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LETNÍ SOUTĚŽ
Letní soutěž rodinám 

daruje 3 rodinné vouchery 
na zážitky. 

Navštivte 3 místa, která najdete 
v našem speciálu,vyfoťte se 
a pošlete nám do redakce

rodinné fotky. 

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

do 20. 8. 2020. 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI 
A RODINNÍ PLÁNOVAČI,  
Letos nás zdravotní situace postavila 
před zcela novou výzvu. Hranice 
se sice otevírají, ale podle našeho 
nejlepšího doporučení Je nejlépe 
cestovat po zemích českých. 
Léto se nezadržitelně blíží a šikovná rodi-
na plánuje kam se v létě vydat a co nového 
objevit. 
Samozřejmě je třeba aktivity rovnoměrně 
rozložit na poznávací, sportovní, naučné 
i zábavní. 
Výběr je sice díky koronaviru z části ome-
zený, ale nebojte se, pořadatelé si lámali 
hlavu, aby vymysleli dostatek možností, 
jak vás zabavit. Můžete putovat autem, na 
kole či pěšky, čeká krajina je krásná a ne-
zklame vás. 
Navštívit můžete hrady a zámky, interak-
tivní výstavy, sjet kopec na koloběžce, po-
bavit se v IQ parcích, těší se na vás Zoo 
i western parky i letní divadla. 
Nebuďte v létě za pecí, poznávejte, užívejte 
a foťte. Více než kdy jindy vám za to bude 
domácí cestovní ruch vděčný. 

– Vaše redakce – 

Turistické noviny TIM 
– letní speciál léto 2020
Vydavatel | Eurocard s.r.o., 
         Chemická 955, Praha 4
IČO l 24795097
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3 HRAVÉ VÍKENDY VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
Střední Čechy jsou zemí dětem zaslíbenou a možností aktivního vyžití tu najdete bezpočet. Nemůžete-li se rozhodnout, kam se za 
zábavou vydat, inspirujte se našimi tipy.

Nedaleko bájného vrchu Říp, na kterém stanul
praotec Čech, se v úrodné krajině nachází
HistoryPark Ledčice. Vezměte své malé objevitele
a vydejte se na cestu do pravěku. V areálu na vás
čeká celá řada činností, které prověří zručnost vás 
i vašich ratolestí. Vyzkoušíte si výrobu kamenné 
sekyrky a nástrojů z pazourků nebo střelbu z luku.
V případě, kdy zvlhnou sirky, jistě oceníte novou 
dovednost. Trosečnické způsoby, jak rozdělat oheň, 
si osvojíte právě v HistoryParku. Na konci své 
návštěvy si nezapomeňte vyrobit vlastní originální 
prehistorický suvenýr, který vám bude tento
zážitky nabitý den připomínat.

Muzeum technických hraček Velvary
V královském městě, jehož povýšení dodnes oplývá 
tajemstvím, naleznete muzeum, při jehož návštěvě 
se přenesete do dětských let. Sbírka obsahuje 
mechanické hračky poháněné strojkem na klíček, 
parním strojem nebo elektromotorem z let
1840–1960. V muzeu naleznete také dílničku 
s jednou z nejoblíbenějších českých stavebnic 
– Merkurem, nebo dětskou dopravní kancelář 
Československých drah.

Zoopark Zelčín
Odpočinout si po archeologických vykopávkách 
můžete v zooparku nedaleko královského Mělníka. 
V kontaktním zooparku se děti seznámí s domácími 
zvířaty, která si mohou pohladit i nakrmit. Zapůjčte 
si raft a užijte si nevšední zážitek na řece Vltavě.
Nebo si zahrajte se svými dítky na indiány
a ubytujte se na farmě v tee-pee stanech.

Hravý víkend zakončete návštěvou zámku Veltrusy
a jeho rozsáhlého anglického parku s řadou menších 
staveb, nebo zavítejte na zámek Nelahozeves, kde
se po celý rok koná řada akcí pro rodiny s dětmi.

Staňte se archeology pod bájnou horou Říp

Vydejte se do polabského dětského ráje

Okolo řeky Sázavy stojí město s romantickým zám-
kem – Zruč nad Sázavou, ve kterém se na vaše dítka 
vyzbrojili. V zámeckém příkopu si pro nejstatečnější 
děti připravili dobrodružnou Stezku rytíře Miloty. 
Pro ty nejzdatnější malé uchazeče o titul čeká na 
konci rytířský glejt a pasování do rytířského stavu.
V samotném zámku objevíte Příběh řeky Sázavy
a zavítáte do Světa kostiček a panenek. Abyste se 
dostali na vrchol Kolowratské věže, budete muset 
složit zkoušku z bystrosti a milovníci vodácké tra-
dice ocení Vodácké muzeum, kde si například 
vyzkoušíte nafouknout raft moderně elektronicky,
i pěkně po staru ručně. Herní den ukončete
stylově na zdejší kuličkové dráze, která ve vás 
probudí soutěživého ducha. Doporučujeme uspo-
řádat turnaj v kuličkobraní!

Včelí svět Hulice
Přeneste se do včelího úlu a podívejte se na svět 
těchto důležitých tvorů z blízka. Interaktivní výsta-
va je vytvořena speciálně pro rodiny s dětmi, které 
seznamuje s ekosystémem. Jednoduše vysvětluje
i těm nejmenším, že včely jsou pro lidský život nez-
bytné a je tedy potřeba je chránit.

Vodní dům Hulice
V parných dnech oceníte především venkovní expo-
zici Vodního domu nedaleko vodní nádrže Švihov. 
Osvěžující vodu získáte jen díky svému pohybu, 
při kterém roztočíte i Archimédův šroub. Přiučit 
se fyzikálním jevům nikdy nebylo zábavnější. Ve 
vnitřních prostorách si pro vás připravili expozici
o životě pod vodní hladinou i v mokřadech. Věděli 
jste, že každá voda chutná jinak? Přesvědčte se
o tom ve vodním baru.

Patříte-li k lovcům záhad či milovníkům pozitivní 
energie, vydejte se o svém víkendu na bájnou horu 
Blaník, v jejímž nitru se ukrývá vojsko sv. Václava. 
Při cestě na vrchol, kde stojí rozhledna, dávejte 
bedlivý pozor. Třeba se vám podaří najít tajný vstup 
do úkrytu blanických rytířů. Na Malém Blaníku 
pak zavítejte ke zřícenině kaple sv. Maří Magdalény, 
kde načerpáte energii na další cestu. Pod Blaníkem 
na vaše ratolesti čeká například Dům přírody
nebo Farma Blaník, kde se můžete i stylově uby-
tovat, děti se tak dostatečně vyřádí a rodiče si
užijí zasloužený odpočinek.

Polabí – bohatý a plodný kraj, plný zemědělských 
ploch a stavení, získal v posledních letech nový 
charakter,  který prospěje  vašemu  zdraví i 
radostnému životu. V těsném sousedství tu vyrostlo 
hned několik míst zaměřených na rodinné aktivity,
a tak se z Polabí stal doslova dětský ráj. Začněte váš 
středočeský víkend například v zábavním parku 
Mirakulum, kde na malé sportovce čeká 10 hektarů 
originální zábavy. Lesní město, obří trampolíny, 

houpačky, lanová centra a vodní svět – to je jen 
zlomek z toho, co vše tu na vás čeká. A pro malé
i velké válečníky je připravena vlečka, která vás 
doveze do Tankodromu. O nevšední zážitek se 
postará jízda v obrněném BVP.

Zámek a labyrintárium Loučeň
O celodenní zábavu se postarají také v Loučni. 
Navštivte s dětmi zámek, kterým vás provede 

jeden ze členů knížecí rodiny, nebo navštivte jednu
z tematických prohlídek, při které se dozvíte 
vždy něco zajímavého. Po prohlídce se vydejte do 
zámeckého parku, kde si potrápíte hlavu při řešení 
bludišť a labyrintů. Celkem jich tu naleznete 12
a každý je vytvořen z jiného materiálu. Víte, jaký 
je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem? A které
mýtické zvíře hlídalo vstup do labyrintů? Odpovědi 
hledejte v loučeňském parku.

Zoologická zahrada Chleby
Než se vydáte na víkend do Polabí, objednejte si 
v Chlebech speciální prohlídku, která bude bavit 
malé i velké. Zajímalo vás někdy, co obnáší práce 
ošetřovatelů? Jak se starat o konkrétní zvíře, nebo 
zda byste jeho chov zvládli sami doma? Staňte se 
na jeden den ošetřovatelem v zoologické zahradě. 
Nezapomenutelný zážitek vám můžeme slíbit.

Centrum řemesel
a bylinné zahrady Botanicus
V Ostré nedaleko Lysé nad Labem zavítejte do 
středověké vesničky. Platit zde budete místními 
groši, které vám rozmění u vstupu, a domů si 
odnesete plno vlastnoručních výrobků. Vezměte své 
malé průzkumníky a vydejte se do středověku.

Naučíte se vyrábět mýdla a svíčky, rýžovat zlato, 
leštit kameny i tisknout knihy na starém ručním 
knihtisku. Poté, co projdete celou středověkou 
vesnicí a vyzkoušíte si všechna řemesla, si můžete 
odpočinout v bylinných zahradách a ovocných 
sadech. Maminky, schválně, která rostlinka ještě 
chybí na vaší zahradě?

Pokud se vám to zdá stále na jeden víkend málo, 
vydejte se do Přerova nad Labem, kde najdete 
skanzen i motocyklové muzeum. V Dobrovicích
na vás čeká cukrovarnické muzeum, kde se mimo 
jiné dozvíte, že cukrová kostka je čistě český vyná-
lez. Nebo si zajeďte do Benátek nad Jizerou, kde
na místním zámku působil Tycho Brahe. S jeho 
objevy vás seznámí v místním muzeu.

Turistické informační centrum
Středočeské centrály cestovního ruchu
Husova 156/21, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Otevírací doba: denně, 10–18
� +420 222 288 911
� info@sccr.cz
� www.strednicechy.cz
� @DestinaceStredniCechy
� @VisitCentralBohemia
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Posázaví pro malé i velké hračičky
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Za návštěvu pro dospělé i děti stojí zejména chrám 
sv. Bartoloměje, věž Práchovna nebo Jeruzalém 
na Labi, soubor unikátních židovských památek. 
Krásný výhled na město i Polabí poskytne rozhled-
na Vodárna.  Po těchto a dalších nejvýznamnějších 
památkách města vás provede aplikace a hra v roz-
šířené realitě s názvem Tajemný Kolín.  Po splnění 
úkolu čeká návštěvníky drobná odměna. 
Kolín je také důležitou křižovatkou mezi Labskou 
stezkou a evropskou trasou EuroVelo 4, v okolí 
Kolína je krajina vhodná pro cykloturistiku, na-
bízí nenáročné trasy mírně zvlněným terénem po 
místních silničkách a cyklostezkách. Vydejte se 
pozdravit medvědy od Kolína do lesoparku Borky, 
kde najdete i novou naučnou stezku. Labské břehy 
lákají k procházkám, otestování bosé stezky nebo 
k projížďkám na kolečkových bruslích. Oblíbená 
cyklotrasa vede kolem Kolínské řepařské drážky, 
která pořádá od jara vyhlídkové jízdy vlaky tažený-
mi parní nebo dieselovou lokomotivou. 

Úplnou novinkou pro letní sezónu a babí léto je 
hra, kterou připravila Turistická oblast Kutnohor-
sko a Kolínsko. Hra je určena pro všechny milovní-
ky památek i pro rodiny s dětmi, které k nám přije-
dou strávit část letošních prázdnin. Dobrodružné 
putování po Kutnohorsku a Kolínsku vás zavede 
na řadu známých, ale i zatím méně probádaných 
míst regionu. Mapy a hrací plány jsou k dostání 
v infocentrech, hráči mohou až do konce října ces-
tovat po oblasti Kutnohorska a Kolínska,  sbírat 
razítka a luštit tajenku. V listopadu pak proběhne 
slosování o zajímavé ceny. Více informací najde-
te na webových stránkách a na sociálních sítích, 
kde můžete sledovat novinky a zajímavé tipy pro 
turisty.
Přijeďte se přesvědčit, že město Kolín má v létě co 
nabídnout.                                                           Více na: 

www.kutnohorskokolinsko.cz
tajemny.kolinzije.cz

Na kole okolo Kolína
Město Kolín zve k návštěvě celé řady cenných památek 
a zajímavostí, které by vám v létě neměly uniknout. 

Zážitkové putování historickými
důlními díly
Důl Anna z roku 1789 nabízí projížďky důlním 
vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, 
která směřuje k ústí jámy Prokop hluboké 1600 
metrů, třetí nejhlubší v České republice. Ve štole 
Wasserlauf vás čeká zážitkové putování starými 
důlními díly ze 17.–19. století, kde si mimo jiné 
vyzkoušíte fárání pod zem a historické ruční 
dobývání. V dole Drkolnov se po skluzavce dlou-
hé 51 metrů projedete k obřímu vodnímu kolu 
o průměru 12,4 metru, které je v České republi-
ce naprostým unikátem. 

Zábava i na povrchu
I na povrchu Hornického muzea Příbram se dá 
zažít velké dobrodružství! Vedle tradičních ex-
pozic na vás čeká venkovní výstava důlní techni-

ky v areálu Ševčinského dolu či historické parní 
těžní stroje dolů Vojtěch a Anna. Můžete se také 
projet vláčkem po povrchu nebo zkusit štěstí při 
hledání minerálů na odvalu.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
 www.facebook.com/Hornickemuzeu-
mPribram
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Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram je místo, kde jde poznání ruku v ruce 
se zážitkem, kde se pobaví a poučí děti i dospělí. Ideální cíl pro 
rodinný výlet!
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MUZEUM SLÁNEK

Infocentrum Pod Velvarskou branou 
Velvarská 136/1 
274 01 Slaný 1 
� +420 312 523 448
� ic@infoslany.cz

To stejné si v roce 2011 řekli v Infocentru 
Pod Velvarskou branou ve Slaném, když za-
kládali ojedinělou sbírku solniček. Sbírka 
v současné době tvoří Muzeum slánek a míří 
k počtu 3 000 kusů vystavených exponátů. 
Co všechno můžete v Muzeu slánek vidět? Po-
kud do muzea zavítáte, budete mít možnost 
prohlédnout si největší sbírku svého druhu na 
světě. Sbírka obsahuje nepřeberné množství 
nejrůznějších druhů slánek, mnoho běžně zná-
mých ze všedního života, ale i kuriózních jako 
například největší funkční slánku na světě. Na-

jdete zde nejen slánky od občanů, rodáků a tu-
ristů, ale i slánky od slavných osobností a uměl-
ců. Muzeum se například pyšní slánkou, kterou 
navrhl a vytvořil architekt Bořek Šípek speciál-
ně pouze pro potřeby muzea. 
Sbírka je stále otevřená, a tak i vy můžete expo-
zici rozšířit o slánku, která v muzeu ještě není. 
Muzeum je volně přístupné během otevírací 
doby Infocentra Pod Velvarskou branou.

A jé, vždyť je slaná!
Asi tak nějak mohl zvolat Holot, služebník knížete 
Nezamysla, když pod Slánskou horou objevil slaný 
pramen. Podle legendy měl kníže se svou družinou 

slaný pramen objevit, nechat z vody získávat sůl a dát městu 
název. Sůl tedy ke Slanému neodmyslitelně patří.
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Otevírací doba 
Letní otevírací doba (duben–říjen) 

Po–Pá 9:00–17:00 
So, Ne, Svátky 9:00–16:30 

Zimní otevírací doba (listopad - březen) 
Po–Pá 9:00–16:00 

So, Ne, svátek Zavřeno

Polabské muzeum, p.o.
Památník krále Jiřího z Poděbrad
Unikátní expozice v zámecké hradní kapli, s výji-
mečnými gotickými nástěnnými malbami, sezna-
muje s rodem, životem a odkazem českého krále 
Jiřího z Poděbrad a vývojem Poděbrad a okolí 
v jeho době.

Zámek Poděbrady, II. nádvoří
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
� +420 737 539 375
� info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: od 1. 4. do 31. 10. út–ne 9–17 hod. Polabské muzeum Poděbrady
Příběh Polabí – Od křídového moře po moderní 
lázně. Stálá výstava o sepětí člověka s vývojem 
krajiny středního Polabí, kde jádrem expozice je 
prezentace výjimečných sbírkových souborů.

Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
� +420 325 612 640
� info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: celoročně út–ne 9–17 hod.

Polabské národopisné muzeum 
Přerov nad Labem
Muzeum v přírodě/skanzen tvoří 40 objektů li-
dové architektury, kde je představován život na 
Polabské vsi od poloviny 18. století do poloviny 
20. století. V areálu skanzenu se konají tradiční 
velikonoční a vánoční výstavy s doprovodným 
programem.

289 16 Přerov nad Labem
� +420 325 565 272,  +420 733 715 342
� skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: konec března až říjen, út–ne 9–17 hod.od 
poloviny listopadu a v prosinci pá–ne 9–16 hod.

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
Stálá expozice Muzea Bedřicha Hrozného, 
umístěná v barokním památkově chráněném 
domě, seznamuje návštěvníky s významnými 
etapami bohaté historie spojené s městem Lysá 
nad Labem a životem a dílem rozluštitele chetit-
ského jazyka Bedřichem Hrozným.

nám. Bedřicha Hrozného 265
289 22 Lysá nad Labem
� +420 325 551 868
Mob � +420 731 449 380
� lysa@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: celoročně út–so 9:00–17:00 hod.
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Muzeum Českého krasu
Beroun – Hořovice – Žebrák
Jenštejnský dům – Plzeňská brána – Geopark Barrandien
– Muzeum Hořovicka – Městské muzeum v Žebráku

Ať už plánujete výlet s rodinou nebo letní tábor, nezapomeňte na 
nabídku Muzea Českého krasu. Jeho návštěvu můžete spojit s cestou 
na hrad Karlštejn, Točník či Křivoklát, do Koněpruských jeskyní 
nebo za medvědy ze známého večerníčku. V létě 2020 je pro rodiny 
připraven program Hravá návštěva berounského muzea, který jim 
pomocí hádanek a úkolů zpestří návštěvu všech poboček.

Muzeum Českého krasu, p. o.
Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
� 311 624 101
� pokladna@muzeum-beroun.cz
� muzeum-beroun.cz
� muzeumberoun
� muzeumberoun

Otevírací doba: celoročně kromě pondělí

Pobočky otevřeny sezónně,
sledujte webové stránky.
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BEROUN  – Jenštejnský dům
Aktuální výstava:

Duše plná koleček – vydejte se do tajemného 
světa pohyblivých mechanických hraček a fi gur 
od 18. do 20. stol. Jako doprovodný program si 
můžete sami vyrobit jednoduchou loutku
z netradičního materiálu.

Stálé edukační programy pro skupiny
nad 10 osob na objednání

Krok za krokem Berounem – prohlídka města 
pro malé i velké, při které vyslechnete několik 
berounských pověstí a dozvíte se vše o založení 
města a o zajímavých budovách v centru Berouna. 

Pravěký detektiv – program probíhá v unikátní 
venkovní expozici Geopark Barrandien. Účastníci 
pomocí jednoduchých návodných otázek a hádanek 
ze strany geologa zjistí, co vše můžeme vypátrat 
z kamenů a sami tak objeví pestrou geologickou 
minulost Země. V kameništi mohou zkusit najít 
zkamenělinu, kterou si lze odnést domů.

Oba programy lze uzpůsobit podle věku 
zúčastněných. 

Akce:
9. a 30. 7.  9 – 16 hod.
Hrátky za muzejními vrátky – hravý program
pro rodiny s dětmi.

16. a 23. 7.  9 – 16 hod.
Den s geologem – dobrodružná cesta do pradávné
minulosti Země s muzejním geologem.

1. 8.  9 – 16 hod.
Flerjarmark – jarmark s originálními
rukodělnými výrobky a s dílničkami pro děti.

18. 8. 16 – 18 hod.
Loutkové hrátky za muzejními vrátky
– program pro děti v rámci festivalu Středočeské
kulturní léto – divadlo, střelnice, workshop.

21. 8. 14 – 17 hod.
Odpoledne s netopýry – krátká přednáška
spojená s promítáním, ukázky živých netopýrů
a dětská netopýří dílnička.

Mezi další středověké stavby patří například 
chrám sv. Jiljí ze 13. století, který je ukázkou gotic-
ké cihlové architektury. V sezóně je otevřený pou-
ze k nahlédnutí (chodba), ale i tak máte možnost 
se pokochat krásami interiéru. Za kostelem ještě 
objevíte Pravěkou mohylu, unikátní nález skříňo-
vého mohylového hrobu z pozdní doby kamenné.
Pro rychlé občerstvení můžete zvolit Starou ry-
bárnu na Labské cyklostezce, kde se podle pověsti 
ukrývala Eliška Přemyslovna, která utíkala před 
intrikami svého švagra Jindřicha Korutanského. 
Od Staré rybárny, milovníci pěší turistiky, cyklisti-
ky a in-line bruslení, ocení zmiňovanou cyklostez-
ku, která vede proti proudu řeky Labe směrem na 
Poděbrady. Pokud si zvolíte pokračovat v procház-
ce městem, vydejte se po proudu řeky směrem 
k mostu. Minete bývalý Šafaříkův mlýn. Od mlýna 
se dostanete k železobetonovému mostu, který byl 
postavený v roce 1912 a patří mezi technické pa-
mátky. Lidově se mu též říká „kamenný“, protože 
je obložený žulou. Další zastávkou je výletní loď 
Blanice, která funguje jako přívoz a převeze vás na 
druhý břeh. 
Když se totiž řekne Nymburk, spoustě návštěv-
níkům se vybaví Postřižinské pivo, známé díky 

spisovateli Bohumilu Hrabalovi, který v nymbur-
ském pivovaru prožil dětství. Tím se inspiroval do 
své novely Postřižiny, která se stala předlohou pro 
stejnojmenný film Jiřího Menzela. Postřižinské 
pivo můžete ochutnat v podnikové prodejně pivo-
varu anebo v jedné z vybraných restaurací. V are-
álu pivovaru se nachází také pamětní deska spiso-
vatele, která je umístěna na hlavní budově v úrovni 
„kam čůrají psi“, tak jak si to přál. 
Pokud jste do Nymburka dorazili na kole nebo 
pěšky po navštívení pivovaru, můžete pokračovat 
ve hrabalovské tématice a vydat se „Po stopách Bo-
humila Hrabala“ na výlet z Labské cyklostezky do 
Kerska. Chatová osada je známá především zákou-
tím z filmu Slavnosti sněženek a také díky Josefov-
skému minerálnímu prameni nebo pískovcovému 
menhiru. Kersko je obohaceno o naučnou stezku, 
která vás provede zajímavými místy. Minete napří-
klad restauraci Hájenku, Lesní ateliér Kuba, který 
je zároveň pro návštěvníky malým infocentrem, 
nebo Hrabalovu chatu, kde vznikla mnohá známá 
díla spisovatele.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Náměstí Přemyslovců 165
288 02 Nymburk
/ fax: 325 501 104
 infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz
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Nymburk – město, kde se nezastavil čas
Královské město Nymburk má rozhodně co nabídnout. 
Obdivovatelé středověké architektury nemohou minout opevnění 
z červené pálené cihly. Do dnešních dob se dochoval pás hradeb 
se šesti věžemi o délce 200 metrů, který byl romanticky upraven 
počátkem 20. století architektem Ludvíkem Láblerem. 

Chrám sv. Jiljí
Foto: Jaroslav Kocourek

Kersko - zastávka
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Městu dominuje zrekonstruovaný pseudogotický 
zámek. Navštívíte zde dobové interiéry „Krále že-
leznic“ Jana Schebka. Děti potěšíte návštěvou Zá-
bavné stezky rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zá-
meckém příkopu vyzkouší střílení z luku, šplh 
na totem nebo lov ryb. Zábavně naučnou stezkou 
zámeckým parkem s mnoha úkoly a zastaveními 
dojdete k nově zpřístupněné Kolowratské věži. 
Každé patro věže je interaktivní a z výšky 20 me-
trů je překrásný výhled na zámecký areál a také 
na unikátní Vodácké muzeum. Navštívit může-
te i novou expozici Příběh řeky Sázavy s mnoha 
herními prvky a videoprojekcí. Můžete je také vzít 
na dětské hřiště, na kterém je kromě nezbytných 
prolézaček, houpaček, kolotoče a pískoviště také 
unikátní kuličková dráha a dopravní hřiště.
V sezoně otevřeno denně od 9 do 17 hodin

Při vstupu do historické části kabinetu jsou umís-
těny přírodovědné sbírky převážně mořské fauny, 
doplněné sbírkami hmyzu, minerálů a voskových 
napodobenin plodů. Jako skutečnou kuriozitu lze 
považovat dráčka, vyráběného speciálními řezy 
z rejnoka. Expozici s vojenskou tématikou vévodí 
model válečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle 
které jsou umístěny vojenské exponáty: hlaveň 
děla z r. 1686, dělové koule a jezdecké boty asi 
z doby francouzského obléhání Prahy v r. 1742, 
polská kopí, tatarský luk, lovecká kuše, přilby 
z přelomu 17. a 18. stol. nebo slovenská sekyra - 
valaška. 

V prosklených skříních jsou umístěny sbírky 
historického brnění, husitských selských zbraní 
a keramiky. Mezi unikáty patří přímý zub z narva-
la, v minulosti vydávaný za roh jednorožce nebo 
podmořské ryby. 
Strahovský klášter je národní pokladnicí umění 
a vědění. Nejstarším rukopisem v knihovně je 
Strahovský evangeliář datovaný do roku 860.

Otevřeno: denně po celý rok vyjma Štědrého 
dne, Božího hodu vánočního (25. prosince) 
a Velikonoční neděle 9–17.00 hod., 
polední pauza 12–13.00 hodin.
Vstupné: 150 Kč; snížené pro studenty střed-
ních a vysokých škol do 27 let 80 Kč. 
Pro žáky českých základních škol, v rámci vý-
ukového programu, je vstupné 10 Kč za žáka. 
Rodinné 280 CZK (2 dospělí + počet dětí neo-
mezený). Školní třídy není nutno objednávat 
předem. České i cizojazyčné prohlídkové texty 
zapůjčí na požádání kustodi.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 - Hradčany
www.strahovskyklaster.czKO
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Zábava plná kuriozit
Strahovský kabinet kuriozit je plný tajemných 
exponátů a podivuhodných sbírek jako z románu 
J. Verna z různých koutů světa a oborů přírodních věd, 
které vás ohromí a zaujmou.

Stezka rytíře Miloty Kolowrata

Příběh řeky Sázavy

Zámek 
Zruč nad Sázavou 
– ráj pro děti

Kulturní akce ve Zruči  nad Sázavou - 1. srpna – XX. Historické slavností – celodenní akce

ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU

 +420 327 531 329
 zamek@mesto-zruc.cz
 Zámek Zruč nad Sázavou
 Zámek Zruč
www.zamek-zruc.cz
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BIKEPARK KLÍNY
Adrenalinové dobro-
družství na kole nebo 
koloběžce v terénu, 
zábava pro děti, do-
spělé i celé rodiny.  
Perfektně upravené 
tratě pro děti, začáteč-
níky i náročné bikery, 
vedeny částečně le-
sem i po sjezdovce. Těšit se můžete na singltre-
ky, downhill, lesní terén, překážky i skoky. Zaru-
čený adrenalinový zážitek na vás čeká při sjezdu 
na terénních koloběžkách nebo sjezdových ko-
lech, které vám zde rádi zapůjčí. 
Novinkou letošní sezóny je červená endurová 
trasa k Janovské přehradě! Jmenuje se DEER 
TRAIL. Její začátek najdete asi po 100 metrech 
jízdy na ETHYLEN TRAILU.
Zelené a modré tratě jsou pro začátečníky a ro-
diny, červené tratě jsou pro pokročilé jezdce, 
černé tratě jsou pro velmi zkušené jezdce. Pře-
prava kol na čtyřsedačkové lanovce. Parkování 
zdarma u hotelu Emeran, restaurace, bar s tera-
sou.V rodinném Sport areálu Klíny najdou vyžití 
i ti nejmenší a dovolenou si užijete! 

RODINY S MALÝMI DĚTMI JSOU VÍTÁNI
V celém areálu je několik dětských venkovních 
hřišť, venkovní zahrádka, pískoviště, houpačky, 
klouzačky, trampolína, dětská klubovna v ho-
telu (malování, dětský koutek) a dětské jídelní 
stoličky v restauraci, dětské příbory a dětské 
menu.

BOBOVÁ DRÁHA
Velkým lákadlem pro návštěvníky je unikátní 
bobová dráha, na které zažijete nezapomenu-
telný zážitek!  Dráha je dlouhá necelých 900 m, 
s převýšením 130 m, vede lesem, přes sjezdovku 

a křižuje místní komunikaci, kterou překoná ve 
výšce 4 m mostem dlouhým 50 m, zpět nahoru 
vás vyveze lanovka. Cena za jízdu lanovkou zpět 
na start je již zahrnuta v ceně bobovky. Děti od 
7 let mohou jezdit samostatně, děti do 7 let s do-
spělým spolujezdcem, pro jízdu dětí mladších 
7 let je bob vybaven dvojitým sedákem s dvojitým 
bezpečnostním pásem.

LANOVÝ PARK
V lanovém parku si prověříte svou zdatnost a od-
vahu a pořídíte bezpečný adrenalinový zážitek. 
Spoustu zábavy si tu užijí jednotlivci, rodiny 
s dětmi, školní tábory a firemní kolektivy. Čeká 
vás 18 různých překážek mezi stromy ve výšce 
od 3 do 5 m vysoké i nízké lanové překážky, min. 
výška postavy 135 cm pro vysoké překážky. Vy-
bavení si zapůjčíte na místě.

VENKOVNÍ UMĚLÁ STĚNA
Zábava pro děti, skvělý trénink pro dospělé 
v horském prostředí. Vyzkoušejte lezení na ven-
kovní umělé stěně. Ten výhled z vrcholu stěny 
stojí za to!  Na třech různých stěnách obtížností 
(jedna s převisem), výška stěny cca 8 m, kapaci-
ta až 9 lezců najednou, dobrý trénink a protaže-
ní celého těla.
Užijte si bohatý program pro děti i dospělé, chut-
nou českou kuchyni a stylové ubytování po celý 
rok.

Dětská trasa
Trasu tvoří 14 domečků. Tyto domečky jsou pře-
pojeny visutými lávkami, na kterých jsou nainsta-
lovány překážky určené k překonávání. Bezpeč-
nost je zajištěna použitím ochranných sítí, které 
zachytí případný pád. Na atrakci je bezpečný volný 
pohyb dětí bez nutnosti jištění.
Celková kapacita trasy je 140 osob (počítáno pro 
osoby o hmotnosti max. 80 kg). Tělesná výška 
není omezena, ale osoby s výškou nad 190 cm 
musí dbát zvýšené opatrnosti. Dětská trasa je ur-
čena dospělým a dětem již od 3 let. Děti do 7 let 
mají vstup povolen pouze s přímým dozorem do-
spělé osoby.

Rodinná trasa
Trasu tvoří 12 překážek, které jsou nainstalová-
ny mezi ocelové sloupy s přestupnými plošinami. 
Bezpečnost je zajištěna systémem průběžného 
samočištění Saferoller, doplněným na nástupu 
o zatahovací naviják.  Pro zajištění bezpečnosti 
je uživatel povinen použít osobní ochranné pro-
středky: úvazek, přilbu a jistící set. Instruktor 
poskytne uživateli informace o manipulaci s vy-
bavením, proveze jeho kontrolu a přidělí výstroj 

přiměřenou tělesné stavbě uživatele. Na trenažé-
ru uživateli demonstruje způsob použití jistící-
ho systému, nechá uživatele jej vyzkoušet a před 
nástupem na první překážku zkontroluje výstroj. 
Na trasu se vstupuje po žebříku a směr pohybu 
je určen pořadím překážek. Maximální počet osob 
na jednotlivé překážce je 1 osoba. Maximální počet 
osob na přestupní plošině jsou 2 osoby. Maximál-
ní počet osob na žebříku je 1 osoba.
Celková maximální kapacita trasy je 20 osob. 
Hmotnost ani tělesná výška nejsou omezeny, ale 
osoby s tělesnou výškou nad 190 cm musí dbát 
zvýšené opatrnosti z důvodu snížené podchodné 
výšky v některých částech trasy.
Rodinná trasa je určena dospělým a dětem od 
7 let. Děti do 10 let mají vstup povolen pouze s pří-
mým dozorem dospělé osoby.

Lanovka
Lanovka je atrakce, umožňující prostřednictvím 
kladky sjezd uživatele na laně napnutém mezi 
sloupy. Trasa obsahuje 2 úseky délky přibližně 
2x 34 metrů. Úseky jsou rozděleny sloupem, na 
který uživatel dojíždí a následně se z něj spouští 
na druhý úsek.

Vstup i sestup na Lanovku je prostřednictvím žeb-
říku, směr pohybu je určen: z nejvyššího sloupu 
přes středový na nejnižší. Maximální počet osob 
na jednotlivém úseku je 1 osoba. Maximální počet 
osob na jedné přestupní plošině jsou 2 osoby. Ma-
ximální počet osob na žebříku je 1 osoba.
Celková maximální kapacita Lanovky je 3 osoby + 
případný doprovod instruktora. Atrakce je určena 
osobám o hmotnosti min. 40 kg a max. 130 kg. Tě-
lesná výška není omezena. Atrakce je určena do-
spělým a dětem od 12 let. Děti do 15 let mají vstup 
povolen pouze s přímým dozorem dospělé osoby.

INFOBOX:
• Největší lanový park v Ústeckém kraji
• Více než 20 překážek
• Unikátní místo s možností parkování
• 3 velké atrakce v rámci jednoho parku
• Pro děti již od 3 let
• Zázemí s terasou a občerstvením

Park se skládá ze tří celků: Dětská trasa, Ro-
dinná trasa a Lanovka.
Otevírací doba: 10 – 20 hodin

Adrenalin ve Sport areálu Klíny
Rozhodujete se, kam vyrazit na letní dovolenou s dětmi nebo 
přáteli? Zveme vás do rodinného Sport areálu Klíny v Krušných 
horách. Bobová dráha, lanový park, bikepark, terénní koloběžky, 
tenisový kurt, venkovní lezecká stěna, dětská hřiště, sportovní hala. 
Restaurace, ubytování v chatě i hotelu nechybí.

Lanový park v Teplicích
Pro všechny, co mají rádi adrenalin, překonávání překážek a vlastních 
hranic, je právě lanový park v centru města Teplice to pravé.

LANOVÝ PARK TEPLICE

Na střeše Kauflandu
u Stadionu Na Stínadlech
Čs. dobrovolců 2815, 415 01 Teplice
www.lanovyparkteplice.cz
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SPORT AREÁL KLÍNY

Rašov 64, 436 01 Klíny
N 50°37.71228‘, E 13°33.89457‘
www.kliny.czKO
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www.branadocech.cz



LETNÍ NOVINY pro školy i rodiny

Letní noviny TIM7



Největší proměnou prošel Most 
ve 20. století. V jeho druhé po-
lovině totiž muselo původní krá-
lovské město Most ustoupit těž-
bě uhlí. Na pravém břehu řeky 
Bíliny tak byl postaven Most 
nový. Z původní zástavby se do-
choval například gotický kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, který však musel být 
kvůli postupující těžbě uhlí přesunut. Tento 
technologicky unikátní přesun si vysloužil zápis 
do Guinessovy knihy rekordů. 

Mostecko bylo v minulém století synonymem 
měsíční krajiny, ta se ale díky postupujícím re-
kultivacím rychle proměnila doslova v zelenou 
oázu s parky, vinicemi, jezery a mnoha unikát-
ními sportovními a rekreačními areály. Mezi nej-
významnější a největší z nich patří autodrom, 
hipodrom, jezero Matylda nebo jezero Most, kte-
ré vzniklo v místech, kde po staletí stávalo histo-
rické město Most. 

Díky mnoha unikátním sportovištím a široké 
nabídce sportovních klubů získal Most v roce 
2015 titul Evropské město sportu. A není divu. 
Sportují v něm nejen místní – mladí i starší, 
muži i ženy, zdraví i handicapovaní, ale za in-
-line drahami, za vodou (jezero Matylda a brzy 
i jezero Most, druhé největší jezero v republice), 
závodními okruhy (koňským i automobilovým), 
běžeckými trasami, do lanového bludiště s vy-
hlídkovou věží do Mostu míří sportovci a turisté 
i ze vzdálenějších koutů Česka. 

Za sportem i odpočinkem do podkrušnohorského Mostu
Město Most, vzdálené 85 
kilometrů od hlavního města 
Prahy, je jedno z nejdynamičtěji 
se rozvíjejících a měnících se 
měst v České republice.

Od loňského roku lze v Mostě navštívit lanové bludiště 
s vyhlídkovou věží, které dostaly název FUNpark. 

Ohřecká Osmička je novinkou letošní sezóny, 
kterou připravila Destinační agentura Dolní-
Poohří. Původně měla startovat již v dubnu, 
ale koronavirová omezení odsunula startprvní 
etapy na červen. 
Další díl se poběží již tuto neděli 28. června 
se startem v 10.30hodin v lázních Evženie 
v Klášterci nad Ohří.Trasy v délkách od 4 do 
8 kilometrů jsou svou nenáročností určeny 
rekreačním běžcům čichodcům s nordic wal-
king holemi. 
Trasu je možné projít též pěšky. Sportovcům, 
kteří nestihnou některou z etap absolvovat 
s námi, zaběhnout si traťindividuálně a zůstat 
tak ve hře o titul. 
Na jednotlivé etapy jemožné se přihlašovat pře-
dem na webu www.dolnipoohri.cz/ohrecka-os-
micka. Přihláška předem však není povinná, 
registrace je bezplatná a je možná i v místě 
startu. Na webu naleznou zájemci i podrobné 
propozice a pravidla seriálu.

Termíny Ohřecké Osmičky 2020:
28. června –  Klášterecko – 10.30 hodin, lázně 

Evženie
12. července –  Týnecko – 10.30 hodin, nedo-

stavěný chrám Panenský Týnec
19. července – Džbánsko
2. srpna – Vroutecko-Kryrsko
23. srpna – Žatecko
13. září - Lounsko
20. září – Kadaňsko
Přesná místa a čas startu budou včas upřesně-
na.

Bude-li vaším cílem obec Zubrnice (ať už 
místní skanzen nebo jako výchozí místo 
pro výlet na Bukovou horu), určitě se svezte 
historickým motoráčkem, který jezdí na trase 
Ústí nad Labem (Střekov) – Velké Březno – 
Zubrnice, a to vždy o víkendu od 10:00 do 
17:00. Kompletní jízdní řád a další informace 
naleznete na www.zubrnickazeleznice.cz.
Na své si přijdou i milovníci lodí. Z přístaviště 
v centru Ústí nad Labem vyplouvají hned dvě 
linky. Linka 901 do Litoměřic a zpět jezdí pra-
videlně o víkendech a státních svátcích až do 
listopadu. Pokud je nepříznivý stav vody v řece 
Labi, je zajištěna náhradní autobusová doprava 
do přístaviště ve Vaňově. Na trase je možné vidět 
celou řadu přírodních a historických atraktivit, 
jako třeba hrad Střekov, Masarykovo zdyma-
dlo, údolí Porta Bohemica či vinařskou krajinu 
v okolí Velkých Žernosek. Linka 902 pluje z Ústí 
nad Labem do Hřenska, a to také o víkendech 
a státních svátcích až do listopadu. Svůj provoz 
přerušuje v letních měsících s ohledem na špat-
nou splavnost řeky. V této době je pak posílen 
provoz linky 901 o mimořádné plavby do Roud-
nice nad Labem. Od června do září vozí turisty 
také linková loď Marie, která o víkendu vyjíždí 
z Vaňova a míří do Píšťan. A protože všechny tři 
lodní linky vedou podél Labské stezky, je ideál-
ní kombinovat vaše výlety s návratem právě po 
této oblíbené cyklostezce. Zde navíc můžete vy-
užít řadu přívozů, které spojují oba břehy Labe. 

Aktuální informace i časy odjezdů lodí jsou uve-
deny na www.labskaplavebni.cz a www.amjirou-
sek.cz/lod-marie.
Pro milovníky cyklistiky je v sezóně připrave-
no hned několik cyklobusů, které vám usnadní 
přesuny do výše položených míst. Cyklobusy 
do Krušných hor jsou provozovány jako běžné 
autobusové linky a mohou je využít k přepravě 
jak cykloturisté s jízdními koly, tak i pěší turisté 
a všichni ostatní cestující. První trasa označená 
jako linka č. 20 vede od Divadla přes Chlumec, 
Zadní Telnici, Adolfov, Krásný Les a Varvažov 
zpět k Divadlu. Druhá linka č. 21 vede přes Chlu-
mec, Nakléřov, Petrovice a Tisou zpátky do Ústí. 
Obě linky vás svezou vždy o víkendech a státních 
svátcích, v období letních prázdnin pak i každou 
středu, a to až do října.  Veškeré informace a ak-
tuální jízdní řád naleznete v sezoně na stránkách 
www.dpmul.cz.
Město Ústí nad Labem navíc v rámci projektu 
Zdravé město připravuje každoročně pro cyklisty 
možnost zdarma se cyklobusem dopravit z Lab-
ské stezky do různých částí města. Cyklobus 
odjíždí ze zastávky Krajský soud dvakrát denně 
(o víkendech a státních svátcích) a směřuje přes 
Klíši a Bukov na Severní Terasu. 

Podrobné informace a další tipy vám poskytnou 
pracovníci Informačního střediska města Ústí 
nad Labem, které naleznete v Paláci Zdar na Mí-
rovém náměstí. 

Poznejte Ústecko nejen
s dopravou Ústeckého kraje
Při svých toulkách v okolí Ústí nad Labem můžete využít několik 
turistických spojů, které vám zlehčí či zpestří vaše výlety. Vybírat 
lze z vlakových či lodních linek nebo využít některého z cyklobusů. 

Ohřecká Osmička pro všechny 
V neděli 21. června odstartovala historicky první etapa nového 
sportovního seriálu Ohřecká Osmička. V Krásném Dvoře na 
Podbořansku ji provázelo ideální počasí i bohatá účast. Celkem osm 
etap zavede běžce i pěší na osm zajímavých míst Dolního Poohří.

DESTINAČNÍ AGENTURA 
DOLNÍ POOHŘÍ, O.P.S.
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. 
Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
 info@dolnipoohri.eu
 +420 731 086 714
www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz

KO
N
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Start první etapy na zámku v Krásném Dvoře.© Archív Destinační agentury Dolní Poohří.
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Víla Izerína bývala kdysi člověkem, avšak kvůli 
smluvené svatbě s neoblíbeným šlechticem byla 
donucena sbalit si své šperky a utéct daleko do 
hor. Až tam pochopila, že cennosti, které si nese, 
se zdaleka nevyrovnají pokladům, které ji odhali-
la místní příroda. A tak se stalo, že dívka vlastní 
šperky ukryla hluboko do hory Bukovec, přijala 

nové jméno a stala se vílou Izerínou, ochránkyní 
Jizerských hor. A právě na putování s touto křeh-
kou kráskou bychom vás rádi pozvali.
Staňte se poutníky a vydejte se na tajemná mís-
ta Jizerských hor. Celkem jich je 12, z nichž na 
8 dorazíte pěšky a na 4 se budete moci vydat kole. 
Vyražte s celou rodinou na výlet po kouzelné kra-
jině opředené mnohými pověstmi. První z našich 
cyklovýletů měří necelých 15 kilometrů a zavede 
vás na zříceninu hradu Hamrštejn a na transbor-
dér – gondolový most přes řeku Nisa. Podobnou 
vzdálenost má i výlet vedoucí z Frýdlantu přes 
rozhlednu na Pohanské kameny. O něco kratší 
5km výlet vás zavede k jabloneckému moři, tedy 
k vodní nádrži Mšeno, zatímco poslední 7km ces-
ta míří k vodopádům Jedlová. Zde si uzamkněte 

kola u penzionu Ráj a Lesní bránou vystoupejte 
po NS Jedlový Důl do tajemného světa. 
Před putováním si obstarejte hrací kartu v ja-
kémkoliv informačním centru v Jizerských ho-
rách nebo na www.vilaizerina.cz a během výletu 
na ni nezapomeňte obkreslit „ukryté“ známky. 
Pokud získáte alespoň 2 obtisky z cyklo nebo 
4 obtisky z pěších cest, víla Izerína vám za odmě-
nu věnuje jednu minci ze svého pokladu. Stačí 
zajít s vyplněnou kartou na některé IC uvedené 
na webové adrese.

www.jizerky.cz 
 VisitJizerky
 visitjizerky

Cyklo-putování s vílou Izerínou
Při soutěži krásy ochránců hor by naše víla jistě zvítězila. 
Že jste o ní neslyšeli? Pak nastal ten pravý čas se o ní dozvědět více. 

Vodopády Jedlová 

Pohanské kameny 
Vodní nádrž Mšeno

T U R N O V S K É  L É T O  2 0 2 0
Užívejte si po celou dobu prázdnin

Navštivte zajímavá místa a probádejte Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem, zúčastněte se
rozmanitých výtvarných a rukodělných dílen, podívejte se pod ruce šikovným řemeslníkům
a umělcům, užívejte si koncerty, divadla a další kulturní pořady pro všechny malé i velké. Každý
den v týdnu pro vás máme bohatý program. A samozřejmě i něco navíc...

MĚSTO TURNOV

PONDĚLÍ 
• Prohlídka turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvod-
cem. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč,
děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Dětská pro-
hlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením
kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce ne-
koná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Vald-
štejn, tel.: 739 014 104
• Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin. Galerie
Granát, náměstí Českého ráje 4

ÚTERÝ
• Den s mineralogem – Zážitkový program s geologickou tematikou (nejen)
pro děti. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; objevování pokladu – rýžo-
vání českých granátů a olivínů; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové
drti; paleontologické objevy – odkrývání kostry dinosaura; dobývání drahých
kamenů z horniny; geostezka; burza minerálů. Program doplněn komentova-
nými prohlídkami expozice, řezáním a broušením achátů ad. Od 9 do 17 ho-
din. Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov 
• Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židov-
ského hřbitova – Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstup-
né 60 Kč. Synagoga Turnov, tel.: 484 803 041
• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou – Prohlídka i pro nejmenší
návštěvníky s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými
šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13
a 15 hodin. Akce se nekoná 4. 8. V úterý 14. 7. a 11. 8. pouze v 11 hodin.
Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.:
739 014 104

STŘEDA
• Prohlídka turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvod-
cem. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč,
děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Dětská pro-
hlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením
kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce ne-
koná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Vald-
štejn, tel.: 739 014 104
• Pizza školka – Děti si samy vyrobí svou pizzu pod vedením zkušeného pizza-
ře. Od 14 do 18 hodin. Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

ČTVRTEK
• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou – Prohlídka i pro nejmenší
návštěvníky s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými
šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13
a 15 hodin. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad
Valdštejn, tel.: 739 014 104
• Lezecké čtvrtky – Prázdninové Lezecké čtvrtky přiblíží pohyb a bytí ve
skalách, práci s lanem formou uzlování a další, pro horolezce doplňkové pohy-
bové aktivity, jako je např. slackline. Přijďte se každý prázdninový čtvrtek bavit,
hýbat a poučit. Od 9 do 17 hodin. Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71,
Turnov 
• Cílová stanice knihovna – Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny
na vlakovém nádraží. Vždy od 18 hodin. Knihovna Turnov II, U Nádraží 1296,
tel.: 484 840 055, 605 123 140
• Loutkové divadélko + kreativní dílnička – Pohádka DS Čmukaři, kte-
rou herci hrají interaktivně a nechávají děti podílet se na vývoji děje divadelního
představení. Kreativní dílnička je zaměřena na rozvoj dětské fantazie. Divadélko
od 17 hod., dílnička 16–19 hod. – obě akce se prolínají, a děti tak stihnou vše.
Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

PÁTEK
• Galerie Granát – Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin. Galerie
Granát, náměstí Českého ráje 4
• Za kamenem a šperkem – Tematická komentovaná prohlídka města
Turnova jako města kamene a šperku. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého
ráje ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
• Večery s hudbou nebo divadlem – Tradiční kulturní akce na prostranství
před KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel umělců
místních i z daleka. Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov 

SOBOTA
• Jak se šilo na statku – Prázdninový program oživí expozici na Dlaskově
statku s názvem „Kolovrátek, stav i jehla“. Řemeslné dílny, kde se návštěvníci
seznámí s tradičními technikami předení, tkaní, pletení, háčkování, vyšívání ne-
bo paličkování. Techniky si vyzkouší a zároveň se dozvědí o postupu zpracování
klasických textilních plodin (len, konopí) i živočišného materiálu (kůže, vlna). Od
9 do 17 hodin. Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12
• Poslechový večer – Večer na zahrádce před KC Střelnice s nerušeným po-
slechem vybraného CD těch nejlepších zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin.
Možná dojde i na přídavek! Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov 

NEDĚLE
• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích – Otevřeno od
9 do 12 hodin. Vstupné zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství
Turnov. Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
• Loutkáři dětem na Dlaskově statku – Loutkové pohádky pro malé
i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11, 13 a 15
hodin, vstupné 35 Kč. Od 5. 7. do 30. 8. Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA (nekoná se pravidelně)

Hrad Valdštejn
• Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna
Albrecht z Valdštejna zavítá se svou družinou na rodový hrad. Využijte příležitost
setkat se s významnou historickou osobností a vyzkoušet si rytířské disciplíny.
Koná se od 13 do 17 hodin. Termíny: 14. 7. a 11. 8. Vstupné 100 Kč, děti 60 Kč,
rodinné 250 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104
• Noční prohlídka hradu Valdštejn 
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek v 19:30 hodin.
Termíny: 3. 7., 8. 7., 22. 7., 5. 8. a 19. 8. Omezená kapacita, doporučujeme rezerva-
ci. Vstupné 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Turnov
• Magický Turnov
Večerní prohlídka města Turnova; Zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
a Synagogy Turnov za svitu svící. Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého rá-
je v 19:30 hodin. Termíny: 15. 7. a 12. 8. Vstupné 70 Kč, děti 40 Kč. RTIC Turnov,
tel.: 484 803 041
• Historickým vlakem Českým rájem a První turnovské železniční
loutkové divadlo – Jízdy historickým vlakem na trati Turnov – Semily a Tur-
nov – Rovensko pod Troskami. Vlaky tažené historickou parní lokomotivou poje-
dou ve dnech 11. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8. Ve stanicích Turnov a Rovensko pod
Troskami budou v divadelním voze soupravy probíhat loutková představení LS
Na Židli pro děti. Pořádají Klub přátel Železnic Českého ráje, Kolej-klub a lout-
kářský soubor Na Židli. Železniční stanice Turnov
• Zaostřeno na Jizerky
Každoroční putovní výstava fotografií vycházející z nejlepších snímků fotografic-
ké soutěže, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. K vidění
do 30. 7. Celé prázdniny je k vidění též výstava obrazů Výtvarníků Českého ráje.
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Dům přírody Českého ráje, Dolánky.
• Dětská prázdninová stezka Dolánkami 
V sobotu 25. 7. proběhne od 10 do 14 hodin „Ekoden“ pro děti a jejich rodiče
se zábavnými i poznávacími stanovišti kolem Domu přírody a v okolí řeky Jizery.
Dům přírody Českého ráje, Dolánky.
• Sportovně rekreační areál Maškova zahrada – koupaliště
Každý den za pěkného počasí koupání s doprovodným programem pro děti.
Zajímavé akce i pro dospělé.

Podrobný program naleznete na samostatných letácích. Změna programu
vyhrazena dle aktuální situace, více na: www.infocentrum-turnov.cz.
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Poznejte region Český ráj
netradičním způsobem a získejte titul

Všudybyl, který všude v Českém ráji byl.
Průvodcem vám budou postavičky z dvanácti
českorajských pověstí společně s Cestoknížkou,
Cestomapou a brožurou Dvanáct pověstí
Českého ráje. Pověsti jsou nyní i v audioverzi.

Ke hře je rovněž velké množství různých
suvenýrů, jako jsou např. hrací karty, pexesa,
magnetky, placky, archy samolepek, turistické
vizitky, trička a mnoho dalších.

Více informací najdete na:
www.ceskyrajdetem.cz
Regionální turistické  informační centrum
www.infocentrum-turnov.cz
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Využijte speciální letní na-
bídky KARLOVY VARY 
REGION CARD pro rodiny 
s dětmi a navštivte turistic-
ky atraktivní místa Karlo-
varského kraje. 

Více na www.karlovyvarycard.cz

ZA ZVÍŘÁTKY–––––––––––
VÝLETNÍ AREÁL DIANA
Příjemný rodinný výlet v Karlových Varech můžete 
strávit v areálu roz hledny Diany, kam se dá celoroč-
ně vyjet lanovkou. Kromě výhledu na celé město 
bude děti lákat minizoo a rodiče příjemné pose-
zení ve výletní restauraci. Třešničkou na dortu pak 
bude návštěva tro pické zahrady s exotickými motý-
ly z celého světa. www.dianakv.cz

TIP! Na děti čekají v Karlových Varech pří-
městské a sportovní tábory, kempy a mnoho 
dalšího vyžití. www.mestozazitku.cz

OBORA SVATÝ LINHART
Utrhnout si šišku těsně pod korunou stromu, za-
tímco se pod vámi pasou jeleni? Jedině v pohádko-
vé Oboře Svatý Linhart v Karlových Varech, protka-
né soustavou visutých mostů, které vás zavedou až 
do šestimetrové výšky. Vyzkoušet můžete také stez-
ku ve stromech s pozorovacími domky až 15 metrů 
nad zemí. www.llkv.cz

TIP! Vy i vaše děti se můžete na pár hodin 
změnit ve vládce džunglí a překonávat desít-
ky lehčích i náročnějších překážek v lanovém 
centru Svatý Linhart. www.llkv.cz

EKOLOGICKÁ FARMA KOZODOJ
Návštěva této malé rodinné farmy je zážitek, na kte-
rý se nezapomíná. Skrytá v meandrech řeky Rolavy 
nabízí všem zájemcům vhled do života nejrůzněj-
ších druhů zvířat, od koní přes osly a prasátka až 
po lamy. www.kozodoj.cz

LESOPARK AMERIKA
Kousek od Františkových Lázní se rozprostírají 
rozsáhlé vodní plochy a u nich lesopark Amerika 
s chovem přátelských mývalů, poníků, lam a vod-
ní zvěře. Děti se vyřádí u zvířat nebo na hřišti se 
spoustou atrakcí a společně pak můžete vyplout 
na vodu, třeba k nedaleké biorezervaci obydlené 
mnoha druhy ptáků. 

TIP! K lesoparku a rybníku Amerika se 
z Františkových Lázní dostanete minivláčkem. 

BIOFARMA KOBYLÉ BABIČČIN DVOREČEK
Ponořte se do života na farmě a zažijte rodinný vý-
let snů. Děti se dozvědí, jak se vyrábí sýr, domácí 
marmeláda nebo se projedou na koni. Vyzkoušejte 
si práci na farmě a odvezte si domácí mléko, siru-
py nebo přírodní olivové mýdlo ze zdejší mýdlárny.
www.biofarmakobyle.cz

ZA POZNÁNÍM –––––––––
PARK BOHEMINIUM 
V Mariánských Lázních spatříte na jednom místě 
pozoruhodné stavby z celé České republiky. Nazuj-
te sedmimílové boty a jako Gulliver na cestách v je-
diném dni pořídíte společnou fotografii například 
s Karlštejnem, Červenou Lhotou nebo zámkem 
v Lednici. Park od letošního roku obývají nejmen-
ší koně na světe, kteří udělají radost jak dětem, tak 
i dospělým. Nedaleko parku Boheminium u hotelu 
Krakonoš byla obnovena tradiční pohádková cesta 
se sochami na motivy známých pohádek
www.boheminium.cz

TIP! Děti si užijí spoustu zábavy v animační 
klub Coolonáda v Mariánských Lázních.
www.coolonada.cz

PORCELÁNOVÁ ŠKOLIČKA THUN
Nechte své děti dát průchod kreativitě v Porcela-
nové školičce Thun, kde si zblízka vyzkouší řeme-
slnou práci s tímto typickým českým materiálem. 
V umělecké dílně dostanou hrníček, který si vyzdo-
bí. Výslednou podobu pak mistři v porcelánce vy-
pálí a odešlou k vám domů nebo do školy. 
www.fabriktour.cz

STATEK BERNARD
Na tomto statku v tradičním chebském stylu se 
zábava snoubí s poučením. Zdejší centrum tradič-
ních řemesel připravuje celoročně kurzy z nejrůz-
nějších odvětví českého řemeslnictví, takže ať už 
vás zajímá truhlářství, keramika, včelařství nebo 
cokoli dalšího, nepřijdete zkrátka. Na statku najde-
te také zookoutek a pravidelně se zde pořádají jar-
marky, trhy a další akce.  www. statek-bernard.cz

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS
U Františkových Lázní leží Soos, přezdívaný český 
Yellowstone. Naučná stezka vás provede po dně vy-
schlého jezera měsíční krajinou. Potkáte zde chrá-
něné živočichy i rostliny, minete bahenní vývěry 
zvané mofety nebo četné minerální prameny a na 
závěr vás čeká muzejní expozice o přírodě v rezer-
vaci a paleontologická expozice Dějiny země. 

BECHEROVA VILA
V historických prostorách vily v Karlových Varech 
probíhá několik výstav ročně, přičemž většina do-
provodného programu se zaměřuje na rodinné 
a školní výlety. Děti se tady už od útlého věku mo-

hou učit malovat nejrůznějšími technikami, praco-
vat na hrnčířském kruhu a objevovat množství dal-
ších výtvarných technik.www.becherovavila.cz

ZA ZÁBAVOU –––––––––––
CYKLOSTEZKA OHŘE
Na projížďku malebným údolím řeky Ohře zve pá-
teřní cyklostezka o délce 110 kilometrů, Projedete 
si spoustu historických a zajímavých míst, jako 
například Loket nebo Svatošské skály, zavítáte do 
významných měst i poklidných vesniček, a hlavně 
strávíte den v nádherném prostředí Slavkovského 
lesa. 

TIP! Obří vzduchová trampolína, indiánské 
koně a minizoo na vás čekají v přírodním ro-
dinném areálu Svatošky dětský ráj uprostřed 
čisté přírody. www.svatoskeskaly.cz

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL
KRAJINKA
Od přehrady Skalka až po Chebský hrad sahá ten-
to rekreační areál, který si přímo říká o celodenní 
výlet. Na atletickém stadionu si dáte pěkně do těla, 
v sedle kola z půjčovny prozkoumáte okolí, malé 
rošťáky necháte vyblbnou na lanové dráze a na 
závěr si třeba něco ugrilujete na piknikové louce. 
Zdejší amfiteátr navíc hostí i kulturní a umělecké 
akce.www.chetes.cz

PŘÍRODNÍ PARK PRELÁT
Prozkoumat fungování mlýnského kola, zablbnout 
si v dětském srubu nebo se na chvíli proměnit v in-
diány, mohou děti všech věkových kategorií v par-
ku nedaleko Mariánských Lázní. Na ty zdatnější 
čeká opičí dráha nebo menší túra ke dvěma nedale-
kým rybníkům.  www.sport-marianskelazne.cz/
sportovni-arealy/park-prelat

AREÁL NOVAKO
Co takhle projezdit kopce na horské koloběžce 
nebo terénní káře? Nebo vás víc lákají trampolíny, 
skluzavky a skákací hrady nebo lanové centrum 
s dětským hřištěm? Jedno je jisté, v Areálu Novako 
na Božím Daru se nudit nikdo nebude. 
www.novako-ski.cz

AREÁL PLEŠIVEC
Zažijte stoprocentní adrenalin v areálu Plešivec. 
Čeká na vás obří houpačka ve výšce šestnácti me-
trů, volný pád ze třinácti metrů, bungee trampo-
lína a pro menším návštěvníky lanové centrum 
nebo mýtická stezka plná strašidel a příběhů. 
www.plesivec.eu

TIP DO DEŠTĚ! 
Největší a nejhezčí vodní ráj pro děti v Karlo-
varském kraji najdete v Aquaforu ve Fratiš-
kových Lázních. K dispozici je návštěvníkům 
relaxační, plavecký, dětský a v letním provozu 
i venkovní bazén a mnoho atrakcí.
www.aquaforum-frantiskovylazne.cz

DO POHÁDKY–––––––––––
HRAD A ZÁMEK BEČOV
Myslí zde na děti více, než byste čekali. Připravené 
jsou dětské prohlídkové okruhy či dotykový model 
relikviáře sv. Maura.  V areálu zámku si mohou děti 
zdarma zapůjčit dobový kostým nebo vyzkoušet 
dětský koutek. Odměnou za absolvování prohlídky 
je závěrečné povýšení dětí do šlechtického stavu. 
www.prodeti.zamek-becov.cz

TIP! Milovníky přírody osloví rozsáhlá bo-
tanická zahrada, stezka zaměřená na skalní 
vegetaci (bioferrata) nebo volně přístupné lo-
dičky na rybníku. 

HRAD LOKET 
Tajuplný hrad s legendami i živou kulturou na skal-
ním ostrohu v zákrutě řeky Ohře, zve návštěvníky 
do svého hrad ního vězení s expozicí útrpného prá-
va nebo muzea historických zbraní. Třeba v hradní 
věži zahlédnete draka, který tam údajně přebývá. 
www.hradloket.cz

ZÁMEK KYNŽVART
Zámek plný pokladů si mohou vaše děti projít jako 
princové a princezny v doprovodu čarodějnice Agá-
ty, Bílé paní nebo princezny Markéty. Formou hry 
se dozvědí, jak vypadal život na zámku, kdo v něm 
žil a jaký byl vlastně jeho účel. 
www.zamek-kynžvart.eu

MATTONIHO STEZKA
PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ
Vydejte se údolím Ohře po stopách tajuplných 
ochránců minerálních pramenů, skalních skřítků. 
Naučná stezka vás provede trasou dávných prome-
nádních cest z dob Heinricha Mattoniho, představí 
vám historii obce Kyselka a zastávku po zastávce 
před vámi komiksovou formou rozvine poutavý 
příběh o obyvatelích nedaleké Skalky skřítků. Kdo 
ví, třeba po cestě i na nějakého narazíte.
www.mattonihostezka.cz

JEŽÍŠKOVA CESTA
Hluboko v poetické krajině Krušných hor leží 
městečko Boží Dar a z něj se skrze lesíky a údolí 
vine pověstná Ježíškova cesta. Vede přes třináct 
zastávek u domečků Ježíškových pomocníků, kde 
na děti čekají zajímavé a napínavé úkoly. Na závěr 
cesty pak každý účastník dostane za odměnu malý 
dárek. www.bozidar.cz

STEZKA SOVY ROZÁRKY
Vzhůru za pověstí po stezce sovy Rozárky! Pestrý 
terén údolím řeky Střely v okolí Žlutic, úžasné vý-
hledy do krajiny a dřevěné sochy podél cesty s úko-
ly pro děti zpestří každý rodinný výlet. Vaším prů-
vodcem bude moudrá sova Rozárka a zhruba sedm 
kilometrů dlouhou túru můžete zakončit třeba na 
zážitkové farmě. www.sovazlutice.eu

TIP PRO MALÉ NEBOJSY! Ve Žluticích 
kromě mnoha historických kulturních pamá-
tek najdete i sklep plný čertů. Až tři patra pod 
zem vede stezka středověkými podzemními 
chodbami, které si svého času oblíbili rohatí 
pekelníci všech druhů.

Více tipů na výlety najdete na blog.zivykraj.cz 
nebo ve 45dílném seriálu Toulky Karlovarským 
krajem na www.televizeseznam.cz.

LÉTO NA ZÁPADĚ
Karlovarský kraj je jako stvořený pro rodinnou aktivní dovolenou 
s dětmi. Ať už máte doma neúnavné rošťáky, hloubavé malé vědce 
nebo nadšence do zvířátek, nemůžete sáhnout vedle. Nechte je 
vyřádit na cyklostezkách, vplout do pohádkových světů tajuplných 
hradů a kouzelných zámků nebo se dozvědět něco o přírodě. 
Připravte rodinný výlet, na který nezapomenete. 
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Bohatý program plný každodenních animací 
bude v největším aquaparku ve střední Evro-
pě provázet celé léto od 27. června do 31. srpna. 
Ojedinělou zábavu pro všechny věkové kategorie 
přináší i VR AVATAR ZONE, herna přímo pod 
vodní hladinou a virtuální realita na tobogánu 
s vesmírnou tematikou. Novinkou je pro letošek 
podvodní hudba v Korálovém dómu. Návštěvníci 
nepřijdou o mořské vlnobití a oblíbenou Divokou 
řeku, která je se svými 250 metry nejdivočejším 
a nejdelším tobogánem v ČR. 
Pro dospělé návštěvníky Aquapalace Praha je ote-
vřen nový Pool bar s koktejly servírovanými pří-

mo do vody. Venkovní zahrada s lehátky a bazény 
se nově rozrostla o fitness workoutovou zónu. 
Novinkou je i VIP zóna s privátními postelemi 
s nebesy, které nabídnou návštěvníkům soukro-
mí a příjemné útočiště před slunečními paprsky.
Rekonstrukce v průběhu karantény přinesla 
nové atrakce, hrací prvky na venkovní zahradě 
a skluzavky pro nejmenší. To je pouze malý výčet 
novinek ve vodním světě o rozloze 9 150 m2.     
Je tvořen třemi paláci, v nichž si na své přijde 
opravdu každý. Rozsáhlý Saunový svět tvoří kom-
plex čtrnácti druhů saun a prohříváren. Dělí se 
na finské sauny, římské lázně a venkovní sauny. 
Pod jednou střechou se nachází i luxusní SPA & 
Wellness určené pro milovníky odpočinku, pra-
videlných masáží či obličejových procedur a mo-
derní plně klimatizované dvoupodlažní Fitness, 
které disponuje rozsáhlou kardiozónou s řadou 
nejnovějších kardiotrenažerů i širokým spek-
trem skupinových lekcí. 

Více informací naleznete na:
 www.aquapalace.cz

S malými dětmi určitě nesmíte vynechat poznáva-
cí trasu s veverkou Karolínou. S těmi staršími bu-
dete muset vyřešit tajnou misi a stát se agentem 
veverčáka Rudolfa. Nezapomeňte si pořídit pohár-
ky na minerální prameny, protože až budete sbírat 
šnekešky s naším Ferdou Pramencem, budete je 
potřebovat. Znalosti literatury – své i vašich dětí – 
si můžete ověřit na Stezce spisovatelů. Připraveny 
jsou pro vás tři úrovně kvízu a obejít všech jede-
náct panelů rozhodně najednou nestihnete. Bude-
te totiž muset zajít i do vzdálenějších míst. Cestou 
můžete studovat vzácné dřeviny a dvě stě let staré 
stromy. Na ně vás upozorní unikátní porcelánové 
destičky s QR kódem, pod kterým se skrývají další 
informace. 
Při tom všem luštění a zkoumání naleznete v okol-
ních lesích množství udržovaných pěších tras, 
které vás zavedou nejen k nádherným výhledům 
na město, ale i do divokých míst nebo na kamenité 
stezky. Můžete vyzkoušet i řadu cyklotras a žízně se 
bát nemusíte, všude vyvěrá nějaký pramen. Určitě 
dorazíte až k přírodnímu dětskému hřišti u Prelá-
tova pramene, kde najdete prolézačky, houpačky, 
vodní svět, lanovou dráhu a prostor pro opékání 
buřtů. Nesmíte zapomenout na Sochařský pohád- kový ráj, sáhnout si na Krakonošův knoflík a něco 

si přát a prohlédnout si čtvrtý největší park minia-
tur v Evropě. A co kdybyste si vyzkoušeli hrát golf? 
Na nejstarším golfovém hřišti v ČR je totiž i veřejné 
hřiště, kde vás to naučí.
Přes den můžete zajít do bazénu, k přírodnímu 
koupališti, nebo se osvěžit na pláži přímo v centru 
města. A určitě nezapomeňte jít na jednu z komen-
tovaných prohlídek, ať už vás zajímají milostné zá-
pletky, záhada pramenů, kterých je zde kolem stov-
ky, slavní návštěvníci a spisovatelé nebo architek-
tura a historie. Budete mít vůbec čas na ten relax 
a odpočinek? Těšíme se na vás, protože Mariánky 
jsou super.              Foto: KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Mariánky jsou super
Věděli jste, že Mariánky jsou super pro děti? Přijeďte to vyzkoušet 
a zjistíte, že jeden den vám k prozkoumání tohoto malého lázeňského 
města nestačí. Město je připravené vás hýčkat nejen v rámci léčení 
a wellness či relax programů, ale můžete zde také sportovat a čerpat 
energii, která doslova vyvěrá ze všech koutů.

Moře zábavy a tobogánů
v Aquapalace Praha

Aquapalace Praha v Čechách nabízí nabitý 
prázdninový program pro děti i dospělé. Mezi hlavní 
lákadla patří nově otevřený Pool bar, kde se koktejly 
servírují přímo do vody, speciální letní Silvestr anebo 
koncerty dívčí kapely Lollipopz.

#mariánkyjsousuper

INFOCENTRUM MĚSTA 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Dům Chopin
 info@marianskelazne.cz
 +420 354 622 474, 777 338 895
www.marianskelazne.cz
www.mariankyjsousuper.cz
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Na výlet za dinosaury 
Letošní léto bude ve znamení výletů, ať už delších či kratších 
a vždycky bychom na nich chtěli zažít něco zajímavého. 
Výlet za dinosaury je ale pro celou rodinu nejen zajímavý, ale 
nezapomenutelný. Procházet se mezi obrovskými ale i menšími 
tvory, kteří obývali naši planetu před miliony let je zejména pro 
děti fascinující. Mohou se se zvířaty konfrontovat, přirovnat se 
k jejich velikosti, slyšet autentické zvuky i pohyby zvířat. To vše dělá 
návštěvu DinoParku nezapomenutelným zážitkem pro celou rodinu.  
Navštívit můžete DinoParků hned několik, my jsme si vybrali nakonec 
ten v Plzni, ale další můžete projít v Praze na Harfě, v Ostravě, 
Liberci, Brně, Vyškově.    
Naše děti se doslechli od spolužáků o novince 
a hned si jí chtěli také vyzkoušet. Park má totiž 
nové kamarády Fína Dina a Dinu Mínu. Dina 
Mína je trochu rebelka, která si nenechá všech-
no líbit, ale o svého  brášku se stará a chrání ho. 
Fíno Dino se zase na svoji sestřičku spoléhá , ale 
občas jsou oba trochu divocí. 

Fíno Dino a Dina Mína nás DinoParkem prove-
dou, píšou dinosauří příběhy, skládají písničky, 
dá se s nimi také soutěžit a hrát si.
Přichystali jsme se na super novinku. V novém 
3D filmu Zachraňte mládě, o osudu mláděte roz-
hodují přímo diváci v sále. Mohou hlasovat a vy-

brat sami variantu, která ovlivní děj filmu a osud 
mláděte. 
Naší Zitě a i bratříčkovi Radkovi se zalíbil pavi-
lon Do minulosti země se skutečnými artefakty 
z dávných dob od starohor až po dnešek. Radek 
obdivoval třetihorního škorpióna, Zita zase otisk 
křídel pravěkých vážek. 
Novinkou, která se líbí snad každému dítěti je 
robotický Triceraptos, který se nejem hýbe, ale 
i čurá.
Součástí každého DinoParku je i dětské paleon-
tologické hřiště. K objevení kostry prehistoric-
kého tvora ukrytého v písečných hlubinách po-
třebují malí návštěvníci štětec, lopatku a notnou 
dávku trpělivosti. To jsou nezbytné nástroje pra-
vého paleontologa. My jsme si to také vyzkoušeli 

a musím říct, že práce paleontologa vyžaduje vel-
kou trpělivost a mravenčí práci. 

Prošli jsme poctivě celý park, fotili jsme se do ro-
dinného alba, nemohla chybět zmrzlina a výbor-
ná palačinka. Tenhle výlet se nám opravdu po-
vedl. Vyberte si DinoPark, který je poblíž vašeho 
bydliště a vyrazte se bavit, my vám upřímně tuto 
zábavu doporučujeme.  
DinoPark ZOO Plzeň je spojen se ZOO Plzeň. Mů-
žete navštívit jednu z těchto plzeňských atrakcí, 
nebo za zvýhodněnou vstupenku rovnou obě!

DINOPARK ZOO PLZEŇ

Nad ZOO 1, 301 16 Plzeň
 +420 378 774 636
 plzen@dinopark.euKO

N
TA

KT



LETNÍ NOVINY pro školy i rodiny

12Letní noviny TIM



Kromě prohlídek historických částí benediktin-
ského kláštera je pro Vás připraven každý den 
od 10 hodin různorodý interaktivní program, 
který je tematicky provázaný s regionem. Mů-
žete si zahrát na přírodovědce, zkoumajícího 
krásu živé i neživé přírody krajiny Broumov-
ska, tkalce ve městě opředeném textilní historií, 
mnišského písaře ve středověkém klášterním 
Skriptoriu, Guttenberga juniora v knihtiskař-
ské dílně či barokního malíře. 
Kromě každodenního dopoledního programu 
nabízíme jednou za měsíc Sobotní aťas, který je 
určen rodinám s dětmi se zájmem o umění. So-
botní aťas navazuje na aktuální výstavu výrazné 
české výtvarnice Venduly Chalánkové „Knihov-
na“, která je do konce prázdnin otevřena v Dět-
ské galerii Lapidárium. Pokud se chcete umě-
ním kochat celičký den, doporučujeme navští-
vit Galerii Dům a klášterní zahradu, kde můžete 
vidět současné umění od předních umělců. 

Poslední pozvánka patří hudbě. Pokud miluje-
te koncerty pod širým nebem, neměli byste si 
nechat ujít hudební program našeho ArtCafé, 
které po celé léto pořádá open air vystoupení 
v klášterní zahradě. 
Chcete zažít vše a jste zdaleka? Není problém. 
Po večerní procházce můžete ulehnout přímo 
v klášteře v Domě hostů, v jedné z renovovaných 
mnišských cel. A novou energii můžete načer-
pat také v klášterní kavárně nebo restauraci 
U Tří růží, kde na vás čeká moderní gastrono-
mie s inspirací ve starých klášterních receptu-
rách. 

Královské věnné město malebného Podkrkonoší 
nabízí také řadu historických a kulturních pamá-
tek. V městském muzeu se můžete postupným 
otevíráním šuplíků a skříněk seznámit s tradicí 
výroby vánočních foukaných ozdob, která je zde 
stále živá. V expozici textilního tisku, díky původ-
ním strojům, doplněných množstvím vzorníků, 
látek či modrotiskovou dílnou, nahlédnete pod po-
kličku nejen tiskařům, ale i designérům, rytcům 
a vzorkařům. Je zde pro vás připravena i malá 

tiskařská dílna, kde si můžete pomocí ručně vyrá-
běných forem ozdobit látku podle vlastní fantazie.
Královedvorská plovárna Tyršovo koupaliště 
vás přenese do 30. let minulého století. Můžete 
zde odpočívat ve stínu krásných vzrostlých stro-
mů, k dispozici jsou dva velké bazény a dětské 
brouzdaliště.
Pohled na město z ptačí perspektivy vám umožní 
vyhlídková věž kostela sv. Jana Křtitele, ve kterém 
můžete navštívit i slavnou kobku, místo nálezu 
Rukopisu královédvorského.
Děti jistě uvítají možnost si zasoutěžit s turistic-
kou hrou Toulky nejen Královédvorskem, ve 
které se sbírají známky či hledají a překreslují 
piktogramy v přírodě. Hraje se o prodloužené ví-
kendové pobyty např. v Lázních Bělohradu, v Sa-
fari Parku, na Kuksu a o další krásné ceny. 
Pravidla soutěže a další tipy na výlety naleznete na:

www.dvurkralove.cz
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Švehlova 400, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem
 +420 499 321 742
 mobil: +420 730 182 895
 info@mudk.cz,  @infodvur
www.dvurkralove.cz
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM 
BROUMOV

 vkcb@klasterbroumov.cz 
 ma@klasterbroumov.cz
www.klasterbroumov.cz
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Zažít Afriku i Vánoce během
letní dovolené?

Ve Dvoře Králové nad Labem je to možné.
Výlet do Afriky už nemusí být jen sen. Ve dvorském Safari Parku 
na vás čeká největší kolekce afrických zvířat v Evropě.

Broumovsko je učebnice,
přijeď si v ní zalistovat!
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov se sídlem 
v benediktinském klášteře oživuje dění na Broumovsku. S jeho 
letní nabídkou vzdělávacích a kulturních aktivit, která je určena 
všem věkovým skupinám, se rozhodně nudit nebudete!
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A právě Krkonošské pohádky byly inspirací pro 
projekt určený dětem „Pohádkové Krkonoše“. 
Otevírají náruč příležitostí k využití volného času 
se zábavou, kombinovanou s poznáním a pouče-
ním. 
V krkonošských informačních centrech získáte 
zdarma skládací mapku s předtištěnými okénky 
pro razítka. Mapku můžete získat také stažením 
z webových stránek www.pohadkove.krkonose.eu
Když navštívíte některé cíle ze čtyřiceti razítkova-
cích míst, děti splní úkol nebo zodpoví otázku, do 
mapy otisknou razítko. Na místech označených 
TOP děti získají drobnou odměnu. 

Další odměny na ně čekají po získání 3,5 nebo 
10.razítek. 

Speciální Soutěž o 2 vouchery 
v hodnotě 3.333 kč
„Až na vrcholcích hor, uprostřed přírody, s pocitem 
svobody, kde slunce zapadá za hory, jsou 
romantické večery a noci plné hvězd. Nalezněte 
u nás radost, pokoj, dobro“. To vše je Resort 
sv. František – Erlebachova a Josefova bouda. 
Chcete zažít jedinečnou atmosféru tohoto kouzel-
ného místa na vlastní kůži? Tak neváhejte a za-
pojte se do soutěže o dva vouchery v hodnotě 2 x 
3.333Kč

Co musíte udělat?
1.  Nasbírejte minimálně 3 razítka z pohád-

kových míst

2.  Odevzdejte ústřižek z rohu mapy v jed-
nom z uvedených informačních center do 
31. 8. 2020 

Ústřižky můžete odevzdat 
v informačním centru ve 
Vrchlabí, Harrachově, Ro-
kytnici nad Jizerou, Svo-
bodě nad Úpou, Jilem-
nici, Černém Dole, Trut-
nově, Peci pod Sněžkou, 
Malé Úpě nebo Hostin-
ném. Kontakty naleznete 
na našem webu www.
pohadkove.krkonose.eu.

V září pak proběhne losování. A když se na 
vás štěstí usměje, přijde vám od nás radostná 
zpráva.😊

Dárkový poukaz – voucher v hodnotě 3.333 Kč, 
lze uplatnit do dubna roku 2021 a využít na uby-
tování, konzumaci, masáže a další služby v Re-
sortu sv. František. S kompletní nabídkou služeb 
Resortu sv. František nad Špindlerovým Mlýnem 
se seznámíte na: www.erlebachovabouda.cz

 ČERVEN 2020

6. 5. – 20. 4. 2021 | PARDUBICKÉ 
PARFORSNÍ HONY | Výstava velkoplošných 
fotografií | zámek Pardubice | www.vcm.cz
20. 6. | ZAHAJOVACÍ DOSTIHOVÝ DEN
Pardubické závodiště | www.zavodistepardubice.cz
22. 6. – 7. 9. | VENKOVNÍ VÝSTAVA 
EURO EQUUS A KONĚ
Tyršovy sady | www.euro-equus.eu

 ČERVENEC 2020

4. 7. | I. KVALIFIKACE NA VELKOU 
PARDUBICKOU SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU
Pardubické závodiště | www.zavodistepardubice.cz
??? | II. KVALIFIKACE NA VELKOU 
PARDUBICKOU SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU
Pardubické závodiště | www.zavodistepardubice.cz

 SRPEN 2020
1. 8. – 5. 9. | „TOŽ BUDEME SEDLAT…“
Výstava o vztahu prezidenta T. G. Masaryka a koní
Atrium Palác Pardubice | www.pardubice.eu

6. 8. – 14. 10. | CVAL STALETÍMI. 
Legenda jménem Velká pardubická
Výstava
Mázhaus | www.mazhauspardubice.cz

8. 8. | III. KVALIFIKACE NA VELKOU 
PARDUBICKOU SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU
Pardubické závodiště | www.zavodistepardubice.cz

8. – 16. 8. | SPORTOVNÍ PARK PARDUBICE
Sportovní festival pro celou rodinu obohacený o koně
Park Na Špici | www.sportovnipark.cz

15. 8. | FRIENDS FEST 2020
Americké rodeo, indiáni, westernová představení, 
jízdy na koních
Pardubické závodiště | www.friendsfest.cz

28. 8. | PŘEDNÁŠKA 
S NÁRODNÍM HŘEBČÍNEM KLADRUBY 
NAD LABEM / WORKSHOP PRO DĚTI
Atrium Palác Pardubice | www.pardubice.eu

29. 8. | IV. KVALIFIKACE 
NA VELKOU PARDUBICKOU 
SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU
Pardubické závodiště | www.zavodistepardubice.cz

 ZÁŘÍ 2020

5. – 6. 9. | EVROPSKÝ DEN KONÍ SDRUŽENÍ 
EURO EQUUS + 22. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
KONĚ V AKCI – KONĚ V EVROPĚ
Výstava koní a představení olympijského sportu 
jezdecké všestrannosti
Pardubické závodiště | www.zavodistepardubice.cz
12. – 13. 9. | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V SOUTĚŽÍCH SPŘEŽENÍ
Kladruby nad Labem | www.nhkladruby.cz
15. 9. | 18:00 – 20:00 | BESEDA O KONÍCH 
S ODBORNÍKY
Ing. Jiří Machek: Národní hřebčín v Kladrubech n. L. 
jako součást světového dědictví. Vstup zdarma
Společenský sál, radnice | www.pardubice.eu
15. 9. – 16. 11. | VENKOVNÍ VÝSTAVA DOSTIHY 
OČIMA ROMANA VONDROUŠE A BOHUMILA 
KŘIŽANA | Tyršovy sady | www.pardubice.eu
22. 9. | 18:00 – 20:00 | BESEDA O KONÍCH 
S ODBORNÍKY | Ing. Lenka Gotthardová 
a Ing. Jan Navrátil: Chov koní v ČR. Vstup zdarma
Společenský sál, radnice | www.pardubice.eu

29. 9. | 18:00–20:00 | BESEDA O KONÍCH 
S ODBORNÍKY | Dr. Francesco Kinský: Kinští osobně 
a koně kinští | VČM – přednáškový sál | www.vcm.cz

 ŘÍJEN 2020

8. – 11. 10. | MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE
koňský program Koně v proměnách staletí 
Centrum města, nábřeží Labe | www.pardubice.eu
11. 10. | 130. VELKÁ PARDUBICKÁ SE SLAVIA 
POJIŠŤOVNOU | Nejtěžší překážkový dostih v Evropě
Pardubické závodiště | www.zavodistepardubice.cz
31. 10. | HUBERTOVA JÍZDA PRO VEŘEJNOST
Národní hřebčín Kladruby n. L. | www.nhkladruby.cz

 LISTOPAD 2020

6. 11. | ZÁMEK PLNÝ KNIH tentokrát o koních
Knižní veletrh | zámek Pardubice | www.vcm.cz

 PROSINEC 2020

26. – 27. 12. | ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ 
STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ
Tradiční vánoční návštěva u starokladrubských koní
Národní hřebčín Kladruby n. L. | www.nhkladruby.cz

www.pardubice.eu
www.euro-equus.eu/pardubice/udalosti-pardubice

Krkonoše pro děti 
- Razítkovací hra 
„Po stopách Krakonoše“
Přestože jsou příběhy Marie Kubátové a Marie 
Šimkové smyšlené a pohádkově idealizují 
spravedlnost mezi dobrem a zlem, vycházejí 
ze skutečného folkloru Krkonoš 
– z poudaček a vyprávění, které 
autorky po chalupách nebo 
od lidových tvůrců posháněly, 
a jež byly základem půvabných 
historek.
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Koupat se můžete v lipenském jezeře a pokud 
navštívíte zdejší Království lesa nebo Stezku ko-
runami stromů, budete odjíždět domů spokojeni 
se zážitky, které vám budou ostatní závidět.

„Určitě nesmíte zapomenout navštívit Čertovu 
stěnu, kterou tvoří rozsáhlé kamenné moře. Ne-
daleko se nachází rezervace Luč, po cestě vás 
čeká i přechod přes žebřík a z vrcholu je překrás-
ný pohled na lipenské jezero a já osobně rád na-
vštěvuji s dětmi poustevnu loupežníka Godoše. 
Oblíbená je také plavba na králičí ostrov,“ upo-
zorňuje marketingový a obchodní ředitel areálu 
v Lipně nad Vltavou Jiří Falout.

Kočka divoká v Království lesa
Šumavská příroda kolem lipenské přehrady je 
nejen kouzelná, ale i plná zvěře. Najdete tu napří-
klad losa, vyskytují se zde vlci a pokud se zastaví-
te a budete v klidu, zcela určitě budete pozorovat 
holuba doupňáka nebo třeba veverky.
„Nové obyvatele má také lesní hřiště Království 
lesa. Z nového domova se tady těší kocourek koč-
ky divoké. Společnost mu dělají ve zdejší lesní 
minizoo ještě mláďata veverek a dvojice puští-
ků. Stálicí jsou kozičky, které si můžete pomaz-
lit. V čele stojí vždy kozlík Kája. Poznáte ho. Je 
nejmazlivější,“ doplňuje Falout.

Lesní hřiště najdete pár kroků od Stezky koruna-
mi stromů, dostanete se sem buď lanovkou nebo 
Stezkabusem. Všechny atrakce v Království lesa 
jsou inspirované lesem nebo šumavskou příro-
dou. Dovádět tak můžete v Hradních stezkách 
lesních zvířat, najít cestu ven z bludiště loupež-
níka Godoše nebo dovádět na veverčí překážkové 
dráze.

Čistý vzduch a ptáčci na Stezce korunami 
stromů
Nejprve procházka šumavským lesem, který vás 
zcela pohltí a pak překrásný výhled na Šumavu, 
lipenské jezero, ale i Novohradské hory nebo Blan-
ský les. Nejen to vás čeká na Stezce korunami stro-
mů Lipno, první v České republice.
„Při cestě vzhůru vás čekají nejen adrenalinové 
zastávky, ale i zajímavosti o šumavských ptáčcích, 
které tvoří ucelenou ptačí stezku. Na vyhlídkové 
věži se pak můžete zaposlouchat do ptačího zpěvu 
na unikátních ptačích hodinách,“ uvádí Falout. 

www.lipno.info

Lipno – ráj pro rodiny s dětmi 
uprostřed zdravé Šumavy
Výlety do šumavské divočiny za krásami, které jen tak nenajdete 
jinde v Evropě. To nabízí Lipno, které je již několik let známé jako 
ráj pro rodiny s dětmi.

Království lesa má nové obyvatele – toto je kocour kočky 
divoké.

Překrásný pohled na Lipno z LučeStezku korunami stromů najdete uprostřed šumavského lesa, nedaleko Lipna.

Rodinný park Robinson Jihlava má otevřeno!
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Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mla-
dých přírodovědců v Písku, kde získal základní 
znalosti v chovu krokodýlu. Samotná expoziční 
část ZOO je budována v Protivíněv historické hos-
podářské budově, jejíž vznik je datován do konce 
18. století. V 19. století sloužila jako stáj pro koně, 
kočárovna a služební byt pro kočí, náležela k záze-
mí protivínského zámku, jenž byl v majetku rodu 
Schwarzenbergů. Původní chov probíhal v zázemí 
jeho zemědělské farmy ve Chvalšinách, od roku 
2005 je budována expoziční část ZOO v Protivíně. 
Farma ve Chvalšinách zůstala zachována a slou-
ží jako chovatelská a zásobovací farma pro ZOO. 
O licenci ZOO požádal Miroslav Procházka Minis-
terstvo životního prostředí ČR dle zák. 162/2003 
Sb. v lednu 2008, v květnu byla tato licence udě-
lena.

VÍKENDOVÉ AKCE – KVĚTEN/ČERVEN
Vždy v sobotu a v neděli můžete shlédnout ukázky 
krmení velkých krokodýlů a Golema – největšího 
krokodýla chovaného v Evropě.

Pozorování malých gaviálu indických na lovu 
vždy v pondělí–pátek od 11:00 hod. a od 14:00 hod.

Zážitkový program – Poznej dokonalý výtvor 
evoluce – edukačně–zážitkový program.
Účastníci tohoto programu jsou seznámeni se 
stavbou krokodýlího těla přímou demonstrací 
kompletní kostry kajmana brýlového, včetně břiš-

ních žeber. Lektor vysvětlí funkci krevního oběhu 
a ostatních ústrojí u preparátu srdce aligátora. 
V závěru programu si může návšteěvník vlast-
níma rukama hmatem prověřit hladkou kůži na 
břišním štítu krokodýla, která se používá v kože-
dělném průmyslu. Naopak hřbetní štít, zpevně-
ný osteodermami, je při pohmatu velmi hrubý. 
Při této příležitosti se účastník programu může 
s krokodýlem vyfotografovat. K této ukázce i k fo-
tografování jsou využívána pouze mláďata v naší 
ZOO narozená, která jsou od prvních dnů života 
navyklá na manipulaci. Pro malé krokodýly je do-
tek teplých lidských rukou příjemný, neboť teplo-
ta 36°C je pro ně komfortní při slunění. Program 
probíhá průběžně každý den, zakoupit si jej mů-
žete současně se vstupenkami do ZOO a realizace 
s fotografováním probíhá pak na konci výkladu 
průvodce s jeho asistencí.

S dětmi do srdce přírody
Toulava se může, jak už název napovídá, pyšnit 
celou řadou turistických stezek příjemným kra-
jem hlubokých lesů, řičních údolí a mírných ze-
lených kopců, na kterých se popásají stáda krav. 
Máme pro vás 2 tipy, kam vyrazit s dětmi:

1.  Tábor a Stezkou Lužnice z Tábora na 
Harrachovku

Historické město Tábor je rájem pro rodinnou 
dovolenou hned na několik dní.  Vyzkoušíte si 
brnění v Husitském muzeu, projdete středově-
kým podzemím, vyšplháte na hradní věž Kotnov, 
zamlsáte si v Muzeu čokolády, do historie se pře-
nesete na Housově mlýně, kde najdete filmovou 
zbrojnici. Děti si tu vyzkouší zbraně třeba z Le-
topisů Narnie. Vyrazit můžete na nejlepší zmrz-
linu v ČR i do největší jihočeské zoo – Zoo Tábor 
a na rozhlednu Hýlačka. A vykoupat se můžete 
na Sokolské plovárně přímo ve vodách nejstarší 
vodní nádrže střední Evropy – Jordánu.
A protože jsme v Toulavě, čeká vás i výlet pro 
celou rodinu na Harrachovku. Trasa začíná 
u bran hradu Kotnov a po červené značce vás 
vede úchvatným údolím řeky Lužnice po stezce, 
která byla loni jako první v ČR zařazena mezi 20 

nejlepších pěších stezek Evropy. Cestou potkáte 
hned několik pohádkových bytostí (nebojte se, 
jsou jen ze dřeva) – čerta, poustevníka, trpaslíka 
i vodníka. 

2. V kraji kamenů
Přírodní park Petrovicko a Jistebnická vrchovina 
proslavily záhadné kamenné útvary, ať už je to 
viklan Husova kazatelna, nebo Čertovo břemeno 
na Javorové skále. Dovolená v tomto kraji mezi 
Petrovicemi, Sedlcem-Prčicí, Jistebnicí a Kovářo-
vem nabídne řadu zážitků – areál Monínec, kde 
si vyzkoušíte sjezdy na kole po dospělácké i ju-
nior trati, lanové parky, nebo bungee trampolíny. 
Nedaleko Kovářova vás přivítá zážitkový park Ze-
měráj v přírodě, kde si děti zahrají na archeology, 
projdou stezkou naboso a budou hledat poklad. 
A v neposlední řadě se můžete těšit i na řadu ste-
zek. Speciální stezku pro děti s hřištěm i vyhlíd-
kou najdete přímo v Petrovicích. Vydat se můžete 
i na okruh krajem kamenů. Na Monínci je pro 
děti připravena stezka Včely a mravenci a v neda-
lekém Nadějkově vás Naučná stezka Nadějkovsko 
seznámí s místními pověstmi i faunou a zavede 
vás do romantického kraje našich babiček. 
Vše o Toulavě najdete na www.toulava.cz

Toulava
Toulava – romantické jméno pro romantickou 
krajinu, kde se můžete zatoulat s celou rodinou do přírodních 
zákoutí i po dlažbách historických měst. Právě toto jméno jsme 
společně dali turistické oblasti na pomezí jižních a středních Čech 
kolem měst Tábor, Bechyně, Milevsko, Sedlčany, Sedlec-Prčice, 
Jistebnice, Mladá Vožice a Soběslav.

Exotická krokodýlí ZOO
Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu 
provozovatele této ZOO Miroslava Procházky.

KROKODÝLÍ ZOO PROTIVÍN

Masarykovo nám. 261, 398 11 Protivín
Pokladna  +420 725 155 648
 info@krokodylizoo.cz
www.krokodylizoo.cz
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Sportovní a relaxační
areál Hluboká nad Vltavou
Sportovně relaxační areál Vám přináší celou řadu aktivit a širokou 
nabídku sportovního vyžití. Jsme ideálním místem pro místem pro 
odpočinek a relaxaci. rodiče i děti. Výběr vašich aktivit necháme na Vás.
Vybrat si můžete ze všech našich atrakcí:

ADRENALIN PARK
Velký lanový okruh
22 lanových překážek ve výšce 8m, které jsou zakon-
čeny 100m sjezdem. 
Doba trvání: 1 - 1,5h, věk: 12 let a výše,
výška: 140cm a výše

Technický lanový okruh
12 náročných lanových překážek ve výšce 8m, které 
Vás postupně dovedou k zemi. Zakončíte jedním sjez-
dem. 
Doba trvání: 0,5 - 1 hod., věk: 12 let a výše,
výška: 140 cm a výše

Dětský lanáček
15 lanových překážek v síťovém bludišti, které jsou 
zakončeny pavučinou a tobogánem. 
Doba trvání: 10 - 20 min., možné opakovat,
věk: 6 - 12 let

Velký sjezd
Odstartujte z výšky 16 m Vaši adrenalinovou jízdu
v délce 200m přes celý areál. Jedinečný rozhled, 
adrenalinový zážitek pro nejodvážnější s ostrým do-
jezdem!
Doba trvání: 5-10 min., věk: 4-12 let, výška: od 100 cm

Bungee trampolíny
Vyzkoušejte si nejrůznější akrobatické prvky, u nás 
však bez rizika pádu. 

Doba trvání: 10 min., věk: 4-12 let, výška: od 100 cm

Boulder lezecká stěna
Stěna nabízí lezecké vyžití pro zkušené lezce, ale jsou 
zde i kolmé stěny pro začátečníky. Bouldering je druh 
lezení provozovaný bez lana na malých skalních blo-
cích nebo umělých stěnách.

MINIGOLF
Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18–ti jamek 
různé obtížnosti. Hra není nijak fyzicky náročná

a zahrát si u nás může skutečně každý, včetně těch 
nejmenších. Žádný dresscode a velmi jednoduchá 
pravidla, to je Adventure minigolf pro celou rodinu. 
Hřiště je navíc krásně osvětleno a nabízí tak neobvyk-
lý večerní zážitek plný dokonalé romantiky.
(relaxační hudba, jezírka, potůčky,..)

ŠPUNTÁRIUM
Ve špuntáriu najdete nafukovací hrady, dětský herní 
koutek s hračkami od Mattela, relaxační zónu s pose-
zením a občerstvením.

NAFUKOVACÍ TRAMPOLÍNA
Vzduchová trampolína je neustále dofukována 
vzduchem, aby vytvořila pevnou oporu pro hry 
a skákání dětí. Dopřejte svým dětem zábavu na 
našem obřím vzduchovém polštáři-pro všechny,
do výšky vzrůstu 150 cm. 

Sportovní areál disponuje také víceúčelový hřiš-
těm, hraje se zde plážový volejbal a pro ochlazení 
je zde ochlazovací zóna hned vedle koktejl baru. 

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou
 602 746 746
 petrik@good-agency.cz  
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V historické budově na ploše více jak 200m2 
uvidíte výstavu stavebnice LEGO ze sbírky jedné 
sběratelky.Expozice je tématicky dělena, např. 
LEGO Architecture, LEGO Technic, LEGO Ide-
as aj.  K vidění jsou stovky originálních modelů 
z celého světa a neustále přibývají další zajímavé, 
raritní a exkluzívní kousky.Při vlastní prohlídce 
máte možnost shlédnout i příběh o celé historii 
a vzniku LEGO kostičky. Muzeum je interak-
tivní, najdete zde přes 2,5 milionu LEGO ko-
stiček. Můžete si prohlédnou i kopii Benešovy 
vily, postavené z více než 20-ti tisíc lego kostiček. 
Stavba je postavena v měřítku 1:42 a je věrnou 
kopií originálu. Další zajímavou stavbou je kopie 
táborské restaurace Střelnice v měřítku 1:50, 
postavené z více jak 100 tisíc LEGO kostiček.Mezi 
nejstarší exponáty se řadí originály dřevěných 

hraček ze 40. a 50. let minulého století nebo 
lisované plastové hračky z 50. let.
Expozice patří nejen mezi evropské, ale i světové 
unikáty a rarity.
Čeká na Vás pohádkový kvíz „HLEDEJ A BAV SE“ 
a novinka roku 2020 „Najdeš EMMETa???“ v di-
amantovém dole.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Muzeum LEGA Tábor
= zábava pro celou rodinu

Muzeum se nachází v historickém jádru města Tábor.
Celá expozice je umístěna v národní kulturní památce 
na Špitálském náměstí.

MUZEUM LEGA TÁBOR

Špitálské náměstí 275
390 01 Tábor
 +420 602 697 207
 info@muzeumlegatabor.cz
www.muzeumlegatabor.cz
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Aquapark je skvělé místo pro vodní radovánky, 
plavání i relaxaci. Nabízí celoroční provoz vod-
ního a saunového světa v samém centru města. 
www.aquapark-uh.cz
Skanzen Rochus je součástí přírodního a kul-
turně-historického areálu Parku Rochus. Nabízí 
návštěvníkům jedinečnou ukázku života na slo-
vácké dědině. www.skanzenrochus.cz

Slovácké muzeum vám umožní nahlédnout do 
tradičního koloběhu života zdejších lidí. Sezná-
míte se se slavnostními i pracovními kroji, způ-
sobem bydlení a tradičními zvyklostmi během 
celého roku. www.slovackemuzeum.cz

VIDA! nabízí 180 exponátů, se kterými si mů-
žete hrát a objevovat tak, jak funguje svět ko-
lem nás. Můžete tu rozpoutat tornádo, vstoupit 
do obřího srdce, zažít zemětřesení, postavit 
magnetickou sochu, zmrazit vlastní stín nebo 
si vyzkoušet trénink pilotů stíhaček. Tím však 
nabídka VIDA! rozhodně nekončí. Čekají tu na 
vás dočasné výstavy, představení s pokusy v Di-
vadle vědy, promítání 3D filmů, pokladová hra 
v expozici nebo Labodílny pro rodiny s dětmi.

Venkovní expozice
V letních měsících si můžete objevování užít ne-
jen ve vnitřní expozici, ale i pod širým nebem. 
Vyzkoušejte si třeba kreslení slunečními pa-
prsky. Zjistěte, jak náročné je uzdvihnout sám 
sebe. Seznamte se s hučícím kamenem, tlako-
vou fontánou nebo otestujte akustické uši.

Představení s pokusy v ceně vstupenky
Je možné zapálit oheň kostkou ledu? Roztančit 
zvukem plameny? Prostrčit ruku skrz blesk? 
Vyrobit světélkující sliz? Na tyto a spoustu dal-
ších otázek dostanete odpovědi během vědec-
kých show, které se konají několikrát během 
dne.

Prázdninový DINO program 
Navštivte jedinečný 3D film Dinosauři nebo si 
užijte program s pokusy Cesta do Druhohor. 
Film vás zavede do doby, kdy Antarktida byla 
domovem obřích ještěrů. Společně s vědci od-
halíte příběhy skryté v zamrzlých skalách. Na 
vlastní kůži si pak při programu s pokusy vy-
zkoušíte výbuch sopky, hledání fosilií a vlast-
ního dinosaura si i vyrobíte. Promítání i pro-
gram s pokusy probíhá o prázdninách každý 
den a je za příplatek ke vstupnému.

VIDA! SCIENCE CENTRUM

Křížkovského 12, Brno
otevřeno denně
 +420 515 201 000
  info@vida.cz
www.vida.cz
www.facebook.com/vidabrno
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

www.uherske-hradiste.czKO
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VIDA! 
Exploze zážitků a letní DINO program
V brněnském zábavním vědeckém parku VIDA! si užijete 6000 m2 
chytré zábavy, představení s pokusy, 3D film nebo hru o poklad. 

S rodinou 
do Uherského Hradiště
Objevte královské město Uherské Hradiště a navštivte jeho 
nevšední atraktivní cíle.
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Park Permonium® je „zábavní park s příběhem“, na-
bízející aktivní poznání, zábavu i adrenalinové zážit-
ky spojené s historií těžby černého uhlí v regionu 
Rosicko-oslavanského uhelného revíru.
Permonium® je tematický moderní park s příběhem 
pro aktivní návštěvníky. Park vznikl na základě osla-
vanských pověstí o 6 oslavanských permonech na 

území bývalého revíru. Jedná se převážně o tech-
nické atrakce v duchu hornických tradic, mapující 
vznik černého uhlí od počátku prvohor – znázorňu-
je jezero, sopka, až do dnešní informační doby. Na 
ploše členěné do dvou výškových úrovní se nachází 
26 různých atrakcí, v nichž se odehrává interaktiv-
ní hra „Magic Permon“, řízená pomocí moderních 
informačních technologií. 

Duhový svět 
– pohádkový park pro nejmenší 
Duhový svět je součástí Permonia – zábavního 
parku s příběhem. Park Permonium® s těžní věží 
Kukla a park Duhový svět se rozkládají na více než 
hektaru plochy. Předností areálu je nabídka zába-
vy, programu i ponaučení pro celou rodinu. 
Území, kde se v minulosti těžilo černé uhlí, a kte-
ré doposud obývá šest oslavanských permonů, se 
v loňském roce díky rozšíření parku o Duhový svět 
doplnilo o postavu víly Permíny, která je sestrou 
oslavanských permonů. Příběhy permona Zaklášt-
erského, Starohorského, Vinohradského,  Koblihu, 
Bouchala, Kováře i víly Permíny  ožívají v  interak-
tivních a pohádkových hrách pro děti a dospělé.  

Park Permonium® je v červnu, září a říjnu 
otevřen pouze o víkendech od 10:00 do 18:00 hod. 

O letních prázdninách každý den 
od 9:30 do 18.30 hod. 

Sledujte nás na www.permonium.cz 
nebo www facebook.com/Permonium

PERMONIUM®
– zábavní park s příběhem
Zábava, adrenalin a vzdělání spojené s historií a technologií těžby 
černého uhlí, to je park Permonium®. Návštěvníci zde naleznou 
nadzemní bludiště imitující styl důlních chodeb, důlní jezero, sopku 
propojenou s lanovým centrem, prales, starou hornickou dílnu nebo 
reálné štoly.

18.07. Tma v Permoniu*
Noční hra pro rodiny s dětmi aneb 
oslavanské pověsti ožívají

22.08. Strach v Permoniu*
Top akce sezóny! Týmové noční hry v hororové 
atmosféře

30.08. Dětský den
Den pro rodiny s dětmi plný zábavy a her

28.09. Podzimní slavnost permonických 
skřítků 
Zábavné rodinné odpoledne

28.10. Permon cup 2020 
Soutěž v netradičních disciplínách na závěr sezóny
* Na noční hry je nutno objednat se na našich stránkách www.permonium.cz. Místa jsou omezena 

 

Vzhledem k aktuálnímu dění sledujte, prosím aktualizaci informací 
permonium.cz a facebook.com/permonium 

KALENDÁŘ AKCÍ 
2020
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S originálními truhlářskými exponáty z dílny 
Vlastivědného muzea v Šumperku si dosyta 
vyhraje celá rodina. Na zámku si budete moci 
například zahrát minigolf, kuželky či domino, 

postavit lomený oblouk, pyramidu či pravěké 
nádoby. Trpělivost prověříte při sestavování 
pohádkového orloje, taktiku u bitvy lodí, spolu-
práci u balancovníku a vědomosti ze zeměpisu 
u mapy světa. 
Výstava Pojďte děti, budeme si hrát! se od pátku 
10. až do pátku 17. července stane dějištěm části 
oblíbeného Detektivního týdne na zámku aneb 
pátrej na vlastní pěst! Malí detektivové jsou zvá-
ni vždy mezi 9. a 17. hodinou, kdy mohou sami 
(spolu s rodiči nebo prarodiči) pátrat a rozluštit 
záhadu na pozadí zámeckého příběhu z 19. stole-
tí. V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s indi-
ciemi. Jisté je, že stopy povedou nejen výstavou, 
ale také zámeckými salonky i sklepením. Akce je 
vhodná pro školní děti do 12 let a rodiče a praro-
diče bez omezení věku. Vstupné na prázdninové 
Detektivní týdny: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč, se-
nior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.
V neděli 19. července od 10 do 17 hodin se na-
skytne jedinečná příležitost nechat se zámkem 
provést Šípkovou Růženkou! Se spanilou prin-
ceznou navštívíte zámecké salonky, vystoupáte 
na tajemnou půdu a vyzkoušíte si, jak se budí 
princezny. Prohlídka trvá 40 minut, začíná vždy 
v celou hodinu, poslední prohlídka v 16 hodin. 
(Rezervace času prohlídky je možná na telefonu 
281 860 130.) Po skončení prohlídky můžete zů-
stat a naplno si užít interaktivní výstavu Pojďte 

děti, budeme si hrát! Vstupné na Pohádkovou 
neděli se Šípkovou Růženkou: cena pro 1 dítě 
– 160 Kč, 2 děti – 140 Kč/dítě, 3 děti – 120 Kč/
dítě, 4 děti – 100 Kč/dítě, 5 a více dětí – 80 Kč/
dítě. Rodinné vstupné 350 Kč (2 dospělí a max. 
3 děti). Dospělí jako doprovod dětí – běžné vstup-
né 70 Kč/osoba, senioři 40 Kč/osoba (nevyuži-
jete-li rodinné vstupné), dospělí samostatně (ne 
jako doprovod dětí) 150 Kč/osoba, senioři samo-
statně (ne jako doprovod dětí) 70 Kč/osoba.
Chvalský zámek najdete na okraji Prahy 
v Horních Počernicích. Zaměřuje se na akce  
a výstavy pro rodiny s dětmi, školy i veřejnost 
a je otevřen denně od 9 do 18 hodin. Historický 
areál skrývá půvabné zastřešené nádvoří, sklepy 
vytesané ve skále a zámecké salonky. Nabízí také 
prostory k pronájmu, svatbu na nádvoří, firemní 
i dětské akce a oslavy. Využít můžete parkování 
v areálu Chvalské tvrze zdarma, bezbariérový 
přístup či restaurace v okolí. V průběhu roku se 
na zámku konají detektivní víkendy, poutě, trhy, 
koncerty, tajemné noci, královský bál princezen 
i rytířů a další akce.
Vstupné na Chvalský zámek činí 70 Kč, snížené 
vstupné 40 Kč (děti, studenti, senioři), rodinné 
vstupné je 190 Kč. V případě detektivní hry je 
cena dětské vstupenky 100 Kč, rodinné pak 
300 Kč. 

Příběh Vinnetua znají všichni, protože je již přes 
sto let po celém světě vyprávěn znovu a znovu 
novým generacím. Legenda jménem Vinnetou se 
letos vrací do Česka. Oživá   v divadelním před-
stavení v nádherném pískovcovém lomu. Velký 
náčelník Apačů přichází se svým bílým bratrem 
Old Shatterhandem , aby všem připomněl, že má 
vždy smysl bojovat na straně dobra. 
Uvidíte příběh z doby, kdy bílí muži stavěli cestu 
pro ohnivého oře přes loviště indiánského kme-
ne Apačů a jenom jeden muž je mohl zastavit. 
Muž, jehož drtící pěst je známá po celém světě. 
Tady se Vinnetou a Old Shatterhand setkávají 
poprvé. Náčelník Apačů Vinnetou a jeho krás-
ná sestra Nšo-či nemají zatím tušení, že v Old 
Shatterhandovi naleznou nejlepšího přítele.
Příběh podle románu: Karl May – Vinnetou I. (Vi-
nnetou – Zlato Apačů) a stejnojmenného filmu 
režiséra Haralda REINLA
Vinnetou a Old Shatterhand jsou vždy tam, kde 
je jich nejvíce zapotřebí. Vždy přicházejí, když je 
noc nejtemnější. Jejich příběh v srdcích diváků 
probouzí to nejlepší z jejich lidství. Připomíná, že 
čest a důstojnost mají svůj smysl, že je vždy nut-
né bojovat proti zlu, přestože je šance na vítězství 
malá, a zejména, že láska, přátelství a porozumě-
ní jsou ty nejcennější dary, které si můžeme na-
vzájem dát.

Pokud chcete ve westernovém městečku pobýt 
až do rána a nechat plynout romantickou atmo-
sféru příběhu, zajistěte si prosím včas ubytová-
ní.  

Velkolepé představení pod širým nebem
Vinnetou
Termíny:
Červenec: 18,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31
Srpen: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16
O prázdninách v měsících červenec a srpen bu-
deme hrát denní program každý den kromě pon-

dělí. V pondělky bude areál městečka otevřen 
k prohlídce zdarma. 

Vstupné na běžný denní program v měsících 
červenec a srpen: 
Celodenní vstupenka na program od 10.00 do 
15.30 – Dospělí: 300 Kč
Děti od 3 do 15 let, studenti a senioři: 200 Kč

Vstupné na hlavní představení VINNETOU od 
18.00 do 20.00 
Dospělí: 650 Kč
Děti od 7 do 15 let, studenti a senioři: 550 Kč

ŠERIFOVA NABÍDKA 
- při zakoupení vstupenky 
na hlavní představení 
VINNETOU je vstupné 
do městečka  na běž-
ný denní program 
od 11.00 do 15.30 
zdarma. 
Vstupenky na před-
stavení můžete za-
koupit přes síť Ticke-
portal 

Chvalský zámek v červenci 
zve na Detektivní týden, Pohádkovou 
neděli se Šípkovou Růženkou a výstavu 
Pojďte děti, budeme si hrát!
Hledáte spokojenými dětmi i rodiči prověřený tip na prázdninové 
vyžití? Vydejte se na Chvalský zámek v Praze – Horních Počernicích. 
Až do 23. srpna se v jeho prostorech usídlila výstava Pojďte děti, 
budeme si hrát! Velká interaktivní herna plná skládaček, hlavolamů, 
kvízů i dovednostních her všeho druhu je lákavou výzvou pro šikovné 
ruce i chytré hlavy. 

Výpravné divadelní představení je opravdové 
a napínavé jako román, i sám život. Vysněné postavy 
Karla Maye opět ožívají a s nimi ožívá příběh 
opravdového přátelství.

www.chvalskyzamek.cz

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE

 +420 737 000 000
 info@westernove-mestecko.cz
Rezervace ubytování  +420 739 000 259
www.westernove-mestecko.cz
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Vinnetou
a jeho přítel 
Old Shatterhend
opět mezi námi

PRAHA
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Expozice klobouků vám přiblíží technologii jejich 
výroby, poté si v ateliéru můžete nazdobit vlastní 
klobouček. Poslední zastávku představuje zkou-
šírna. 
V té máte možnost reálně vyzkoušet kterýkoli ze 
300 modelů. V digitální zkoušírně budete vybírat 
mezi 20 dámskými a stejným počtem pánských 
klobouků. Jsou vyfotografované pomocí 3D tech-
nologie, a proto je lze virtuálně natáčet a pohybo-
vat s nimi. Díky tomu tady do písmene platí, že 
„na každou hlavu se najde klobouk.“

Život geniálního vojevůdce ožívá v expozici na-
zvané Generál Laudon. Spatříte například jeho 
jezdeckou sochu v životní velikosti vytvořenou 
3D tiskem, která je zapsaná v České knize rekor-
dů, a třímetrové dioráma vítězné Laudonovy bitvy 
u Domašova s více než pěti sty cínovými vojáčky. 
Také si vystřelíte z interaktivního otáčecího děla 
namířeného na bělehradskou pevnost Kalemeg-
dan, případně si můžete zahrát Laudoncaching, 
obdobu stále oblíbenějšího Geocachingu. 

www.icnj.cz, www.mestoklobouku.cz

Laudon a klobouk 
na každou hlavu
Nový Jičín proslul výrobou klobouků, trvající bez přestávky dvě 
staletí, a zároveň jako místo, kde se roku 1790 uzavřela životní 
pouť slavného generála Ernsta Gideona Laudona. Za oběma 
legendami se můžete vypravit do zdejšího Návštěvnického centra.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
NOVÝ JIČÍN 
– MĚSTO KLOBOUKŮ

Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
 +420 556 768 288
 +420 735 704 070
 icentrum@novyjicin-town.cz
www.mestoklobouku.cz
www.icnj.cz
www.expozicelaudon.cz 
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A nejde jen o města. Jedním z největších láka-
del území je středověký Helfštýn, který letos ná-
vštěvníkům nabídne nejen prohlídku hradního 
areálu, ale i příjemné komorní projekty. 
Po letech oprav tu na prázdniny plánují otevření 
torza renesančního paláce. 
A právě z hradu se pak vzdušnou čarou do tři-
ceti kilometrů dostanou turisté do dalších zají-
mavých míst a měst. Třeba do Přerova s fotoge-
nickým Horním náměstím a zámkem, v němž je 
umístěno Muzeum Komenského – to se svými 
sbírkami potěší nejen milovníky dávné historie, 
ale díky entomologické sbírce i „fajnšmekry“, 
kteří milují svět hmyzu. V zámku najdou i třídy z dob Komenského, kte-

rý se do historie města nesmazatelně „vryl“, ne-
boť tu žil a učil. Ostatně, právě jemu je věnován 
i památník, který se nachází pod náměstím, u 
břehu řeky Bečvy. Dalším významným místem 
Moravské brány je Lipník nad Bečvou, který je 
právem označován coby „město kovu“. Návštěv-
níci mohou přímo v ulicích obdivovat nejrůz-
nější díla, která vznikla pod rukama šikovných 
kovářů. V nabídce jsou do konce září i bezplat-
né služby průvodce, který ukáže návštěvníkům 
třeba zvonici, v níž se nachází starobylý hodi-
nový stroj, bývalou židovskou synagogu, jeden 
ze dvou židovských hřbitovů či unikátní střešní 
zahradu, pod níž se nachází galerie Konírna. 
A odtud mohou zamířit do Hranic – malebné-
ho městečka s historickým centrem, renesanč-

ním zámkem, měšťanskými domy a podloubím. 
V centru si mohou prohlédnout synagogu, kte-
rá slouží jako galerie a představuje díla význam-
ných umělců, čeká na ně i muzeum na Staré 
radnici a také vyhlídka z radniční věže. Procház-
kou pak mohou dojít i k největší chloubě oblasti 
– nejhlubší propasti České republiky, která je 
zároveň nejhlubší zatopenou propastí světa.
A byla by škoda se nevypravit i do nedalekých 
lázní Teplice nad Bečvou, kde se přímo pod lá-

zeňskými budovami nacházejí skalní pukliny, 
navazující na rozsáhlý jeskynní systém – právě 
tam vyvěrá zázračná léčivá voda, silně oboha-
cená minerály a oxidem uhličitým. Při pobytu 
v lázních pak nelze minout zdejší atraktivitu – 
Zbrašovské aragonitové jeskyně, nabízející pro-
hlídku tajuplným světem, který kromě běžných 
srážkových vod vytvořila také teplá uhličitá ky-
selka. Do těchto jeskyní nemusejí mít návštěv-
níci ani teplé oblečení, neboť v podzemí je pří-
jemných necelých 15 stupňů.

Tak vstupte do Moravské brány a užijte si její 
nabídku všemi smysly!

www.prerov.eu
www.prerovmuzeum.cz
www.mesto-lipnik.cz
www.helfstyn.cz
www.mesto-hranice.cz
www.ltnb.cz
www.caves.cz
www.hranickapropast.cz

Místo, kde je co vidět a zažít 
– to je Moravská brána 

I když k bránám obvykle patří klíč, tahle má 
tu zvláštnost, že se nikdy nezamyká. Naopak! 
Je stále otevřená a připravená k tomu, aby 
přes ní lidé mohli projít a užít si krásy Moravy. 
Dovolená strávená „doma“ – to může být i 

nabídka několika měst, které se k Moravské bráně hrdě hlásí. 
Přerova, Lipníka nad Bečvou, Hranic a blízkých Teplic.

Hrad Helfštýn

Teplice nad Bečvou

Hranická propast

Přerov
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Nejnavštěvovanější mimopražská atraktivita 
nabízí zábavu všem věkovým kategoriím. Rodi-
ny s dětmi si hned první návštěvou beznadějně 
zamilují Svět Techniky. Ve dvou samostatných 
budovách s názvy Velký Svět Techniky a Malý 
Svět Techniky U6 najdou návštěvníci chytrou 
zábavu v podobě stovek interaktivních exponá-
tů. Historii areálu prozradí komentované pro-
hlídky vysoké pece s návštěvou nástavby Bolt 
Tower. Nástavbu v roce 2015 pokřtil slavný atlet 
Usain Bolt a nyní se pyšní nejvýše položenou 
kavárnou v Ostravě. 
Jedinečná, více než dvacetimetrová nástavba 
historické vysoké pece, kterou navrhl uznávaný 
architekt Josef Pleskot. Šroubovice, která vede 
turistickou prohlídkovou trasu vysoké pece 
s označením VP1 až do výšky bezmála 80 me-
trů. To je Bolt Tower. Kolem skleněného válce 
posazeného na vysoké peci se obtáčí v šestipro-
centním sklonu vnější lávky spojující jednotlivé 
výškové úrovně. Pevné jádro nástavby je z oceli 
a nachází se v něm výtah, točité schodiště i zá-
zemí pro návštěvníky. Všechno propojuje a po-
hromadě drží soustava nosníků, podpěr, lanek 
a táhel. 

Expozice Velkého světa techniky lákají k zábav-
né výuce matematiky, biologie, fyziky a dalších 
předmětů hravou formou. Ukazují vliv lidí na 
přírodu, historii průmyslu, ale i to, jak funguje 
lidské tělo, jaká kouzla umí chemie nebo jak vy-
padá vesmír. Velký svět techniky nabízí 4 stálé 
expozice a jednu dočasnou. Jednou ze stálých 
expozic je Dětský svět, určený pro děti do 8 let 
s doprovodem dospělého. Cílem je společně 
strávit čas a tím prohloubit vztah a citlivé rodin-
né vazby. Vše je zde barevné a zjednodušené, 
pochopitelné pro dětskou mysl. Děti zde narazí 

na specifické oblasti, jako je dílna, autoservis, 
lékař, TV studio, kuchyně, farmu či vodní svět. 
V budově se nachází také supermoderní 3D kino 
s mimořádně velkým plátnem. V něm mohou 
návštěvníci sledovat přírodovědné a zeměpisné 
dokumenty z produkce BBC.  
Z někdejší energetické ústředny s obrovskými 
starými dmychadly se stal Malý svět techniky 
U6, dnes s expozicí o historii lidského vědění 
a vynálezů. Odhaluje tajemství technických vy-
nálezů od parního stroje až po kosmické moduly. 
Při procházce po stopách románů Julese Verna 
si zde návštěvníci uvědomí fantastickou řadu 
objevů, které významně poznamenaly vývoj prů-
myslu a technického pokroku. A čeho nového se 
návštěvníci dočkají? Například lodi NIKE, na kte-
ré slavný dobrodruh Richard Konkolski obeplul 
poprvé celý svět.
Za zmínku stojí také vrch Landek v  městské čás-
ti Ostrava - Petřkovice ukrývá nejstarší ostravský 
černouhelný Důl Anselm a také největší expozici 
o vývoji hornictví v České republice.  Nenachází se 
sice v areálu Dolních Vítkovic, ale je jeho součástí.  
Návštěvníci v rámci prohlídek sfárají do prostře-

dí důlní šachty, nahlédnou do řetízkových šaten, 
projdou jedinečnou expozici báňského záchra-
nářství a projedou se původním důlním vláčkem 
z 60. let minulého století. Důlní expozice je nyní 
rozšířena o příběh důlního koně „Koník Ferdi-
nand a další čtyřnozí havíři“. Tato expozice zau-
jme zejména děti, které koníka mohou vidět jako 
součást prohlídky. K expozici se pojí zajímavá 
legenda o životě koníka s mimořádnými schop-
nostmi a empatií, který radostně a ochotně pra-
coval v podzemí důlních chodeb v letech 1881 až 
1900. I když byly pracovní podmínky v dolech na 
míle vzdáleny od přirozeného prostředí koní, kte-
ří nebyli stvořeni pro práci až kilometr hluboko, 
zvířata nestrádala. Spíše naopak. Důlní koníci 
dostávali velmi kvalitní stravu a byli svědomitě 
ustájeni, protože na jejich práci závisely výdělky 
horníků. 
Dolní Vítkovice neustále usilují o zachování in-
dustriálního dědictví Ostravy, vzniká zde poboč-
ka Národního zemědělského muzea a pracuje se 
na záchraně vysokých pecí s čísly 4 a 6, ve kte-
rých by v budoucnu mohlo být státem zřizované 
Museum+.

Dolní Vítkovice – nejoblíbenější
aktraktivita Moravskoslezkého kraje
Za nejoblíbenější atraktivitou Moravskoslezského kraje roku 2019 
se vydejte do Ostravy. Prvenství totiž náleží Dolním Vítkovicím, 
bývalému průmyslovému areálu, který v itineráři žádného turisty 
nesmí chybět… 

V současné době návštěvníkům nabízí dlou-
hodobou expozici o dějinách města Rýmařova 
a jeho regionu od pravěku po 20. století.
V expozici je představen významný soubor ar-
cheologických nálezů od keramických nádob, 
předmětů ze železa po šachovou figurku z kos-
ti či mimořádný nález destiček na tavbu zlata. 
Část expozice je věnována rýmařovskému feno-
ménu textilnictví, jež má na Rýmařovsku tradici 
od 13. století. Dále je zde k vidění část o hutnic-
tví a dolování a nemůže chybět expozice o míst-
ní geologii.
Rýmařovské muzeum ve svých prostorách pro-
vozuje také Galerii Octopus, ve které se každý 
rok uskuteční přes 12 výstav, převážně výtvar-

ných, ale i uměleckořemeslných nebo historic-
kých témat. V menším prostoru galerie Pranýř 
pak probíhají výstavy fotografií, přírodovědec-
kých témat či výběru z muzejního depozitáře.

Letos o prázdninách bude zámek otevřen 
celý týden, bez zavíracího dne, od 10:00 do 17:00 h.
 

Nabízíme tři stálé prohlídkové okruhy. 
 

Nabízíme speciální okruhy a zážitkové akce. 
 

Nabízíme kočárové projížďky po celé prázdniny 
v pátky a soboty. 
Rezervace v infocentru, 596 318 620.

Z Á M K U  F R Y Š T Á T  
V  K A R V I N É

INFORMACE NA 
WWW.ZAMEK-FRYSTAT.CZ

TEL. 596 387 340

Městské muzeum Rýmařov
Původní muzeum v Rýmařově – tehdy německé – vzniklo v roce 
1901 a bylo se svými bohatými sbírkami přístupné ve spodních 
prostorách radnice. Nyní městské muzeum Rýmařov sídlí 
v klasicistním domě přímo na náměstí Míru, kde bylo umístěno po 
znovuzaložení kulturní organizace v roce 1991.

MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV

příspěvková organizace
nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
+420 554 254 382
 muzeum@inforymarov.cz
www.muzeumrymarov.cz

Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00, 13:00–17:00 
sobota 9:00–12:00, 13:00–16:00
neděle 13:00–16:00
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Bydlíte v Plzni nebo někde poblíž
a nevíte, kam vyrazit na nějakou 
parádní únikovku. A už jste zkusili
tu, kterou nabízí tamní Techmania 
science center. A jaká je zápletka?
Poradí si ... (tajenka)? 

Plzeňská úniková hra

Návod k luštění: Zkompletuj do sebe jednotlivé
dílky, aby pasovaly do obrazce. Tajenku přečteš
po řádcích.

Malý Pavel (6) – Citoslovce klapotu (4)
Fotbalista ve středu hřiště (5) – Část úst (3)
Hovorově režisér (5) – Přípravek na nádobí (3)
Ve velké vzdálenosti (6) – Kruhy (4)
Ozdoba dortu (6) – Obdělaný pozemek (4)
Těžká volba (6) – Hlavní město Peru (2)
Pastevec (5) – Potom (3)
Kus rozbitého skla (5) – Štěkající zvíře (3)
Nejmenší množství (6) – Výbušnina (4)
Podzemní dráha (5) – Cikán (3)
Patřící Karlovi (6) – Dopravní prostředek (4)

V Táborském vodním světě 
se nudit nebudete. Vyřádit se 
můžete třeba na ... (tajenka) dlouhém tobogánu.

Táborský vodní svět
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.

Pomůcka: Lima, dilema, minima.

Hradecká Fošna

ALPAKA, ANTILOPA, 
BARAKUDA, BARIBAL, 
BAŽANT, BERNARDÝN, 

BIZON, BREJLOVEC, 
BUVOL, CIBETKA, 
CVRČEK, DELFÍN, 

DIKOBRAZ, FRETKA, 
GAZELA, GEPARD, 
GORILA, GRIZZLY, 
HLEMÝŽĎ, HOLUB, 

HROZNÝŠ, JAGUÁR, 
JEŠTĚRKA, KALOUS, 
KLOKAN, KOBYLKA, 
KOSATKA, LACHTAN, 
LEGUÁN, MEDÚZA, 
MEZEK, NETOPÝR, 

PAKŮŇ, PANDA, 
PELIKÁN, POTKAN, 

ROSNIČKA, SARDEL, 
SKLÍPKAN, SKOKAN, 

SLIMÁK, SOKOL, 
VELBLOUD, ŽIRAFA, 

ŽRALOK

                                     Koupaliště Flošna v Hradci Králové je rájem
        pro milovníky vodních radovánek. V areálu 

najdete kromě dalšího také padesátimetrový ... (tajenka osmisměrky)

P H R S K L Í P K A N L G L A

B O K Á M I L S V V L E R E C

R L O V U B B E O K Ý E I D N

E U L B A G L A N K B K Z R Á

J B A R I B A L R A O A Z A U

L P R R L A Z J Ž A K L L S G

O A Ž O A N P A P É K O Y K E

V N U S F E N O E H N U L O L

E D J N A T CH A L D D S D K Ň

C A E I R O S E I I E P Ě A Ů

T K Š Č I P M G K D T L I N K

K T T K Ž Ý O O Á O R N F D A

E E Ě A Ž R B R N A S A A Í P

Č B R Ď I R F R E T K A P O N

R I K L A K L Y B O K A T E A

V C A Z Ú D E M E Z E K P K G

C B E R N A R D Ý N A H A L A

M Š Ý N Z O R H I N O Z I B A

1 2 43

5

Čísla

Návod k luštění: Dle 
souřadnic slož tajenku.

46 - 27 - 45 - 25 - 38 - 15 - 

45 - 26 - 17 - 37 - 28 - 47 - 

27 - 18 - 35 - 48 - 16 

V centru IQ landia Liberec se můžete snadno 
poměřit síly se zástupci živočišné říše. V zábavě 
nazvané Lovci rekordů se kromě jiného dozvíte 
komu se přezdívá  na sto metrů.... (tajenka)

6

7

8

   Brněnské VIDA centrum
 nabízí spoustu zajímavých

  expozic. Jak se jmenuje
   ta, kde pochopíte princip 
 fungování ledničky. 

    Nemusíte hádat, stačí
  vyluštit tajenku.

Brněnská VIDA

Návod k luštění: Už na první pohled ti asi 
 neuniklo, že slova ve spirále nejsou ok.

  V některých přebývají písmenka. 
 Začni uvnitř spirály a jdi směrem 

 ven. Pokud všechna odhalíš 
  a přečteš za sebou, odhalíš

 určitě tajenku.

Co nového v Tróji?

Návod k luštění: Zapoj trochu svoji představivost
a hravě vyluštíš zoologickou  novinku, která zaujme
navštěvníky v našem hlavním městě. Pokud by 
sis nevěděl rady, napovíme, že musíš propojit
první řádek s druhým, třetí se čtvrtým a tak dále...

N

Z

R

M R

SV

C Ř Ě Í

U

I

HETB

Skokanka

Znáte aquapark v Uher-
ském Hradišti? Že ne? 
My vám prozradíme, že 
si ho můžete užít třeba 
i ... .
Jak? To jistě objevíte 
na jejich webu.

(viz tajenka)

Návod k luštění: Poskládej obrázky 
plavkyně, které se rozsypaly po celé 
straně podle toho, jak malíř ve svém 
        výtvoru postupoval. Abys to ne-
        měl tak úplně snadné, jednotlivé 
    části jsou pootočené a musíš si je 
srovnat tak, aby všechny směřovaly 
hlavou dolů.
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Vzkaz

Návod k luštění: Postupuj ve 
směru šipky a do tajenky použij výhradně
písmena z rámečků, která ti dají lichý výsledek.

T

Milé děti, připravili jsme vám krásné redakční luštění,
to kdyby se náhodou zrovna zamračilo počasí.
Kromě příjemné zábavy nám můžete poslat
vaše vyluštěné tajenky na adresu redakce
a vyhrát v srpnovém slosování mnoho
rodinných vstupenek do zábavních parků,
do aquaparků i muzeí. Přejeme vám krásné léto.
Vaše redakce TIM
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