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Vážení a milí čtenáři,
Letos v létě putujeme po celé České republice víc jak 
kdy jindy, abychom podpořili ožívající domácí cestovní 
ruch, který dostal na frak díky nepříjemnému viru, kte-
rý se k nám dostal paradoxně díky cestování. 
Přinášíme vám v následujícím vydání putování Morav-
skou bránou, která je spojnicí mezi Moravou a Slez-
skem, Jizerkami, Dolním Poohřím, Karlovarským a Ús-
teckým krajem, kde si pro vás, návštěvníky, připravili 
zajímavé kulturní akce, sportovní události, ale hlavně 
zábavu a výlety do přírody, které nám všem po třímě-
síční karanténě zásadně chyběly.
Máme opět letní soutěž s e-pobyty.cz, které nabízí 
nespočet zajímavých lokalit a ubytovacích kapacit jak 
v hotelích, tak v soukromých penzionech po celé České 
republice. Stačí si jen vybrat a můžete vyrazit na letní 
dovolenou, užívat si sluníčka a svobody bez roušek. 
K tomu vyhrajte třeba víkendový pobyt pro dvě osoby 
v penzionu Dvůr pohody nebo celodenní zapůjčení kol 
či minigolf na celý den a další zajímavé věcné ceny, 
které se vám budou při cestování hodit. 
Opatrnosti není nikdy dost, proto dávejte na sebe i své 
blízké pozor a cestujte dále s magazínem TIM, který je 
stále vašim rádcem a partnerem na cestách.

Vaše redakce TIM        

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T A

N AV Š T I V T E 
NOVÉ INTERNETOVÉ 
STRÁNKY MAGAZÍNU
Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

Středověká věž v Rožmberku 
je po 100 letech opět otevřená
První návštěvníci vyrážejí po více než sto letech na zrekonstruovanou 
středověkou věž Jakobínka u hradu v Rožmberku nad Vltavou. Věž je 
výjimečná svou historií, ale i způsobem rekonstrukce, která probíhala 
za pomoci středověkých řemesel. 
Kastelánka hradu paní Andrea Čekanová očekává 
zvýšenou návštěvnost,  výhled z věže totiž nabídne 
úžasný rozhled do okolí, potřebujete ale zdolat té-
měř 170 schodů. V posledním patře si návštěvníci 
prohlédnou nejen výstavu z historie věže, průběh 
rekonstrukce ale i repliku středověkého jeřábu.  
Projekt je ojedinělý, je především jeřábem posta-
veným během oprav na vrcholu věže, jeřáb byl rea-
lizován podle nákresů Leonarda da Vinci. Skutečně 
se potvrdilo, že je provozuschopný. Při opravách 
dokázal zvednout až dvacet tun materiálu.
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Neděle
Až se po 14.00 ubytujete, můžete se vydat třeba na 
malou procházku do malebné vesnice Ounuz. Na-
jdete zde malebné roubené dřevěné domky, které 
tvoří vesnickou památkovou zónu. 

Pondělí
V rámci moníneckého animačního programu čekají 
na děti seznamovací hry, tubing a v případě sluš-
ného počasí koupání na Pilském rybníce a paddle-
boarding. Dospělí si mohou den zpestřit návštěvou 
moníneckých teras s barem, odkud je překrásný vý-
hled na údolí Českého Meránu. 

Úterý
Druhý den animačního programu se děti zaměří na 
pohybové aktivity. Dopoledne bude rozcvička, hry 
a návštěva lanového parku a odpoledne maxisklu-
zavka. Dospělí mohou vyrazit třeba na golf do blíz-
kého areálu Čertovo břemeno. 

Středa
Třetí den bude na starší děti čekat lukostřelba a na 
ty mladší kuličková dráha, která je dlouhá 100 me-
trů. Po obědě to budou koloběžky, pro ty menší 
pak pěší výlet spojený s jízdou na lanovce. Dospělí 
si mohou v areálu půjčit elektrokolo a vydat se na 
výlet do okolí.

Čtvrtek
Děti si během dopoledne vyzkouší Discgolf. Po obě-
dě je na pořadu koupání v Pilském rybníce a jízda 
na voru. Čtvrteční večery jsou vyhrazeny zábavné-
mu programu pro ubytované i pro veřejnost. Chy-
bět nebudou soutěže, koncerty, pozorování večerní 
oblohy dalekohledem a vyprávění o vesmíru a hvěz-
dách.

Pátek
Dopoledne bude ve znamení trampolíny a aqua-
-zorbingu. Odpoledne pak bude volný program. 
Vy si můžete mezitím zarezervovat třeba místní we-
llnes, nebo tenis. 

Sobota
Další den vašeho pobytu doporučujeme vyplnit ce-
lodenním výletem. Do Tábora, jeden z cílů výletu, 
se dostanete z Monínce zhruba do půl hodiny. Ná-
vštěvu města můžete spojit s místní Stezkou údolím 
Lužnice, která byla jako první a jediná v Česku zařa-
zena na seznam nejlepších stezek Evropy - Leading 
Quality Trails Best of Europe. 

Více o nabídce a možnostech programu najdete na
 www.moninec.cz

N4G_90_lokalit_210x148.indd   1 02.04.19   10:51

Monínec na celý týden
Přijeďte s rodinou do Areálu Monínec, který najdete na rozhraní 
Středočeského a Jihočeského kraje, na 7 nocí za cenu pěti. Zde je několik 
tipů, jak strávit čas v areálu a jeho okolí. 
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Za návštěvu stojí zejména chrám sv. Bartolo-
měje, hlavní dominanta a nejcennější archi-
tektonická památka města. Jeruzalém na Labi 
je kolínský židovský klenot, synagoga je jedna 
z nejstarších a nejcennějších synagog na území 
Čech, starý židovský hřbitov je považován za 
unikát. Krásný výhled na město i Polabí poskyt-
ne rozhledna Vodárna nebo věž Práchovna. 
V okolí Kolína je krajina vhodná pro cykloturis-
tiku, nabízí nenáročné trasy mírně zvlněným 
terénem po místních silničkách a cyklostezkách. 
Vydejte se pozdravit medvědy od Kolína do le-
soparku Borky, kde najdete i novou naučnou 
stezku, oblíbená cyklotrasa vede kolem Kolínské 

řepařské drážky, která pořádá od jara vyhlídkové 
jízdy vlaky taženými parní nebo dieselovou lo-
komotivou. Uniknout by vám neměl ani některý 
z koncertů Kolínského kulturního léta nebo letní 
kino v parku u Ztracené uličky. 
Úplnou novinkou pro letní sezónu a babí léto 
je hra, kterou připravila Turistická oblast Kut-
nohorsko a Kolínsko. Hra je určena pro všechny 
milovníky památek i pro rodiny s dětmi, dobro-
družné putování po Kutnohorsku a Kolínsku vás 
zavede na řadu známých, ale i zatím méně pro-
bádaných míst regionu. Mapy a hrací plány jsou 
k dostání v infocentrech. 
Více informací najdete na webových stránkách 

a na sociálních sítích, kde můžete sledovat no-
vinky a zajímavé tipy pro turisty.
Přijeďte se přesvědčit, že město Kolín má v létě 
co nabídnout. N

Letošní ročník Mělnického kulturního léta přináší 
pestrou nabídku aktivit včetně několika novinek. Od 
3. do 11. 7. se v Masarykově kulturním domě ode-
hraje festival TADY VARY ve vašem kině, který divá-
kům přinese ty nejlepší snímky světové kinemato-
grafie, vybrané pro letošní, nakonec neuskutečněný 
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. 
11. 7. proběhne na náplavce u řeky akce Moře 
u Mělníka – riverfood festival s bohatým doprovod-
ným programem a divadelním představením na Lodi 
Tajemství Divadla bratří Formanů.
Zámek Mělník bude v historických kulisách bývalého 
sídla českých královen od 16. do 27. 7. hostit Letní 
scénu pražského Divadla na Maninách.
Od 27. 7. až do 2. 9. se návštěvníkům otevře Rela-
xační art park v sadech u Masarykova kulturního 
domu s téměř každodenním programem, který do-
kazuje, že Mělnické kulturní centrum, Mekuc, v létě 
nespí. Diváky čekají koncerty, divadelní i akrobatická 
představení, pohádky, promítání a další pořady pro 
děti, filmové projekce, akční scénické čtení LiStOVáNí 
a bohatý výběr kreativních workshopů pro všechny 

věkové kategorie. Výjimečným zážitkem bude napří-
klad 5. 8. vystoupení novocirkusové umělecké skupi-
ny Bratři v tricku, 9. 8. akrobatické představení Liščí 
víla souboru Aventyr na motivy japonské legendy, 
10. 8. představení Letkyně tanečně-akrobatického 
tria Holektiv, 11. 8. videomapping v korunách stro-
mů Světlo ve větvích od Raist.cz či 18. 8. dvě před-
stavení divadla Kampa – odpolední Škola Malého 
stromu a večerní Edith Piaf: Dnes nechci spát sama. 
26. 8. čeká návštěvníky odpoledne a večer s umělec-
kou skupinou Chůdadlo, která představí loutkovou 
pohádku pro děti, workshop žonglování, klasickou 
tragédii Williama Shakespeara Romeo a Julie ode-
hranou prostřednictvím artistických výstupů a tance 
a na závěr večera velkolepou fire show s hořící obří 
kostkou. Hudebním bonbonkem bude mimo jiné 
4. 8. Ester Kočičková & Moody Cat Band, 19. 8. Te-
reza Krippnerová & The Masters, 25. 8. Hromosvod 
či 30. 8. vystoupení Velkého dechového orchestru 
MKD Mělník. Tečkou za prázdninami a slavnostním 
zahájením nové sezóny Mekuc 2020/2021 bude 2. 9. 
koncert hudebního uskupení Republic of Two.

Město Kolín a jeho lákavá nabídka 
Středočeské město Kolín zve k návštěvě řady cenných 
památek a zajímavostí, k poslechu hudby na koncertech 
Kolínského kulturního léta nebo k letnímu putování nejen pro 
rodiny s dětmi. 

Mělnické kulturní léto 
– umění, zábava, dobrodružství i relaxace

Letní program s prázdninovou atmosférou v historickém městě 
na soutoku Labe a Vltavy, Mělnické kulturní léto, vstupuje letos 
už do 10. ročníku. 

 Městské informační centrum Kolín

Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
 +420 321 712 021
 MOBIL: +420 774 138 197
 mic@mukolin.cz 
www.kutnohorskokolinsko.cz

 Mekuc

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

www.mekuc.cz
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Roku 1911 byla započata stavba přehrady Soušské 
a na Bílé Desné. Dvou vodních děl propojených spo-
jovací štolou za účelem zadržování povodňových 
průtoků přicházejících z hor. O 4 roky později byly 
obě přehrady slavnostně zkolaudovány a začaly se 
využívat. To však nemělo dlouhého trvání. Ani ne rok 
po spuštění provozu, 18. září 1916, byly zpozorovány 

průsaky hráze přehrady na Bílé Desné a po necelé 
hodině došlo k jejímu protržení. Voda se valila 40m 
průrvou a brala s sebou vše, co se jí postavilo do ces-
ty. Mnoho rodin přišlo o střechu nad hlavou a 67 lidí 
dokonce o život. Ze stavby, která je od té doby nazý-
vána jako Protržená přehrada, se do dnešního dne 
dochovaly unikátní zbytky hráze a šoupátková věž. 

Soušská přehrada, narozdíl od své nešťastné sest-
ry, stojí dodnes a slouží jako zásobárna pitné vody. 
Za stejným účelem byla o pár desítek let později vy-
stavěna i další, největší vodní nádrž Jizerských hor, 
přehrada Josefodolská s objemem 23 mil. m3. Její 
okolí nabízí turistům řadu značených pěších i cyk-
listických cest. Koupání je zde však zakázáno. Jen 
o kousek dál se přímo v chráněné oblasti v lesna-
tém údolí nachází Bedřichovská přehrada, a níže 
pod horami přehrada Mlýnice a Fojtka. Přímo 
v centru města Liberce naleznete přehradní nádrž 
Harcov s písčitou pláží, a v centru Jablonce nad Ni-
sou vodní nádrž Mšeno, jež dokáže pojmout téměř 
3 mil. m³ vody. Jablonecké moře, jak bývá přehrada 
nazývána, patří mezi největší městské vodní plochy 
ve střední Evropě a lze ji využít ke koupání, sporto-
vání i lenošení.
Tak kam se vydáte?

 VisitJizerky
 vistijizerky 
www.jizerky.cz

Po jizerskohorských přehradách
Léto je tu a s ním i parné dny plné sluníčka! Každý by se 
rád šel zchladit a přehrady se zdají být ideálním řešením. 
Věděli jste však, co za stavbou takové přehrady stojí 
a co se může stát, když je špatně navržena? 

Protržená přehrada

Černá Nisa

TIP NA VÝLET

Hrad Valdštejn připomíná 
rod Valdštejnů  
Přijměte pozvání na jeden z nejstarších hradů 
Českého ráje – hrad Valdštejn, který se nachází na 
okraji Hruboskalského skalního města.

Hrad Valdštejn
Kadeřavec 18, 511 01 Turnov
 +420 739 014 104
 info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

Regionální turistické informační centrum 
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
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Hrad Valdštejn se letos připojuje k celorepubliko-
vé připomínce rodu Valdštejnů prostřednictvím 
projektu „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“. 
Rod Valdštejnů se zrodil ve třináctém století, kdy se 
oddělil od starého šlechtického rodu Markvarticů. 
Jeden z příslušníků tohoto rodu, Jaroslav z Hrušti-
ce, nechal na pískovcových skalách postavit hrad, 
který byl později pojmenován Valdštejn, což v pře-
kladu znamená lesní kámen. První nositelé titulu 
„páni z Valdštejna“ pocházejí už z roku 1304, a od 
té doby se Valdštejnové řadí mezi nejstarší a nej-
významnější šlechtické rody u nás. Jelikož je hrad 
Valdštejn kolébkou tohoto slavného rodu, připravil 
pro návštěvníky řadu doprovodných aktivit. 
Výstava „Hrad Valdštejn za Valdštejnů“ nabízí 
návštěvníkům panely se zajímavými informacemi 
o rodu Markvarticů, o Valdštejnech v době baroka 
a nechybí ani životopis nejslavnějšího příslušníka 
valdštejnského rodu Albrechta z Valdštejna, které-
mu je věnován i fotokoutek. 
S výše zmíněnou výstavou souvisí i letní kulturní pro-
gram na hradě. Rodu Valdštejnů budou věnovány 

noční prohlídky, které 
představí tajemnou 
atmosféru hradu při 
nočním osvětlení. 
Dále se návštěvníci 
mohou těšit na Stře-
dověký víkend s Vald-
štejny či Valdštejnský historický víkend. 
Novinkou pro turisty je i stálá expozice v biliárním 
sále pod aehrenthalskou terasou. Ta nese název 
„Koně Albrechta z Valdštejna“ a seznámí návštěv-
níky se vztahem frýdlantského vévody k těmto zvířa-
tům. Vedle již zmíněných akcí, se mohou turisté těšit 
i  na oblíbené dětské prohlídky s loupeživým rytířem 
či princeznou nebo Hradozámeckou noc. Podrobnos-
ti a aktuální nabídku najdete na webových stránkách 
hradu. 

Turnovské léto 
Na každý den v týdnu po celý červenec a srpen je 
připravena pestrá nabídka aktivního trávení volného 
času. Můžete navštívit zajímavá místa a prozkoumat 

Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem. Zúčastníte 
se rozmanitých dílniček, koncertů, divadelních před-
stavení a dalších kulturních pořadů pro malé i velké.
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 Vyberme si některou z turistických oblastí kraje 
– Český ráj, Jizerské a Lužické hory, Máchův kraj 
nebo Krkonoše a poznejme místa nových pohle-
dů, dobrodružství, příběhů a třeba i lásek. Vybrali 
jsme pro Vás 21 nejlepších výletů, které čekají, 
až je právě vy objevíte. V Lužických horách potká-
me slony, libverdský kohout nás pozve k návštěvě 
hor Jizerských, údolí řeky Kamenice navodí klid 
v duši, s Krakonošem si dáme snídani na hřebe-
nech jeho panství a nejenom zámecké palačinky 
ochutnáme v Zákupech v Máchově kraji. A právě 
na tento sladký tip na výlet se podíváme detailně.

Za medvědem brtníkem do Zákup
Výlet zahájíme přímo na Státním zámku Záku-
py, kde si můžeme vybrat ze dvou prohlídkových 
okruhů. Pokud s sebou máte malé děti, nechte je 
se přesunout do pohádkového světa v rámci dru-
hého okruhu s kostýmy a rekvizitami z pohádek 
České televize. První okruh nás zavede do doby, 

kdy zámek vlastnil poslední český korunovaný král 
a rakouský císař Ferdinand Dobrotivý. Kromě pů-
vodního vybavení a výzdoby je k vidění také uni-
kátní výtah na ruční pohon z roku 1870. U zámku 
najdeme hned dvě zahrady – anglický a menší 
francouzský park. A kde se schovává medvěd brt-
ník? Medvěda Medouška již v zámeckém příko-
pu nepotkáme, najdeme ho již mezi zámeckými 
exponáty, ale můžeme se těšit na jeho medvědí-
ho nástupce v medvědáriu. Ze zámku se vydáme 
přes řeku Svitavku okolo bývalého kapucínského 
kláštera až narazíme na Naučnou stezku Zákupy. 
Ta nás provede po zajímavých místech v okolí 
města a představí zdejší faunu a flóru. Po naučné 
stezce budeme pokračovat údolím Kamenického 
potoka okolo Pramene Tří Svatých až na Kamenic-
ký kopec. Pokud máme ještě dost sil, odbočíme 
na Ferdinandovu vyhlídku. Cestou zpět do Zákup 
budeme míjet Kapli svatého Josefa a vyhlídkové 
místo. Z dnešního výletu si můžeme přivézt i ne-
tradiční suvenýr, a to vlastnoručně vyrobenou 
karnevalovou masku. V Eduard Held muzeu si 
prohlédneme nejen expozici o historii výroby ma-
sopustního a karnevalového zboží od roku 1884, 
ale i výstavu zobrazující život sudetských Němců 
do roku 1946. Pokud nás přepadne hlad či chuť 
na něco dobrého můžeme se vrátit zpět do areálu 
zámku. Přímo na nádvoří je totiž kavárnička, kde 
si pod arkádami pochutnáme na domácí limoná-
dě, zmrzlinovém poháru nebo třeba ozdobené 
zámecké palačince.  

A to rozhodně není všechno. Máme připravených 
ještě dalších dvacet SKYRYTÝCH SKVOSTŮ, které če-
kají až je někdo navštíví a zamiluje se. Už se těšíte, 
až objevíte ten svůj? Stačí načerpat inspiraci, sbalit 
batoh, vzít rodinu či přátele a vydat se k nám na 
sever! 
A kde tipy naleznete? Buď v parádní brožurce ve 
všech informačních centrech regionu, nebo hlavně 
na turistickém portále www.liberecky-kraj.cz. Na-
jdete tu i další informace o výletech, o atraktivitách 
v kraji a službách pro turisty. 

Skryté skvosty
Libereckého kraje
Liberecký kraj = Ještěd! Pravidlo, které platí již několik desítek let. Někomu 
se při vyslovení názvu nejmenšího českého kraje vybaví hrad Trosky, 
možná i Bezděz s Máchovým jezerem a třeba některé z krkonošských 
horských středisek. V poslední době také unikátní gastronomická scéna 
v největším městě severu. Co to takhle o letošním létě vzít trochu jinak? 
Objevit méně známá, ale neméně kouzelná místa tohoto kraje.

Region Liberec

@regionliberec

Liberecký kraj – cestou necestou

Bílé kameny

Kamenice

Lázně Libverda

Eduard Held muzeum

Zámek Zákupy
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Vydejte se na kole podél jedné z nejkrásnějších 
evropských řek a objevujte historii, architekturu 
i přírodu v jedinečném spojení. Labská stezka patří 
k nejpůvabnějším a nejrozmanitějším dálkovým cy-

klotrasám v Evropě a je součástí evropských cyklo-
tras EuroVelo 4 a EuroVelo 7. 
V Ústeckém kraji měří Labská stezka více než 90 km 
a spojuje města Štětí, Roudnice nad Labem, Lito-

měřice, Ústí nad Labem a Děčín. Úsek Labské stez-
ky mezi Stětím a Litoměřicemi je dlouhý přibližně 
30 km a vede částečně po cyklostezce a částečně 
po komunikacích II. a III. třídy. Část této trasy (mezi 
Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi) je vedena 
po obou březích Labe. Hlavními turistickými atrak-
tivitami na trase jsou Lobkowiczký zámek v Roud-
nici nad Labem, pevnostní město Terezín nebo 
nedaleká hora Říp, ke které vás zavede cyklotrasa 
č. 3102.
Trasa Labské stezky mezi královským městem Li-
toměřice a krajským městem Ústí nad Labem je 
téměř v celé délce vedena v režimu cyklostezky. 
Během výletu, který měří cca 25 km můžete navští-
vit vinařskou obec Velké Žernoseky, vyhlídku Tři 
Kříže na vrchu Kalvárie nebo hrad Střekov v Ústí 
nad Labem. Hned v Litoměřicích pak stojí za ná-
vštěvu vyhlídka Kalich, Dómský pahorek s katedrá-
lou sv. Štěpána nebo hrad s expozicí o vinařství. 
Během putování po tomto úseku budete projíždět 
unikátní údolím zvaném Porta Bohemica.
Labská stezka mezi Ústím nad Labem a Děčínem je 
s výjimkou krátkého úseku vedena jako samostatná 
cyklostezka. Na trase dlouhé 25 km vás čeká mno-
ho zajímavých turistických cílů. Ve Velkém Březně 
je to krásný zámek, nad obcí Těchlovice zřícenina 
hradu Vrabinec a kousek dál od stezky v malebné 
vesničce Zubrnice Muzeum lidové architektury. 
V Ústí nad Labem navštivte zoologickou zahradu, 
Erbenovu vyhlídku nebo výletní zámeček Větruše.
Poslední úsek Labské stezky v České republice začí-
ná v Děčíně. Zde je možné navštívit krásný zámek 
nebo zoologickou zahradu. Během výletu mezi Dě-
čínem a Dolním Žlebem se můžete kochat pohle-
dem na pískovcové skály, které utváří Labský kaňon. 
Využijte přívozu v Dolním Žlebu a přes Hřensko 
můžete pokračovat až do Národního parku České 
Švýcarsko.

Adrenalinový zážitek 
v Ústeckém kraji
Adrenalin je nejlepší stav, po které se cítíme osvobození a naplnění. 
Mrazení v zádech, srdce v krku, husí kůže a napětí, takové pocity zažijete 
při adrenalinových aktivitách v Ústeckém kraji.

V REGIONECH

www.labska-stezka.cz
www.stredohori.cz/LS
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Je-libo plavbu výletní lodí?
Labská plavební společnost zajišťuje výlety lodí po 
Labi z Ústí nad Labem, nebo Děčína, směr Hřensko, 
Bad Schandau a Drážďany. Můžete se vydat na jedi-
nečnou plavbu po Labi a užívat si nádherné přírod-
ní panorama, s výhledem na dominanty Českého 
Švýcarska. Samozřejmostí jsou profesionální služby, 
kvalitní gastronomie a milá obsluha. Zažijete netra-
diční plavbu do Hřenska, Drážďan a Bad Schandau, 
která se stane úžasným zážitkem pro celou rodinu, 
nebo vaše přátelé. Více informací o dopravě v kraji 
najdete na stránce  www.dopravauk.cz

Traily pro začátečníky i zkušené jezdce
Na Klínovci se o vás postaráme ve všech ohledech. 
V naší půjčovně máme připravena kola pro malé 
i velké, malou sváču i dobré jídlo si vychutnáte v na-
šich gastro zařízeních a pohodlné ubytování poskyt-
nou hotely v okolí areálu.
Ať už jste začátečník, nebo zkušený jezdec, ať hledáte 
upravenou stezku nebo technické ježdění, u nás na-
jdete oboje. Vychutnejte si nezapomenutelnou jízdu 
na nejdelších flow-trailech v Evropě  – 10 km dlouhý 
Azur, 8 km dlouhý Rubin a 6 km dlouhý Baron.

www.trailpark.cz

Děčínské popolezení na Pastýřské stěně
Název Via Ferrata znamená v překladu zajištěná 
cesta. Jde o cestu náročným horským terénem, kte-
rá je opatřena jistícími lany, zábradlími, stupačkami 
a dalšími pomůckami tak, aby ji mohl zdolat i ne-
zkušený lezec. 
Pastýřská stěna v Děčíně je nejdelší ferratou v Čes-
ké republice a zároveň nabízí nejvíce způsobů, jak 
stěnu zdolat. Je to jediná ferrata, která se nachází 

v centru města, což není zcela běžné ani v evrop-
ském měřítku. Vstup na ferratu je zcela zdarma, 
kompletní vybavení si lze půjčit na místě. 
Cena půjčovného: 1 den: 200 Kč, od 5 dnů: 170 Kč.
Je zde celkem 16 lezeckých tras, takže si lezení 
můžete s klidem rozložit do více dní. Za den zdolat 
všechny trasy je velmi náročné a určitě to málokdo 
zvládne. Od letošního roku došlo k přehodnocení, 
trasa č. 13 a 14 už jsou aktuálně značeny stupněm 
D (ještě vloni to bylo C). 
Pro začátečníky jsou doporučeny nejjednodušší tra-
sy Hladový poutník nebo Vzpomínka. Pro pokro-
čilejší lezce jsou trasy Cesta do nebíčka, Spolčení 
hlupců nebo Tichá tolerance. Všechny výše uvede-
né trasy končí nahoře u stolu s krásným výhledem 
na děčínský zámek. Odtud můžete pokračovat pří-
mo vzhůru cestou „Adrenalin challenge”. 
Parkovat lze zdarma na několika parkovištích v oko-

lí. V případě, že přijedete autem a plánujete pouze 
lezení, určitě doporučujeme Restaurací Pastýřská 
stěna. 
Pokud jedete na kole, určitě se vyplatí navštívit dě-
čínskou Restauraci Kocanda, která se nachází 
přímo na Labské cyklostezce pouhých 5 minut od 
centra města. Kocanda se pyšní i velkým dětským 
hřištěm, kterému nemůže v blízkosti žádné jiné kon-
kurovat. V případě, že plánujete delší pobyt nebo 
jste zdaleka, neváhejte a rezervujte si zde pokoj, ne-
boť Kocanda je dobrým výchozím bodem pro mno-
ho dalších výletů.

ACTIVE POINT

Labské nábřeží 1716/ 33, Děčín
Denně 9 – 19 hodin
www.active-point.czKO
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Na našem jedinečně řešeném náměstí, které je 
postavené z kopce, si nezapomeňte prohlédnout 
sloup Nejsvětější Trojice, který má dvě zajímavosti 
– je na něm v jeho zadní části vyobrazen nejstarší 
znak města Klášterce a byl postavený jako poděko-
vání za to, že se Klášterci vyhnula morová epidemie. 
Dominantou města je neogotický zámek, který 

obklopuje rozsáhlý anglický park. Na něj navazuje 
lázeňská zóna lázní Evženie a lázeňský park. V láz-
ních Evženie můžete ochutnat tři minerální pra-
meny. Pramen Evženie, který je nejstarší a objeven 
byl v roce 1883, Městský pramen, objevený v roce 
1897 a nakonec třetí, Klášterecký, objevený téměř 
nedávno, v 90. letech 20. století.

Procházkou mezi zámeckým a lázeňským parkem 
se můžete zastavit v loděnici na malé občerstvení 
a zapůjčit si pramici a projet se po řece Ohři s vý-
hledem na zámek, nebo kola a udělat si výlet po 
okolí. K výletu na kolech vybízí cyklostezky v okolí, 
a pokud vás kola omrzí, doporučujeme pěší výlet na 
některý z blízkých hradů. Nedaleko Klášterce jsou 
to zříceniny hradů Šumburk a Egerberg, ze kterých 
je neopakovatelný výhled po okolí. Na hradě Šum-
burk v současnosti probíhají záchranné práce, které 
začaly již v roce 2017 dle jednotlivých etap a nově 
jsou pod hradem i na hradě samotném instalovány 
naučné tabule o historii Šumburku.

Klášterec nad Ohří 
město pramenů a porcelánu
Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Městem 
protéká řeka Ohře a historické jádro města je městskou památkovou 
zónou. 

 Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
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Zřícenina Šumburk
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Kulturní léto na vodním hradě Lipý
Navštivte v létě Českou Lípu a vodní hrad Lipý, nudit se tu
určitě nebudete. 

Čeká vás tu tradiční letní kino s občerstvením
v malebných hradních kulisách, hudební večery, di-
vadelní pohádky pro dě�  i představení pro dospě-
lé. Gurmáni se mohou těšit na Medobraní nebo 
Beer & food fes� val v závěru léta. Milovníci historie 

a šermířů si nemohou nechat ujít pravidelné noční 
prohlídky na hradě se skupinou Tartus.

Přijeďte se bavit na akce letní Lípy,
těšíme se na vás.
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Kulturní léto na vodním hradě Lipý
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První zastávkou, na níž srdce malých i velkých za-
plesá, je Galerie marionet, umístěná v gotické věži. 
A není to jen nezáživné muzeum, zde si prohléd-
nete přes 250 loutek a pohádkových dekorací, ale 
s některými loutkami si můžete i pohrát. Užili jste si 
loutky? Pak na nic nečekejte a nasměrujte své kroky 
do unikátní Dílny ručního papíru umístěné v histo-
rickém hradebním opevnění města. Kromě výstav 
a mnoha zajímavých workshopů, které se tu pravi-
delně konají, vás čeká ukázka tradiční výroby ruč-
ního papíru s možností vytvoření vlastního archu. 

Místo, které určitě nesmíte v Litoměřicích minout, 
je muzeum Křišťálový dotek. A muzeum je to velmi 
unikátní, můžete se zde totiž dotknout až tří desítek 
autentických otisků dlaní slavných osobností, které 
z českého křišťálu vytvořil sklář Jan Huňát. Svůj otisk 
zde zanechali: Mistr Karel Gott, Sir Nicholas Win-
ton, Václav Havel, Jaromír Jágr, Ivan Lendl, Madelei-
ne Albrightová, Arnošt Lustig, Steven Seagal, Ringo 
Starr a mnoho dalších významných osobností.
Máte ještě dost energie? Pak využijte možnost 
prohlídky města z ptačí perspektivy a vydejte se na 

vyhlídkovou věž Kalich, nebo věž u katedrály sv. Ště-
pána. Až se pokocháte pohádkovým výhledem, tak 
se vraťte na Mírové náměstí a ponořte se do tajů 
podzemních chodeb. 366 metrů místních chodeb 
je zároveň lapidáriem Oblastního muzea. Možností, 
jak nahlédnout do míst pod zemí, je vstoupit s prů-
vodcem do Expozice Důl Richard v proměnách času, 
jež mapuje ponurou historii i současnost vápenco-
vého dolu.
Už jste znaveni, ale chcete si užít relax na lodi a ko-
chat se okolní krajinou? Není nic jednoduššího, než 
nastoupit na turistickou linku číslo 901 a plavit se 
po Labi třeba až do Ústí nad Labem a zpět.
Více o Litoměřicích na www.litomerice.eu

Informační centrum 

Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice
 +420 416 916 440
 info@litomerice.cz
www.litomerice.eu
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Otisk dlaně Mistra Karla Gotta

Vezměte rodinu do Litoměřic!
Vítejte ve městě, kde se opravdu nudit nebudete. 
Váš úžasný den právě začíná.
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Kulturní léto na vodním hradě Lipý
Navštivte v létě Českou Lípu a vodní hrad Lipý, nudit se tu
určitě nebudete. 

Čeká vás tu tradiční letní kino s občerstvením
v malebných hradních kulisách, hudební večery, di-
vadelní pohádky pro dě�  i představení pro dospě-
lé. Gurmáni se mohou těšit na Medobraní nebo 
Beer & food fes� val v závěru léta. Milovníci historie 

a šermířů si nemohou nechat ujít pravidelné noční 
prohlídky na hradě se skupinou Tartus.

Přijeďte se bavit na akce letní Lípy,
těšíme se na vás.
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Kulturní léto na vodním hradě Lipý Objevte krásu severních Čech
Česko-německé pohraničí působí na první pohled trochu nenápadně. Neproudí 
sem davy turistů, ani o něm neslýcháme denně z médií. A přesto nám tento maleb-
ný kraj dokáže nabídnout nepřeberné množství přírodních krás, výletů i zábavy. 

Největším městem Šluknovského výběžku a zároveň 
druhým největším městem Děčínska je Varnsdorf. 
Díky jeho poloze u německých hranic je skvělým vý-
chozím bodem nejen pro poznávání Lužických hor 
a Českého Švýcarska ale i Horní Lužice v Německu. 
Varnsdorf je také výborným nástupním místem
i pro cyklis� cké výlety různé délky a náročnos� .
Skvělým � pem, kde se ve Varnsdorfu ubytovat, je 
penzion Dvůr pohody. Stylově zrekonstruovaný ro-
dinný penzion je vhodný zejména pro sportovně či 
jinak tema� cky zaměřené skupiny, pro rodiny s dět-
mi, na své si přijdou i individuální turisté či dvojice 

toužící po příjemném soukromí a odpočinku. Je 
ideální volbou pro rodinné oslavy či fi remní akce. 
Hostům je k dispozici 17-�  metrový plavecký bazén, 
dětské hřiště, trampolína, posezení s venkovním 
grilem a ohništěm a prostorný travnatý pozemek 
s malým umělým jezírkem. Relaxovat lze ve fi nské 
sauně, pro cvičení je k dispozici veliká fi tness míst-
nost se zrcadlem. Vzhledem k sportovnímu zamě-
ření hostů disponuje objekt i lyžárnou, odkládací 
místností pro kola včetně půjčovny kol, saní
a holí na Nordic walking. Hosté si mohou zahrát 
stolní tenis, šipky a jiné hry. Pro dě�  je v přízemí 
hlavní budovy připraven dětský koutek.
Snídaně se podávají formou švédského stolu. K ve- 
černímu posezení je k dispozici prostorná spole-
čenská místnost s krbovými kamny. Večerní čas si 
lze zpříjemnit v malé vinárně. Obědy i večeře jsou 
zajišťovány přes nedalekou restauraci.
Chtěli byste v penzionu Dvůr pohody strávit svou 
dovolenou? Navštivte webové stránky
www.penzion-varnsdorf.eu. Ve spolupráci s uby-
tovacím portálem e-pobyty.cz také můžete
soutěžit o víkendový pobyt pro dvě osoby a další 
hodnotné ceny.

11magazintim.cz
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Odpovědi posílejte do redakce mailem do 20.8.
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28.–30. 8. 2020 
 www.autoshowpraha.cz

23. ROČNÍK AUTOMOBILOVÉ VÝSTAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Souběžně probíhá: 

ESCAPE6 PRAGUE CAR FESTIVAL

AUTOSHOW_210x148_new.indd   1 04.06.2020   13:56

I N Z E R C E

Okruh církevní památky nabízí celé léto vstup do 
osmi památek na jeden voucher. Dospělí zaplatí 
150 Kč a děti 75 Kč, ty navíc dostanou Hravého 
průvodce s tajenkou i kvízem. Za každé tři vstupy 
čeká na každého zdarma káva vlastního výběru 
v kavárně Fér Kafe v Parku Václava Havla nebo 
lahvinka piva v Biskupském pivovaru.
V Litoměřicích si nenechte ujít Muzeum loutek, 

Dílnu ručního papíru nebo se vydejte pěšky na 
Mostnou horu nebo stromovou alejí do sousední-
ho pevnostního města Terezín. Čeká tu na vás ta-
jemná prohlídka podzemí s dobovými lucernami 
nebo expozice o tom, jak se v pevnosti žilo a jak 
celý systém vodních příkopů funguje.
Na závěr si nechte návštěvu Roudnice nad La-
bem a hory Říp. Ve městě stojí za návštěvu roz-

hled z místní věže Hláska i prohlídka Lobkowicz-
kého zámku se zbytky románského hradu. Děti 
ale dostanete na sjezd na koloběžkách z hory Říp. 
Dojedete na nich do Roudnice nebo třeba k Labi 
do Lounek.
Vice najdete na novem webu www.stredohori.cz

Okruh po památkách Litoměřic 
a okolí nadchne rodiče i děti!
Malebné uličky, krásné vyhlídky i tajemství vznešených kostelů. Vše můžete 
v létě v Litoměřicích navštívit společně s dětmi. Program ve městě najdete 
na celý den. Pokud máte celý víkend, vypravte se také do Ploskovic, 
pevnosti Terezín či Roudnice nad Labem.

Katedrála sv. Štěpána

Podzemí pevnosti TerezínVěž Hláska v Roudnici nad LabemKostel Všech svatých v Litoměřicích
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Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. 
Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
 info@dolnipoohri.eu
www.dolnipoohri.cz
www.branadocech.cz
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Dolní Poohří – cyklistické
Patříte-li spíše k milovníkům cykloturistiky a má-
te-li chuť jen tak si šlápnout do pedálů a cestou 
si užívat krásy přírody, pak je přímo pro vás 
určena cyklostezka Ohře. 

Ta začíná nedaleko pramene Ohře v Německu, 
pokračuje přes Cheb, Karlovy Vary a Ostrov nad 
Ohří do Ústeckého kraje. Hned při vjezdu do re-
gionu Dolního Poohří minete kopce se zřícenina-
mi hradů Horní Hrad, Perštejn, Šumburk, Lestkov 
a zanedlouho dorazíte k areálu Lázní Evženie na 
okraji Klášterce nad Ohří. Nezapomeňte ochutnat 
zdejší minerální prameny! Poté pokračujte zá-
meckým parkem k někdejšímu šlechtickému sídlu 
rodu Thunů.
Po dalších zhruba sedmi kilometrech příjemné 
jízdy po obou březích řeky bude vaší další zastáv-
kou Kadaň, architektonická perla Podkrušnoho-
ří, jejíž historické centrum s řadou malebných 
měšťanských domů, radnicí, barokním sloupem 
Nejsvětější Trojice, kostelem Povýšení sv. Kříže 

a původně středověkým hradem je chráněno 
jako městská památková rezervace. Jedinečnou 
památkou je také komplex františkánského kláš-
tera. Na nedávno vybudovaném nábřeží Maxipsa 
Fíka najdete rozličné interaktivní hravé prvky pro 
vaše ratolesti, jako třeba stříkající šlapadla, korý-
tko na pouštění lodiček či vodní děla připravená 
k souboji. 
Další etapa cyklostezky sledující zákruty řeky vás 
dále povede k Žatci, kde lze jen stěží vynechat ná-
vštěvu Chrámu chmele a piva s největším muze-
em svého druhu na světě. Budete se moci také 
svézt výtahem s 3D projekcí na „chmelový ma-
ják“. Ještě, než do Žatce přijedete, vás cyklotra-
sa zavede na cestu podél Nechranické přehrady. 
Svlažit se tak můžete hned v několika kempech 

na březích přehrady, která v létě bývá vhodná ke 
koupání.
To už jste nedaleko Loun, někdejšího královského 
města, jehož centrum zdobí architektonická perla 
v podobě pozdně gotického kostela sv. Mikuláše. 
K symbolům města patří také nedaleká Žatecká 
brána a velmi zajímavá je návštěva muzea Zka-
menělý les. To lze navštívit po předchozí domluvě 
s průvodcem. 
Dále za Louny vede cyklostezka Ohře až k soutoku 
s řekou Labe v Litoměřicích, kde se napojuje na 
Labskou stezku. Využít ji tedy můžete po celé její 
délce. Tak neváhejte a vydejte se poznávat krásy 
Dolního Poohří i na kole.
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V informačních centrech můžete očekávat nejširší 
výběr pohlednic, množství suvenýrů a upomínko-
vých předmětů. Získáte zde mapu příslušné oblas-
ti, můžete zabrouzdat na internet, zjistit si vlakové 
a autobusové spojení, ověřit si předpověď počasí 
a přímo získat tipy na výlety, které budou alterna-
tivou k vašemu plánu, jak strávit svoji dovolenou 
v místě vašeho pobytu. Z více než 450 certifikova-
ných infocenter má absolutní většina TIC otevřeno 
v sobotu a ¾ TIC i v neděli. 

Zachraň trosečníky! Léto s Déčkem 
Do letní prázdninové hry s Českou televizí, jejímž 
cílem je podpořit výlety a cestování dětí po České 
republice, se letos zapojuje 81 turistických infor-
mačních center napříč celou ČR. 
Už se ví, že prázdninová plavba parníku Titán ztro-
skotala a celá posádka kamarádů z Déčka uvízla na 
tajuplném ostrově. Pryč se však dostanou jen ti, je-
jichž odvážná srdce zažehnou dávno vyhaslou sop-
ku… Postavičky z Déčka budou potřebovat pomoc 
dětí, aby se mohly vrátit domů. 

Do soutěže jsou zapojeny hrady, zámky, muzea 
a další turisticky atraktivní místa.  Úkolem dětí je 
o prázdninách alespoň na 3 taková vybraná místa 
jet a získat zde hesla, které zadají na webové strán-
ce www.zachrantrosecniky.cz

Anketa
„Oblíbené informační centrum roku 2020“
Anketa popularity turistických 
informačních center již odstar-
tovala a potrvá do 31. srpna 
2020. 
V anketě je zapojeno více než 
450 certifikovaných turistických 
informačních center. Hlasování 
probíhá na webu partnera sou-
těže www.kampocesku.cz, vstoupit do soutěže lze 
také přes web asociace www.aticcr.cz. 
Hlas můžete poslat v každém ze 14 krajů ČR jed-
nomu z certifikovaných turistických informačních 
center, tedy takovému, které máte v oblibě, které 
vám pomohlo, příjemně překvapilo na cestách atp. 
Pro eliminaci vícečetného hlasování je při hlasování 
jako identifikátor použit e-mail hlasujícího. 
V soutěži bude rovněž vylosováno 14 hlasujících, 
kteří budou odměněni pěknou cenou zajištěnou 
členy rady ATIC z jednotlivých krajů. Vítězná infor-
mační centra v každém z krajů budou slavnostně 
vyhlášena a oceněna. 

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

Rádi bychom vám představili 
vedoucí pracovnici turistického 
informačního centra ve městě 
Odry, paní Ivetu Dibelkovou:

•  Prosím, představte se nám krátce. Odkud 
pocházíte, jak dlouho pracujete v infocentru?

Pocházím přímo z Oder, kde jsem bydlela do 8 let, 
kdy jsme se přestěhovali na vesničku u Oder – Ví-
tovku. Vyzkoušela jsem si i život v Praze, kam jsem 
odešla po škole, ale ráda jsem se zase vrátila do 
našeho krásného městečka. Na informačním cen-
tru v Odrách pracuji pět let.

•  Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své 
práci? 

Kuriózních dotazů máme za sebou spoustu, jako 
v každém íčku, ale ten, který mi utkvěl v hlavě, je 
určitě dotaz paní, která nám volala, že potřebuje 
znát výsledky testů krve a když jsme se jí ptaly, 
co tedy potřebuje od nás v informačním centru, 
tak odpověděla, že potřebuje vědět, PROČ jí paní 
doktorka nezvedá telefon??!!

•  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které 
není běžně známé, ale stojí za návštěvu? 

Já osobně chodím ráda na Švédskou skálu nad 
vlakovou zastávkou Heřmánky. Auto se může 

nechat v Heřmánkách a příjemnou procházkou 
dorazit na místo. Procházka lesem nabije energií 
a jako bonus si na konci člověk odpočine v altánku 
s úžasným výhledem na krajinu.

•  Jaký je váš oblíbený regionální produkt, 
který doporučujete? 

Přímo v Odrách žádný typický produkt nemá-
me, ale v okolí spoustu. Ať už se jedná o výrobky 
kozích farem, lázeňské oplatky, dřevěné šperky, 
med od místních včelařů či zákusky místních pe-
kařek.

•  Jak by zněla pozvánka do vašeho města, 
regionu, informačního centra? 

Letos lákáme turisty na nově otevřený Flascha-
rův důl, takže se k nám určitě přijeďte podívat. 
Jedná se o důlní dílo vzniklé těžbou břidlice, ná-
vštěvníky čeká prohlídkový okruh čítající 300 m, 
zahrnující dvě patra, která jsou propojena 
18metrovým větracím komínem – lezním oddě-
lením. Flascharův důl je také součástí Techno-
trasy Moravskoslezského kraje – projekt, který 
propojuje unikátní místa, s výraznou technickou 
a řemeslnou vyspělostí severní Moravy a Slez-
ska.

Turistické informační centrum
první krok na vašich cestách
Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet? Navštivte informační 
centra, v létě mají otevřeno v týdnu, v sobotu i neděli. Turistická informační 
centra (TIC) pro vás mají aktualizované a ověřené kontaktní údaje, 
provozní doby, vstupné i novinky památkových objektů, muzeí a dalších 
turistických atraktivit, koupališť atp. Výhodou TIC je, že se nachází v centru 
města, většinou na náměstí. 

Rozhovor
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Nejstarší umělecká produkce, vytvořená přímo pro 
Strahov, se díky osudům kláštera v 15. a 16. stole-
tí téměř nedochovala. Počet obrazů a soch vzrostl 
v průběhu první třetiny 17. století, a to především 
díky zakázkám u malíře Jana Jiřího Heringa. Tehdy 
vzniklo množství závěsných maleb, z nichž velká 
část se dochovala do dnešní doby. Ve druhé polo-
vině 17. století malovali pro strahovskou kanonii 
Antonín Stevens ze Steinfelsu, Michael Willmann 
a Jan Kryštof Liška. Mimopražské objekty kanonie 
počátkem 18. století ozdobily práce Michaela Vác-
lava Halbaxe a Petra Brandla. 
Dominantou knihovny jsou knihovní sály. Dneš-
ní Teologický knihovní sál postavil opat Jeroným 

Hirnhaim (1670–1679) a v roce 1679 v něm bylo 
uloženo 5 564 svazků.  Druhý sál, dnes nazývaný Fi-
losofický, byl vybudován za opata Václava Mayera 
(1779–1800) v letech 1792 - 1794. 
Po poškození Strahova bombardováním v roce 1742 
působili na obnově kláštera přední sochaři a malíři, 
jako např. Jiří Vilém Josef Neunhertz, František X. 
Karel Palko či Franz Lichtenreiter. V roce 1794 na 
fresce nového knihovního sálu pracoval Franz An-
ton Maulbertsch. 
Obrazárna, jejíž základ byl dán již roku 1835. Část 
je instalovaná v chodbách ambitu v patře konvent-
ní budovy. Dvě stovky maleb prezentují část sbírky 
z doby od 14. do poloviny 19. století. 

Strahovský klášter:
Otevřeno denně
9.00-17.00 hod., polední pauza 12.00-13.00 
hod. vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánoč-
ního (25. prosince) a Velikonoční neděle (letos 
21. dubna). 

Strahovská obrazárna:
Otvírací doba od 1. 3. 2020:
9:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 vyjma Štědrého dne, 
Božího hodu vánočního (25. prosince) a Veliko-
noční neděle (21. dubna).

Strahovský klášter 
znovu ožívá!
Nejznámější Strahovská knihovna s unikátní sbírkou knižních svazků 
a sbírkou obrazů, čítající téměř půldruhého tisíce maleb od středověku 
po současnost. Expozice, tvořící soubor děl uměleckého řemesla, 
se dostala do majetku kláštera na objednávku nebo jako dar. 

Strahovský klášter

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 – Hradčany
www.strahovskyklaster.cz
Doprava: z centra města: tramvaj č. 22 
(stanice Pohořelec)
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Zažij jízdu mamutích rozměrů 

www.mamutihorskadraha.cz

rychlost 50 km/h převýšení 364 metrů

osmičková smyčka

3 KILOMETRY ZÁŽITKŮ

4 obří přehoupnutí podzemní tunel

360° otáčka ve 12 metrech

25 zatáček
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V BRNĚ

Díky projektu Brno INdustrial 
prozkoumáte město od pod-
zemí až po komíny a od zakla-
datelů textilního průmyslu až 
po současné módní značky. 
Samostatně se můžete pro-

jít stezkou Poznejte moravský Manchester i zbrusu 
novou informační Industriální stezkou u řeky Svitavy 
odhalenou na začátku letošních prázdnin. Moravský 
Manchester si dokonce můžete zahrát jako poznáva-
cí hru, která je určená pro 2 – 5 hráčů starších 10 let 
a můžete v ní soutěžit s ostatními týmy.
Profesionálními průvodci jste zváni na čtyři komen-
tované prohlídkové trasy, tři pěší a jednu projížďku 
minibusem. Těšit se můžete na to, jak se vydáte Šali-

nou Moravským Manchesterem, projedete se kolem 
paláců průmyslové aristokracie a projdete Okolo 
řeky přes Cejl a Křenovou nebo Z Ameriky až na Staré 
Brno.
Pokud si v rámci svého cestování rádi rozšiřujete 
obzory i na odborných přednáškách, pak i pro vás 
má Brno INdustrial zajímavou nabídku. Můžete se 
dozvědět například něco o módě z Brna a vlněných 
tkaninách z brněnských továren z období mezi lety 
1880 až 1940 nebo poznat životní příběhy rodin br-
něnských textilních továrníků Tugendhat, Löw-Beer 
a Stiassni.
Termíny prohlídek a přednášek najdete na webových 
stránkách projektu, tak stačí si jen vybrat a vyrazit do 
Brna, kde vás přivítá zbrusu nový tištěný průvodce 
současnou módou Designový kousek z Brna, v plánu 
je autentický průvodce TO JE BRNO III. nebo revita-
lizace či otevření nových prostor brněnského podze-
mí. Zkrátka, i pokud už jste v Brně byli, přijeďte znovu 
a město poznáte zase z nové perspektivy!

Chcete rozluštit tajemství numerologie Karlova mos-
tu? Projeďte se spolu s ním pohřební pražskou tram-
vají. Najděte první dopravní značku v Praze, nebo se 
seznamte se s úhořem Pepíkem, který už dlouhá léta 
žije v kašně pojišťovny ve Spálené ulici. Další nebu-
deme prozrazovat, ale věřte, že s knihami 25 Tajem-
ství Prahy a Nová tajemství Prahy se rozhodně nudit 
nebudete.

Nová tajemství Prahy
Odhalte nová tajemství a zázraky magické Prahy. Au-
tor David Černý v nové knize odhalí další zajímavosti 
z naší metropole. Můžete nahlédnout do koupelny 
Jana Masaryka a do podzemní nemocnice v Krči. Na-
učíte se, jak správně požádat o zázrak u sochy Jana 
Nepomuckého na Karlově mostě. Dozvíte se také, 
kde hledat ďáblovy kameny. Kniha je pokračováním 
knihy 25 tajemství Prahy, která vyšla v roce 2018 
a stala se bestsellerem.

25 tajemství Prahy
Věděli jste, že z prken popraviště 27 českých pánů je 
vytesáno schodiště, po kterém se v jedné pražské ne-

mocnici stále cho-
dí? Znáte místo, 
kde ve zlaté vitríně 
sedí mumifikované 
tělo Marie Elekty 
od Ježíše? Slyšeli 
jste příběh balkon-
ku domu U obráz-
ku Panny Marie na 
pražské Kampě? 
Chcete rozluštit ta-
jemství numerolo-

gie Karlova mostu? Víte, proč o letním slunovratu za-
padá slunce do chrámu svatého Víta? Umíte přečíst 
orloj? Co znamenají všechna okruží, ručičky a rafie 
starodávného hodinového stroje?

Autor David Černý
Novinář, historik a fotograf, autor knihy 25 tajem-
ství Prahy a Nová tajemství Prahy, tvůrce projektu 
Miluju Prahu David Černý pochází ze staré pražské 
pekařské rodiny. Studoval historii a celý život o Praze 
píše. Svou lásku k hlavnímu městu chtěl však sdílet 
i s ostatními, a tak si založil stránku Miluju Prahu. 
David stále žije na Starém Městě nedaleko Staro-
městského náměstí.

Objednat knihu můžete na: www.grada.cz

Poznejte Brno industriální
Známá moravská kulturní metropole s unikátní architekturou letos tahá 
za nitky textilního průmyslu a projekt Brno INdustrial představuje toto 
oblíbené město zcela novou optikou. Nabízí mix historických souvislostí, 
průmyslových památek a fungujících staveb, příběhů i současného 
kreativního dění. Pořadatelé zvou na komentované prohlídky, projížďky 
minibusem a přednášky, a to nejen ty, kteří chtějí rozšířit své portfolio 
historických památek o nějakou tu novinku. Poznejte s TIC BRNO město, 
které stálo téměř tři století v čele světového textilního průmyslu!

Odhalte nová tajemství Prahy! 
Praha je nejen stověžatá, ale také plná tajemství a zázraků. 
Autor David Černý ve svých knihách odhaluje zajímavosti z naší metropole. 

TIC BRNO Radnická 8 Brno
 +420 542 427 150, +420 542 427 151 
 info@ticbrno.cz
www.GOtoBRNO.cz
www.brnoindustrial.cz
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Přerov má své skryté příběhy
Tradiční svatovavřinecké hody sice nejsou letošním lá-
kadlem Přerova, ale město pyšnící se zajímavou histo-
rií má i tak co nabídnout. Rovnýma nohama se můžete 
ocitnout třeba v jedné ze sérií tras Skrytých příběhů, 
které vás přenesou do hluboké minulosti. „Zábavná 
hra v podobě mobilní aplikace, která je zdarma ke sta-
žení, obsahuje výletní trasu, na níž budete poznávat 
jak poutavá místa, tak i historické postavy. Na trase 
je několik zastavení, na kterých se zaposloucháte do 
napínavého příběhu. Jeho vypravěčem bude sám Jan 
Amos Komenský, jehož jméno je neodmyslitelně spja-
to s Přerovem,“ uvedla vedoucí přerovského Městské-
ho informačního centra Jolana Plšková.  

A když už Přerov – a když už historie, pak zcela jis-
tě i návštěva Muzea Komenského! Muzejníci letos 
připravili několik zajímavých prezentací, na které 
do muzea v zámku na Horním náměstí láká Kris-
tina Sehnálková: „Výstava nazvaná „Nevěsty z ji-
ných světů. Cizinky v nás“ nás ponoří do příběhů 
žen, které odešly za největší změnou svého života. 
Milovníci pravěku a prací Zdeňka Buriana si zase 
přijdou na své na výstavě „Zdeněk Burian. Školní 
nástěnné obrazy“. Další výstava s názvem „První 
proti okupantům. Přerovské povstání v roce 1945“ 
interaktivním způsobem přenese návštěvníky do 
přerovských událostí 1. a 2. května roku 1945. 
A v prostorách zámku nemůže být zapomenuto ani 
letošní 350. výročí úmrtí J. A. Komenského, který ve 
městě učil a žil. A jak si tohoto velikána v Přerově 
připomínají? Přijeďte se přesvědčit přímo do mu-
zea, které nese jeho jméno!
Kdo má ovšem raději přírodu než historii, ten může 
procházkou kolem Bečvy či parku Michalov dojít 
k ORNIS – ornitologické stanici v Bezručově ulici, 
která taktéž patří pod muzeum, a tady se dozvědět, 
co je náplní slova „čižba“. Ptáčnictví je tu předsta-
veno ve svých mnohdy velmi protikladných podo-
bách. 

Komorní projekty na Helfštýně a kov v Lipníku
Ale ani tím přerovské muzeum nekončí – pod jeho 
správu totiž spadá středověký hrad Helfštýn, jed-
na z významných dominant Moravy. Pevnost si ale 
částečně zachová svou nedobytnost až do srpna 
roku 2020, neboť kvůli mimořádné stavební akci na 
hradním paláci zůstává Helfštýn v obležení stavařů. 
„Návštěvníci se do areálu dostanou pouze od úterý 
do neděle – od prázdnin snad již včetně zpřístupně-
ného torza paláce. Velké festivaly letos neuspořá-
dáme, nahradí je spíše komorní projekty zaměřené 
na výtvarné, řemeslné a divadelní dílny,“ konstatuje 
kastelán Jan Lauro. Ten láká i na sezónní výstavu 
„Příběh torza“, která prezentuje výběr historických 
vyobrazení Helfštýna, archeologické nálezy, dobové 
studie či pohlednice, a na dočasnou expozici ar-

Opět na výlet
do měst a památek
Moravské brány
Ani komplikace spojené s jarní vlnou koronaviru nezastavila města 
Moravské brány v plánování aktivit, které mají zpříjemnit turistům léto. 
I když se letos některé akce neuskuteční nebo jen v omezené míře, stále 
je z čeho vybírat a na co se těšit. Takže – opět můžete bránou ve středu 
Moravy projít pěšky, prosvištět na kole, nechat se houpat na vlnách řek, 
procházet se podzemím nebo se podívat na kraj z ptačí perspektivy… 
stačí si vybrat z bohatého „meníčka“. 

Přerovský zámek, foto Bohumil Kratochvíl

Muzeum Komenského v Přerově, výstava Zdeňka Buriana;
foto Iveta Juchelková

Lipník nad Bečvou, výstava Kov ve městě 2019;
foto Antonín Cikánek

Hrad Helfštýn, vizualizace projektu Záchrany paláce;
foto fotoarchiv Muzea Komenského v Přerově
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cheologie a ražby mincí, kterou návštěvníci najdou 
v budově Pekárny.
A cestou z hradu nemůžete minout Lipník nad 
Bečvou. Chcete-li se dozvědět více o jeho historii 
a zákoutích, máte možnost využít služeb průvodce, 
které budou až do konce září bezplatné. Navštívíte 
s ním například zvonici, ve které se nachází staro-
bylý hodinový stroj, podíváte se do bývalé židovské 
synagogy i na jeden ze dvou židovských hřbitovů. 
„Putování historickým jádrem je završeno na uni-
kátní střešní zahradě, pod níž se nachází galerie 
Konírna, kde je aktuálně k vidění výstava regionál-
ních fotografek „Ženy v odstínech šedi,“ zve Ivana 
Debnárová z městského úřadu. Připomíná rovněž, 
že Lipník coby kovářské město bude i letos lákat tu-
risty na exteriérovou výstavu „Kov ve městě“ a k vi-
dění je stálá expozice Alfreda Habermanna. Město 
pohledem z ptačí perspektivy můžete zhlédnout 
výstupem na věž kostela sv. Jakuba.

Hranice a Teplice nad Bečvou 
– historie, zdraví i adrenalin 
Příjemně strávit čas můžete i v Hranicích. Maleb-
né městečko s historickým centrem, renesančním 
zámkem, měšťanskými domy a podloubím nabízí 
návštěvníkům mnoho atraktivit i jedno prvenství. 
„V centru si můžete prohlédnout synagogu, která 
slouží jako galerie a představuje díla významných 
umělců. Navštívit můžete muzeum na Staré radnici 
a obdivovat krásy města z radniční věže,“ připomíná 

Kateřina Šváčková z městského úřadu. A láká i k nej-
větší chloubě – Hranické propasti, která je s celkovou 
hloubkou 473,5 metrů nejhlubší propastí České re-
publiky a s hloubkou vody 404 m současně nejhlub-
ší zatopenou propastí světa. O unikátní propasti se 
turisté dozvědí více informací v Infocentru Hranické 
propasti, které se nachází v nádražní budově Teplice 
nad Bečvou nedaleko lázeňské promenády. 
Více o historii teplických lázní prozrazuje jejich ře-
ditelka Bohdana Opočenská: „První kamenné lázně 
tu vybudoval majitel hranického panství Jan Kropáč 
z Nevědomí v roce 1553. Přímo pod lázeňskými bu-
dovami se totiž nacházejí skalní pukliny, navazující na 
rozsáhlý jeskynní systém. Právě tam vyvěrá ona zá-
zračná léčivá voda, silně obohacená minerály a oxi-
dem uhličitým – teplická kyselka.“ Lázně mají přívě-
tivé heslo, lákající na dovolenou, která léčí vodou 
a moravskou péčí. Kromě „rozmazlování“ si tu mo-
hou zájemci užít pohyb v několika sportovních areá-
lech, půjčit si elektrokolo, udělat si vycházku s hole-
mi… anebo se při vycházce „zatoulat až do podzemí“. 
A na „expedici“ pod povrch už láká dlouholetá ve-
doucí Zbrašovských aragonitových jeskyní Barbora 
Šimečková: „Jeskyně nabízejí prohlídku tajuplného 
světa, který kromě běžných srážkových vod vytvá-
řela také teplá uhličitá kyselka, což je v rámci České 
republiky unikátní. Stěny jeskyní zdobí keříčky mine-
rálu aragonitu a nejnižší části zaplavuje oxid uhličitý. 
Výpravy s průvodcem samozřejmě procházejí v bez-
pečné úrovni nad plynovými jezery.“ Poslední zpří-
stupněnou prostoru, Mramorovou síň, letos obohatí 
výstava sochařky a malířky Kristiny Veskové z Janové 
na Valašsku. 
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

Lipník nad Bečvou, Střešní zahrada a strom (zvaný) Opičák.
foto Martin Necid

Hranická propast; foto Jiří Necid

Zbrašovské aragonitové jeskyně; foto Petr Zajíček, SJ ČR

Lázně Teplice nad Bečvou; foto archiv lázní

Lázně Teplice nad Bečvou; foto archiv lázníHranice, Náměstí od Motošína; foto Martin Necid
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Pokud jste milovníky piva a dobrého jídla, Budě-
jovice pro vás budou tou správnou zastávkou. 
Zdejší vyhlášené restaurace zvou na vytříbené 
lahůdky a budějovický Budvar. Za zkoušku stojí 
i několik místních minipivovarů s vlastní produkcí.
Na své si přijdou i ti, kteří ocení objevování pa-
mátek, procházky městem a okolní přírodou. In-

spirací vám bude řada tematických okruhů. Pro 
více informací se zastavte také v Turistickém in-
formačním centru.  
Trávíte rádi volný čas aktivně? Ani na vás jsme 
nezapomněli. Sportovní nadšenci si mohou za-
půjčit sportovní vybavení v infopointech, kterých 
je na Stezce Vltavy hned několik. Projet centrum 
města na paddleboardu či lodičce a cestou se za-
stavit na zmrzlinu nebo vychlazený drink má roz-
hodně své kouzlo. Fanoušci koupání by neměli 
v okolí řek vynechat písčité pláže a nově také šest 
koupacích mol.  

Tak neseďte doma a přijeďte „ochutnat“ Budějce 
s celou rodinou. Vždyť na jihu je tak krásně!

Více na www.budejce.cz
 
  

Přímo ve městě by milovníci památek neměli minout 
prohlídkovou trasu dačického zámku. Návštěvníci 
rozhleden si můžou vyběhnout na renesanční věž 
a prohlédnout si Dačice z výšky. Muzeum tu máme 
tradiční městské, ale i soukromé letecké, které v le-
tošním roce rozšířilo a aktualizovalo svoji expozici. 
Vyznavače krás fauny a flóry určitě potěší vycházka 
naučnou stezkou po přírodních zajímavostech. Pro 
malé i velké bikery jsme vybudovali cykloplácek 
a skateboardové hřiště. Zdejší krajinu zdobí stovky 
kapliček, křížů, božích muk a návesních kostelíků. I ty 
potkáte během svých výletů. Příjemné koupání na-
jdete v okolních lesích, ale i na městském koupališti. 

Pokud vám po turistických túrách ještě zbyde chuť 
a čas na kulturní zážitek, přijměte v červenci pozvá-
ní do komorního prostředí zámeckého nádvoří na 

hudebně divadelní festival Dačická kostka (2.-12.7.) 
nebo v srpnu na oblíbené řezbářské sympozium Da-
čická řežba (17.–22.8.). 

 Turistické informační centrum 

náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 
370 01 České Budějovice
 +420 386 801 413
  infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz

Infocentrum Dačice 

Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
 +420 384 401 265
 info@dacice.cz
www.dacice.cz
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České Budějovice – sport, relax
a skvělá gastronomie na jednom místě
Není tajemstvím, že metropole jižních Čech má co nabídnout i v současné době. 

Prázdninová pozvánka do Dačic
Nejvýchodněji položené město Jihočeského kraje je vhodným 
východiskem do zajímavých turistických oblastí. Kromě 
značených tras tu najdete i další doporučené okruhy a stezky, 
které spojují to nejlepší, co zdejší region nabízí. 
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Poznání je zábava! Na hravou procházku městem se 
můžete vydat s Mildou Dubulíkem – dubovým skřít-
kem a jeho průvodcem pro děti. 
Samotného dubového skřítka v životní i nadživotní 
velikosti  potkáte v Domě přírody Třeboňska, kde má 
pro zvídavé děti i dospělé připravenu spoustu zajíma-
vých her a překvapení.
Také v Domě Štěpánka Netolického na vás čeká in-
teraktivní expozice včetně hravé mobilní aplikace. 
Dokonce si tu na modelech vyzkoušíte napouštění 
a vypouštění rybníků i práci s měřícími nástroji. 
Na radniční věži nám straší ve věži! Duch Dušín vás 
provede světem strašidel z rožmberských pověstí. 
A když vyluštíte tajenku, vysvobodíte zakleté bytos-
ti, dostanete zaslouženou odměnu. Daleký rozhled 
si užijete nejen z této věže, ale i z bývalé vodárny 
Na Kopečku.
Na zámku můžete o prázdninách nakouknout do ko-

nírny, psí kuchyně i do kasemat v podzemí. Ve sklepe-
ních pod zámkem tady drží pod zámkem vodnickou 
chásku. Přijďte se bát!
Hrátky se zvířátky a seznámení se s osudy jednotli-
vých chlupatých a opeřených svěřenců nabízí Zá-
chranná stanice Třeboň pro volně žijící živočichy. 
Živé šupináče spatříte v akváriích ve Vratislavském 
domě. Dřevěná, ale i živá zvířátka potkáte v Dřevěné 
ZOO u rybníka Svět.
V Muzeu Třeboň v marcipánu mají nejen neobvyklou 
expozici o historii Třeboně a jejích pověstech v marci-
pánových modelech, ale také tvořivou dílnu pro děti.
Muzeum Jana Žižky si pro vás připravilo originály re-
kvizit a zbraní z  pohádek a historických filmů.
Hurá do přírody! V Třeboni a okolí můžete do přírody 
na kole i pěšky, taky na vodu, na ryby, na koně, na 
brusle, na minigolf i na různě zaměřená hřiště. Vod-
ní hrátky si užijete na plážích u rybníků i ve wellness 

centru v lázních. Máme tu loutkové divadlo i kino 
a místa, kde se točily slavné pohádky. 
Nepřeberné je množství tipů na výlety a zajímavá 
místa v okolí.
A co takhle dobrodružná Cesta kolem Světa? 
Za 60 minut? To je možné jen v Třeboni! Výletní loď 
vás proveze po hladině rybníka Svět kolem dokola.
Každou hodinu vyráží na okružní jízdu také výletní 
vláček Třeboňáček. 

Tak co? Potkáme se v létě v Třeboni?
Další lahůdky na: 
www.itrebon.cz
www.facebook.com/itrebon.cz

Třeboň – pojďte se bavit a hrát si
Třeboň je nejen městem kultury, historie a lázeňství, ale nabízí také 
dobrodružství, zábavu, poučení a spoustu nezapomenutelných 
zážitků pro celou rodinu.

V REGIONECH
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Příchozím Klatovy nabízí pestrý koktejl zážitků, 
začít můžeme od vzácných historických pamá-
tek z časů gotických, renesančních a zejména 
barokních, jako jsou proslulé klatovské kata-

komby nebo barok-
ní lékárna U Bílého 
jednorožce. Známá 
silueta Černé věže 
a barokního jezuit-
ského kostela Nepo-
skvrněného početí 
Panny Marie a Sv. 
Ignáce na náměstí 
nenechá nikoho na 
pochybách, že je 
v Klatovech. Ve měs-
tě, kde se již 200 let pěstují světoznámé klatov-
ské karafiáty, které právě počátkem července 
rozkvétají v zahradě naproti zdejšímu muzeu. 
Přímo v areálu zahrady muzea se nachází oje-
dinělý Pavilon skla, kde si můžete prohlédnout 
unikátní expozici šumavského skla. Klatovy jsou 
též oblíbeným výchozím bodem k turistickým 
či cyklistickým výpravám. Výborně značené tra-
sy vás zavedou za zajímavostmi okolí, jen něko-
lik kilometrů od Klatov naleznete hrady a zámky 
Švihov, Klenová, Chudenice, Velhartice. Přímo 
v Klatovech si můžete projít vycházkový okruh 
centrem města s 9 stanovišti a dále pak vnější 
klatovský okruh o délce 14 km, který vás pro-
vede zajímavými místy města, nově zrekonstru-
ovanými parky, vyhlídkami a je doplněn infor-
mačními tabulemi. 

 Více informací 
www.klatovy.mukt.cz/icklatovy

Nabízíme bezvadný tip a zcela novou možnost ubytování. Přijeďte se na Železnou 
Rudu pobavit, pobýt v přírodě, vyrazit na houby nebo množství borůvek. Renovovaný 
byt je přímo ve středu města a může ubytovat až 6 lidí. 
Navštívit Černé i Čertovo  jezero je z místa ubytování jen menší výlet.

Letos slavíme 760 let
od založení  města Klatovy
Nejen bohaté architektonické dědictví, ale i rozmanité kulturní akce lákají 
návštěvníky do královského města v podhůří Šumavy, založeného v roce 
1260 Přemyslem Otakarem II. 

V REGIONECH

Ubytujte se u Pašeráka 
Ještě pořád nevíte kam se vypravit s rodinou na léto, ubytovací 
možnosti už jsou plné a začínáte tak trochu ztrácet nervy? 

Železnorudsko...
...nejvìtší turistické støedisko na Šumavì

nejvíce ledovcových jezer, 
nejvíce dostupných vrcholù,
nejvíce cyklotras bez automobilového provozu

jen 3 km od hranic s Nìmeckem

lesy plné lesních plodù, hub, borùvek...

A kde se ubytovat?
„U Pašeráka”- je to pravé
Kompletnì zaøízený byt 3+1 v centru
Železné Rudy

ubytování až pro 6 osob
již od 300,- Kè na osobu

balkón s elektrickým grilem

WiFi zdarma

www.u-paseraka.webnode.cz
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Již jsme si přivykli na myšlenku, že letošní dovo-
lenou budeme čerpat z domácí nabídky. Je to ale 
jedinečná příležitost poznat možnosti kouzelné 
atmosféry v lázních, kde v letošním roce nebude 
město přeplněné, nabídne poklidnou atmosféru ze-
lených parků, kombinovanou s luxusním ubytová-
ním, bohatou nabídkou stravování, nově postavená 
wellness centra a bazény,  a také příležitosti nejen 
pro rodiny s dětmi ( možnost na 3 noci, 7 nocí) ale 
exkluzivní nabídku najdou také sportovci  fit pro 
zdraví– specielní nabídka pro golf, tenis a cyklistiku. 
A pro milovníky wellness pobytů lázně nabízejí balí-
ček Wellnes v lázních a Wellness vitality. 

Nejlepší místo pro relax
a vaši dovolenou
Myslíte, že pobyt v přírodě a luxusní dovolená nejdou k sobě? Mýlíte se – 
v hotelech Ensana můžete zažít oboje najednou.  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 
Naše nabídka:  

Ubytování se snídaní 

Uvítací nápoj 

Volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoolem a saunou 

Možnost úschovy kol 

Možnost zapůjčení kol a elektrokol za poplatek 

K dispozici cyklomapa okolí Mariánských Lázní 

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

Pobyt je možno objednat v době od 25.05. do 31.10.2020 

 

 

Mariánské Lázně  

Ensana Health Spa Hotels 
Cyklotoulky v Mariánských Lázních 

Hvězda
Ensana Health Spa Hotel Mariánské Lázně

Fit týden pro zdraví

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

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

www.ensanahotels.com

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

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

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

Cena v Kč 
za osobu / 6 nocí

25.05. - 20.12.2020

Dvoulůžkový pokoj Superior     9 900 
Jednolůžkový pokoj Superior    11 460

Hvězda
Ensana Health Spa Hotel Mariánské Lázně

Fit týden pro zdraví

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

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

www.ensanahotels.com

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

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

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

Cena v Kč 
za osobu / 6 nocí

25.05. - 20.12.2020

Dvoulůžkový pokoj Superior     9 900 
Jednolůžkový pokoj Superior    11 460

www.marianskelazne.cz

#mariankyjsousuper

Mariánky jsou super

pro relax

Cyklotoulky v Mariánských Lázních
Pro příznivce cykloturistiky jsme připravili program 

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

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

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

České republiky.

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

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

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

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

Cena od 3 360 Kč/ os./2 noci

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

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

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

wifi internet v hotelu zdarma, karta výhod

Cena od 9 900 Kč /os./6 nocí

Ensana Health Spa Hotel
Hvězda
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VAŠE CESTA ZA ZÁŽITKY, POZNÁNÍM  
I ODPOČINKEM V CELÉM KARLOVARSKÉM KRAJI

VYBERTE SI KARTU

▶ 2, 4 nebo 7 dní
▶ jednotlivec nebo rodina

VYBERTE SI ZE  
40+ MÍST ZDARMA 
30+ MÍST SLEVA

▶ kultura, památky, muzea a expozice, turistické zajímavosti,  
	 tradiční	výroba,	lázně	a	bazény,	gastronomie,	služby,	sport

MĚSTSKÁ DOPRAVA ZDARMA

▶ autobusem, trolejbusem nebo lanovkou pak objevujte  
 zajímavosti Karlovarského kraje 

www.karlovyvarycard.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA OBDOBÍ 5-8/2020
Kupte si svou kartu s platností v období od 1.5. do 31.8. 2020 a získejte ji 
za jedinečné ceny!

2 dny 4 dny 7 dní

dospělý

rodina 
(2 dospělí + 2 děti do 15 let)

100 Kč

400 Kč

150 Kč

450 Kč

350 Kč

850 Kč

I N Z E R C E
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Doporučujeme vám navštívit unikátní historickou 
stavbu – Štáflovu chalupu, která je jedinou národní 
kulturní památkou ve městě, nebo Havlíčkův dům, 
kde sídlí Muzeum Vysočiny. Zde můžete shlédnout 
nejen stálou expozici o významném českém spi-
sovateli K. H. Borovském. Příjemné chvíle můžete 
strávit také procházkou v parku Budoucnost. Ten je 
situován v údolí Cihlářského potoka, s unikátní kas-
kádou rybníků a rybníčků. Pochutnat si zde můžete 
na zdravých dobrotách v nově otevřeném stánku 
s občerstvením. Město jako na dlani se vám před-
staví z ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Turisticky atraktivní je také nárožní věž (bašta), 
část hradeb městského opevnění ze 14. století se 

stálou expozicí významného rodáka Otakara Štáfla. 
Součástí výstavy jsou autorská dioramata ze života 
Karla Havlíčka Borovského. 
I letos se můžete těšit na podvečerní koncerty na 
náměstí – každou středu v rámci Havlíčkobrodského 
kulturního léta a nedělní koncerty pořádané měs-
tem. Pro nejmenší diváky bude každou středu při-
pravena odpolední pohádka. V sobotu 12. září při 
dni oslav Dnů evropského dědictví navštivte zdarma 
otevřené památky ve městě. Slavnostním vyvrcho-
lením bude koncert swingové kapely Polenský Big 
Band o páté hodině odpolední. 
Přijměte srdečné pozvání do našeho krásného his-
torického města, rozhodně nebudete litovat.  

Hra provede děti po sklářských místech. Nabídne 
jim spoustu skvělých zážitků i nových poznatků 
o prastarém sklářském řemesle. Třeba z čeho se 
sklo vyrábí, jak z něj vznikne sklenička nebo lá-
hev, jakým způsobem se skleněný výrobek zdobí. 
Navštíví přitom historickou sklářskou Huť Jakub 
v Tasicích z 18. století, ale i současné sklárny 
v Karlově a Škrdlovicích, kde uvidí práci se sklem 
na vlastní oči. Zavede děti na výstavy skleněných 
skvostů na hradě v Ledči nad Sázavou, na zám-
ku ve Světlé nad Sázavou, či v Horáckém muzeu 

v Novém Městě na Moravě. Příjemným zpestře-
ním  po sklářských místech bude určitě i procház-
ka po naučné stezce malebnou krajinou pod Čtyř-
mi palicemi. Odměnou za snahu budou dětem 
nejen pestrobarevné skleněnky, ale i deskové hry 
Vysočina. Pravidla hry a podrobné informace na-
jdou zájemci na turistickém portále Vysočina.eu.
 „Hra Vysočinou za skleněnkou nabízí dětem i do-
spělým krom soutěžení také možnost pozorovat 
skláře při práci přímo v huti. A to je opravdový 
zážitek. Mnohé přitom popadne chuť vyzkoušet 

si nějaké ty sklářské techniky vlastnoručně.  Zá-
jemci budou moci malovat na sklo nebo přímo 
malovat sklem a dokonce i foukat či vinout skle-
něné perly.                                www.vysocina.eu

Když jste užili vodních radovánek, můžete se pře-
sunout do rekreačního areálu Knížecí louka. Tady 

vyzkoušíte in-line dráhu, cyklostezku, relaxační část 
s cvičícími prvky, či nově otevřenou kavárnu se zá-
zemím pro návštěvníky. Z jižní strany se nad Knížecí 
loukou tyčí rozhledna Pastýřka.
Při návštěvě Moravské Třebové určitě zařaďte do 
svého programu zámek. Perla renesanční archi-
tektury byla postavena na místě původního hradu 
z 13. století. 
Představte si, že unikátní brána s portálem z roku 
1492 patří dokonce k nejstarším renesančním pa-
mátkám u nás! Možná i trochu bát se budete při 
prohlídce středověké mučírny nebo alchymistické 
laboratoře. A co vás ještě čeká na zámku? Oblíbené 

noční prohlídky, dětská představení či koncerty růz-
ných žánrů. Co dělat po prohlídce zámku? Zavítat 
můžete do stylové kavárny a děti se mohou vydo-
vádět na hřišti v zámecké zahradě.
Na cestu kolem světa láká expozice moravskotře-
bovského muzea. V ní se setkáte s mumií egyptské 
princezny Hereret, která žila před více než 2500 
lety. Pěšími turisty i cyklisty jsou oblíbené také Hře-
bečské důlní stezky. Seznámíte se tu s důlní historií 
regionu nebo si užijete výhled z rozhledny Strážný 
vrch.

www.zamekmoravskatrebova.cz,
www.moravskatrebova.cz

Navštivte Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod je přitažlivé, starobylé město, jehož historie 
sahá až k počátku 13. století. Navštivte jeho historické stavby, 
Štáflovu chalupu nebo Havlíčkův dům.

Vysočinou za skleněnkou
nová hra pro děti
Vydejte se s námi po stopách mistrů sklářů na Vysočině. 
Hra odstartovala 1. června na Mezinárodní den dětí.

Městské informační centrum 

Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1
 +420 569 497 357, 109
 icentrum@muhb.cz
www.muhb.cz
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Do Moravské Třebové 
za aktivním vyžitím i relaxací
Patříte mezi ty, kteří se snaží aktivně trávit svůj volný čas? Zamiřte do 
Moravské Třebové. Mezi zdejší lákadla patří třeba aquapark. 
Voda v bazénech je vyhřívaná a v areálu je také občerstvení s příjemným 
posezením a bezbariérový přístupový chodník.
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Hradecko s nadhledem
Pohoda, humor, krásná krajina… 
To je náš pohled. To je náš nadhled. 
To je naše Hradecko!
Zapomeňte na dobu, kdy jste nemohli ven a vyrazte do přírody, na zámky, 
do pravěku... Prostě na Hradecko!

A ukažte nám VÁŠ pohled, VÁŠ nadhled. 
Ukažte nám, jak vidíte HRADECKO S NADHLEDEM!

 SOUTĚŽTE S NÁMI!
 Vyfoťte vaši představu Hradecka s nadhledem
 S krátkým popiskem pošlete na popkova@ic-hk.cz 
 Uzávěrka 31.8.2020
 Výsledky losování sledujte na
   www.facebook.com/visithradecko 

www.hradecko.eu

Zažijete s námi 
dobrodružství na 

parníčku, poznáte hvězdy 
nebo si pohrajete 

s loutkami.

www.gustik.cz

SE LVEM
GUSTÍKEM,

PĚŠKY I NA KOLE,
POZNÁTE

HRADEC KRÁLOVÉ!

Zábava i dobrodružné
putování městem a okolím

se lvem Gustíkem
pro malé i velké turisty.

I N Z E R C E
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Město Hlinsko naleznete ve středu České repub-
liky, na rozhraní dvou chráněných krajinných ob-
lastí Železných hor a Žďárských vrchů, z části na 
území Národního geoparku Železné hory. Protéká 
tudy řeka Chrudimka, která se vine celou Turistic-
kou oblastí Chrudimska-Hlinecka, ke které město 
náleží. 
Prvním tipem na výlet je návštěva Pekla Čertovina, 
které naleznete cca 2 km od Hlinska. Bezesporu se 
dá napsat, že místní peklo je světovým unikátem. 
Stavba, která je v nadzemní části výjimečná svým 
vzhledem, je v její podzemní části 12 m hluboká. 
Celým peklem vedou stovky metrů chodeb a všu-
de narazíte na opravdové čerty. Pohádkové pek-
lo je atrakcí pro děti, ale i dospělé. Návštěvnické 
okruhy vás provedou celým peklem a mají pro vás 
připraveny zážitky, které vás vtáhnou do děje a ži-
vota opravdového pekla. 
Dalším tipem na výlet je Muzeum v přírodě Vyso-
čina, které má dvě expozice. První je Památková 
rezervace Betlém, a to přímo v centru Hlinska. 
Jedná se o architektonicky dochovaný soubor li-
dových staveb, převážně roubených chaloupek 
drobných řemeslníků. V modré chaloupce nalez-
nete tkalcovnu pana Josefa Fidlera, který zde vyrá-
bí unikátní „Hlineckou žinylku“ a další ručně tkané 
výrobky. A když píšeme o unikátech, tak nesmíme 
zapomenout zmínit masopust. Pro svoji jedineč-
nost byly Vesnické masopustní obchůzky a masky 
na Hlinecku v roce 2010 zapsány na Reprezenta-

tivní seznam nemateriálního kulturního dědictví 
lidstva UNESCO. Ten pravý masopustní rej zažije-
te samozřejmě až v zimě, ale celý rok je pro vás 
připravena expozice k masopustu v jedné z cha-
loupek na Betlémě. Jedná se pak o samostatný 
návštěvnický okruh. Nebo si můžete prohlédnout 
masopustní průvod v životní velikosti vyřezaný ze 
dřeva. 
Druhou expozicí Muzea v přírodě je 8 km od Hlin-
ska vzdálený Veselý Kopec, kde naleznete převáž-
ně zemědělské usedlosti, drobné hospodářské 
a sakrální stavby. Tyto stavby sem byly přemístěny 

z blízkého okolí a tvoří celek, který má připomínat 
život venkovského obyvatelstva od pol. 19 do pol. 
20 stol. Veselý Kopec patří už dlouhá léta k nej-
navštěvovanějším památkám Pardubického kraje.
Při nepřízni počasí můžete zavítat do místního 
Muzea a galerie, kde během léta probíhá letos již 
61. ročník Výtvarného Hlinecka. Pokud počasí pře-
je, doporučujeme se projít po našich nově zrekon-
struovaných oddychových stezkách, kde můžete 
např. kráčet po obnovené kupecké cestě, která 
zde vedla již v 16. století. 
Jen krátce se zmíníme o akcích, které můžete le-
tos v Hlinsku navštívit. Během prázdnin vás Měst-
ský kulturní klub Hlinečan pozve na pohádky na 
Betlémské návsi. Větší akcí jsou tradiční Adámko-
vy folklórní slavnosti poslední víkend v srpnu nebo 
na konci září 26.9. velký Svatováclavský jarmark. 
Místní Pivovar Rychtář je vyhlášen pořádáním hu-
debních koncertů. Po drobných úpravách, které 
jsou v letošním roce potřeba zajistit, se i tam mů-
žete těšit na několik hudebních produkcí známých 
hudebních skupin.
Srdečně vás zveme do našeho kraje a těšíme se na 
návštěvu. Veškeré informace poskytne:

 

      Hlinsko a okolí
se pyšní několika unikáty
Pokud jste se rozhodli letošní léto trávit v České republice, jistě sami vidí-
te to nepřeberné množství lákavých cílů. Naše vlast je plná zajímavých 
míst, která jsou více či méně známá. Určitě stojí za to se rozjet všemi směry 
a pokud to bude směr Hlinsko, máme pro vás několik tipů.

Turistické informační centrum Hlinsko
Čelakovského 561 (Betlém)
539 01 Hlinsko
  +420 731 697 418
 ic@hlinsko.cz
 www.facebook.com/hlinecko
www.hlinsko.cz
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To nejkrásnější z Hořic uvidíte, 
pokud se vydáte po naučné stezce
Projdete těmi nejzajímavějšími místy, ochutná-
te Hořické trubičky, duši pohladíte pohledem 
na umění mistrů sochařů, procházkou lesem se 
dostanete do doby první republiky, pokocháte 
se z výšky výhledy na Hořice a okolí a nakonec 
vše zakončíte u zlatavého moku.
Procházka dlouhá 6 kilometrů je značená jako 
naučná stezka a provede Vás centrem města, 
navštívíte Smetanovy sady, sochařské parky, pr-
vorepublikové koupaliště Dachova, židovské pa-
mátky, rozhlednu Masarykovu věž samostatnos-
ti i pivovar. Bez zacházky za návštěvu také stojí 
Galerie plastik, Městské muzeum a motocyklo-

vé Museum Czech Road Racing. Cestu zvládnou 
i ti nejmenší na odrážedlech nebo maminky 
s kočárky.  
www.infocentrum-horice.org

Motocyklové muzeum Czech Road Racing 
otevřelo už podruhé své brány
Mekkou motocyklového sportu už nejsou jen ho-
řické závody, ale i motocyklové muzeum. Letos 
láká návštěvníky novou expozicí s názvem „Od 
laurinky po superbike…“
K vidění je přes 30 závodních strojů, dobrá polovi-
na z nich jsou závodní speciály, jež se objevily v zá-
vodech mistrovství světa. Ten nejstarší je z roku 
1905 firmy Laurin & Klement, představuje se zde 

i celá řada motocyklů předválečného období až 
po současné špičkové stroje kategorií supersport 
a superbike. Nechybí ani Síň legend se slavnými 
jmény.
Otevřeno bude do 15. září 2019 od pátku do ne-
děle, o letních prázdninách i ve čtvrtek. 
Více informací na www.museumcrr.cz.

Hořické muzeum je v novém
Koncem letošního dubna byly v rekonstruovaném 
muzeu otevřeny nové stálé expozice věnované ka-
meno-sochařské tradici Hořicka.
Expozice lákavým a interaktivním způsobem před-
stavuje přerod kamene v umělecké dílo a samo-
zřejmostí již je, že na mnohé z exponátů si můžete 
sáhnout, prozkoumat je nebo si s nimi hrát.  
Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 
do 12 a od 13 do 17 hod.
Více na https://muzeum.horice.org/

Regionální muzeum v Chrudimi
Expozice Alfons Mucha – plakáty, interaktivní 
výstava Mozaika z dějin regionu

Muzeum barokních soch
Barokní umění, fi lm o nevšedních osudech 
chrudimských sochařů v době baroka

Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Zázračný obraz sv. Salvátora

Muzeum loutkářských kultur 
v Chrudimi 
Expozice Magický svět loutek, Mydlářovský 
dům s vyhlídkovou věží

Rekreační lesy 
Chrudim-Podhůra 
Rozhledna Bára, 

cyklopark s 1,7 km dlouhým 
singltrekem, lanový park pro děti 
i dospělé, kryté ohniště, lesní 
naučná stezka aj.

NAVŠTIVTE CHRUDIM 
Město tří muzeí a Bránu Železných hor

www.chrudimsky.navstevnik.cz
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Hořice – ideální výlet na celý den! 
A nezapomeňte si s sebou vzít plavky!
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Výstava v pivovarském muzeu 
– Jsme stromy
Strom – zdroj života, zdroj obživy, zdroj tepla, zdroj síly, artefakt… 

Strom jako nezastupitelný fenomén v životě člověka 
reflektuje prostřednictvím uměleckých děl multi-
žánrová výstava mladých plzeňských umělců Jsme 
stromy, která je do konce srpna přístupná v Pivo-
varském muzeu v Plzni. V prostoru historické valeč-
ky jsou rozmístěny fotografie, akvarely, malby, so-
chy či grafiky Dany Raunerové, Pavla Weinbergera, 

Rostislava Weinbergera, Luboše Opaleckého, Petra 
Šťastného, Terezy Šimkové a Lukáše Kudrny.
Jedinečný projekt Jsme stromy ne náhodou našel 
své místo právě v  Pivovarském muzeu. Bez stromů 
by nebylo v historii ani pivo – pivní sudy jsou 
z dubového dřeva, a pokud mají správnou péči, jsou 
vlastně nezničitelné. Společnost Plzeňský Prazdroj 

se dlouhodobě zaměřuje na ekologické projekty 
a úpravu prostoru nejen ve svých pivovarech, ale 
také v rámci celé republiky. Prohlídka nevšední 
expozice s tematikou ochrany stromů a přírody 
zpestří návštěvu plzeňského Pivovarského muzea. 
Jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách 
střeží celou legendu pivovarnictví, pojetím a šíří 
expozice je výjimečné i v celosvětovém kontextu.

Krkonošské cyklobusy
zahajují sezonu
Od začátku června vyráží opět Krkonošské cyklobusy. Tak neváhejte
a naplánujte si výlet na kole.

Pro milovníky výletů na kole skvělá zpráva, cy-
klobusy jsou opět k dispozici a můžeme vyrazit 
na krásný celodenní výlet.  

Jízdní řády a další důležité informace získáte 
na našich webových stránkách v sekci Aktuální 
informace. A jízdní řády ke stažení najdete i na 
webových stránkách veřejné dopravy Liberec-
kého kraje nebo na stránkách dopravců KAD, 
Busline a Arriva.

Tipy na výlety na kole najdete na webu v sekci 
Od jara do podzimu - Krkonošemi na kole.

www.krkonose.eu

• 30.5. – 28.9. 
• Červen: víkend
   Červenec a srpen: denně
   Září: čtvrtek, víkend, svátek
• Linka Hradec Králové – Vrchlabí:
   červen, září: sobota
   červenec, srpen: sobota, čtvrtek
• Linka z Jilemnice na Horní Mísečky bude
   v provozu, jako jediný cyklobus až od 6.6.
• Ceník každého dopravce je zveřejněn na
   webových stránkách. Cena je počítána dle 
   ujetých km. Kolo 20 Kč. Pes je v přepravním
   řádu dopravců povolen, platba 50 % ceny  jízdného.

29magazintim.cz

PROVOZ KRKONOŠSKÝCH CYKLOBUSŮ
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Předně je to více než 200letá neutuchající betlémář-
ská tradice. Kde jinde na vás dýchne vánoční atmo-
sféra třeba i v srpnu? V místním muzeu jsou totiž 
betlémy k vidění po celý rok. Ten největší čítá úcty-
hodných 1200 figurek, je k vidění v expozici betlémů 
v Schumpeterově domě a není jediný. K obdivování 
jich je hned několik, od papírových  po dřevěné, ne-
bývalých rozměrů i jeden v životní velikosti.
Vedle této křesťanské tradice jsou stále patrné stopy 
po židovské komunitě, která zde žila do 2. sv. války. 
Křivolaké uličky, synagoga, působivý hřbitov či osoba 
Franze Kafky – i to je třešťské židovství. Náměstí do-
minují největší sluneční hodiny svého druhu v Evropě, 
na kterých se navíc mění letní a středoevropský čas. 

Nevšední, zcela originální pohlednici si můžete 
pořídit, pokud vystoupáte po trase Křížové cesty 
nad město. Součástí kované skulptury je „levitu-
jící“ vykovaná buřinka s deštníkem, neodmysli-
telně náležící k legendární filmové postavě pana 
Tau, kterého kouzelně ztvárnil třešťský rodák Otto 
Šimánek. Vystoupáte-li po schůdkách a vsunete 
svoji hlavu do buřinky, stanete se součástí „po-
zdravu“ a na chvilku také filmovou hvězdou. Po-
kud si s fotografií trochu pohrajete, v rámu se 
objeví také věže zámku a kostela.
Během letních dnů se osvěžte na  přírodním kou-
pališti Malvíny, kde se voda čistí biologickou ces-
tou. Na tomto koupališti nemá chemie co dělat. 

Voda se čistí pomocí rostlin a filtračních substrá-
tů. Koupaliště leží nedaleko Třeště, půl kilometru 
ze samého centra města.
A až budete přesyceni pulzujícím městem, vyjdě-
te nad Třešť a zdolejte Špičák s jeho 734 m n. m. 
nebo se nechte na šlapadle unášet šumící hladi-
nou Váňovského rybníka. Stojí to za to!

Třešť: město plné zážitků s dlouhou 
betlémářskou tradicí
Šestitisícové město ležící mezi krajskou Jihlavou a renesanční 
Telčí má v rukávu trumfy, které jen tak někdo nepřebije. 

Město Třešť

 @MestoTrest
www.trest.cz
http://koupaliste-malviny.cz/KO

N
TA

KT

Mezi Prahou a Vídní 
nemůžete Telč minout !

Informační centrum Městského úřadu Telč

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč;  +420 567 112 407-8;  info@telc.eu; www.telc.eu; www.zamek-telc.eu
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Plavecký bazén spolu s přilehlým koupalištěm tvo-
ří dohromady plavecký areál, jenž nabízí celoroční 
vyžití milovníkům vodních sportů a zastáncům ak-
tivní relaxace. Kolem celého areálu vede bruslařská 
dráha a zacvičit si můžete na workoutovém hřišti.
Kolja, Tobruk, Obecná škola, Lidice, to je jen kra-
tičký výčet známých českých filmů, ve kterých se 

objevila vojenská technika z Muzea na demarkační 
linii. V muzeu vás čeká cca 150 kusů zcela pojízdné 
vojenské techniky a mnoho jiných zajímavých expo-
nátů spojených s vojenstvím.
V době prvohor se můžete ocitnout nejen díky 
známému filmu Cesta do pravěku, ale i díky Muzeu 
Dr. B. Horáka v Rokycanech, které má ve svých sbír-
kách více než 103 000 zkamenělin. Mimo to se zde 
můžete podívat na historii železářství, cvočkařství 
a života na Rokycansku v 19. století.
K Rozhledně na Kotli vede modře značená turistic-
ká trasa, která je vhodná pro zdatné i méně zdatné 
turisty. A co z rozhledny uvidíte? Nejen Rokycany 
a přilehlé okolí, ale i vrcholky Brd, Šumavy, Českého 
lesa, Krušných hor a Českého středohoří.

Ve městě se nachází 4 muzea. Svatojánské muze-
um s unikátní bronzovou plastikou pravé tváře 
Jana Nepomuckého sídlí v historické budově arci-
děkanství. Městské muzeum a galerii Nepomuk 
najdete na náměstí A. Němejce. Můžete si zde 
prohlédnout trosky amerického bombardéru B-24 
Liberator z 2. světové války, expozici věnovanou 
zámku Zelená Hora a Černým baronům, historické 

interiéry, sbírku loutek i model zaniklého cisterciác-
kého kláštera Pomuk. O letních prázdninách přibu-
de v prostorách galerie interaktivní výstava MIKRO 
X MAKRO… aneb na velikosti (ne)záleží zapůjčená 
z muzea Pod čepicí. Galerie sousedí s infocent-
rem, které se připojilo k prázdninové výzvě Léto 
s Déčkem. Další nepomuckou zajímavostí je replika 
opony divadla J. K. Tyla od Augustina Němejce, 

která tvoří součást expozice v jeho rodném domě.  
Bohatou sbírku historických motocyklů a automo-
bilů, výstavu modelů válečných letadel, dobové in-
teriéry a galerii mají v Muzeu veteránů na Zeleno-
horské poště, kde přes léto funguje stylová kavárna. 
V letošním roce se vrací zámek Zelená Hora 
s Terazkym do doby Černých baronů (cerni-
baroni.cz). Filmovou expozici si můžete užít 
od 13. 6. do 30. 8. vždy od pátku do neděle.  
V létě žije Nepomuk kulturou. Každý pátek se na 
Malé letní scéně (mls.nepomuk.cz) koná koncert, 
nebo divadelní představení. Na náměstí se jednou 
měsíčně pořádají farmářské a řemeslné trhy s živou 
hudbou a pohádkou (trhy.nepomuk.cz). 

Informační centrum Městského úřadu Telč

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

Letní Rokycany
Tak jako se zpívá v jedné známé lidové písničce „Jede, jede 

poštovský panáček, jede, jede poštovský pán. Vpředu má mošničku, 
vzadu má torničku, jede, jede do Rokycan“, tak i vy zabalte svojí 
„torničku“ a pojeďte k nám do Rokycan.

Kulturní a informační centrum Nepomuk

náměstí A. Němejce 126, 335 01
 +420 371 591 167
 infocentrum@nepomuk.cz
www.nepomuk.eu
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Nepomucká muzea 
pod Zelenou Horou

Malebné městečko Nepomuk, kde se narodil sv. Jan Nepomucký, leží 
nedaleko Plzně. 
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TIP NA VÝLET

Pro milovníky přírody a turistiky 
Naučná stezka Světecký vrch seznamuje se skry-
tým tajemstvím vzniku místního křemene, jeho 
těžbou a využitím. Lákadlem na trase naučné stez-
ky je odpočinkový altán a dřevěná prolézačka ve 
tvaru T-Rexe. Celou trasou provází návštěvníky na 
informačních tabulích oblíbené komiksové posta-
vičky Čtyřlístek.

Naučná stezka Vysoká – Světce - dva kilometry 
dlouhá trasa na vrchu Vysoká představuje přírodní 
a historické zajímavosti této lokality. 

Rozhledna Tachov - Vysoká 
Rozhledna, která se tyčí na vrchu Vysoká nad Ta-
chovem (563 m n. m.), nabízí jedinečnou vyhlíd-
ku na město Tachov a okolí. Rozhledna je vysoká 
28, 7 m, vyhlídková plošina je ve výšce 25, 2 m. Pro 
návštěvníky je přímo na vyhlídce k dispozici fotopo-
int. Rozhledna je celoročně a bezplatně přístupná. 
V její blízkosti se nachází také památník husitské 
bitvy u Tachova v r. 1427.

Tachovský zámek 
Klasicistní zámek stojí na místě středověkého krá-

lovského hradu. Prohlédnout si můžete stálou ex-
pozici historie Tachova a zámecké komnaty připo-
mínající život bývalých majitelů zámku - knížecího 
rodu Windischgrätzů. 

Jízdárna Tachov - Světce (3km od Tachova)
Největší česká a druhá největší jízdárna ve střední 
Evropě. V letním období využívaná i pro pořádání 
koncertů, výstav. Termíny komentovaných prohlídek 
a přehled všech akcí na www. jízdarna-svetce.cz 

Muzeum Českého lesa v Tachově 
Stálé expozice historie, národopisu a přírody. Muze-
um se nachází v budové bývalého františkánského 
kláštera. 

Expozice: 
Historie města v časové ose, archeologie – doba 
kamenná až slovanské osídlení, Minerály stříbr-
ských rudních žil, Historie hornictví na Stříbrsku, 
Minerály a horniny-systematická sbírka, Paleon-
tologie-fosilní živočichové a rostliny, Zoologie( 

savci, ptáci, měkkýši, brouci a motýli), Etnografie 
– selská světnice ze Sulislavi, Umění a Řemesla 
(výrobky, nábytek, porcelán, sklo, sochy, obrazy), 
Motokros - historie a legendy  stříbrského moto-
krosu.
V přízemí budovy kláštera, v severní části ambitu 

je zpřístupněna křížová chodba. Zde jsou odkryty 
dva gotické portály a další architektonické prvky. 
Městské muzeum provozuje i věž Děkanského kos-
tela Všech svatých s možností vyhlídky na město 
a jeho okolí.
V galerii muzea se konají během roku četné vý-
stavy, nyní: „Maňásci a loutky“ ze sbírky paní 
Jarmily Strakové. Žánrově bohatou výstavu vhod-
nou pro děti s rodiči a prarodiči lze zhlédnout od 
9.června do 5. září 2020.

Více na: 
www.muzeum-stribro.cz

www.infocentrumstribro.cz

Z Tachova až do Anglaina údolí
Projděte se Tachovem a poznejte jeho bohatou a zajímavou historii. Dnešní 
Tachov nabízí celou řadu historických památek a míst vhodných ke krásným 
procházkám i cyklistickým projížďkám, např. Agláino údolí podél řeky Mže 
až k jízdárně ve Světcích nebo Knížecí alej k minerálnímu prameni. Atraktivní 
je také možnost využití rozsáhlého sportovního areálu. Rovněž lze využít nově 
vybudované cyklotrasy kolem Tachova, které navazují na další jiné trasy.

 Informační centrum 

 +420 374 630 000, 374 630 001
 infocentrum@mkstc.cz 
Tachovský zámek + jízdárna Světce
 +420 373 700 893
 info@tachovskyzamek.cz
www.tachov-mesto.cz 
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Navštivte královské
horní město Stříbro

V městském muzeu se seznámíte s jeho historií
Městské muzeum vlastivědného typu je umístěno v historické budově 
barokně přestavěného, původně gotického, minoritského kláštera 
z poloviny 13. století. Nedílnou součástí muzea je i turistické infocentrum 
v přízemí.

Pohled na muzeum v budově minoritského kláštera Západní křídlo minoritského kláštera

Maňásci a loutky
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Loreta Rumburk
1.7.-29.8. úterý až sobota od 15.00
Prohlídka Lorety pro děti

11.7. od 11.00
Prohlídka technického zázemí Lorety

21.8., 28.8. od 20.00
Večerní prohlídky Lorety při svíčkách

9.8.
Odpustková církevní slavnost Porciunkule
+ Pouť ke sv. Vavřinci

Informace o chystaných výstavách sledujte na webových stránkách.

www.loretarumburk.cz
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Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi
ve věku 20, 30, 40 a 50 let. Na druhou stranu řeky

právě dorazily čtyři nádherné ženy. První se ozve
dvacetiletý: „Kluci poplavme za nimi.
“Třicetiletý říká: „No mohli bychom.“

Čtyřicetiletý na to: „Počkáme až připlavou.“
Padesátiletý se podívá na druhý břeh a říká: „(tajenka)!“

Blíží se krásná letní svatba a družička sní o svém ideálu: „Chtěla bych muže tak chytrého,
aby vydělával hodně peněz a tak hloupého, ... (tajenka)!“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE,
ARCHLEBOV, ARNOLTICE, BABICE, BAČICE,
BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, BANTICE,

BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, BDENĚVES, BDÍN, BEČICE,
BEČOV, BĚLÁ, BĚLEČ, BĚLOV, BENÁTKY, BEŇOV,
BEROUN, BĚŠTÍN, BEZNO, BÍLOV, BIŘKOV, BÍTOV,

BLANNÉ, BLATEC, BLUČINA, BOBRŮVKA, BOHÁŇKA,
BOHUMÍN, BOCHOV, BORAČ, BOREČ, BOROVÁ,

BRNO, ČADCA, NÁCHOD, NITRA, OLOMOUC,
POPRAD, PŘÍBRAM, TÁBOR, ZNOJMO

Výherci Luštění pro děti a rodiče:
J. Harnušek z Jihlavy, J. Strončeková z Brna, L. Janouchová z Kutné Hory

Výherci Soutěže s vodní vílou: 
A. Matějková z Brandýsu nad Orlicí, O. Štěpán z Kopřivnice, P. Hejtmánek z Hodonína 

Výherci Soutěžního kvízu s hotelem Perla Jizerky:
J. Brožík ze Sokolova, M. Jančová z Tiché

Blíží se krásná letní svatba  a družička sní o svém ideálu: "Chtěla bych muže tak chytrého, 
aby vydělával hodně peněz a tak hloupého, ... (tajenka)!“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE, 

ARCHLEBOV, ARNOLTICE, BABICE, BAČICE, 

BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, BANTICE, 

BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, BDENĚVES, BDÍN, BEČICE, 

BEČOV, BĚLÁ, BĚLEČ, BĚLOV, BENÁTKY, BEŇOV, 

BEROUN, BĚŠTÍN, BEZNO, BÍLOV, BIŘKOV, BÍTOV, 

BLANNÉ, BLATEC, BLUČINA, BOBRŮVKA, BOHÁŇKA, 

BOHUMÍN, BOCHOV, BORAČ, BOREČ, BOROVÁ, 

BRNO, ČADCA, NÁCHOD, NITRA, OLOMOUC, 

POPRAD, PŘÍBRAM, TÁBOR, ZNOJMO

Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi ve 
věku 20, 30, 40 a 50 let. Na druhou stranu řeky právě 
dorazily čtyři nádherné ženy. První se ozve dvacetiletý:
„Kluci poplavme za nimi.“ Třicetiletý říká: „No mohli by-
chom.“ Čtyřicetiletý na to: „Počkáme až připlavou.“ Pade-
sátiletý se podívá na druhý břeh a říká: „(tajenka)!“
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Blíží se krásná letní svatba  a družička sní o svém ideálu: "Chtěla bych muže tak chytrého, 
aby vydělával hodně peněz a tak hloupého, ... (tajenka)!“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE, 

ARCHLEBOV, ARNOLTICE, BABICE, BAČICE, 

BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, BANTICE, 

BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, BDENĚVES, BDÍN, BEČICE, 

BEČOV, BĚLÁ, BĚLEČ, BĚLOV, BENÁTKY, BEŇOV, 

BEROUN, BĚŠTÍN, BEZNO, BÍLOV, BIŘKOV, BÍTOV, 

BLANNÉ, BLATEC, BLUČINA, BOBRŮVKA, BOHÁŇKA, 

BOHUMÍN, BOCHOV, BORAČ, BOREČ, BOROVÁ, 

BRNO, ČADCA, NÁCHOD, NITRA, OLOMOUC, 

POPRAD, PŘÍBRAM, TÁBOR, ZNOJMO

Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi ve 
věku 20, 30, 40 a 50 let. Na druhou stranu řeky právě 
dorazily čtyři nádherné ženy. První se ozve dvacetiletý:
„Kluci poplavme za nimi.“ Třicetiletý říká: „No mohli by-
chom.“ Čtyřicetiletý na to: „Počkáme až připlavou.“ Pade-
sátiletý se podívá na druhý břeh a říká: „(tajenka)!“
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Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi
ve věku 20, 30, 40 a 50 let. Na druhou stranu řeky

právě dorazily čtyři nádherné ženy. První se ozve
dvacetiletý: „Kluci poplavme za nimi.
“Třicetiletý říká: „No mohli bychom.“

Čtyřicetiletý na to: „Počkáme až připlavou.“
Padesátiletý se podívá na druhý břeh a říká: „(tajenka)!“

Blíží se krásná letní svatba a družička sní o svém ideálu: „Chtěla bych muže tak chytrého,
aby vydělával hodně peněz a tak hloupého, ... (tajenka)!“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE,
ARCHLEBOV, ARNOLTICE, BABICE, BAČICE,
BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, BANTICE,

BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, BDENĚVES, BDÍN, BEČICE,
BEČOV, BĚLÁ, BĚLEČ, BĚLOV, BENÁTKY, BEŇOV,
BEROUN, BĚŠTÍN, BEZNO, BÍLOV, BIŘKOV, BÍTOV,

BLANNÉ, BLATEC, BLUČINA, BOBRŮVKA, BOHÁŇKA,
BOHUMÍN, BOCHOV, BORAČ, BOREČ, BOROVÁ,

BRNO, ČADCA, NÁCHOD, NITRA, OLOMOUC,
POPRAD, PŘÍBRAM, TÁBOR, ZNOJMO

Výherci Luštění pro děti a rodiče:
J. Harnušek z Jihlavy, J. Strončeková z Brna, L. Janouchová z Kutné Hory

Výherci Soutěže s vodní vílou: 
A. Matějková z Brandýsu nad Orlicí, O. Štěpán z Kopřivnice, P. Hejtmánek z Hodonína 

Výherci Soutěžního kvízu s hotelem Perla Jizerky:
J. Brožík ze Sokolova, M. Jančová z Tiché

Blíží se krásná letní svatba  a družička sní o svém ideálu: "Chtěla bych muže tak chytrého, 
aby vydělával hodně peněz a tak hloupého, ... (tajenka)!“
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Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi ve 
věku 20, 30, 40 a 50 let. Na druhou stranu řeky právě 
dorazily čtyři nádherné ženy. První se ozve dvacetiletý:
„Kluci poplavme za nimi.“ Třicetiletý říká: „No mohli by-
chom.“ Čtyřicetiletý na to: „Počkáme až připlavou.“ Pade-
sátiletý se podívá na druhý břeh a říká: „(tajenka)!“
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Blíží se krásná letní svatba  a družička sní o svém ideálu: "Chtěla bych muže tak chytrého, 
aby vydělával hodně peněz a tak hloupého, ... (tajenka)!“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE, 

ARCHLEBOV, ARNOLTICE, BABICE, BAČICE, 

BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, BANTICE, 

BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, BDENĚVES, BDÍN, BEČICE, 
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BRNO, ČADCA, NÁCHOD, NITRA, OLOMOUC, 

POPRAD, PŘÍBRAM, TÁBOR, ZNOJMO

Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi ve 
věku 20, 30, 40 a 50 let. Na druhou stranu řeky právě 
dorazily čtyři nádherné ženy. První se ozve dvacetiletý:
„Kluci poplavme za nimi.“ Třicetiletý říká: „No mohli by-
chom.“ Čtyřicetiletý na to: „Počkáme až připlavou.“ Pade-
sátiletý se podívá na druhý břeh a říká: „(tajenka)!“
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ROH
rezervační kód

H2619

  Retro hotel  „ZOTAVOVNA MORAVA”  Tatranská Lomnica   

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

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

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

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

• 7x polopenze (snídaně i večeře - bufetová)       

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

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

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

(cena na dotaz - od ledna 2020)

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

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

Kytary a harmoniky vezměte s sebou!
POJEĎTE S NÁMI, JE TO SRANDA 
A BÁJEČNÁ ZÁBAVA !
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Jezdíme na výlety z Tater 
Polsko - Zakopane, Pribylina, Spišský hrad, Spišská Sobota, 
splav Dunajca - Pieniny, Štrbské Pleso, Levoča, termální areál 
Vrbov, Kežmarok, Poprad, Košice nebo návštěva Nestville Parku 
s prohlídkou skanzenu a výroby první slovenské whisky s mož-
ností její ochutnávky aj.                                           Výlety 
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850 m n.m.

Poplatky na místě:  rekr. poplatek 1,- €/noc, Fakultativní výlety (z nabídky). Dítě zdarma se 2 plně platícími osobami.               

SLEVA
pro osoby nad 50 let

        Rozcvička             Gulášová soutěž              Rekreační hry               Termály Vrbov               Maškarní večírek

Splav Dunajca

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

SENIOR
nad 50 let

  lůžko     přistýlka

DOSPĚLÝ
od 15 do 50 let

  lůžko      přistýlka

DÍTĚ
od 5 do 15 let

  lůžko i přistýlka

DÍTĚ
do 5 let
  lůžko

1 Neobs.
lůžko

*Přípl.
balkon

jaro:       09.08. - 16.08. 
léto:       30.08. - 06.09. 
podzim:  06.09. - 13.09.

8 990
8 990
8 990

8 290
8 290
8 290

9 590
9 590
9 590

8 890
8 890
8 890

5 390
5 390
5 390

1 590
1 590
1 590

1 390
1 390
1 390

499
499
499

Z

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ
(včetně cestovního a insolventního pojištění):

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

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

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