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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, 
Opět se hlásí váš turistický magazín a nabízí 
tipy pro výlety a vycházky, ale tentokrát vý-
hradně po České republice. Od vydání minulé-
ho čísla se podoba cestování úplně proměnila 
a představit si to určitě nedovedl nikdo z nás. 
Museli jsme se probít karanténou, upravit spous-
tu svých zvyklostí, obrnit se trpělivostí, a také 
proti strachu, který se po celém světě šíří.  Mám 
ale radost, že jsme v tak těžké zkoušce obstáli 
na výbornou. Máme pro vás také dobrou zprávu, 
cestovat a poznávat je opět možné, zatím ne da-
leko, ale při cestě po našich horách, lesích a pa-
mátkách vám nebude nic chybět. Zachovejte ale 
opatrnost a ohleduplnost a v klidu vyberte z naší 
bohaté studnice výletů pro celou rodinu.
Těšíme se na vaše zážitky a přejeme zdraví 
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STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T A

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

Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

AUTOMOBILKA HYUNDAI
KVŮLI KORONAVIRU POZMĚNILA LOGO
Korejský Hyundai se řadí mezi několik výrobců aut, kteří 
v dobách pandemie pozměnili své logo. Dvě postavy tvořící 
velké písmeno H si již nepodávají ruce, ale dotýkají se jen 
loktem. Na znamení sociálního distancování ukázal Hyundai 
na Twitteru logo stylizované do současného nečasu.

Běžné logo Hyundai má připomínat dvě postavy, 
které si podávají ruce. Jedná se o symbol důvěry, 
například mezi automobilkou a zákazníkem.
Vzhledem k tomu, že podávání rukou není v sou-
časné době doporučováno, se po celém světě množí 
různé variace na tento pozdrav. Krom rituálu s lok-
ty, reprezentovaného Hyundaiem, se z recese mluví 
také o vzájemném kopnutí nohama. V praxi však 
postačí oční kontakt a pokynutí hlavou.

V REGIONECH 

V REGIONECH 

TIM V LÁZNÍCH 

TIP NA VÝLET 
Objevte zábavu, 
sport a relaxaci 
v Ústeckém kraji
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Projeďte na koloběžce 
Českou Lípu
a její krásné okolí
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A kde se dozvíte víc?
15 tras vám nabídne brožura Neznámé Krkonoše – 
Kam na výlet. Výlety jsme pro vás naplánovali od 
začátku do konce, průběh tras zaznačili do mapy, 
nechybí ani jejich výškový profil. Doporučíme vám 
zajímavá místa, kde na chvíli zastavit, která navští-

vit, kde se rozhlédnout. Pokud do batůžku zapome-
nete zabalit svačinu, potěší vás naše tipy na ověřené 
občerstvení. Trasy jsou vybrané tak, abyste neměli 
problém se dostat na začátek ani zpět, jedná se buď 
o okruhy, nebo poradíme s dopravou. Brožura Ne-
známé Krkonoše je k dispozici na pultech krkonoš-

ských informačních center i on-line na www.krko-
nose.eu. 
A pokud jste rádi on-line, zážitky můžete načerpat 
prostřednictvím www.neznamekrkonose.cz. A co 
na blogu najdete a proč vlastně tento projekt vzni-
kl? Na to vám nejlépe odpoví blogerka Hanka Jam-
pílková, která je tváří Neznámých Krkonoš a pro-
střednictvím blogu bude prezentovat méně známé 
cíle výletů v nejvyšších českých horách.

•Hanko, jaký je Váš vztah ke Krkonoším? 
Velice blízký. Jezdila jsem do Krkonoš na chatu už 
jako malá holka. Velice jsem si je oblíbila pro jejich 
klid. Je to pro mě takový ostrůvek svobody, kde si člo-
věk vyčistí hlavu a nepřemýšlí nad ničím. Je to pro mě 
druhý domov, kam se ráda vracím.
•Jak a čím budete vést a naplňovat blog?
Jelikož jsme v době, kdy je hodně lidem lhostejná si-
tuace přírody, ale zajímají je hlavně fotografie, které 
si dají na své sociální sítě, tak chci lidem co nejvíce 
přiblížit hory vlastníma očima, a ne hledáčkem mo-
bilu či fotoaparátu, a to: Jak se na horách správně 
chovat, co je v horách zakázáno, co si zjistit, když jdu 
na hory, tipy na výlety jak pro rodiny, tak pro zdatné 
turisty, tipy na ubytování, akce, výlety apod. 

Blog bude spuštěn ke konci května. Projekt realizuje 
Krkonoše – svazek měst a obcí, destinační společ-
nost pro Krkonoše za podpory Libereckého kraje.

V současnosti pracuje v České republice 454 certi-
fikovaných turistických informačních center, která 
mají své označení - viz obr. 
V  infocentrech označených 
tímto logotypem je garantová-
na kvalitní informační služba.

Sháníte na svých cestách 
pohled?
Obecně nejširší výběr pohlednic můžete očekávat 
v informačních centrech. Informační centra (TIC) 
mají k dispozici široký sortiment pohlednic růz-
ných vydavatelů. Výhodou TIC je, že se nachází 

v centru města, většinou na náměstí. V informač-
ních centrech máte na výběr také z množství suve-
nýrů a upomínkových předmětů. Získáte zde mapu 
příslušné oblasti, zjistíte si vlakové a autobusové 
spojení, a více, než kdy jindy, se vám budou hodit 
tipy na výlety, které budou alternativou k vašemu 
plánu, jak strávit svoji dovolenou v místě vašeho 
pobytu. 

Informační centra mají v letní sezoně otevřeno 
v sobotu i v neděli
Absolutní většina ze 454 certifikovaných infocen-
ter má provozovnu otevřenou v sobotu a ¾ info-

center i v neděli. Délka provozní doby se může lišit 
v závislosti na atraktivitě oblasti. V turisticky na-
vštěvovanějších končinách mívají TIC otevřeno del-
ší dobu. Provozní doba se prodlužuje i během týd-
ne. Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru se však 
může změnit a nemusí být stejná jako v minulosti.

Příprava na letní soutěže zahájena
Asociace turistických informačních center ČR 
ve spolupráci se společností Kam po Česku při-
pravuje 11. ročník soutěže popularity certifikova-
ných turistických informačních center (TIC). Sou-
těžit se bude během letní sezony 2020 na strán-
kách www.kampocesku.cz formou hlasování 
o oblíbené turistické informační centrum. 80 člen-
ských informačních center se také letos zapojí do 
prázdninové letní soutěže s Českou Televizí Déčko.

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, 
PRVNÍ KROK NA VAŠICH CESTÁCH

INFORMAČNÍ CENTRA VSTUPUJÍ
DO TURISTICKÉ SEZONY
Turistická informační centra se od 27. dubna postupně 
vrací do provozu a začínají se chystat na letní turistickou 
sezonu. Příprava bude mít letos jiný rozměr, než v minulých 
letech, v návaznosti na postupné uvolňování podnikatelských 
a dalších činností – restart restaurací, ubytování, turistických 
atraktivit a památek. Infocentra budou mít nyní daleko více 
práce s aktualizací informací, než v období před epidemií 
koronaviru. 

Prosím, představte se nám krátce. Odkud po-
cházíte, jak dlouho pracujete v infocentru?
Pocházím z Litvínova a v informačním centru pra-
cuji od září 2019.

Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své 
práci? 
Paní v telefonu: vjela jsem autem na cyklostezku.
Já: tam je ale zákaz vjezdu, je tam značka.
Paní: no právě. Myslíte si, že mě viděli a že zapla-
tím pokutu?       

Starší pán v Infocentru: sbírám celý život turistic-
ké hole s erbem měst. Jednu mi daroval praděda. 
Je z roku 1950. Máte se znakem Litvínova?
Já: bohužel nemáme. Kolik už jich máte?
Pán: no právě tu jednu….        

Paní v infocentru: Jak daleko to je?
Já: 3 kilometry.
Paní: myslíte si, že to ujdu?       

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 
běžně známé, ale stojí za návštěvu? 
Jsem narozená ve znamení Raka, mám ráda vodu. 
Proto velmi často navštěvuji vodní nádrže, přehra-

dy, rybníky a jezírka. Jeden takový rybník mám 
velmi ráda. Je to přírodní rezervace Černý ryb-
ník a leží jen pár kilometrů od Flájské přehrady. 
Ale nejraději mám jezírka, která se nachází v lese 
nad Českým Jiřetínem. Je tam božský klid a dá se 
v nich i koupat.  Ale neprozradím kde. Právě kvůli 
přívalu turistů. 

Jaký je váš oblíbený regionální produkt, který 
doporučujete? 
Na farmářských trzích si kupuji švestková povidla 
z Bělušic a paštiky a med z Března u Chomuto-
va. A jako pivařka nesmím zapomenout na pivo 
OSSEGG, na kterém si pochutnávám v pivovaru 
cisterciáckého opatství v Oseku.

Jak by zněla pozvánka do vašeho města, regio-
nu, informačního centra? 
Krušné hory, kraj to hezký, zábavy tu máme dost, 
v zimě lyže, v létě stezky, navštivte nás, buďte náš 
host. Moc se na vás těšíme a vždy dobře poradíme.
 

Informační centrum, zámek Valdštejnů Litvínov.

Rádi bychom vám představili pracovníka turistic-
kého informačního centra, který ochotně podává 
informace v TIC na zámku v Litvínově: 

ROZHOVOR

NEZNÁMÉ KRKONOŠE
Máme pro vás návod, jak si užít a poznat Krkonoše trochu 
jinak! Nechte se od nás pozvat na horské louky poseté 
roubenkami, projděte se po cestách, které davy turistů míjí, 
kde máte možnost se rozhlédnout po krajině, nadechnout 
čerstvého vzduchu a vychutnat jedinečná panoramata. 

magazintim.cz

TIM V REGIONECH 5

V Libereckém kraji můžete putovat po dvou větvích 
Hřebenovky - severní a jižní. Ta jižní kopíruje původ-
ní tzv. Modrou Hřebenovku, která byla proznačena 
již před více než 118 lety. Začíná u České budky v Kr-
konoších a přes polské území kolem chaty Szrenica
a okolo Jakuszyc pokračuje do osady Jizerka, dále 
přes Desnou, Tanvald, Černostudniční hřeben na 
Milíře a vystoupá přes Ještědský hřeben až na Ještěd. 
Následně prochází kolem Vápenného, Vraní skály, 

Horní sedlo až do Petrovic, kde přechází na německé 
území a prochází nejkrásnější krajinou Žitavských 
hor. Zpět na české území se vrací pod Luží. 
Celková délka jižní větve je cca 106 km, proto doporu-
čujeme ji rozdělit do několika etap. Jednotlivé úseky 
jsou navrženy v cca 10 – 20 km úsecích a je dbáno na 
to, abyste mohli využít i veřejnou dopravu. 
Prožijte letošní dovolenou s baťohem na zádech a pro-
zkoumejte místa pohraničních hor – prostě „Zažijte 

Hřebenovku“. Jednotlivé etapy i zajímavosti na celé 
trase najdete na portále www.hrebenovka.cz

Projekt „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ 
reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254 je podpo-
řen z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A 
Česká republika – Polsko 2014 – 2020.

ZAŽIJ HŘEBENOVKU
Vydejte se na pěší výlet po atraktivních hřebenových partiích 
Jizerských, Lužických hor, Černostudničního a Ještědského 
hřbetu po stopách nejdelší vyznačené hřebenové trasy
v Čechách - Hřebenovky. Nově je trasa navíc vyznačena i přes 
Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj až na Praděd. 
Cesta vás zavede i za hranice k sousedům do Německa i Polska.
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Za krásami Frýdlantského výběžku 
(Jizerské hory) 
Vydejte se na okruh dlouhý 43 km, který vás pro-
vede Frýdlantským výběžkem po značených cyk-
lotrasách a zpevněných cestách. Tato oblast, na 
hranicích s Polskem, nabízí cyklistům jízdu mimo 
civilizaci, bez davů, s krásnými výhledy na hřeben 
Jizerských hor a zajímavými místy na trase. Vý-
chozím bodem je město Frýdlant s historickým 
centrem, majestátným hradem a zámkem, a vyhlá-
šeným pivovarem. Pokračovat budete po trase 3059 
přes vesničky Krásný les a Dolní Řasnice, kde stojí 
za návštěvu bývalá kovárna Ondřeje Stelziga, kde 
můžete zhlédnout expozici kovářského řemesla 
a obdivovat lidovou architekturu.  Dále pokračujte 
do Horní Bulovky, kde se napojíte na trasu 3006, po 
které pojedete až do Filipovky. Tam doporučujeme 
procházku podél řeky Smědé, jejíž přírodní říční ko-
ryto zde vytváří meandry, slepá ramena, mokřadla 
a říční nivy. Když budete mít štěstí, potkáte zde led-
ňáčka říčního, vydru říční nebo některé z dalších 40 
chráněných druhů. Pak už je to kousek přes les a 
okolo Frýdlantské rozhledny zpátky do Frýdlantu. 

Po stopách Pyšné princezny
(Lužické hory)
Okruh ideální pro rodiny s většími dětmi - žádné 
velké kopce, asfaltová cyklostezka a návštěva Pan-
ské skály známé z pohádky o Pyšné princezně. 
Trasu dlouhou 30 km zahájíte přímo u ikonické 
Panské skály (Kamenický Šenov), jejíž pěti až šes-
tiboké pravidelné čedičové sloupce připomínají 
svým tvarem píšťaly varhan. Tento útvar dal také 
jméno cyklostezce, po které většinu okruhu poje-
dete. Cyklostezka Varhany byla vybudována na ná-
spu zrušené železniční trati, na které osobní vlaky 

projížděly naposledy v roce 1979. Celková délka 
cyklostezky je 17 km a sklonové poměry stoupá-
ní nepřesahují ideálních 2,9%. Podél stezky na 
Vás čeká celá řada zajímavých památek, vkusné 
odpočívky doplněné o infopanely s historií místní 
železnice i krásné výhledy. Od Panské Skály poje-
dete po cyklotrase č. 211 přes osadu Slunečnou 
až do České Lípy, zpátky se budete vracet po stez-
ce Varhany přes Horní Libchavu s renesančním 
zámkem, Volfartice s tvrzí a rokokovým Kostelem 
sv. Petra a Pavla, a Nový Oldřichov s Hasičským 
muzeem. 

Po zaniklých obcích Ralska (Máchův kraj) 
Okruh po zaniklých osadách bývalého vojenského 
prostoru Ralsko je vhodný pro trekingová a horská 
kola a celkem ujedete 24 km. Začátek této trasy je 
v obci Náhlov, kde najdete Muzeum vystěhovalectví 
do Brazílie a také Naučnou stezku Horních vsí, kte-
rá vás seznámí nejen se zaniklými obcemi, ale také 
s lidmi, kteří tu žili.  Z Náhlova vyrazíte po cyklotrase 
č. 3050 až na křižovatku se sochou sv. Františka, 
kde odbočíte po cyklostezce Vojenských lesů. Ces-
tou budete míjet bývalou obec Dolní Novina, z níž 
se do dnešní doby zachovaly pouze sklepy z pískov-
cových kvádrů, zbytky zdí a vodního mlýna. Stezka 
vás zavede až k Čertově stěně, dále pokračujte ma-
lebným údolím Zábrdky přes Cetenov, kde se neza-
pomeňte zastavit v areálu pily s parní lokomobilou 
značky Lanz. Malá asfaltová silnička vás dovede až 
do Všelibic, kde se opět napojíte na značenou CT 
3050, která vás přes Budíkov a Zábrdí dovede zpát-
ky do Náhlova. Za krátkou pěší odbočku určitě stojí 
Čertova zeď, která je unikátním geologickým útva-
rem. Nepostavil ji tajemný ďábel, jak vypráví pověst, 
ale vznikla vulkanickou činností a následným zvět-
ráváním. Původně byla zeď mnohem delší, měřila až 
20km, ale jelikož se většina čediče vytěžila, dochoval 
se dodnes jen zlomek původní zdi. Poblíž najdete ješ-
tě Čertův stolec a Čertovu hlavu. 
Kolo připravit, helmu na hlavu, něco na zub do bato-
hu a můžete vyrazit. Další várku tipů nejen na cyk-
lovýlety najdete na turistickém portálu Libereckého 
kraje www.liberecky-kraj.cz a na našich sociálních 
sítích. 

Projet se můžete na koloběžkách čtyř velikostí, tu 
správnou si vyberou malí i velcí. Koloběžky si půjčí-
te přímo na informačním centru v České Lípě, které 
najdete v centru města hned vedle radnice. Na ko-
loběžce se vydejte například na cyklostezky vedou-

cí z České Lípy a užijete si jízdu bezpečně, jedna 
z nich vás zavede až za pyšnou princeznou Kraso-
milou k Panské skále. Právě na trase cyklostezky 
Varhany si můžete zapůjčit koloběžky i v Centru 
pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově nebo 

v cíli cyklostezky v informačním centru Panská ská-
la. Trasa z Panské skály je pro terén z kopce u kolo-
běžkářů velmi oblíbená. Cyklostezka Vlčí Důl nebo 
městský park nabízejí méně náročný terén, který se 
bude líbit dětem a začátečníkům. Kdo si chce užívat 
koloběžku déle, může si ji půjčit na více dní anebo ji 
odevzdat do večerních hodin ve Sportareálu v České 
Lípě, v Barvířské ulici. Informace o cyklostezkách 
a cyklotrasách v České Lípě a okolí získáte spolu 
s mapami a informačními letáky v informačním 
centru na náměstí.

Ještě před zpřístupněním bran všech mělnických 
památek už ožilo malebné náměstí Míru. Dva 
zazděné kovové pruty v délce českého a vídeňského 
lokte v podloubí u dveří historické radnice tu pa-
matují dávné trhovce, jejichž poctivost hlídaly. Ná-
městí s barevnými štíty měšťanských domů doká-
že dodnes navodit atmosféru středověkých jarmar-
ků a skvěle se tak hodí jako dějiště opět otevřených 
farmářských trhů. Místní i přespolní prodejci tu 
nabízejí každou sobotu sortiment čerstvé zeleniny, 
bylinek a květin, předpěstovaných sazenic všeho 

druhu, včelařských produktů i hotových řemesl-
ných výrobků, velkým lákadlem jsou samozřejmě 
vždy lahve vína, nesoucí etikety mělnických vinařů.  
Návštěvníky už vyhlíží i Mělnické kulturní cen-
trum, především Masarykův kulturní dům se 
sady, které jej obklopují. Na léto se tu připra-
vuje relaxační kulturní park s mnoha tvůrčí-
mi a kulturními aktivitami pro děti i dospělé, 
které doplní koncerty, filmové projekce a diva-
delní vystoupení. Mekuc zkrátka v létě nespí.  
K městu na dvou řekách patří neodmyslitelně také 
vyhlídkové projížďky po vlnách. Posádka výlet-
ní lodi Fidelio předvede během plavby cestujícím 
nejen úchvatná panoramata mělnického zámku 
a kostela sv. Petra a Pavla nad historickými vinice-
mi nebo po souši téměř nedostupný soutok Labe 
s Vltavou z těsné blízkosti. Obdiv si zaslouží i nád-
herná příroda v okolí říčních břehů, která ukrývá 
opravdové poklady. Pokud budou mít účastníci 
plavby štěstí, zahlédnou i vzácného ledňáčka či 
užovku.

Regionální turistické informační centrum

 mobil: +420 734 260 895
 +420487 881 105-106
 rtic@mucl.cz
Město Česká Lípa
 mestoceskalipa

www.mestoceskalipa.cz

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

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

www.mekuc.cz
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PROJEĎTE NA KOLOBĚŽCE 
ČESKOU LÍPU A JEJÍ KRÁSNÉ OKOLÍ…
Regionální turistické informační centrum v České Lípě 
zahájilo již druhou sezónu půjčování koloběžek české značky 
Yedoo. 

MĚLNÍK ZVE NA TRHY, KULTURU 
A VYHLÍDKOVÉ PLAVBY 

Město na soutoku Labe a Vltavy se probudilo 
z letošního nebývale dlouhého spánku a těší 
se na návštěvníky, kterým předvede své krásy 
a pamětihodnosti.

| foto: Mirek Pásek, archiv TIC Mělník

27. 7. – 2. 9.

www.mekuc.cz

Relaxační 
art park

| foto: Vít Černý

ŠLÁPNĚTE DO PEDÁLŮ
Baví vás poznávat krajinu a přírodu ze sedla kola? Využijte 
parádního jarního počasí a vyražte na cyklovýlet po 
Libereckém kraji a jeho turistických oblastech. Máme pro 
vás tři tipy na cyklo vyjížďky pro malé cyklisty, zdatné bikery 
i vyznavače elektrokol. Užijte si u nás radost z pohybu na 
čerstvém vzduchu a poznejte rozmanitost našeho kraje.

TIP NA VÝLET

Region Liberec

@regionliberec

Liberecký kraj – cestou necestou

Cyklostezka Varhany

Ralsko

Pohanské kameny 

Panská skálaZámek Frýdlant
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nosti. Kromě různých druhů zvířat si návštěvníci 
mohou prohlédnout největší model jízdního kola 
v ČR nebo letadlo Jakovlev Jak-42 ve skutečné veli-
kosti. www.zoodecin.cz 
 www.zoopark.cz

www.zoousti.cz

Vodáctví jako letní fenomén
Vodní turistika neboli vodáctví je jedna z oblíbených 
forem turistiky. K vodáctví je vhodným plavidlem ká-
noe, pramice, raft nebo paddleboard, kdy se vodáctví 
stává současně adrenalinovým sportem. Splouvají 
se říční toky po proudu od dubna do září mezi jed-
notlivými tábořišti.
V Česku je vodní turistika provozována zejmé-
na v letní sezóně na největších řekách severních 
a středních Čech, které mají dlouhé souvislé úseky 
s mírně tekoucí vodou, s občasnými peřejemi a jezy. 
V Ústeckém kraji je díky tomu plně rozvinutá vodác-
ká infrastruktura s půjčovnami lodí, kempy a hos-
půdkami. 
Labe patří mezi největší evropské řeky a vodní cesty. 
Jeho pramen se nachází v Krkonoších a ústí v Ně-
mecku do Severního moře. Labe je dlouhé 1154 km, 
z toho 358 km připadá na české území. Na Labi leží 
mnoho významných českých měst jako například 
Vrchlabí, Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Nym-
burk, Neratovice, Ústí nad Labem nebo Děčín.
Ohře pramení v Bavorsku v přírodní rezervaci Smr-
činy. Její celková délka je 316 km, z toho je 246,5 km 
v České republice. Ohře protéká například Chebem, 
Karlovými Vary, Klášterem nad Ohří, Žatcem a Lou-
ny. V Litoměřicích ústí do Labe.
Řeka Ohře je mezi vodáky oblíbená zejména pro stá-
lý tok vody, atraktivní vodácký terén s množstvím 
klidnějších i náročnějších úseků. Je splavná téměř 

po celý rok. Na vodácké stezce u Ohře najdete in-
formační tabule. Na každé tabuli je uvedeno místo 
a říční kilometr Ohře. Tabule poskytují informace 
pro vodáky, možnostech ubytování i stručný popis 
přírodních a kulturních památek poblíž řeky. Tabu-
le obsahují i výřez mapy příslušného úseku řeky.
U řeky se nachází velké množství vodáckých tábo-
řišť a kempů. Soutok Labe a Ohře můžete pozorovat 
z Tyršova mostu v Litoměřicích.

Pověst o rytíři a víle
Ke Klášterci se váže pověst, o které se dočtete 
v knížce „Řeka Ohře v bájích a pověstech“. V po-
věsti se píše o rytíři Romualdovi, do kterého se za-
milovala vodní víla z družiny vodních panen nymfy 
Egérie. Ta z lásky k němu opustila křišťálový palác 
ve vlnách Ohře. Na důkaz lásky dostal rytíř od víly 
hedvábný závoj a lahvičku vody z Ohře. Musel však 
přísahat věrnost. Uběhlo mnoho šťastných let. Když 
ale císař Fridrich Barbarossa pořádal velký turnaj, 
na kterém se rytíř stal absolutním vítězem, krásná 
hraběnka z daleké země jej dekorovala řetězem 
pro vítěze. Císař vyslovil přání, aby se ještě týž den 
rytíř s hraběnkou zasnoubil. Romuald zapomněl 
na svou vílu a slib. Při zásnubní hostině se rozví-
řily vody studní, z vody vystoupila ženská postava 
a tiše prošla hodovním sálem. Náhle zazněl výkřik 
a Romuald klesnul k zemi. V jeho srdci vězela jehla 
s rudým kamenem. Zhrzená vodní panna se krutě 
pomstila za Romualdovu zradu.

www.branadocech.cz

Zoologické zahrady s historií
Zoologické zahrady mají v Ústeckém kraji boha-
tou a pestrou historii. První zoologická zahrada 
byla založena před více než 100 lety. Od té doby 
vzniklo na území České republiky více než 20 dal-
ších ZOO.
V děčínské zoologické zahradě chovají přibližně 
450 kusů zvířat ve více než 150 druzích. V dneš-
ní těžké době můžete podpořit finančně zahrady 
formou adopce zvířat nebo krmení. V zahradě 
provozují zooškolku s občerstvením. K dispozici 
je dětský areál s hradem a horolezeckou stěnou.
Zoopark Chomutov je specializován na chov zvířat 
pocházejících z území Eurasie a severní Afriky. 

Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat, 
mezi kterými je 14 ohrožených druhů. 
Třetí zahradou Ústeckého kraje je Zoologická za-
hrada v Ústí nad Labem, ve které chovají savce, 
ptáky, plazy, obojživelníky, ryby i bezobratlé živo-
čichy. Zahrada zajišťuje ochranářské projekty, zví-
řata je možno také adoptovat. Pro rodiny nabízejí 
zážitkové programy ve formě krmení nebo práce 
chovatele, výukové programy nebo komentované 
prohlídky pro školy. 
Netradičním zooparkem je SEKO Zoopark v Lou-
nech. Z původního páru pávů chovaných v areálu 
společnosti se zde postupně vyvinul celý zoopark, 
který je od roku 2017 přístupný také široké veřej-

OBJEVTE ZÁBAVU,
SPORT A RELAXACI
V ÚSTECKÉM KRAJI
Většinu území severočeského Ústeckého kraje zavodňuje Labe, 
jehož nejvýznamnější přítoky jsou řeky Ohře, Ploučnice 
a Bílina. Nejznámějším chráněným územím je Národní park 
České Švýcarsko, jeden ze čtyř základních destinací, mezi 
které patří České středohoří, Dolní Poohří a Krušné hory. 
Rodiny s dětmi nemohou vynechat návštěvu některé zoologické 
zahrady v kraji.

TIP NA VÝLET

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Jak se jmenovala ona vodní víla? 

Odpovědi posílejte do redakce magazínu TIM 
mailem na: info@czech-tim.cz do 20. 6. 2020.
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Původně byl královského založení. Byl vybudo-
ván za přemyslovského krále Václava I. před pol. 
13. stol. k ochraně soutěsky, střežící obchodní 
a vojenské stezky na hranicích mezi západními Če-
chami a Chebskem. Zbořen byl v roce 1347, znovu 
vystaven r. 1398 a pobořen při dobytí v roce 1648. 
Část zdiva byla v 80. letech 17. st. použita na stav-
bu zámku Kynžvart. Hrad už pak nebyl nikdy ob-
noven. 
Cesta k hradu vede dvěma směry, buď přímo za 
městem okolo hřbitova po modré turistické značce 

podél potůčku, která trvá zhruba půl hodiny stou-
páním do kopce, nebo druhou stranou od lázní do 
příkrého kopce. Nedávno zde byla hlavně pro děti 
vybudována Pohádková stezka, kterou střeží po-
hádkové bytosti a na které je umístěno devět infor-
mačních tabulí s pověstmi této oblasti a dřevěné 
vyřezávané sochy. Stezku zrealizoval státní podnik 
Lesy ČR. 

10

Na našem jedinečně řešeném náměstí, které je po-
stavené z kopce, si nezapomeňte prohlédnout sloup 
Nejsvětější Trojice, který má dvě zajímavosti – je 
na něm v jeho zadní části vyobrazen nejstarší znak 
města Klášterce a byl postavený jako poděkování za 
to, že se Klášterci vyhnula morová epidemie. Na ná-
městí se nachází městská galerie Kryt. V sezóně je 
přístupná denně včetně víkendů a svátků od 8:30 
do 17:00. V červnu u nás můžete navštívit výsta-
vu Nepřemožitelná věnovanou Miladě Horákové 

a o prázdninách se nezapomeňte podívat na výsta-
vu portrétních fotografií slavných osobností Lenky 
Hatašové s názvem V jiném světle.
Dominantou města je neogotický zámek, který ob-
klopuje rozsáhlý anglický park, ve kterém je umís-
těno muzeum porcelánu ze sbírek UMRUM. Na něj 
navazuje lázeňská zóna lázní Evženie a lázeňský 
park, kde byl v roce 2018 vysazen Strom Olgy Ha-
vlové.
V lázních Evženie můžete ochutnat tři minerální 
prameny. Pramen Evženie, který je nejstarší, obje-
vený v roce 1883, Městský pramen, objevený v roce 
1897, a nakonec třetí, Klášterecký, objevený téměř 
nedávno, v 90. letech 20. století.
Procházkou mezi zámeckým a lázeňským parkem 
se můžete zastavit v loděnici na malé občerstvení 
a zapůjčit si zde můžete pramici a projet se po řece 
Ohři s výhledem na zámek nebo kola a udělat si vý-
let po okolí.
K výletu na kolech vybízí cyklostezky v okolí, zajet 
si můžete také do nedalekého pivovaru Chalupník 
v Perštejně a pokud vás kola omrzí, doporučujeme 
pěší výlet na některý z blízkých hradů. Nedaleko 
Klášterce jsou to zříceniny hradů Šumburk a Eger-
berg, ze kterých je neopakovatelný výhled po okolí.

Den první: V přírodě a přitom v centru města 
– Bertino údolí a Erbenova vyhlídka
Jen pár minut chůze od centra města vás velmi mile 
překvapí romantika Bertina údolí. Jedná se o příro-
dovědně zajímavé území, skryté před nezasvěcenými 
zraky. Bertiným údolím prochází naučná stezka, kte-
rá se často využívá jako prodloužená procházka na 
Erbenovu vyhlídku.

Den druhý: Labské údolí z cyklistického sedla 
i z lodní paluby
Ústím nad Labem prochází jedna z nejkrásnějších 
cyklistických stezek – Labská stezka. Provede vás ne-
jen malebným Labským údolím, ale nabídne i řadu 
technických či kulturních památek. Své cyklistické 
výlety můžete rovněž ideálně kombinovat s lodní do-
pravou. Labská stezka totiž vede okolo celé trasy lod-
ních linek. Využít lze hned několik přívozů. K dispo-
zici je také půjčovna kol a koloběžek v Cyklocentru 
města Ústí nad Labem.

Den třetí: Za romantikou na hrad Střekov
Hrad z počátku 14. století přilákal svým nádherným 
umístěním v Českém středohoří řadu známých 

osobností. Jeho obdivovateli byli např. malíř Ernst 
Gustav Doerell, básník Karel Hynek Mácha a svě-
toznámý hudební skladatel Richard Wagner, jehož 
romantická atmosféra Střekova inspirovala ke zkom-
ponování opery Tannhäuser. Objevte jeho krásu i vy.

Den čtvrtý: Centrem města za vilovou architek-
turou
Provinční české královské město Ústí nad Labem se 
v druhé polovině 19. století proměnilo v přední prů-
myslovou metropoli Rakouska-Uherska. Stráně nad 
městem tak začaly plnit honosné paláce místních 
továrníků a obchodníků. Vydejte se je prozkoumat 
třeba s audioprůvodcem, kterého si zapůjčíte v infor-
mačním středisku. 

Den pátý: Od výletního zámečku k vodopádu
K jednomu z nejvyšších vodopádů v Českém stře-
dohoří vás dovede naučná stezka Větruše – Vrkoč, 
která začíná u výletního zámečku Větruše. K tomu 
se z centra města dostanete lanovou dráhou z ob-
chodního centra Forum. Stezka vám nabídne něko-
lik úchvatných pohledů na masiv Vysokého Ostrého, 
na hrad Střekov či Masarykovo zdymadlo.

Den šestý: Za zvířaty do zoologické zahrady
Ústecká zoologická zahrada láká na unikátní kolekci 
zvířat z celého světa ve více než 250 druzích. Užít si 
můžete např. komentovaná krmení zvířat, projížďku 
zoovláčkem, kontaktní venkovský dvorek či oddych 
v jedné z restaurací. 

Den sedmý: Zasloužený relax na jezeře Milada
Jezero Milada je skvělým místem jak pro relaxaci 
pasivní, tak aktivní. Ke koupání je určena hlavně 
severovýchodní pláž, kde je během sezóny otevřeno 
občerstvení. Další možností, jak zde můžete trávit 
čas, je jízda na kole, bruslích či kondiční běh. Okolo 
jezera vedou tři různě dlouhé okruhy, které můžete 
libovolně kombinovat. 

Turistické informační centrum

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

www.muklasterec.cz

Informační středisko města Ústí nad Labem

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

www.usti-nad-labem.cz
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TIP NA VÝLET

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
MĚSTO PRAMENŮ A PORCELÁNU
Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných 
hor. Městem protéká řeka Ohře a historické jádro města je 
městskou památkovou zónou. 

Zřícenina hradu Šumburk
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LITOMĚŘICE, TY MUSÍTE VIDĚT!

Vyhlídková věž Kalich 

Dómský pahorek s Katedrálou    

sv. Štěpána a věží 

Oblastní muzeum Litoměřice

Světnička K. H. Máchy

Hrad Litoměřice s expozicí

českého vinařství

Expozice dolu Richard

Galerie Felixe Holzmanna 

Severočeská galerie

výtvarného umění

Další atraktivity:

Labská cyklistická stezka, lodní doprava po Labi, prohlídkové trasy napříč městem (okruh církevní

památky, za pivem a vínem, za kávou, s dětmi, po stopách K. H. Máchy, kdo se to na nás dívá,

baroko), geolokační zábavná hra Geofun

 

www.litomerice.eu

Litoměřice Srdcemf

Dílna ručního papíru

Historická sklepeníMuzeum křišťálový dotek

Galerie marionet

I N Z E R C E

Zřícenina středověkého hradu Kynžvart – 824 m n. m.

HRAD, KTERÝ DAL JMÉNO MĚSTU, 
ZÁMKU I LÁZNÍM 
Dlouhá léta jsme nebyli na tomto krásném místě, které leží 
nad městečkem Lázně Kynžvart, zhruba dva kilometry v lesích 
nad Státními lázněmi Kynžvart. Zřícenina se rozprostírá na 
Hradním vrchu mezi Šibeničním vrchem a Špičákem.

TIP NA VÝLET

LETNÍ DOVOLENÁ NA ÚSTECKU? 
PROČ NE?
Sedm dní plných zábavy, turistiky a objevování. Poznejte 
Ústí nad Labem a okolí. 
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Strahovská opatská bazilika je navíc místem, 
kam byly roku 1627 přeneseny ostatky Svatého 
Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, 
čímž se Strahov stal jeho pomyslným duchovním 
středem. Zakladatelem premonstrátského řádu, 
a to i řádu třetího, je Svatý Norbert. Jím založený 
Třetí řád se považuje za nejstarší v církvi. Pro ži-

vot Třetího řádu je vhodná i dnešní doba. Členem 
nebo členkou Třetího řádu se stává věřící, který 
se přidružuje k některé bratrské nebo sesterské 
komunitě řádu a je představeným nebo předsta-
venou přijat. S řeholními bratry a sestrami se spo-
juje k poctě Boha a při životě v rodině, zaměstnání 
a ve svém prostředí uskutečňuje jemu možné a 

určené zásady, s kterým se vyznačuje Norbertovo 
založení. Komunita pomáhá terciářům duchovně 
a podle možnosti i konkrétně v situacích, které ži-
vot přináší.
V dnešní době i v bohaté historii je klášter 
s knihovnou centrem vzdělanosti a kultury, ale 
hlavně duchovním místem, kam se lidé chodí se-
tkat s bohem i v dnešní těžké době.

Archeologický skanzen v Březně u Loun nabízí 
pohled do dějin od neolitu po období stěhování 
národů, na jehož konci území osídlili Slované, nej-
častěji je v této souvislosti zmiňován až pozdější-
mi kronikami uváděný kmen Lučanů. Do oblasti 
Dolního Poohří se často situuje i možné místo nej-
starší bitvy našich dějin – bitvy u Wogastisburgu 
(Rubín u Podbořan či Úhošť u Kadaně). Auten-
ticky středověkou architekturu najdeme v měst-
ských památkových rezervacích v Žatci a v Kada-
ni, z významných sakrálních staveb vynikají kos-
tel sv. Mikuláše v Lounech a františkánský klášter 
v Kadani, které jsou oba na seznamu národních 
kulturních památek, ale třeba i nedostavěný kos-
tel v Panenském Týnci či kostel sv. Jakuba Větší-
ho ve Slavětíně s gotickými malbami.
Středověkou hradní architekturu reprezentuje 
prstenec zřícenin kolem Klášterce nad Ohří. Novo-
věké zámky v různých stylech s rozsáhlými parky 
či zahradami jsou reprezentovány národní kul-
turní památkou Krásný Dvůr, zámeckým areálem 
v Klášterci nad Ohří, přestavěným hradem v Jimlí-
ně a dále zámky v Líčkově, Stekníku, Peruci atd. 
Barokní vzhled získalo mnoho domů v historické 
zástavbě měst a barokní ráz má i podstatná část 
venkovské krajiny s kostely a kaplemi. Mezi barok-
ní skvosty patří kostel sv. Petra a Pavla v Březně 
u Chomutova, augustiniánský klášter v Dolním 
Ročově, ale i kostely v Kadani, Žatci, Klášterci nad 
Ohří, Postoloprtech, Cítolibech, Libočanech, Pod-
bořanech a dalších obcích. 
Z technických památek jsou nejzajímavější roz-
hledna v Kryrech, inundační most v Lounech, 
vodní nádrž Nechranice, mosty a viadukty v Po-
stoloprtech, Jiráskovy mlýny v Lounech či vodní 
elektrárna Želina u Kadaně.

Dolní Poohří to je také několik českých i evrop-
ských NEJ. Jakmile budou karanténní restrik-
ce uvolněny, přijeďte a okuste je na vlastní kůži. 
A pokud si náhodou nebudete vědět rady, čím 
u nás začít, podívejte se na www.dolnipoohri.cz 
a nebojte se nás kontaktovat.

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši návštěvu.

#vpoohrijekrasne #poohrijededal

TIM V REGIONECH

HISTORICKÝ RÁZ 
DOLNÍHO POOHŘÍ
Území destinace Dolní Poohří má bohatou historii od pravěku 
až po 20. století. Pravěké osídlení dokumentují nálezy 
částečně vystavené v expozicích muzeí v Žatci, Lounech 
a Chomutově. 

Panenský Týnec, mystické místo

Rozhledna Kryry

Jimlín

Zámek Stekník

ŽIVOT O ŽIVOTĚ 
NA STRAHOVĚ

Od roku 1143, kdy byl na západní straně 
petřínského kopce zvaného Strahov založen 
první premonstrátský klášter v českých 
zemích, se stali „bílí bratři“, jak jsou někdy 
premonstrátští řeholníci označováni, nedíl-
nou součástí duchovních i kulturních čes-
kých dějin. 

Strahovský klášter

Strahovské nádvoří 1/132 
118 00 Praha 1

www.strahovskyklaster.cz
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Filosofický sál

Teologický sál

Strahovký evangeliář
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Prvním, co si můžete na Monínci během letní se-
zóny vyzkoušet, je Aktivity park. Tedy především 
kuličková dráha a vodní maxiskluzavka, které jsou 
dlouhé zhruba 100 metrů. Zapomenout nelze ale 
ani třeba na tubing, trampolínu, lukostřelbu či 
discgolf. Nechybí samozřejmě také lanový park.
V sobotu 16. května je pak zahájen provoz teras 
Hotelu Monínec. Ty nabízí výhled do údolí České-
ho Meránu, občerstvení a dále pak také například 
dětské hřiště s houpačkou, klouzačkou, lezeckou 
stěnou, pískovištěm či skákacím panákem. Od po-
loviny měsíce je v provozu rovněž místní lanovka 
a bikepark.
Jedinečný pohled na údolí Českého Meránu si nej-
lépe vychutnáte z Teras Hotelu Monínec, jež jsou 
hned pod místním hotelem. A jak se tam od spodní 
stanice lanovky, kde je také parkoviště, dostanete? 
Buď po silnici, nebo ještě lépe po trase 1,5 kilomet-
ru dlouhé naučné stezky Včely a mravenci. Na osmi 
stanovištích se tu nachází celkem 16 informačních 
panelů, které přehlednou a ucelenou formou se-
znamují se zajímavostmi lokality.
Monínec leží 70 kilometrů jižně od Prahy na pome-
zí Středočeského a Jihočeského kraje v srdci Čes-
ké Sibiře a Českého Meránu. Ještě blíž je to však 
díky dálnici z Tábora, který je doslova za rohem. 

Často zde ale můžete potkat třeba i hosty z Českých 
Budějovic nebo Písku. Kvůli tomu, že se jednotlivé 
služby a další nabídka areálu otevírá postupně, 
doporučujeme sledovat všechny novinky na strán-
kách www.moninec.cz nebo na jeho facebookovém 
profilu.

14 TIM V REGIONECH

MONÍNEC SE V KVĚTNU 
OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI
Monínecký areál, který najdete na pomezí Středočeského 
a Jihočeského kraje, se veřejnosti od května postupně otevírá. 
Nejdříve se zde můžete těšit na nabídku Aktivity parku. 
Následovat budou ostatní atrakce a služby.

TIM V REGIONECH

 | foto: Areál Monínec
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„S velkou úlevou vítáme další fázi uvolňování koro-
navirových omezení a těšíme se snad více než kdy 
jindy na letošní návštěvníky. Vzhledem k situaci po-
čítáme především s turisty tuzemskými, výletníky, 
ale také Pražany. Těm všem máme bezpochyby co 
nabídnout“, představuje začátek turistické sezony 
a výhled do plánů Novoměstské radnice její ředitel 
Albert Kubišta. 
Spolu s expozicí historie Nového města se budete 
moci v rámci dodržení opatření podívat na Prahu 
z ochozu radniční věže, která skýtá na metropoli 
zcela netradiční pohled. 
Kromě věže se na Novoměstské radnici opětovně 
otevře také interaktivní Neviditelná výstava. Tam 
můžete zažít jaké to je, strávit čas v naprosté tmě, za 
asistence nevidomých průvodců. Květnové rezerva-
ce přijímájí formou emailu nebo na telefonním čísle 
info@neviditelna.cz, 777 787 064 (od 4. 5. do 7. 5. 
mezi 10 a 16 hod. Hodinové prohlídky expozice jsou 
po 15 minutách, skupina bude čítat pouze k sobě 
patřící návštěvníky a jejich průvodce bude mít štít. 

Další podrobnosti se návštěvníci dozví v případě, že 
nás kontaktují.
Kdo by pak potřeboval po mnoha jedinečných zážit-
cích trochu odpočinku a osvěžení, pro toho je při-
pravena zahrádka populárního Cafè Neustadt, které 
na nádvoří NR nabízí v rámci všech opatření naří-
zených ministerstvem zdravotnictví klidné posezení 
v samém srdci Prahy. Otevírací doba: Po - Pá 9:00 
- 23:00, So 10:00 - 23:00, Ne 10:00 - 20:00. Další 
podrobnosti se dozvíte na facebooku Café Neustadt.
Přehled jednotlivých expozic a akcí v Novoměstské 
radnici sledujte na webových stránkách www.nrpra-
ha.cz, případně na facebookovém a instagramovém 
účtu.

Tři dominantní turistické cíle, které všechny pojí 
období baroka, leží na pomyslné vstupní Bráně 
Čech – Porta Bohemica.  Centrem tohoto “trojú-
helníku” je královské město Litoměřice, které 
loni oslavilo 800 let od svého založení, město se 
104 památkami zapsanými na státním seznamu 
kulturních památek. Vydejte se za historií K. H. 
Máchy, projděte si městské parkány, vyšlápněte 

na magický vrch Radobýl, navštivte vinařskou ex-
pozici na Hradě Litoměřice a v létě (od 26. 6.) na-
vštivte Okruh církevní památky. Čeká vás voucher 
na osm památek za jednu cenu i s odměnou.
Zámek Ploskovice, zvaný též jako “barokní per-
la severu”, otevírá své zámecké brány stejně jako 
druhý krásný zámek Libochovice již od pondělí 
25. května. Oba zámky nabízejí okruhy vnitřní – 

hlavní a vždy jeden speciální. Nádherné jsou i je-
jich zahrady! V Ploskovických zahradách si pro-
hlédněte umělé jeskyně grotty, v libochovickém 
parku naleznete krásné skleníky.
Na závěr barokního putování navštivte jednu z ne-
jdokonalejších bastionových pevností v Evropě – 
Terezín. Pevnost, která neměla být nikdy vězením, 
ale obranným štítem proti Prusku vybudovaná 
150 let před 2. světovou válkou. Mezi největší zá-
žitky patří prohlídky podzemím s dobovými lucer-
nami.
Jednotlivá místa mohou být i cíle vašich cyklový-
letů nejen po Labské stezce značené č. 2 a alter-
nativně 2a. 

Více najdete na novém webu

 www.stredohori.cz

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE 
OPĚT OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY
V pondělí 11.května Novoměstská radnice otevřela s radostí 
hned tři ze svých mnoha expozic a klidných zákoutí: expozici 
historie Nového Města v bývalém bytě věžníka na ochozu 
věže Novoměstské radnice, Neviditelnou výstavu a venkovní 
zahrádku kavárny Neustadt.

TIM V REGIONECH

BAROKNÍ TROJÚHELNÍK ZAHRADY 
ČECH – TŘI TURISTICKÉ CÍLE, TROJÍ ZÁŽITEK
Úrodná oblast Litoměřicka nazývaná také jako Zahrada 
Čech není jen krajinou, kde se daří zemědělství, je to i oblast 
s dalekou historií a řadou nádherných památek. 

Zámek LibochoviceZámek PloskoviceLitoměřice

Štít proti nemocem
Jak se v poslední době ukázalo naplno, imunita je 
nenahraditelná. S rozvojem farmacie se na přírodní 
léčbu v lázních pozapomnělo. Zpětně se však ukazu-
je její důležitá role při udržování vašeho zdraví. Pobyt 
v lázních dokáže nastartovat samoléčebné síly naše-
ho těla a naučit člověka správné péči o tělo a mysl. 
Příroda má zkrátka mnohem větší moc, než si při-
pouštíme. Tak se tomu nebraňme, a naopak využij-
me její sílu naplno. Dovolená v lázních je nejefektiv-
nější a nejpříjemnější způsob prevence vlastního 
zdraví a celkové posílení imunity. Lázeňské hotely 
nabízejí pestrou škálu pobytů od wellness, relaxač-
ních až po léčebné. Vydejte se za relaxací do lázeň-
ských měst Karlovarského kraje – Karlových Varů, 
Mariánských Lázní, Františkových Lázní, Jáchymo-
va a Kynžvartu, odkud můžete podnikat výlety do 
okolí. Čeká vás hýčkání, pohoda a klid, to vše za do-
držování přísných hygienických standardů. 
V lázeňských městech a blízkém okolí najdete mnoho 
přírodních i kulturních zajímavostí. Objevujte hrady, 
zámky a kláštery s artefakty historického významu 
nebo se vydejte na dobrodružnou cestu, která vás 

zavede na vrcholy Krušných hor, do tichých zákoutí 
Slavkovského lesa i odpočinkových zón u lesních je-
zírek nebo zurčících potůčků. 
•  Lákají vás rozkvetlé louky ve stínu kopců s chráně-

nými druhy rostlin a živočichů? Navštivte Božídar-
ské rašeliniště nebo přírodní parky Jelení vrch 
a Přebuz. Oba parky patří k nejcennějším rašelini-
štím Krušných hor. 

•  Na svých toulkách můžete objevit i unikátní NPR 
Kladské rašeliniště s ohroženými druhy rostlin 
a živočichů jako vzácný tetřev hlušec nebo čáp čer-
ný. Naučná stezka vede kolem Kladského rybníka 
po největším z 5 rašelinišť, zvaném Tajga.

•  Území Karlovarského kraje je protkáno podzemní-
mi chodbami a šachtami, které jsou pozůstatkem 
těžby cínu a utvářejí na povrchu typické propadli-
ny zvané pinky. O historii hornictví se více dozví-
te při návštěvě dolů Johannes na Zlatém Kopci, 
Mauritius u Abertam, Štoly č. 1 v Jáchymově 
nebo dolu Jeroným na Sokolovsku.

•  Nedaleko Františkových Lázní leží NPR Soos, 
přezdívaná český Yellowstone. Naučná stezka vás 
provede po dně vyschlého jezera měsíční krajinou 
a obdivovat můžete bahenní vývěry zvané mofety 
a četné minerální prameny. Milovníci vláčků mo-
hou vyzkoušet projížďku na úzkorozchodné dráze 
Kateřině, po které se dříve vozil vytěžený jíl. 

•  Přírodní rezervace Amerika, se stejnojmenným 
rybníkem nedaleko Františkových Lázní, umož-
nuje nerušeně sledovat život ptáků v hnízdišti na 
ostrůvku uprostřed rybníka z volně přístupné po-
zorovatelny. 

•  A co takhle výlet do nitra sopky? Stačí si zajet na 
Komorní hůrku u Františkových Lázní s pozů-
statky vulkanické činnosti. V chodbách Goethovy 
štoly, vedoucí do hloubky 17 metrů je skutečný 
sopečný popel i láva.

•  Nenechte si ujít Komáří Vrch s kamenným mo-
řem, žulovými sruby, hradem a kamennými prou-
dy z doby ledové, který se nachází mezi Kraslicemi 
a Sokolovem. Užijte si také Těšovický vodopád 
a dechberoucí výhledy do krajiny.

Více tipů na zajímavé výlety:

www.zivykraj.cz

Štola Johanes

NPR Soos

Přírodní rezervace AmerikaBoží Dar
Františkovy Lázně, Liusin pramen

NPR Kladská

ZA ZDRAVÍM 
I NEDOTČENOU PŘÍRODOU
DO KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Karlovarsko je světově proslulým krajem lázeňství a přírod-
ních léčivých vod. Jeho ráz utváří i bujná příroda, divoké hory 
nebo tajemné důlní štoly, skrývající prastaré geologické bo-
hatství naší planety. Abyste věděli, kam v našem kraji zamí-
řit, připravili jsme pro vás pár nevšedních tipů, které stojí za 
to navštívit.

Krušné hory

TIP NA VÝLET
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1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ
• v ceně vstup do pěti jedinečných expozic 
• úspora až 50 % z běžného vstupného
•  možnost čerpání karty 1 rok od prvního využití
• přenosnost karty na další osobu v dané kategorii

Kam Vás karta zavede:
• Hradní muzeum a zámecká věž
• Regionální muzeum v Českém Krumlově
• Museum Fotoatelier Seidel
• Egon Schiele Art Centrum
• Kláštery Český Krumlov
 
Hradní muzeum a zámecká věž
Expozice Hradního muzea se nachází v tzv. Hrádku, 
který je nejstarší částí zámeckého areálu. Prezenta-
ce známá ze zámeckých prohlídkových tras se zde 
elegantně snoubí s muzejní expozicí. Ze Zámecké 
věže máte nádherný výhled na celé město. 

Regionální Muzeum v Českém Krumlově
Bohatý výběr z cenných exponátů o dějinách České-
ho Krumlova a jeho okolí můžete obdivovat v Regi-

onálním muzeu, které se nachází v nově opravené 
barokní budově bývalého jezuitského gymnázia.

Museum Fotoateliér Seidel
Unikátní secesní budova fotoateliéru Seidel vy-
práví příběh o počátcích profesionální fotografie 
a místních průkopnících tohoto řemesla. 
 
Egon Schiele Art Centrum
Celoroční výstava o životě a díle Egona Schieleho 
(1890-1918), jehož matka se v Krumlově narodila. 
K vidění kresby, grafiky, osobní nábytek, dopisy, vi-
zitky, desítky fotografií, genealogie Schieleho před-
ků.

Kláštery Český Krumlov
Život a umění v krumlovských klášterech

Expozice „Život a umění v klášteře minoritů“ při-
bližuje návštěvníkům historii minoritského řádu. 
K nejzajímavějším exponátům patří kopie Krum-
lovské madony. Expozice „Život a umění v klášteře 
klarisek“, představuje klášterní život středověkých 
řeholních sester řádu sv. Kláry v dobovém kontextu, 
životní příběh sv. Kláry.

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zá-
roveň si krásy města vychutnat podle svého tempa 
a  gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card. 
Nemusíte spěchat, abyste stihli všechny expozice 
v jeden den. Na poznávání historie i současnosti 
města máte 12 měsíců. A pokud celou nabídku kar-
ty nevyčerpáte, můžete ji darovat dál.

Český Krumlov Card zakoupíte v jednotlivých 
expozicích a v Infocentru na náměstí, platba v ho-
tovosti.Cena karty již zahrnuje vstupné do výše 
uvedených objektů. Kartu lze použít pro vstup do 
každé expozice pouze jednou. Změna cen a na-
bídky vyhrazena.

CENÍK platný: 01.01.2020–31.12.2020
Dospělý: 400 Kč/os.
Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let 
800 Kč
Snížené vstupné: děti do 15 let, senioři nad 65 let, stu-
denti do 26 let a ZTP– 200 Kč/os.

ZAJEĎTE SI 
DO ČESKÉHO KRUMLOVA
S kartou ČESKÝ KRUMLOV CARD se nejen pobavíte ale i ušetříte.
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Městečko Lednice, jehož historie dosahuje k za-
čátkům 13. století, bylo většinu své historie spja-
to s rodem Lichtenštějnů, kteří v Lednici cíleně 
budovali své letní sídlo zasazené do překrásné 
zahrady a uměle utvořené romantické krajiny. 
Poprvé se jméno Lednice objevilo v písemných 
zdrojích z roku 1222. Při poslední přestavbě zám-
ku došlo i k velkým úpravám vzhledu obce, k pře-
ložení náměstí a vybudování mnoha novogotic-
kých budov, jako je fara, radnice, škola a nádraží. 
Dnešní podoba zámku vznikla v  polovině 19. sto-

letí, kdy se novogotické přestavby ujal architekt Jiří 
Winglemüller.
Že je Lednice opravdu výjimečná, dokazuje sku-
tečnost, že území figuruje hned na dvou sezna-
mech UNESCO. Od roku 2006 jako součást se-
znamu světového kulturního a přírodního dědic-
tví a od roku 2003 také jako součást biosferické 
rezervace. 
Lednice, spolu se svou místní částí Nejdek a svými 
dva a půl tisíci obyvateli, je jedno z nejnavštěvova-
nějších míst v našem státě.

To, že je Lednice významným turistickým cílem není 
dáno pouze nádhernou zahradou a zámkem. V roce 
2007 zde vznikly nejmladší novodobé léčebné lázně 
v České republice - Lázeňský dům Perla, ke kterému 
se v roce 2012 připojil i wellness hotel SPA Resort 
Lednice a v roce 2014 tyto lázeňské domy s centrem 
městečka a zámeckým parkem propojila lázeňská 
kolonáda, doplněna o tři barevné fontány. Oba lázeň-
ské domy využívají  účinky přírodní jodobromové 
minerální vody, která blahodárně působí na pohy-
bový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale 
i na gynekologické potíže a stavy po popáleninách.
Součástí lázeňské kolonády je i amfiteátr, kde se pře-
vážně během letní sezóny, koná spousta krásných 
a zajímavých kulturních akcí, ať už  jsou to letní 
kina, divadla pro děti i dospělé, koncerty nebo sa-
motné zahájení lázeňské sezóny, na kterém se orga-
nizačně nejvíce podílejí právě lázeňské domy. 
Nesmíme zapomínat ani na dobré jídlo a pití. Na 
své si zde přijdou milovníci české kuchyně, burge-
rů, dobrot z food trucků, výborné v Lednici pražené 
kávy a v malebném okolí Lednice dozrávajícího vína.

Restaurace: U Tlustých, Včelařský dvůr Lednice, 
Restaurace a Pizzerie Na Knihovně
Burgrárna: Burger´s club Lednice
Food Truck: Pedro´s foodtruck
Kavárna: Coffeesquare Lednice
Vinařství/vinotéka: Annovino - vinařství Lednice

Nejpozoruhodnější stavbou města je zámek. Roz-
sahem jeden z největších v České republice. Je po-
kládán za jeden z dokladů raně barokní architek-
tury ve střední Evropě. Byl vybudován nedaleko 
někdejšího středověkého hradu ze 12. století. Byl 
několikrát přestavován, naposledy v letech 1643–
1730. Místnosti zámku jsou bohatě zdobené štu-
kami a nástropními malbami. Interiéry prvního 
patra sloužily jako reprezentační. Pozoruhodná 
je také zámecká kaple, považovaná za jeden z nej-
krásnějších interiérů středověkého baroka. Má 
bohatou štukovou a malířskou výzdobu, podlaha 
kaple je vykládána bílým a černým mramorem. 
Pro svou akustiku je využívána pro pořádání kon-
certů.

Proslulé bylo i zámecké divadlo s kapacitou po re-
konstrukci cca 150 osob. Funkční barokní diva-
dlo umožňující památkovou ochranou neomezený 
provoz je světovým unikátem. Také byla obnovena 
zámecká jízdárna pro pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí většího rozsahu. Z objektů tak 
vzniklo Národní centrum divadla a tance. 
U zámku byla vybudována barokní zahrada v du-
chu francouzských zahrad doby krále Ludvíka 
XIV. V 19. století však byla změněna na anglický 
park, z něhož zůstala dodnes zachována pouze 
část. Park zdobí sochy z antické mytologie. V zá-
meckém parku byla zřízena Bylinková zahrada, 
která je unikátní svého druhu v České republice. 
Jsou zde tematické záhony s informačním progra-

mem, okrasný parter s vodním prvkem, luční spo-
lečenstvo se sadem a odpočinková část. 
Ve městě je možné také vidět Klášter milosrdných 
bratří s kostelem Sv. Augustina a řádovou nemoc-
nicí. Bratři přišli do města v roce 1605 na pozvání 
knížete Karla I. z Liechtensteina, aby zde založili 
nemocnici.
Na náměstí se nachází Muzeum vinařství, zahrad-
nictví a životního prostředí. K vidění jsou zde his-
torické vinařské lisy, expozice zelinářství, ovocnic-
tví a vinařství.
Va Valticích a nejbližším okolí nechali Liechten-
steinové postavit na začátku 19. století romantic-
ké stavby: Zámeček Belveder, Kolonádu na Reist-
ně a Dianin chrám. 
Vinařskou tradici města dokládá i Střední vinař-
ská škola Valtice, jediná v České republice, která 
byla založena roku 1873. Důležitou vinařskou or-
ganizací ve Valticích je také Národní vinařské cen-
trum. Poskytuje obecně prospěšné služby v oblas-
ti vinařství, vinohradnictví a souvisejících činnos-
tech. Sídlí na zámku, kde má k dispozici školící 
místnost a příslušné zázemí. Součástí Národního 
vinařského centra je Salón vín ČR umístěný v his-
torickém sklepení pod hlavní budovou zámku. 
Je zde veřejná degustační expozice, kde je možné 
ochutnat 100 nejlepších moravských a českých 
vín – kolekce je každoročně obnovována.

www.valtice.eu

V rámci již dvanáctého ročníku Kutnohorského 
léta můžete prožít nezapomenutelné prohlídky 
kutnohorských památek. Každý všední den čeká 
návštěvníky speciální program. V pondělí večer 
se můžete podívat do noční Katedrály Nanebe-
vzetí Panny Marie v Sedlci, která za svitu svíček 
vypadá opravdu magicky. V úterý a v pátek vás 
provede cisterciácký mnich hřbitovním kostelem 
Všech svatých s kostnicí. Ve středu a ve čtvrtek 

můžete zažít noční atmosféru v Chrámu sv. Bar-
bory, kde na vás čeká prohlídka přízemí i vyšších 
pater katedrály s vůní kadidla včetně ukázky hry 
na varhany. Ve středu večer se budete moci vžít 
do role středověkého horníka a sestoupit do štoly 
sv. Jiří. Ve čtvrtek také ožijí tajemné kutnohorské 
pověsti na speciální noční prohlídce historického 
města s ponocným Václavem. Lahodný vinný mok 
z místních svahů je možné ochutnat při speciální 

prohlídce Kláštera sv. Voršily. Každý srpnový pá-
tek probíhá stříbrná horečka ve Vlašském dvoře, 
která vás vtáhne do období středověku. Při návště-
vě Kutné Hory rozhodně doporučujeme vypravit 
se na blízký zámek Kačina, kde v rámci Kutnohor-
ského léta  jsou připraveny noční prohlídky a dal-
ší bohatý program plný divadelních představení 
pro malé i velké. Vzhledem k neodolatelnému pro-
gramu Kutnohorského léta vám určitě doporuču-
jeme si vstupenky zakoupit v předprodeji na www.
kutnohorskeleto.cz. 
Tipy, kde složit hlavu po dni plném zážitků na-
leznete na webu www.kutnahora.cz » Destinace » 
Ubytování & služby.
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LEDNICE
Městečko spjaté nejen s bohatou historií a romantickými 
zákoutími, ale i dobrým jídlem a lázeňským hýčkáním. 

KUTNOHORSKÉ LÉTO
PLNÉ ZÁBAVY
Kutná Hora se opět probouzí k životu a během 
prázdnin vám nabídne mnoho zážitků. 

www.litomysl.cz

Každý první čtvrtek  
v měsíci je vstup  
do vybraných muzeí  
a galerií zdarma. 
 
Za vidění stojí i umění  
ve veřejném prostoru 
včetně dočasných letních 
instalací Smetanovy 
výtvarné Litomyšle. 

Už se nám po vás stýská! 

víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek

LITOMYSL_vikend_zacina_inzerce_TIM_200x132  12.05.2020  14:08  Stránka 1

VALTICE – MĚSTO VÍNA
Valtice jsou jedním z přirozených center tzv. Lednic-
ko-valtického areálu, který byl r. 1996 zapsán na 
seznam UNESCO jako kulturní památka.

I N Z E R C E



www.unesco-czech.cz

Krajina kladrubského hřebčína se rozprostírá na 
ploše 1 310 hektarů převážně v katastrálním území 
obcí Kladruby nad Labem a Selmice, tedy na území 
Pardubického kraje, a je jedinou zachovanou a ke 
svému původnímu účelu stále sloužící krajinou na 

světě, která byla po několik století cíleně přizpůso-
bována k chovu a výcviku tažného plemene koní, 
které v ní bylo šlechtěno s jasným šlechtitelským 
záměrem, a nese z hlediska svého účelu všechny 

znaky, které má mít krajina určená pro chov a vý-
cvik takovéhoto plemene.

KRAJINA PRO CHOV A VÝCVIK
CEREMONIÁLNÍCH KOČÁROVÝCH KONÍ 
V KLADRUBECH NA LABEM

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočáro-
vých koní v Kladrubech na Labem je od roku 2019 
zapsána na Seznamu památek světového dědictví 
UNESCO. Krajina kladrubského hřebčína se tak 

dostala do elitního klubu 1 121 nejvýznamnějších památek 
světa. V tomto případě se skutečně jedná o první hřebčín na 
světě zapsaný v tomto prestižním seznamu.
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11.–12. ZÁŘÍ 2020
NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ
DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC
Horní náměstí – podloubí radnice
779 11 Olomouc
 (+420) 585 513 385, 392
 infocentrum@olomouc.eu
WWW.OLOMOUC.EU
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20 LET V UNESCO

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE

www.unesco-czech.cz

www.nhkladruby.cz
nhkladruby

narodni_hrebcin
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Kromě značených tras tu pro vás máme řadu do-
poručených okruhů, které spojují to nejlepší, co 
dačický region nabízí. Ať už se vydáte za kláštery 
do Kostelního Vydří a Nové Říše, kolem mlýnů po 
Moravské Dyji, za koupáním na Zvůli, do lesopar-
ku U Jakuba nebo po stopách husitů, rozhodně na 
vás čeká cesta krásnou přírodou, poznávání míst-

ních pamětihodností, koupání v přírodních rybní-
cích a příjemné občerstvení cestou přes zdejší obce 
a vísky. 
Nezapomeňte se před cestou zastavit na infocent-
ru, kde jsme vám nachystali podrobné informace 
o trasách, mapy a tipy na další výlety.  

Zažij historické příběhy
Víte, že v Jindřichově Hradci můžete navštívit stát-
ní hrad a zámek, který je třetím největším památ-
kovým komplexem v České republice? Součástí 
celého komplexu je zámecký mlýn, kde je mimo 
jiné připravena stálá expozice zaměřená na histo-
rii rybníkářství a lesnictví na Jindřichohradecku. 
V bývalé jezuitské koleji v současnosti sídlí Muze-
um fotografie a moderních obrazových médií s ex-
pozicí děl českých i zahraničních autorů. Vynechat 

byste rozhodně neměli návštěvu Domu gobelínů, 
interaktivního muzea pro děti i dospělé s ukáz-
kou ručního tkaní, které má ve městě dlouholetou 
tradici a proslavila jej na počátku 20. století Marie 
Hoppe Teinitzerová. Stejně tak zajímavá je návště-
va Muzea Jindřichohradecka s největším lidovým 
mechanickým betlémem na světě Krýzovými jeslič-
kami. Ve Výstavním domě Stará radnice můžete vy-
zkoušet provoz na rozlehlém modelu kolejiště, jako 
expozice místní Jindřichohradecké úzkokolejky.

Poletíme ke hvězdám – NOVINKA !!!
Úplnou novinkou letošní turistické sezóny v Jind-
řichově Hradci je otevření moderního planetária. 
Z původní hvězdárny F. Nušla vzniklo moderní 
zařízení evropských rozměrů, které bude sloužit 
návštěvníkům ke vzdělávání, poznávání i k zábavě. 
Pomocí nejmodernějších technologií si zájemci bu-
dou moci zblízka prohlédnout objekty ve vesmíru 
jak v kopuli dalekohledy, tak v podobě 3D modelů 
v planetáriu.

Do přírody za město Jindřichohradeckou 
úzkokolejkou
Zveme vás na jízdu historickým parním vlakem do 
půvabných zákoutí České Kanady. Česká Kanada 
je doslova rájem pro cyklisty a skvělým místem pro 
aktivní dovolenou. Čekají vás mírné kopečky i větší 
stoupáky. Pokud máte rádi pěší tůry, vydejte se do 
Jindřišského údolí po Jindrově naučné stezce, kte-
rá bude příjemným putováním podél Hamerského 
potoka v délce 10 kilometrů.

Pro plánování vašich výletů využijte webových strá-
nek:

www.infocentrum.jh.cz
www.ckanada.cz

Infocentrum Dačice

Palackého nám. 1, 380 01  Dačice
 info@dacice.cz
 +420 384 401 265
 @infocentrumdacice
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KOLEM DAČIC NA KOLE
Město ležící na úpatí Českomoravské vrchoviny je 
vstupní branou do zajímavých turistických oblastí 
Podyjí, České Kanady a Regionu Renesance. Nejvý-

chodnější oblast jihočeského kraje je jako stvořená pro cyk-
loturistiku a nabízí všem vyznavačům kola zajímavé okruhy 
střední obtížnosti. 

TIP NA VÝLET

Telč, malebné město uprostřed Českomoravské vr-
choviny, 30 km od rakouských hranic, v polovině 
cesty mezi Prahou a Vídní, láká své návštěvníky do 
již zapomenutých časů. 
Datum založení města je neznámé, nejstarší do-
chovaná 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 náměs-
tí, které jsou od roku 1992 zapsány na Seznam svě-
tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Přijeďte do jednoho z nejkrásnějších měst České 
republiky a využijte příjemné ubytování v místních 
penzionech a hotelích a občerstvěte se v restaura-
cích či na předzahrádkách místních podnikatelů 
a nechte se unést krásou renesance, kterou do Tel-
če přivezl Zachariáš z Hradce v 16. století.

Jestliže je Telč známá díky své kráse, zachovalos-
ti svého náměstí a zámku, zasluhuje její okolí ne-
menší pozornost. Využijte vycházkové trasy do 
okolí, cyklotrasy, singletrailové terénní stezky pro 
horská kola.

Právem je Telč každoročně cílem návštěvníků z ce-
lého světa.MEZI PRAHOU A VÍDNÍ

TELČ NEMŮŽETE MINOUT
Přijeďte se pokochat do Telče, jednoho z nejkrásnějších měst 
Vysočiny.

HORNICKÝ REGION 
ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ 
PAMÁTKA SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO
Objevte fascinující hornickou historii českého a saského 
Krušnohoří! Více než 500 památek po těžbě rud od 12. do 
20. století.

Informační centrum Městského úřadu Telč

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
 +420 567 112 407-8
 info@telc.eu

www.telc.eu
www.zamek-telc.eu

K
O

N
TA

K
T

24

www.montanregion.cz
www.zivykraj.cz
www.branadocech.cz

• Jedinečná prohlídková důlní díla
• Hornické památky v úchvatné krajině

• Hornická a místopisná muzea
• Desítky naučných stezek

• Starobylá horní města

Jáchymov

Blatenský vrch – Vlčí jáma

V JINDŘICHOVĚ HRADCI A ČESKÉ 
KANADĚ – LEPŠÍ NEŽ NA JADRANU 

Vůně hustých lesů, rozkvetlé louky, hladiny rybníků, 
roztroušené kameny i bohatá historie - to je Česká 
Kanada - a na její hranici město Jindřichův Hradec.
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Zvláštní skupinou litomyšlských lázeňských prame-
nů jsou právě prameny gurmánské. Zájemci o tento 
druh pramenů budou moci až do konce roku 2020 
navštěvovat restaurace a za konzumaci speciálně 
pro lázeňské hosty připravených nápojů či pokrmů 
sbírat razítka do svých hracích karet. Hrací kartu si 
můžete stáhnout i na www.lazneducha.cz či www.li-
tomysl.cz. 
Pro zařazení do slosování budete potřebovat mini-
málně 5 razítek z 30 uvedených litomyšlských pra-
menných míst. Objednáte-li si na daném místě spe-

ciálně pro vás připravený lázeňský nápoj či pokrm, 
získáte razítko do hrací karty. Po splnění podmínky 
nám vyplněnou hrací kartu zašlete mailem na ad-
resu lazneducha@litomysl.cz, kartu můžete doručit 
i poštou nebo osobně na adresu Město Litomyšl, Od-
bor kultury a cestovního ruchu, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl. 
Do losování o hodnotné ceny budou zařazení ti, kteří 
zašlou správně vyplněnou hrací kartu.

Významnou dominantou Vysokého Mýta je kostel 
sv. Vavřince. Při procházce městem stojí za vidění 
také Pražská brána se sochou zakladatele města, Li-
tomyšlská brána či Choceňská věž, zvaná Karaska. 
V části původních hradeb jsou vsazeny pamětní des-
ky, připomínající důležité okamžiky v historii města. 
Milovníci přírody jistě ocení procházku či projížďku 
na kole do blízkého okolí města. Vydat se můžete 
na Vinice, případně Bučkův kopec, Jangelec nebo 

k rybníku Chobot. Ať již po naučné stezce nebo po 
dalších turistických trasách. Obzvlášť z Bučkova 
kopce se rozprostírá nádherný pohled na město. 
Druhým směrem od Vysokého Mýta zavítejte do jeho 
místních částí Knířov, Lhůta, Brteč, Vanice, Svařeň 
a Domoradice. Pod poutním kostelem v Knířově se 
nachází Knířovský rybník s Knířovským potokem 
a hlavně studánkou. Voda z ní má prý léčivé účinky 
na oči.

Uprostřed Svařeně nemůžete minout prostor 
s opraveným máchadlem, sochou Kalvárie a býva-
lým transformátorem, který dnes slouží jako sou-
sedská knihovna a prostory pro drobné fotografic-
ké výstavy. Letošní, již sedmá výstava má název „To 
je krása, podívej!“. A na jakou krásu se to máme 
podívat? Výstava nabídne tipy na výlety po přírod-
ních krásách a zajímavostech v okolí cca 20 km od 
Svařeně. Přístupná je volně až do října.  

www.vysoke-myto.cz

Stačí vystoupat pár schodů a jako na dlani budete 
mít zámky v Litomyšli a Moravské Třebové, králov-
ský hrad Svojanov či historická centra Poličky, Svi-
tav a Vysokého Mýta. Hned trojici rozhleden najdete 
v oblasti Toulovcových maštalí, kde můžete objevo-
vat tajemství ukrytá v tamních pískovcových skal-
ních městech. Nedaleko odtud by vaší pozornosti ne-
měl uniknout pohádkový zámek v Nových Hradech 

s rozlehlými zahradami, přírodním bludištěm i mu-
zeem motokol. Krásné výhledy nabízí také Hřebeč-
ské důlní stezky, které jsou propojeny úzkokolejkou 
s Průmyslovým muzeem v Mladějově.
Nepostradatelným průvodcem na toulkách za nej-
lepšími výhledy vám bude nová turistická mapa 
Českomoravského pomezí. Najdete v ní trasy pro 

pěší i cyklisty, tipy na výlet a nechybí ani všech 
22 rozhleden, věží a vyhlídkových míst. Mapu do-
plňuje brožura S hlavou v oblacích, která přináší 
spoustu zajímavých informací a fotek a představí 
vám další populární místa regionu. 
Na léto jsou pro vás připraveny také soutěže o skvě-
lé ceny. Během výletů za rozhlednami můžete zkusit 
štěstí ve fotosoutěži nebo hledat odpovědi na otázky 
poznávací soutěže. O co se hraje? Možná právě na 
vás čekají chytré hodinky, víkendový pobyt, stolní 
hry, vstupenky do památek a dalších turistických 
atraktivit nebo třeba taška plná dárků.
A to už přece stojí za to! Tak neváhejte a vydejte se 
s námi vzhůru do oblak!

www.ceskomoravskepomezi.cz

PO KRÁSÁCH 
VYSOKÉHO MÝTA A JEHO OKOLÍ

Jedno z nejstarších a nejvýznamnějších měst Pardubického 
kraje, založené králem Přemyslem Otakarem II., se může 
pyšnit bohatou historií, největším náměstím čtvercového typu 
v České republice, dosud zachovalými zbytky opevnění, a také 
slavnou automobilovou tradicí.

TIM V REGIONECH

LÁZEŇSKÉ PRAMENY NEVYSCHLY 
– SOUTĚŽ LÁZEŇSKÉ PRAMENY POKRAČUJE 
K lázním patří neodmyslitelně i léčivé prameny. Takovým 
pramenem však nemusí být jenom voda z termálního zdroje, 
duši léčí především pozitivní energie, zklidnění, pozapomenutí 
na starosti a dobrá nálada. Někdy pomůže i dobré jídlo a pití.

TIM V REGIONECH

Svitavy 
a pohodička.

Naučné stezky zvládnete  
pěšky, na kole, s kočárkem  

nebo na vozíčku.

Veřejné griloviště  
je ideálním místem 

k opečení špekáčků.

Na obou březích rybníku  
jsou hřiště pro  

vydovádění vašich dětí.

V chatě Rosnička  
si můžete půjčit lodičky  

na romantickou vyjížďku.

Lesní posilovnu a herní  
prvky si užijete na trase  

dlouhé 6 km.

Přírodní areál Brand 
u rybníku Rosnička

www.svitavy.cz
info@svitavy.cz

461 534 300

S HLAVOU V OBLACÍCH 
– NA ROZHLEDNÁCH
ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ

Chcete si užít tradiční místa z netradiční-
ho úhlu pohledu? Celkem 22 rozhleden, věží 
a přírodních vyhlídek turistické oblasti Čes-
komoravské pomezí vám odhalí města, památ-
ky i malebnou krajinu z ptačí perspektivy. 
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Poličské hradby – ojedinělé hradby v délce 1220 m 
obepínají celé historické jádro města.

Barokní skvosty na Palackého náměstí – barokní 
radnice, morový sloup a kašny, to vše Vás okouzlí 
barokní nádherou. 

Vystoupejte do věže – ve výšce 36 m se narodil hu-
dební skladatel Bohuslav Martinů, navštívit může-
te jeho rodnou světničku ve věži kostela sv. Jakuba 
a vidět město Poličku z výšky.

Naučná stezka okolo Poličky – je dlouhá zhruba 
10 km a po její trase je rozmístěno 15 tabulí. Zna-

čená cesta je okružní, začíná v Poličce pod Tylovým 
domem a je možné ji procházet oběma směry. Pro 
většinu návštěvníků je příjemné, že si mohou trasu 
rozdělit na kratší úseky. Brožurku s informacemi 
k naučné stezce obdržíte v Informačním centru na 
Palackého náměstí a dozvíte se v ní mnoho dalších 
zajímavých informací. Tabule naučné stezky jsou 
zábavné, najdete zde zajímavé informace i otázky 
k zamyšlení. Materiály a podrobnosti najdete na 
http://www.a21policka.org/stezka/

Hrad Svojanov – hrad vlastní město Polička již 110 
let. Patří k našim nejstarším gotickým hradům 
a můžete zde i přespat. Nenechte si ujít hradní stra-
šidelné příběhy a navštivte ojedinělé místo, kde se 
snoubí romantika a tajemství. http://www.svoja-
nov.cz/

www.policka.org

Když jste užili vodních radovánek, můžete se pře-
sunout do rekreačního areálu Knížecí louka. Tady 
vyzkoušíte in-line dráhu, cyklostezku, relaxační 

část s cvičícími prvky, či nově otevřenou kavárnu 
se zázemím pro návštěvníky. Z jižní strany se nad 
Knížecí loukou tyčí rozhledna Pastýřka.
Při návštěvě Moravské Třebové určitě zařaďte do 
svého programu zámek. Perla renesanční archi-
tektury byla postavena na místě původního hradu 
z 13. století. 
Představte si, že unikátní brána s portálem z roku 
1492 patří dokonce k nejstarším renesančním pa-
mátkám u nás! Možná i trochu bát se budete při 
prohlídce středověké mučírny nebo alchymistické 
laboratoře. A co vás ještě čeká na zámku? Oblíbe-
né noční prohlídky, dětská představení či koncer-
ty různých žánrů. Co dělat po prohlídce zámku? 

Zavítat můžete do stylové kavárny a děti se mohou 
vydovádět na hřišti v zámecké zahradě.
Na cestu kolem světa láká expozice moravskotře-
bovského muzea. V ní se setkáte s mumií egyptské 
princezny Hereret, která žila před více než 2500 
lety. Díky moderním technologiím zde můžete spa-
třit i její skutečnou podobu. Je vůbec první mumií 
v České republice, u níž byla 3D vizualizace prove-
dena.
Pěšími turisty i cyklisty jsou oblíbené také Hřebeč-
ské důlní stezky. Seznámíte se tu s důlní historií 
regionu nebo si užijete výhled z rozhledny Strážný 
vrch.

 
www.zamekmoravskatrebova.cz,

www.moravskatrebova.cz

Pro magickou sílu svých léčivých pramenů a čilý 
společenský ruch bylo město již dříve nazýváno 
„Malou Paříží“ či ,,Salónem Evropy“. Léčily se zde 
významné osobnosti, jako Johann Wolfgang Go-
ethe, Ludwig van Beeethoven, Richard Wagner, Fry-
deryk Chopin, Ferenc Liszt, Josef Dobrovský, Josef 
Jungmann, Jan Neruda, František Palacký a další. 
V dnešní době se k této úrovni opět navrací, přede-
vším špičkovými lázeňskými službami a rozvojem 
města. 
V Teplicích sídlí Severočeská filharmonie a její 
pravidelné koncerty, často s významnými český-
mi i  zahraničními hudebníky, navštěvují nejen 
lázeňští hosté, ale i obyvatelé Teplic a přilehlého 

okolí. Mnohaletou tradicí se může pochlubit kaž-
doročně pořádaný hudební festival Ludwiga van 
Beethovena. K pořádání divadelních, hudebních 
a veřejných vystoupení slouží Dům kultury archi-
tekta Karla Hubáčka a neoklasicistní budova Kruš-
nohorského divadla s prvky art deco.
Teplice nabízejí zajímavou architekturu barokních, 
klasicistních, empírových i secesních staveb a 
množství přírodních i historických pozoruhodnos-
tí. Za zmínku stojí Morový sloup z roku 1718 od Ma-
tyáše Bernarda Brauna na Zámeckém náměstí, kde 
se nachází i zámek se sídlem Regionálního muzea 
Teplice. V nedalekém barokním Zahradním domě 
z roku 1732, který je zároveň kulturní památkou, 

se nachází městská Galerie Zahradní dům Teplice. 
Vystavovaly zde osobnosti výtvarného umění jako 
Jan Koblasa, který v Teplicích prožil své dětství a 
dospívání, Veronika Bromová, Jiří Brázda, Pavel 
Roučka, Vladimír Šavel jr. a další. Město se může 
pochlubit mnohými parky, hvězdárnou, botanic-
kou zahradou, plaveckou, sportovní halou, zimním 
stadionem, ale také velkým počtem venkovních 
hřišť pro širokou veřejnost.
Město je známé svým prosperujícím sklářským, 
keramickým a strojírenským průmyslem. Význam-
ní producenti z těchto míst jsou proslaveni nejen 
u nás, ale i ve světě. 
Teplice jsou dobrým výchozím bodem pro návštěvní-
ky, které může přilákat lanová dráha na Komáří víž-
ku, středisko zimních sportů Bouřňák nebo nádher-
ná krajina Českého středohoří sopečného původu.

Toto moderní lázeňské město má v samotném srdci 
zámek, kolonádu a rozlehlý park. Město nabízí svým 
návštěvníkům nejen léčebné procedury a wellness 
pobyty, ale také spoustu aktivit pro volný čas. Pro 
cyklisty jsou zde po obou březích Labe nenáročné 
cyklotrasy, které jsou vhodné i pro vyznavače in-line 
bruslení. Můžete se po nich vypravit na soutok Cidli-
ny a Labe nebo na druhou stranu do Nymburka. Pěší 
návštěvníky bezpochyby potěší příjemné procházky 
po kolonádě, parkem i lužními lesy a na své si zde 
přijdou i milovníci historie a výborné zmrzliny.

LÁZEŇSKÉ MĚSTO TEPLICE
Statutární město Teplice, které leží mezi 
Krušnými horami a Českým středohořím, je od 
nejstarších dob spojováno s léčivými prameny 
a lázeňstvím. Blahodárnost jejich hojivých vod 

znali již staří Římané. Lázně Teplice jsou zaměřeny na léčbu 
pohybového, nervového a cévního ústrojí.

Statutární město Teplice

náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
 +420 417 510 111, fax.: +420 417 570 629
 posta@teplice.cz

www.teplice.cz

Městské kulturní centrum

Jiřího náměstí 1/1
 +420 325 612 505
 Info@ipodebrady.cz

www.ipodebrady.cz

Turistické informační centrum

Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
 +420 325 511 946
 ticpodebradypolabi.com

www.pruhpolabi.cz
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NEJEN NA CYKLOSTEZKY
DO PODĚBRAD
Poděbrady jsou vyhledávaným místem pro turistiku i rekreaci 
s ohledem na příhodné klima, zdravé životní prostředí a snad-
nou dostupnost z hlavního města Prahy. 

TIM V REGIONECH

Z POLIČKY
NEBUDETE CHTÍT DOMŮ!
Procházky, poučení, zábava, klid, historie, dobroty… To vše 
můžete zažít v Poličce. Vybíráme top tipy ke strávení Vašich 
dní v tomto historickém městě. 

DO MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
ZA AKTIVNÍM VYŽITÍM I RELAXACÍ

Patříte mezi ty, kteří se snaží aktivně 
trávit svůj volný čas? Zamiřte do Moravské 
Třebové. Mezi zdejší lákadla patří třeba 
aquapark. Najdete zde plavecký bazén se 

čtyřmi drahami, rekreační bazén s vodním hřibem, chrliči, 
stěnovými tryskami, sedací lavicí se vzduchovou masáží 
a dokonce i houpací bazén. Nechybí ani tobogán a 29 metrů 
dlouhá skluzavka. Voda v bazénech je vyhřívaná a v areálu 
je také občerstvení s příjemným posezením a bezbariérový 
přístupový chodník.
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TIPY NA VÝLETY: 

Komorní Hůrka 
Komorní hůrka se nachází mezi Františkovými 
Lázněmi a Chebem. Ve skutečnosti se však jedná 
o sopku, která vznikla na rozhraní třetihor a čtvrto-
hor před 115–15 tisíci lety a tím pádem je nejmladší 
sopkou Českého masivu. Zároveň je také nejprobá-
danější sopkou v Evropě.

Lesopark a rybník Amerika 
U rybníka Amerika se rozprostírá stejnojmenný le-
sopark. Děti tu potěší dětské hřiště a malý zoopark 
Amerika, ve kterém mohou vidět mývaly, kozy, mor-
čata, sovu nebo lamu. Lesopark i zoopark jsou volně 
přístupné.
Lesopark je vhodným místem pro relaxaci i sport. 
Z centra Františkových Lázní tam dojdete příjem-
nou procházkou, dojedete oblíbeným mikrovláčkem 
nebo za několik málo minut autem.

Národní přírodní rezervace Soos 
NPR leží přibližně 6 km severovýchodním směrem 
od Františkových Lázní. V rezervaci se nacházejí po-
zůstatky slaného jezera, které se během staletí pře-
měnilo v rašeliniště a minerální slatiniště.
Rezervací vás provede oblíbená naučná stezka, za-
měřená na geologii, botaniku a zoologii. Můžete také 
navštívit muzeum s přírodovědnou a paleontologic-
kou expozicí, výstavou prehistorických ještěrů v ži-
votní velikosti, expozici „Ptačí svět Chebska“ a daňčí 
oboru.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
– SVĚTOVÉ LÁZNĚ 
ZÁPADNÍCH ČECH 
Františkovy Lázně byly založeny v roce 1793 císařem Fran-
tiškem I. Jako první slatinné lázně na světě. Patří do katego-
rie nejmenších a nejpůvabnějších světových lázní. Svým urba-
nistickým řešením, architekturou a bohatou zelení se staly 
obrazem dokonalých lázní. Je to tiché, prosluněné místo se 
žlutobílými lázeňskými domy, prameny a s řadou kolonád roz-
troušených v moři parků. Františkovy Lázně kromě léčebných 
a relaxačních pobytů nabízejí širokou nabídku kulturních, 
sportovních a volnočasových aktivit. Krásné okolí lázní láká 
k výletům na několik zajímavých míst, kde turisté mohou vyu-
žít řadu cyklistických a turistických tras.  

30 TIM V LÁZNÍCH

Turistické infocentrum Františkovy Lázně

Máchova 8/373
351 Františkovy Lázně 
 +420 355 440 060
 info@frantiskovy-lazne.info
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Promenádní koncerty – červen–září (st, pá, ne)

Letní kino MU-KNI – 26. 6., 24. 7., 7. 8., 28. 8.

Mezinárodní festival kresleného 
humoru – 6.–11. 7. 
Program festivalu na www.zlatytapir.cz 

Historický jarmark na hradě 
Seeberg – 18. 7.

Festival vína 
na hradě Seeberg – 19. 9.

PROGRAM • KULTURNÍ AKCE

Rybník Amerika

Národní přírodní rezervace Soos

Dvorana Glauberových pramenů

Již jsme si přivykli na myšlenku, že letošní dovole-
nou budeme čerpat z domácí nabídky. Je to ale je-
dinečná příležitost poznat možnosti kouzelné atmo-
sféry v lázních, kde v letošním roce nebude město 
přeplněné, nabídne poklidnou atmosféru zelených 
parků, kombinovanou s luxusním ubytováním, 
bohatou nabídkou stravování, nově postavená wel-
lness centra a bazény,  a také příležitosti nejen pro 
rodiny s dětmi ( možnost na 3 noci, 7 nocí) ale exklu-
zivní nabídku najdou také sportovci  fit pro zdraví– 
specielní nabídka pro golf, tenis a cyklistiku. 
A pro milovníky wellness pobytů lázně nabízejí balí-
ček Wellnes v lázních a Wellness vitality. 

NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO RELAX
A VAŠI DOVOLENOU
Myslíte, že pobyt v přírodě a luxusní dovolená nejdou k sobě? 
Mýlíte se – v hotelech Ensana můžete zažít oboje najednou.  

 

 Hotel   Kategorie pokojů Cena v Kč na osobu       
2 noci / 3 dny 

 Hvězda **** Superior Dvoulůžkový Superior 3 360 
 Hvězda **** Superior Jednolůžkový Superior  3 750 

 

Informace a rezervace: 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně 

Tel.: +420 / 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com, www.ensanahotels.com 

Jednolůžkové pokoje a ostatní kategorie pokojů na vyžádání.              V cenách není zahrnut lázeňský poplatek. 

 

Pro příznivce cykloturistiky jsme připravili program s možností vyzkoušet  
lázeňské, wellness a beauty procedury, relaxaci v bazénu a zároveň poznat okolí  
Mariánských Lázní, kde naleznete množství značených cyklotras různé obtížnosti.  

Můžete tak navštívit klášter Teplá, zámek Kynžvart, přírodní rezervace Kladská a Smraďoch  
nebo park Boheminium s maketami stavebních a technických památek České republiky.  

 
Naše nabídka:  

Ubytování se snídaní 

Uvítací nápoj 

Volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoolem a saunou 

Možnost úschovy kol 

Možnost zapůjčení kol a elektrokol za poplatek 

K dispozici cyklomapa okolí Mariánských Lázní 

Nabízíme lázeňské, wellness & beauty procedury přímo v hotelu se slevou 20 % 

Pobyt je možno objednat v době od 25.05. do 31.10.2020 

 

 

Mariánské Lázně  

Ensana Health Spa Hotels 
Cyklotoulky v Mariánských Lázních 

Hvězda
Ensana Health Spa Hotel Mariánské Lázně

Fit týden pro zdraví

Informace a rezervace
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně 

Tel.: +420 354 655 501 - 9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com

l 1x uvítací nápoj
l 6x ubytování s polopenzí
l 1x minerální koupel se suchým zábalem
l 1x klasická masáž částečná
l 1x suchá plynová lázeň CO2
l 1x parafínový zábal

l 1x léčebný tělocvik
l volný vstup do Aqua wellness centra
l volný vstup do Premium fitness centra

v hotelu Centrální Lázně
l wifi internet v hotelu zdarma
l karta výhod

Cena v Kč 
za osobu / 6 nocí

25.05. - 20.12.2020

Dvoulůžkový pokoj Superior     9 900 
Jednolůžkový pokoj Superior    11 460

Hvězda
Ensana Health Spa Hotel Mariánské Lázně

Fit týden pro zdraví

Informace a rezervace
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně 

Tel.: +420 354 655 501 - 9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com

l 1x uvítací nápoj
l 6x ubytování s polopenzí
l 1x minerální koupel se suchým zábalem
l 1x klasická masáž částečná
l 1x suchá plynová lázeň CO2
l 1x parafínový zábal

l 1x léčebný tělocvik
l volný vstup do Aqua wellness centra
l volný vstup do Premium fitness centra

v hotelu Centrální Lázně
l wifi internet v hotelu zdarma
l karta výhod

Cena v Kč 
za osobu / 6 nocí

25.05. - 20.12.2020

Dvoulůžkový pokoj Superior     9 900 
Jednolůžkový pokoj Superior    11 460

www.marianskelazne.cz

#mariankyjsousuper

Mariánky jsou super

pro relax

Cyklotoulky v Mariánských Lázních
Pro příznivce cykloturistiky jsme připravili program 

s možností vyzkoušet lázeňské, wellness a beauty procedury, 
relaxaci v bazénu a zároveň poznat okolí Mariánských 

Lázní, kde naleznete množství značených cyklotras různé 
obtížnosti. Můžete tak navštívit klášter Teplá, zámek 

Kynžvart, přírodní rezervace Kladská a Smraďoch nebo park 
Boheminium s maketami stavebních a technických památek 

České republiky.

Naše nabídka:
Ubytování se snídaní, uvítací nápoj, volný vstup 

do hotelového bazénu s whirlpoolem a saunou, možnost 
úschovy kol, možnost zapůjčení kol a elektrokol za poplatek, 

k dispozici cyklomapa okolí Mariánských Lázní. 
Nabízíme lázeňské, wellness & beauty procedury přímo 

v hotelu se slevou 20 %
Pobyt je možno objednat v době od 25.05. do 31.10.2020

Cena od 3 360 Kč/ os./2 noci

Fit týden pro zdraví
1x uvítací nápoj, 6x ubytování s polopenzí, 1x minerální 
koupel se suchým zábalem, 1x klasická masáž částečná, 

1x suchá plynová lázeň CO
2
, 1x parafínový zábal, 1x léčebný 

tělocvik, volný vstup do Aqua wellness centra, volný vstup 
do Premium fitness centra v hotelu Centrální Lázně, 

wifi internet v hotelu zdarma, karta výhod

Cena od 9 900 Kč /os./6 nocí

Ensana Health Spa Hotel
Hvězda

TIM V LÁZNÍCH
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Stezka Kamennou Hůrou
Naučná stezka začíná v zámeckém parku, kde je 
také možné získat v Památníku K. V. Raise letáček 

– průvodce stezkou.  Cesta vede do Brtve, napříč 
Kamennou Hůrou, přes Kulatý vrch a Paseka do 
Dolního Javoří. Zpět vede kolem vyhlídky na údolí 
Javoří a Uhlířů do Horní Nové Vsi a pak se vrací 
podél Javorky do Lázní Bělohradu.  Tabule popi-
sují geologické a přírodní zajímavosti, popisují ži-
vot lidí v okolí při využívání přírodního bohatství. 
Tři poslední tabule informují o historii původně 
samostatných vsí podél říčky Javorky. Cesta je 
dlouhá 12,5 Km a je ji možné absolvovat pěšky, 
na kole i s kočárkem. Plně je otevřena od května 
2020. Šťastnou cestu.   

Pardoubek 
Podle pověsti byl tento rybník působištěm vyhlá-
šeného vodníka Vodomila Pardoubského. Pří-
jemnou procházku po jeho březích oživí pohled 
na dřevěné plastiky, díla mistrů řezbářů Jana 
Paďoura z Jaroměře, Roberta Musila z Hořic a Ja-
roslava Suchardy z Valdic. I peklo je vám k služ-
bám – můžete si u pekelníku opékat buřty. V létě 
je samozřejmě rybník vítaným osvěžením a na 
plavce dohlíží dráček Parďásek, který za úplňku 
občas vylézá z vody, aby si povídal s vodníkem. Při 
vycházce si navíc zajistíte slunnou budoucnost, 
vhodíte – li do vykotlaného kouzelného stromu 

lístek se svým přáním. Pak můžete doufat v jeho 
splnění (nemožné hned, zázraky do tří dnů). Čím 
jste hodnější, tím větší máte naději. K dispozici je 
i dětské hřiště se stylovým vybavením a cvičební 
koutek.
O výstavbu obou vycházkových tras se zasloužilo 
město Lázně Bělohrad.

Luhačovice jsou vyhlášené svou podmanivou at-
mosférou plnou historických kostýmů a nádher-
ných květinových záhonů. Zároveň jsou ale moder-
ním kulturním centrem s řadou divadelních před-
stavení, koncertů, festivalů a zajímavým muzeem. 
Přijeďte si prohlédnout nově opravenou kolonádu, 
nechte se hýčkat při pohodovém pobytu. Ten může-
te klidně strávit příjemným lenošením s návštěva-
mi kaváren nebo masáží. Pokud chcete, můžete se 

ale naopak zaměřit na aktivněji laděný program se 
spoustou procházek a využít bohaté nabídky spor-
tovního vyžití. V obou případech je pro vás připra-
vena řada atraktivních zajímavostí přímo ve městě 
i tipů na skvělé výlety do krásné okolní přírody. 
Třeba na elektrokolech, které si můžete v Luhačo-
vicích snadno půjčit. Se vším vám poradí v měst-
ském infocentru. Zároveň vám pomohou vybrat 
i ten nejlepší program pro váš pobyt a právě tady 

můžete zakoupit třeba originální trička, ponož-
ky, lázeňské oplatky nebo lahvovanou Vincentku. 
Vše v limitované edici v novém městském designu. 
K dispozici jsou samozřejmě i další suvenýry. Pra-
covnice infocentra vám ochotně doporučí  spoustu 
aktivit pro rodiny s dětmi, upozorní třeba na nový 
skatepark. Další zajímavou novinkou je unikátní 
audioprůvodce Zvuková mapa Luhačovic. Domlu-
víte si u nás exkurzi do stáčírny Vincentky nebo do 
pražírny kávy, komentovanou prohlídku města, ale 
i projížďku na koních. Dozvíte se také, že příjemný 
relax poskytne Městská plovárna, nebo že mezi ob-
líbené atrakce patří výlet autovláčkem na Luhačo-
vickou přehradu. V Luhačovicích zkrátka pramení 
zážitky, tak si je přijeďte užít!

za strašidly kolem rybníku Pardoubek
PoHÁDkoVÁ PROCHÁZka

LÁZNe BeLOHRAD

Bělohrad byl odjakživa krajem ryb-
níků. Plochá krajina s  říčkou Javorkou, 
potoky Dubovcem a Heřmankou umož-
ňovala jejich snadné budování. Kromě 
Pardoubku ležely směrem na jih další 
čtyři rybniční plochy, které napájel po-
tok Dubovec přitékající od Brtve. Ten 
stále plní rybník Hluboký a Byšický ryb-
ník. Další vodní plochy se dodnes rozklá-
dají za Byšičkami a při cestě na Miletín. 
Celou soustavu doplňoval i  rybníček na 
Horní Nové Vsi. Ty největší rybníky ležící 
na jih a západ byly kolem roku 1850 za 
hraběte Aichelburga vypuštěny, aby se 
na jejich dně mohla pěstovat cukrová 
řepa pro nově zbudovaný cukrovar.

Bělohradu nejbližší zůstal Pardou-
bek, který za své jméno vděčí pravdě-
podobně „pár doubkům“ rostoucím na 
hrázi. Odjakživa byl letním odpočinko-
vým místem městečka. Po vzniku lázní 
sem vedla cesta pacientů hledajících na 
jeho březích osvěžení. Již na počátku 
minulého století zde byly kabinky pro 
koupající se návštěvníky. Velký rozmach 
zažil rybník v  meziválečném období, 
kdy zde působil plavčík Křančil a  v  pa-

desátých a  šedesátých letech za půso-
bení plavčíků Lelka, Popka a Laušmana. 
Byla tu půjčovna loděk, paluba, kabiny 
na převlékání a podávalo se zde občer-
stvení. Chodila sem místní i  lázeňská 
smetánka a  rybník byl centrem letního 
společenského života. V  sedmdesátých 
letech byl na obou březích vybetonován 
vstup do vody a  rozšířena pláž. Krás-
ně vystihl vztah místních k  Pardoub-
ku kronikář Václav Pech: Buď sbohem, 
oceáne pardoubský. Ve vodách tvých  
zrcadlilo se vše krásné a  ušlechtilé, co 
člověk v sobě měl…

Podle pověsti byl tento rybník půso-
bištěm vyhlášeného vodníka Vodomi-
la Pardoubského. Příjemnou procházku 
po jeho březích oživí pohled na dřevěné 
plastiky, díla mistrů řezbářů Jana Pa-
ďoura z Jaroměře, Roberta Musila z Ho-
řic a Jaroslava Suchardy z Valdic. Děti si 
mohou pohrát na hřišti. I  peklo je vám 
k službám – můžete si u pekelníků opé-
kat buřty. V  létě je samozřejmě rybník 
vítaným osvěžením a  na plavce dohlíží 
dráček Parďásek, který za úplňku občas 
vylézá z vody, aby si povídal s vodníkem. 
Při vycházce si navíc zajistíte slunnou 
budoucnost vhodíte-li do vykotlaného 
kouzelného stromu lístek se svým přá-
ním. Pak můžete doufat v  jeho splnění 
(nemožné hned, zázraky do tří dnů). Čím 
jste hodnější, tím větší máte naději.

O výstavbu pohádkové procházky se 
zasloužilo Město Lázně Bělohrad.

V Y DA LO  M Ě S TO  L Á Z N Ě  B Ě LO H R A D
www.lazne -belohrad.cz

zpracoval: Ladislav Stuchlík, kresby: Petr Stuchlík
Turistické informační centrum

Nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
telefon: 494 792 520, mobil: 605 337 570

tisk: ARPA tiskárna, Dvůr Králové nad Labem

VYJEĎTE DO BĚLOHRADU 
Vzhůru na Kamennou Hůru, dřevěnými plastikami vás potěší 
Pardoubek.

czech-tim.cz
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KULTURNÍ AKCE V ČESKÉ LÍPĚ
VODNÍ HRAD LIPÝ
2. 7. – Oživené prohlídky hradu 
10. 7. v 19 hod. – koncert Žamboši – Oblíbená folková kapela
23. 7. – Oživené prohlídky hradu
2. 8. v 17 hod. – pohádka Čert a Káča
13. 8. – Oživené prohlídky hradu
27. 8. – Oživené prohlídky hradu
29. 8. – Medobraní – akce pro všechny milovníky medu 

LETNÍ KINO NA HRADĚ LIPÝ
19. 6. ve 21:30 – Severní vítr – dokument Rudolfa Živce
a Luďka Svobody o Českolipských kapelách 90. let
3. 7. ve 21:30 – Mafiánovi
4. 7. ve 21:30 – Po strništi bos
17. 7. ve 21:30 – Nejvyšší pocta
18. 7. ve 21:30 – Skleněný pokoj
31. 7. ve 21:30 – Rivalové
1. 8. ve 21:30  – Století Miroslava Zikmunda

KOSTEL MISTRA JANA HUSA
15. 6. v 19:00 – Epoque Quartet & Siempre Nuevo
Koncert v rámci Českolipského komorního cyklu – součást 
vzpomínkového programu na pět tisíc obyvatel České 
Lípy, kteří byli 15. června 1945 odsunuti do Německa. 

TĚŠÍME SE NA VÁS
V LUHAČOVICÍCH!

Jedinečné lázeňské město Luhačovice, oceněné v evropské 
soutěži EDEN jako excelentní turistická destinace, je i pro 
tuto letní sezónu skvěle připraveno na příjezd návštěvníků. 
Malebné městečko známé léčivými prameny, unikátní archi-
tekturou a neopakovatelnou atmosférou pro vás má připrave-
no krásné prostředí a spoustu skvělých zážitků.

Městské turistické a informační centrum 
Luhačovice

Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
 +420 577 133 980, +420 608 326 255
 luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz

www.luhacovice.cz
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Vlastněné věci (7) – mámy (5)
První měsíc v roce (5) – textilní rostlina (3)
Žlutý ptačí zpěvák (5) – slovensky „jaká“ (3)
těžká hedvábná látka (6) – krást (4)
Domácky Anna (6) – Osm mínus osm (4)
Starý světadíl (6) – surová nafta (4)
Lampy (6) – chlup na hlavě (4)
Cena pro vítěze (6) – italská šlechtična (4)
Ušatec zdrobněle (5) – Básnicky kolem (3)
Česká operetní zpěvačka (5) – na jaké místo (3)

Viktorie Svobodová z Hradce Králové dokázala ve 
věku ...  svými ústy nafouknout klasický nafu-
kovací balonek z přírodního latexu. Samozřejmě pod 
bedlivým dohledem z rodičů.

(tajenka)

Nafukovací

Návod k luštění: Druhé luštěné slovo na každém 
řádku je vždy celé obsaženo v prvním slově. Vypiš 
v pořadí v jakém se ve slově vyskytují dvě písmena, 
které má  první slovo navíc a po řádcích přečti tajenku.

Tříměsíční rekordman

Návod k luštění: Pojmenuj správně obrázek a z každého si vyzobni toli-
káté písmeno, které naznačuje číslice v rámečku. Tajenku čti po řádcích.

Netradičního rekordu hned v útlém věku dosáhl 
Jiří Šindelka z Třebíče. V pouhých třech měsících 
již ...  8 centimetrů!(tajenka)
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Taneční oddělení chrudimské základní umětlecké školy 
uspořádalo pokřus, při němž padiesát dva děvčat a jecden 
tanečeník vydrželi po dotbu ...  součavsně stát na 
batletních šepičkách. Rekordu dořsáhli loni v čerivnu na 
schodišti před divadlem K. Pippicha v Chrudnimi.

(tajenka)

Mladí baleťáci
Návod k luštění: Najdi v textu přebytečná písmena 
a dozvíš se z nich tajenku.
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Maxiverze Člověče, nezlob se!

Účastníci letního dětského tábora 
Dřevíkov 2018 hráli během celého
pobytu hru „Člověče, nezlob se!“ na 
maxiplátně o velikosti 6,5 m × 6,6 m. 
Figurkami byli samotní ...  
v tričkách v barvě svého domečku 
a házelo se kostkou vlastní výroby.

(tajenka)

S A L E Z A G T H B A R I B A L

P E L I K Á N O L S T N A Ž A B

K A A C T O L T B K A L O Ň J H

Ě O N R I U D D I K O B R A Z U

N R L D B B K R Z L O V U B J S

A O E M A O E A O Š O H Y E N A

D D I N G O K T N Z N P Ž C D N

E N K E Č R V C K N D E A V Á CH

K O B Y L K A L P A K A K O Z A

C K T N E L E J L E D Ň Á Č E K

Překonáš ji?

ALPAKA, ANTILOPA, BARIBAL, BAŽANT, BIZON, 
BUVOL, CIBETKA, CVRČEK, DANĚK, DIKOBRAZ, 

DINGO, DROZD, GAZELA, HOLUB, HUSA, HYENA, 
JELEN, JEŽEK, KACHNA, KALOŇ, KOBRA, 

KOBYLKA, KONDOR, KOZA, LEDŇÁČEK, MLOK, 
OVCE, PANDA, PELIKÁN, SLON, ŠNEK, TUKAN.

Edita Uttendorfská z Prahy 
zvládla během školního 
roku 2017/2018, ve kterém byla žákyní třetí třídy 
ZŠ Kavčí hory, přečíst celkem ...  knih.(tajenka)
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Vyhrajte rodinné vstupenky 
Připravili jsme vám několik rébusů, které mají za úkol
vás pobavit a rozesmát. Správné odpovědi prosím
zasílejte na adresu redakce, nebo na mailovou adresu:
info@czech-tim. Ze správných odpovědí vylosujeme
10 výherců, kterým  pošleme volné vstupenky.
Nezapomeňte proto uvést svoji správnou adresu.
Vaše redakce TIM

TIM V REGIONECH

Naším dnem D je 15. květen
Neplánovanou prodlouženou zimní přestávku jsme 
využili k celé řadě vylepšení. Jejich společným jme-
novatelem je zvyšování komfortu pro rodiny s ma-
lými dětmi. „Herní zóny pro nejmenší jsme pomo-
cí plůtků uzavřeli tak, že je z nich jediný východ, 
který navíc vždy směřuje k lavičkám či přilehlým 
gastroprovozům, kde mohou rodiče chvíli odpočí-
vat. V gastrozóně U Hotovek přibude během sezony 
hrací dům pro nejmenší, v němž si děti mohou vy-
zkoušet nejrůznější profese od policisty přes zdra-
votní sestřičku až po učitele,“ popisuje novinky Jiří 
Antoš, majitel parku.
V budově dílniček dokončují práce naši malíři a dali 
tak tomuto prostoru úplně novou tvář. Jak se jim to 
povedlo, posuďte sami. 
V naší minizooo jsme jako každoročně přivítali ně-
kolik přírůstků a pro všechny „zbloudilce“ jsme 
uprostřed parku zbudovali obří kompas, který 
může být ideálním místem srazů těch, co se náho-
dou nebudou moci najít. 
Během uplynulých měsíců se nám po dlouhých jed-
náních konečně podařilo získat pozemky sousedící 
s parkem. Mirakulum se tak dočká výrazného rozší-
ření a zdvojnásobení své plochy. Díky tomu přibude 
celá řada atrakcí.

Nezbytná omezení dle nařízení vlády v sou-
časné době
Každý návštěvník parku musí mít roušku, respirá-
tor či jinou ochranu nosu a úst, která brání šíření 
kapének, výjimku mají jen děti do dvou let. V přípa-
dě, že nebude toto preventivní opatření dodrženo, 

nebude návštěvník do parku vpuštěn a při porušení 
opatření bude vykázán, a to bez náhrady vstupného. 
Lidé, u kterých by se projevily symptomy covid-19, 
může pracovník zdravotní služby parku umístit do 
izolace.
Návštěvníci musí mezi sebou dodržovat dvoumetro-
vé rozestupy – samozřejmě to neplatí pro členy jed-
né rodiny. Rozestupy je potřeba dodržovat i ve všech 
gastroprovozech, stejně jako na samotných atrak-
cích nebo pobytových loukách.
Aby se u nás naši návštěvníci cítili bezpečně, zavedli 
jsme i celou řadu opatření. „Denně probíhá čištění 
všech prostor, které slouží návštěvníkům, se zvlášt-
ním důrazem na sociální zařízení. K tomuto účelu 
používáme dezinfekční prostředky s virucidním 
účinkem. Sociální zařízení navíc každou noc dezin-
fikujeme ozónem. Všechna občerstvení jsme vyba-
vily ochrannými plexiskly. Návštěvníkům je všude 
k dispozici dezinfekce, ochranu úst a nosu, dezin-
fekci rukou a ochranné rukavice lze zakoupit v naší 

prodejně suvenýrů,“ vypočítává některá z opatření 
Jiří Antoš a dodává: „Doplněk Návštěvního řádu 
parku, který vznikl pod odborným dohledem středo-
českých hygieniků a jsou v něm uvedena všechna 
další opatření, je k dispozici na našem webu. Věří-
me, že dodržováním těchto nařízení tuto situaci spo-
lečně zvládneme.“
Až do odvolání jsou uzavřené všechny podzemní 
chodby, vodní svět a amfiteátr. Vstupenky do par-
ku lze koupit výhradně on-line. Počet návštěvníků 
může být omezen.
Těšíme se na vás každý den od 10-18 hodin.

Pár dat a čísel z parku 
• Park byl otevřen v září 2012, měl rozlohu zhruba 

sedm hektarů a první stavbou v něm byl hrad. 
Ten se stal jeho symbolem. Postupně se rozrostl 
na dnešních 10 hektarů a dvě stě atrakcí.

• Za dobu existence parku prošlo jeho branami 
více než milion návštěvníků.

• Přes zimu je park zavřený, navštívit ho můžete 
vždy od dubna do října.

• Zábavně-naučný park není určen pouze dětem, 
jeho předností je, že nabízí zábavu celé rodině 
– najdete zde lesní hřiště a kontaktní zoo, obří 
trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní 
chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkoko-
lejnou železnici, která park propojuje se soused-
ním Tankodromem. Od léta 2015 také Vodní svět 
a oázy s vodními hříčkami.

• V parku je 870 metrů podzemních chodeb – pod-
zemní chodby najdete pod Hradem, v Lesním 
městě, kde je jich nejvíce (310 metrů), či v areálu 
Gaudí.

• 2539 metrů čtverečních parku zabírají gastrozó-
ny.

• Autorem všech atrakcí je kolektiv parku Miraku-
lum, za vizuální podobou stojí výtvarnice Lucie 
Kozelská. Jejich nápady realizují mimo jiné i od-
souzení z nedaleké věznice Jiřice. 

• V parku celoročně pracuje do 30 lidí, v sezoně 
pak přibývá několik desítek brigádníků.

Více na:
 www.mirakulum.cz, na www.facebook.com/ParkMirakulum 
nebo na https://www.instagram.com/park_mirakulum/

PARK MIRAKULUM: 
STARTUJEME!

Od poloviny března jsme všichni zažívali situace, které jsme 
si ještě v únoru ani v nejmenším nedokázali představit. Nyní 
je, doufejme, to nejhorší za námi, a i my můžeme otevřít. 
Samozřejmě za dodržení hygienických pravidel.

Rodinný Park Mirakulum

Topolová 629
289 24 Milovice

www.mirakulum.cz
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