti 
a vyrobit si vlastní Moranu.    

VELIKONOČNÍ JARMARK
V sobotu 4. dubna se na Žižkově náměstí od 9 do 
17 hodin uskuteční již tradiční velikonoční jar-
mark. Chybět nebude pestrý program s ukázkami 
tradičních zvyků, prodejem řemeslných výrobků, 
vystoupením lidových souborů a divadelních před-
stavení. 

www.visittabor.eu

TÁBOR slaVÍ 600 let 
a VÍtáNÍ jaRa
Město Tábor si v roce 2020 připomíná 600. výročí od 
svého založení. Druhé největší město jižních Čech si 
připravilo bohatý program, ve kterém je hned několik akcí, 
rozprostřených do celého roku. Některé jsou již tradiční, 
jako každoroční historický festival Táborská setkání, ale 
obyvatelé a návštěvníci města se mohou těšit i na ojedinělé 
akce naplánované právě pro výročí. 
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Brummelův dům v Plzni. Foto: Muzeum hl. m. Prahy, Martin Polák Adolf Loos s manželkou Klárou Beckovou. Foto archiv SDCN

ROK ADOLFA LOOSE 2020
Iniciativa vznikla ve spolupráci Muzea hlavního města Prahy 
a Národního památkového ústavu, a jejím cílem je připomenout 
české i evropské veřejnosti 150 let od narození světově 
proslulého architekta Adolfa Loose (*10. prosince 1870 v Brně).

Byt Richarda Hirsche v Plzni, přeneseno do Prahy. Foto Muzeum hl. m. Prahy, Martin Polák

Projekt chce upozornit na krásu a promyšlenost 
dochovaných Loosových budov a interiérů v Če-
chách a na Moravě a také obrátit zájem veřejnosti 
k jeho ohroženým nebo dosud nedoceněným stav-
bám i neuskutečněným projektům.
V rámci vyhlášení Roku Adolfa Loose 2020 bude 
představeno též unikátní logo, které bude spojovat 
řadu kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných 
v průběhu roku 2020 Muzeem hl. m. Prahy a Ná-
rodním památkovým ústavem. Do projektu jsou 
zapojeny i další instituce: Muzeum města Brna, Lo-
osova rodného města, Národní technické muzeum 
a Magistrát města Plzně, které se pyšní významný-
mi Loosovými interiéry. Logo propojuje všechny 
doprovodné akce, jako jsou výstavy, konference, 

přednášky, publikace, vycházky, komentované pro-
hlídky a exkurze. Jejich záměrem je připomenout 
a přiblížit život, dílo a místa působení Adolfa Loose, 
jednoho ze zakladatelů moderní architektury.
„150. výročí narození Adolfa Loose je pro naše mu-
zeum velice významné nejen z hlediska připomenutí 
a ocenění tohoto světově proslulého architekta, ale 
i z hlediska rozvoje Muzea hl. m. Prahy. Müllerovu 
vilu spravujeme od roku 1995, pod vedením našeho 
muzea byla památkově obnovena a slavnostně ote-
vřena pro veřejnost v roce 2000. Zároveň s otevřením 
vily zahájilo svoji činnost Studijně dokumentační 
centrum moderní architektury zaměřené především 
na dílo A. Loose. Muzeum hl. m. Prahy tak význam-
ně rozšířilo svoji odbornou i popularizační činnost 

o oblast moderní architektury, kterou v současné 
době rozvíjí Centrum památek moderní architektury 
ve správě Muzea hl. m. Prahy,“ uvádí ředitelka Mu-
zea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová.
„Brněnský rodák Adolf Loos je považován za prů-
kopníka moderní architektury. Jeho české realizace 
patří k tomu nejcennějšímu z památkového fondu 
1. poloviny 20. století u nás.
Připojení k oslavám 150 výročí Loosova narození 
proto považuji za samozřejmost i profesní povin-
nost. Naše Metodické centrum moderní architektury 
v Brně připraví v rámci roku unikátní výstavu s mo-
dely jeho realizací, věnovat se budeme i Loosovým 
následovníkům, například Heinrichu Kulkovi nebo 
Rudolfu Welsovi, a řadou přednášek připomeneme 
i příkladné památkové obnovy Loosových staveb 
a interiérů,“ přibližuje generální ředitelka Národní-
ho památkového ústavu Naďa Goryczková.

V rámci Roku Adolfa Loose 2020 se pro 
letošní rok připravují kromě jiného tyto 
akce:
• výstava Evropan Adolf Loos: (nejen) brněnské 

stopy Adolfa Loose. Muzeum města Brna, čer-
ven – prosinec 2020

• výstava Adolf Loos – interiéry v Plzni. Magistrát 
města Plzně – odbor památkové péče, ve spolu-
práci s Plzeň – TURISMUS, říjen 2020

• výstava o rekonstrukci vybraných Loosových 
plzeňských interiérů. Magistrát města Plzně – 
odbor památkové péče, ve spolupráci s Plzeň – 
TURISMUS, říjen – listopad 2020

• výstava Světoobčan Adolf Loos. Muzeum hl. m. 
Prahy ve spolupráci s Národním technickým 
muzeem, prosinec 2020 – srpen 2021

• konference Adolf Loos – patnáct let obnovy kul-
turního dědictví. Muzeum hl. m. Prahy ve spo-
lupráci s Národním památkovým ústavem, zaří 
2020

• vydání publikace On, Adolf Loos. Přepis deníků 
Bořivoje Kriegerbecka, spolupracovníka Adolfa 
Loose. Muzeum města Brna, prosinec 2020
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Interiér bytu Josefa Vogla v Plzni. Foto Muzeum hl. m. Prahy, Martin Polák

• natáčení vzpomínek pamětníků o Adolfu Loosovi 
a jeho díle v rámci archivu Paměti národa. Muze-
um hl. m. Prahy

• výstava Adolf Loos – modely ve vile Stiassni 
v Brně – modely nejznámějších realizovaných 
i nerealizovaných staveb A. Loose. Národní pa-
mátkový ústav, červen - září 2020

• výstava Následovníci Adolfa Loose ve vile Stiassni 
v Brně – představí např. Heinricha Kulku, Karla 
Lhotu, Kurta Ungera, Paula Engelmanna či Ru-
dolfa Welse. Národní památkový ústav, říjen - pro-
sinec 2020

• mezinárodní odborné symposium v Brně o Adol-
fovi Loosovi a jeho následovnících. Garantem 
konference je Národní památkový ústav, říjen 
2020

Adolf Loos, světoobčan (1870–1933)
Adolf Loos se narodil v rodině brněnského kame-
nosochaře 10. prosince 1870. Studoval na Králov-
ské státní průmyslové škole v Liberci, dále pak na 
Vysoké škole technické v Drážďanech, odkud po 
třech letech odešel do Spojených států. Po návra-
tu zpět do Evropy získal práci v ateliéru architekta 
Carla Mayredera a v roce 1897 si ve Vídni založil 
vlastní ateliér.
Ve Vídni strávil převážnou část svého života, byl 
třikrát ženatý, stanul v čele modernistického hnutí 
a založil vlastní školu architektury, v níž učil zása-
dám projektování v duchu modernismu. Na sklon-
ku svého života se odstěhoval do Československa, 
kde mu bylo v roce 1930 prezidentem republi-
ky uděleno čestné občanství. Adolf Loos zemřel 
v Kalksburgu u Vídně 23. srpna 1933.

Architekt Adolf Loos a jeho význam pro vý-
voj české architektury
Architekt Adolf Loos je řazen mezi nejvýznamněj-
ší osobnosti architektonické moderny, tedy po bok 
Franka Lloyda Wrighta, Le Corbusiera a Ludwiga 
Miese van der Rohe. Své teoretické postoje zfor-
muloval již před první světovou válkou ve Vídni. 
Jeho esej Ornament a zločin z roku 1908 je pova-

žován za nejvýznamnější architektonický esej 20. 
století. Mezi nejdůležitější Loosovy stavby patří ob-
chodní dům Goldman a Salatsch na Michalském 
náměstí ve Vídni (1910–1911), dům básníka Trista-
na Tzary v Paříži (1926), nerealizovaný projekt vily 
pro Josephinu Bakerovou a Müllerova vila v Praze 
(1929–1930), která je považována za Loosovo nej-
vyspělejší dílo.
V českých zemích vytvořil Adolf Loos řadu realiza-
cí. Nadvakrát působil v Plzni (v letech 1907–1908 
a v letech 1928–1933), kde navrhoval bytové interi-
éry, v letech 1914–1932 realizoval několik projektů 
a staveb v Brně a Praze. 17. března 1911 vystoupil 
Adolf Loos poprvé veřejně v Praze, v Polytechnic-
kém spolku německé techniky, s přednáškou Or-
nament a zločin.
V roce 1923 navštívil Adolf Loos v Brně spisovatele 
Bohumila Markalouse, spoluzakladatele revue By-
tová kultura, v níž byly následně publikovány prv-
ní soustavnější česky psané informace o Loosově 

architektonické a kritické činnosti. V Brně se Loos 
seznámil i s architektem Janem Vaňkem, ředitelem 
Uměleckoprůmyslových závodů, který jmenoval 
Loose zástupcem těchto závodů v Paříži. Marka-
lous a Vaněk cílevědomě usilovali o to, aby se česká 
veřejnost seznámila s Loosovou činností. Vyvrcho-
lením jejich snahy se stal přednáškový cyklus Za 
novou architekturu, pořádaný na přelomu let 1924 
a 1925 UP závody a Klubem architektů. V tomto 
cyklu vystoupili J. J. Oud, W. Gropius, Le Corbu-
sier, A. Ozefant, A. Loos, O. Tyl, K. Teige a J. Víšek.
V roce 1928 přenesl Loos těžiště svých aktivit do 
Československa — novými centry jeho činnosti se 
staly Praha a Plzeň, vyvrcholením jeho práce pak 
byla stavba rodinného domu pro Dr. Ing. Františka 
Müllera v Praze. Při stavbě tohoto domu Loos uplat-
nil svou koncepci uspořádání obytného prostoru, 
známou pod názvem Raumplan, která je založena 
na prostorové a výškové diferenciaci funkcí začle-
něných prostor.
Vnímání Loosova díla v českých zemích zásadním 
způsobem ovlivnil Bohumil Markalous, jenž vydal 
výběr Loosových statí Řeči do prázdna, a Karel 
Teige, který ve studii Moderní česká architektura 
zařadil Loose do kontextu vývoje české moderní 
architektury. V 60. a 80. letech minulého století 
se o propagaci Loosova díla u nás zasloužili PhDr. 
Věra Běhalová, prof. Zdeněk Kudělka, prof. Vladi-
mír Šlapeta a někteří další čeští a rakouští badatelé.

Ochrana a prezentace díla Adolfa Loose 
v českých zemích
V roce 2003 u příležitosti 70. výročí úmrtí architek-
ta Adolfa Loose uspořádalo Muzeum hl. m. Prahy 
ve spolupráci ze Západočeských muzeem v Plzni 
a Rakouským kulturním fórem mezinárodní sym-
pozium Adolf Loos. Dílo a rekonstrukce. Díky to-
muto sympoziu, jeho mezinárodní publicitě a pod-
poře mnoha předních odborníků v oblasti moderní 
architektury a památkové péče se podařilo začít se 
záchranou vzácných interiérů Adolfa Loose v Plz-
ni. Od roku 2001 probíhala obnova a rekonstrukce 
domu Jana Brummela (s finančním přispěním Ma-
gistrátu města Plzně), jejímž iniciátorem a investo-
rem je Ing. Michal Brummel, potomek původních 
stavebníků. Od roku 2003 byla z iniciativy odboru 
památkové péče Magistrátu města Plzně zahájena 
obnova interiérů bytu Josefa Vogla. Následně měs-
to Plzeň převzalo do své péče interiér bytu Viléma 
Krause v Bendově ulici.
Architektonická tvorba Adolfa Loose byla následně 
prezentována v roce 2008 v Muzeu hl. m. Prahy. 
Putovní výstava s názvem Adolf Loos – dílo v čes-
kých zemích, kterou spolu se stejnojmennou pub-
likací připravilo Studijní a dokumentační centrum 
Adolfa Loose, představila široké mezinárodní veřej-
nosti projekty a návrhy Adolfa Loose, jež vznikaly 
v českých zemích postupně od roku 1890 do roku 
1933, a to včetně projektů, které se v důsledku roz-
hodnutí investorů uskutečnily pod vedením jiných 
stavitelů či architektů. Výstava byla reprízována 
v mnoha evropských zemích, mimo jiné v RIBA 
v Londýně nebo v Casa del´architettura v italské 
Latině.

Müllerova vila - obytná hala. Foto Muzeum hl. m. Prahy, Martin Polák
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ROH
rezervační kód

H2619

  Retro hotel  „ZOTAVOVNA MORAVA”  Tatranská Lomnica   

                                                                                                                                               ♥♥♥PROČ SEM ? • originální recesní retropobyt oceněný “Velkou cenou cestovního ruchu”

REKREACE ROH
ANDĚL NA HORÁCH
DOVOLENÁ V TATRÁCH JAKO TENKRÁT
NETRADIČNÍ RETRO DOVOLENÁ S TRADICÍ !

Připravili jsme pro Vás úspěšné vzpomínkové recesní retro pobyty. 
Vrátíme Vás do doby Vašeho mládí - odborářských rekreací ROH - do zotavovny Morava. 
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SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ
(včetně cestovního a insolventního pojištění):
• 7x ubytování (NE-NE):

2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, 
SAT/TV, balkon - jih (*za příplatek)
2 - lůžkové pokoje, Spr.+WC, SAT/TV - sever

• 7x polopenze (snídaně i večeře - bufetová)       

• Celodenní program, rozcvičky, besedy, 
    tan. večírky, promítání, brigáda, soutěže
• Servis rekreačních referentů  
• Parkovné          • Wi-Fi u recepce

1 DÍTĚ do 4,99 let na přistýlce s polopenzí ZDARMA

Možnost přikoupení dopravy vlakem 
+ transfer z Popradu na hotel a zpět

(cena na dotaz - od ledna 2020)

Nástupní místa: PRAHA, 
PARDUBICE, ZÁBŘEH, 
OLOMOUC, HRANICE,
OSTRAVA, HAVÍŘOV. 

V Popradu bude přistaven autobus, který Vás 
odveze s Vašimi zavazadly až k Zotavovně 
MORAVA a zpět do Popradu k vlaku.

Kytary a harmoniky vezměte s sebou!
POJEĎTE S NÁMI, JE TO SRANDA 
A BÁJEČNÁ ZÁBAVA !
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Jezdíme na výlety z Tater 
Polsko - Zakopane, Pribylina, Spišský hrad, Spišská Sobota, 
splav Dunajca - Pieniny, Štrbské Pleso, Levoča, termální areál 
Vrbov, Kežmarok, Poprad, Košice nebo návštěva Nestville Parku 
s prohlídkou skanzenu a výroby první slovenské whisky s mož-
ností její ochutnávky aj. Výlety
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Poplatky na místě:  rekr. poplatek 1,- €/noc, Fakultativní výlety (z nabídky). Dítě zdarma se 2 plně platícími osobami.               

SLEVA
pro osoby nad 50 let

        Rozcvička             Gulášová soutěž              Rekreační hry               Termály Vrbov               Maškarní večírek

Splav Dunajca

TERMÍNY - CENA
za os./pobyt (NE-NE)
s polopenzí (bufet)

SENIOR
nad 50 let

  lůžko     přistýlka

DOSPĚLÝ
od 15 do 50 let

  lůžko      přistýlka

DÍTĚ
od 5 do 15 let

  lůžko i přistýlka

DÍTĚ
do 5 let
  lůžko

1 Neobs.
lůžko

*Přípl.
balkon

jaro:       26.04. - 03.05. 
léto:       09.08. - 16.08. 
podzim:  06.09. - 13.09.
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SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ
(včetně cestovního a insolventního pojištění):

2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, 

Polsko - Zakopane, Pribylina, 
splav Dunajca - Pieniny, Štrbské Pleso, Levoča, termální areál 
Polsko - Zakopane, Pribylina, 
splav Dunajca - Pieniny, Štrbské Pleso, Levoča, termální areál 
Polsko - Zakopane, Pribylina, 

Rezervace pobytů: 554 787 111 po-pá (7:30-17:00) dispecink@atis.cz   www.atis.cz
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3�tim V RegiONech

Vítězství z jednotlivých kategorií si odnesly snímky 
Znojemské vinobraní 2018, Zóna pro umění 8smič-
ka v Humpolci, amatérský snímek Zákaz vstupu 
a webové stránky McGee‘s Ghost Tours of Prague, 
které zároveň získaly i cenu poroty.
Agentura CzechTourism představila také nový kon-
cept festivalu, který podporuje jen domácí soutěžní 
část TourRegionFilm a zapadá tak do koncepce 
podpory domácího cestovního ruchu. Klasický for-
mát festivalu s doprovodným programem v tuzem-
sku dobře zajišťují jiné komerční cestovatelské 
festivaly. 
„Podporujeme ty projekty, na kterých jsme se 
shodli se zástupci krajů, a které mají potenciál pro 
cestovní ruch v regionech,“ říká ředitel agentury 
CzechTourism Jan Herget. Kromě čtyř hlavních 
kategorií udělila porota svojí vlastní cenu, kterou 
udělila projektu, který má největší potenciál přilá-
kat turisty do představované destinace.
 
Hodnocení porotců:
Vítězný amatérský film 
Zákaz vstupu
Kamera Petra Šimčíka se pokusila zachytit osud 
památek v Sudetech, v místech, která, jak říkají 
autoři dokumentu, poničila poválečná zloba spolu 
s komunistickým režimem a zubem času. A právě 
tento dvouminutový snímek může při správném 
marketingovém zacílení iniciovat zájem o tuto 
nádhernou stavbu, a to jak turistický, tak i možná 
filantropický.  (porotce Karel Novák)

Vítězný dokument
Překvapivé stavby: Zóna pro umění 8smička 
v Humpolci
„Profesionální kamera, profesionální režie, střih, 
grafika a jeden z našich nejlepších popularizáto-
rů architektonické kultury. To je vítězný mix prv-
ků tvořících proud, který vám nedovolí přepnout, 
vypnout či odejít, ale dokoukat pořad se zatajeným 
dechem. Adam Gebrian jako průvodce celým cyk-
lem, dokáže velmi lidským a poutavým způsobem 

podat odborný výklad tak, že se neptáte zda, ale kdy 
se na tato místa vypravíte, abyste je zhlédli na vlast-
ní oči.  (porotce Karel Novák)
Vítězné webové stránky a Cena poroty
McGee’s Ghost Tours of Prague
„Jasně vymezené téma („Praha strašidelná“), odpo-
vídající vizuální ztvárnění, přehledná a jednoduchá 
nabídka čtyř vycházek. Uživatel není zahlcen infor-
macemi, ale zároveň zjistí všechno, co potřebuje, 
včetně rezervace prohlídky.“ (porotce Petr Bílek)

Vítězný promo spot
Znojemské vinobraní 2018
Zdařilý produkt, který kromě skvělých záběrů 
velmi dobře pracuje se střihem a hudbou, nechy-
bí vtip, ale ani nostalgická pozastavení. Dokonalé 
jsou i účelné a efektivní slovní vstupy, autentic-
ké a přesné. Tvůrci nezneužívají a nevyužívají 
módních postupů a dokáží překvapit originálním 
přístupem.(porotce Jiří Králík)

ceNu TOURfILM si ODNeslO 
ZnOJMO, HUMPOLec 
I STRAšIDeLnÁ PRAHA
Agentura CzechTourism vyhlásila na veletrhu Holiday 
World vítěze mezinárodního festivalu filmů s cestovatelskou 
tématikou Tourfilm. 



BŘeZeN–DuBeN 2020

Smysl táborů zůstává ale stejný – zajistit dětem zají-
mavý program na léto - nejen je zabavit, ale také jim 
dát příležitost být chvíli sám za sebe zodpovědný, 
fungovat po určitou dobu v partě (někdy i cizích) 
dětí, postarat se o sebe a také zažít sebepřekonání 
a naučit se novým věcem. A samozřejmě být v pří-
rodě – vždyť velká část táborových aktivit se ode-
hrává v lese nebo na louce. 
Zkrátka a dobře, pobytové tábory k dětství a dospí-
vání patří. Jsou však dnes děti ochotné se táborů 
účastnit? Nejsou moc zhýčkané? Jana Ptáčková, 
která zastupuje dva největší táborové vyhledávače 
Borovice.cz a ČeskéTábory.cz tvrdí, že zájem o let-
ní tábory neupadá a dodává: „Je to spíše naopak, 
o tábory je stále velký zájem. Rodiče chtějí najít 
dětem na prázdniny program a tábory jsou v tomto 
ohledu ideálním řešením. Pořadatelé táborů dnes 
dobře vědí, že je potřeba vycházet vstříc i náročněj-
ším dětem, a proto se mnohé tábory konají v lepších 
ubytovacích zařízeních jako jsou penziony či hotely. 
A řada z nich mívá atraktivní moderní témata.“
Jako příklad mohou posloužit různé tábory s you-
tubery nebo tábory věnované počítačovým doved-
nostem. Ale to je jen špička ledovce, stále převládají 
klasická zaměření, která ale mnozí organizátoři 
za dlouhé roky vypracovali do velmi profesionální 
podoby. V nabídce táborů jsou skvělé adrenalino-
vé tábory u moře, taneční tábory s profesionály, 
výtvarné a koňské tábory pro holky a army tábory 

pro kluky. Naprostá většina táborů ale nemá lákavě 
znějící zaměření, možná jsou to ale přesně ty tábo-
ry, kde po celém dni plném dobrodružství sedíte 
večer u táboráku a posloucháte příběhy, kytaru, 
a nebo jen praskání ohně. 
Rada závěrem: Až budete svému dítěti vybírat 
tábor, nezapomeňte si o něm dopředu něco zjistit, 
nejlepší je mít doporučení od někoho, kdo tábor 
zná. Seznamte se s vedoucími, podívejte se na fot-
ky z minulých let a když už zkoušíte tábor nový, 
pokuste se zajistit, aby dítě jelo na tábor s někým, 
koho zná – kamarádem, sourozencem apod. 
Kde hledat dětský tábor? Zkuste www.Borovice.cz 
a www.Cesketabory.cz 

Příměstské tábory
Rok od roku je jich více. Nejsou to sice tábory 
v pravém slova smyslu, ale prázdninový program 
pro děti je to skvělý. Takzvané příměšťáky jsou 
organizované a často nějak tematicky zaměřené 
programy pro děti v místě jejich bydliště, děti 
ráno přijdou a odpoledne si je rodiče vyzvednou. 
Dítě tedy tráví den aktivitou ve skupině dětí, ale 
spát chodí domů. Tento typ táborů umožňu-
je rodičům chodit do práce a o dítě je mezitím 
postaráno. Hledáte příměstský tábor, který bude-
te mít blízko? Podívejte se na www.primestaky.
net, kde je široká nabídka příměstských táborů 
v celé ČR. 

LeTní TÁBORY 
– stálice V letNÍm pROgRamu DětÍ
Budíček, rozcvička, hry v lese, koupání v rybníce, táboráky 
i noční hlídky – to a mnoho dalšího je v myslích většiny 
dospělých spojeno s letními tábory. Někdo na léto strávené 
v přírodě vzpomíná rád, někomu to možná tak úplně 
nevyhovovalo. Dnes je nabídka letních táborů pestřejší nejen 
po programové stránce, ale i po stránce zázemí tábora: ne 
na všech táborech dnes zažijete spaní ve stanu nebo služby 
v kuchyni, takže si ten vyhovující tábor může najít i trochu 
choulostivější dítě.

�0 tim pRO Děti

Foto: T.O.Bobříci.
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Akce v Pivovaru Velké Popovice
Vepřové hody, velikonoční jarmark, výšlap svěží 
přírodou, Den Kozla a mnoho dalšího v pivovaru
Velké Popovice.
Vepřové hody se uskuteční v sobotu 14. března od 9 do 
15 hodin, kdy pivovarský park zaplní stánky s jitrnicemi, 
prejtem, polévkami, sulcem, tlačenkami, gulášem, 
škvarky a dalšími neodolatelnými specialitami. Každou 
půlhodinu bude možné vyrazit na prohlídku pivovaru 
zpestřenou o školu čepování piva a chleba se škvarky.
Spojit zábavu, poznání a tradice můžete v sobotu
11. dubna, kdy se v areálu pivovaru Velké Popovice 
uskuteční Velikonoční jarmark.
Pěšky, na kole či na koloběžce, děti i dospělí, pomalu či 
rychle… Pochod krajinou barona Ringhoffera zkrátka 
může absolvovat kdokoliv a prakticky jakkoliv. Oblíbená 
akce odstartuje v sobotu 25. dubna.

POČÍTAČOVÝ TURNAJ
HERNÍCH LEGEND v Poličce
KDY: 28. 3. od 9.30 hod.
Máte již plné zuby dnešních přetechnizovaných her
a při zmínce slov Atari či Nintendo zažíváte návaly nostal-
gie? Nebo se jen chcete stát aktuálním přeborníkem
v nejznámějších počítačových hrách minulého století jako 
třeba Street � ghter II., Pac-Man, Tetris a mnohé další?
Trénovat můžete i v muzejním pařanském doupěti, tedy 
v herně s historickými počítači, s herním automatem
i s moderními PC s emulátory se stovkami her, která je 
součástí již zmíněné výstavy. Zajímá vás, v čem se bude 
soutěžit? Jako první bude utkání ve hře Street � ghter II.
a turnaj bude probíhat na herním automatu. Jedná se
o jednu z nejslavnějších bojových her historie. Hráči si vybírají 
svoji postavu s vlastním bojovým stylem a používají speciální 
pohyby založené na příkazech a kon� guraci se šesti tlačítky.

Registrace do turnaje probíhá do 25. 3.

www.cbmpolicka.cz

Akce ve Vlastivědném muzeu 
Dr. Hostaše v Klatovech
VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA:
do 24.5. | SPODÁNKY A RANOŠENKY
Výstava k dějinám spodního prádla u nás. 

do 24.5. | HYGIENA NAŠICH PŘEDKŮ
Střípky z dějin péče o hygienu těla našich předků. 

do 5.4. | RODNÝM KRAJEM
Výstava textilních obrazů zhotovených technikou textilní 
koláže pro přehlídku českých tvůrců na Prague Patchwork 
Meettingu v uplynulých letech. 

do 28.9. | „V“ JAKO VÍTĚZSTVÍ – 5. KVĚTEN 1945
Výstava k osvobození Klatovska.

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Nám. Míru 149, Klatovy I.
� 739 235 184, 376 326 362
� info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz 
Kontaktní osoba: Martina Salvová
Otevírací doba: březen zavřeno
Mimořádné vstupné: 120/80,- Kč.

EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice
� 376 323 525, 721 721 908 
� info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz 
Kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba: březen zavřeno
Mimořádné vstupné: 80/40,- Kč

Pivovar Velké Popovice

Ringhofferova 1, Velké Popovice
www.kozel.czK
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
příspěvková organizace

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV.
� 376 326 362

www.muzeum.klatovynet.cz
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Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15.4. 2020 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu:

BŘEZEN–DUBEN 2020

Favorit cyklistického závodu selhal. Okamžitě
identifi koval problém: „Za všechno může můj pád
10 kilometrů před cílem. Musel jsem vyměnit kolo

a to nové už nemělo ... (tajenka)“

Dva faráři si povídají: „Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti.” – „Proč?”
– „(tajenka).“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE, 
ALOJZOV, ARCHLEBOV, ARNOLEC, ARNOLTICE, 

BABICE, BÁCOVICE, BANÍN, BÁNOV, BAŠKA, BAŠŤ, 
BDÍN, BEČOV, BEČVÁRY, BECHLÍN, BĚLÁ, BĚLEČ, 

BĚLOV, BEŇOV, BEZMĚROV, BÍLÁ, BLANNÉ, 
BLÍŽEVEDLY, BOBNICE, BOHY, BORAČ, BOREČ, 
BRUNTÁL, ČADCA, ČESKÝ KRUMLOV, DĚČÍN, 

HAVLÍČKŮV BROD, HODONÍN, CHRUDIM, JIČÍN, LOUNY, 
NÁCHOD, NITRA, PÍSEK, ROŽŇAVA, TÁBOR, TACHOV, 

TŘEBÍČ, ZVOLEN

Znění tajenky z minulého čísla: „pro jeho saně perfektně připravené“
Výherci: Bohuslava Tichá z Chotěboře, Petr Kraus z Jablonce nad Nisou,
Libuše Pospíšilová z Unhoště

Znění osmisměrky z minulého čísla: „do stejné nemocnice jako minule“
Výherci: Alena Košťáková z Mělníku, Miluše Smolíková z Berouna, Marie Jenerálová
z Moravských Budějovic



3.–5. 4. 2020 
 www.autoshowpraha.cz

23. ROČNÍK AUTOMOBILOVÉ VÝSTAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Geopark Vysočina

Geopark Železné Hory

Geopark Egeria

Geopark Vysočina

Geopark Egeria


