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NOVÉ LÁZNĚ – ROYAL SPA      
18 780 Kč za osobu / 6 nocí

6x ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji 
Superior deluxe, po-
lopenze, 1x klasická 
masáž celková, 3x mi-
nerální koupel s pří-
rodním CO2, 2x suchá 

plynová lázeň CO2, 2x hydrojet, 2x parafínový 
zábal, volný vstup do historických Římských 
lázní se 3 bazény, volný vstup do Aqua wellness 
centra v hotelu Hvězda, volný vstup do Premi-
er fitness centra v hotelu Centrální Lázně, Wifi 
internet v hotelu zdarma, Ensana karta výhod.

HVĚZDA – FIT TÝDEN PRO ZDRAVÍ                                                                                                                     
12 240 Kč za osobu / 6 nocí

6x ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji 
Superior plus, polo-
penze, 1x minerální 
koupel s přírodním 
CO2, 1x klasická ma-
sáž částečná, 1x su-
chá plynová lázeň 
CO2, 2x parafínový zá-

bal, volný vstup do Aqua wellness centra v ho-
telu Hvězda, volný vstup do Premium fitness 
centra v hotelu Centrální Lázně, Wifi internet 
v hotelu zdarma, Ensana karta výhod.

CENTRÁLNÍ LÁZNĚ – LÁZEŇSKÝ TÝDEN
11 880 Kč za osobu / 6 nocí

6x ubytování ve dvou-
lůžkovém pokoji Supe-
rior, polopenze, 2x vi-
tamínový nápoj denně, 
2x aqua gymnastika, 

2x minerální koupel s přírodním CO2, 1x kla-
sická masáž částečná, 1x reflexní masáž cho-
didel, 2x léčebný tělocvik, 2x parafínový zábal, 
volný vstup do Aqua wellness centra v hotelu 
Hvězda, volný vstup do Premier fitness centra 
v hotelu Centrální Lázně, Wifi internet v hotelu 
zdarma, Ensana karta výhod.

PACIFIK – LÁZEŇSKÁ RELAXACE
10 320 Kč za osobu / 6 nocí 

6x ubytování ve dvou-
lůžkovém pokoji Supe-
rior, polopenze, 1x kla-
sická masáž částečná, 
1x minerální koupel 
s přírodním CO2, 1x su-

chá plynová lázeň CO2, 1x parafínový zábal, 
1x inhalace, 1x písečná sluneční terapie, volný 
vstup do hotelového bazénu s vodními atrak-
cemi  a 2 saunami, fitness koutek, Wifi internet 
v hotelu zdarma, Ensana karta výhod.

 

BONUS: 20% sleva 
na lázeňské, wellness a beauty procedury 

zakoupené přímo v hotelu

Ceny ostatních kategorií a jednolůžkových po-
kojů zašleme na vyžádání. Podrobnější infor-
mace s nabídkou dalších pobytů naleznete na 
www ensanahotels.com
 +420 354 655 501-5
 marienbad@cz.ensanahotels.com

Podzimní relaxace
v Mariánských Lázních
Využijte možnost čerpat státní příspěvek na dovolenou v lázních ve výši 4 000 Kč 
na osobu. Přijeďte do Mariánských Lázní posílit svoji IMUNITU, načerpat ENERGII 
a zažít ten správný RELAX. Pobyty na 6 nocí zahrnují ubytování, polopenzi, min. 
5 léčebných procedur a volný vstup do bazénu, sauny a fitness. 

Platnost nabídky: 1.10. - 20.12.2020
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Vážení čtenáři, 
I my bychom mohli prohlásit, že tento způsob léta 
se nám zdál poněkud podivný, ale to si přiznejme - 
měl i své výhody. V tomto roce jsme se věnovali 
poznávání naší vlasti, i když máme mezi sebou i ně-
jaké cestovatele, kteří vyrazili k moři, nebo k našim 
sousedům. Díky nedostatku jiných turistů se k nám 
domácím chovala obsluha v restauracím, hotelech, 
penzionech i dalších místech velmi pozorně, až by-
chom si přáli, aby tak činili stále. Také prostupnost 
na památkách, i když omezená covidem, byla zna-
telně lepší než obyčejně. Na Karlově mostě se celé 
léto dalo pohodlně i příjemně projít a to také není 
běžné a v Českém Krulově bylo turistů tak akorát. 
Doufejme, že i přes veškerá opatření i podzim vyu-
žijeme k turistice, výletům a poznávání naší vlasti. 
Kdoví, příští rok se už možná do některých 
destinací ani nevejdeme. Cestujme a poznávejme s 
přáteli i s rodinou. V zimě budeme mít na co 
vzpomínat.      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

Elektrokoloběžky
jsou nebezpečné i v moři
Z elektrokoloběžek se stal v Evropě neoddiskutovatelný fenomén. Část 
obyvatel města je s velkou radostí využívá, ostatní jsou nespokojení s jejich 
neustálým parkováním na chodnících a dalších nevhodných místech. 
V Praze je většinou najdete pohozené na chodní-
ku, ale například město Soluň má jiný problém. 
Tam je musí potápěči lovit přímo z mořského 
dna. Koloběžku tam našli na mořském dně kaž-
dých 5 metrů, přitom elektrokoloběžky jsou s ba-
teriemi a dalšími součástkami pro podmořský 
život úplnou pohromou. Ještě vidíte přínos kolo-
běžek pro městské cestování? 

TIM V PRAZE 

TIM V LÁZNÍCH – SLOVENSKO 

TIM V REGIONECH 
Cestou necestou po Praze 14

Objevte poklad v srdci Kolína
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Sobota 24. října: 
Den turistických informačních center
Také letos Asociace turistických informačních cen-
ter vyhlašuje 24. říjen za Den turistických infor-
mačních center (TIC) České republiky. Den TIC je 
organizován v rámci Světového dne pro rozvoj in-
formací. Poprvé se Den TIC uskutečnil v roce 2019, 
kdy 24. říjen připadl na čtvrtek. 
Ta informační centra, která se ke dni infocenter při-
hlásí, obdarují v sobotu 24. října své návštěvníky ně-

jakou drobností, nebo je pozvou na znalostní kvíz, 
někde uvaří kávu nebo čaj apod. Volba nabídky, s níž 
turistická informační centra veřejnost osloví, je na 
každém jednotlivém pracovišti. Seznam turistických 
informačních center, která se do akce zapojí, bude 
průběžně aktualizovaný na webových stránkách 
asociace www.aticcr.cz. Již nyní v předstihu srdečně 
zveme širokou veřejnost, aby se v tento den přišla 
do infocenter na jejich činnost podívat, navázat bližší 
vztahy a případně si i popovídat.

Strategie A.T.I.C. ČR
Asociace turistických informačních center ČR je za-
střešující organizací informačních center v ČR, kte-
rá prosazuje zájmy a význam svých členů, podpo-
ruje kvalitní služby infocenter a ovlivňuje prostředí 
pro jejich činnost.
Rada asociace se rozhodla pro následující období 
nejbližších let vytvořit Strategii A.T.I.C. ČR, která 
by pomohla definovat další směřování asociace, 
strategické cíle a opatření, jak nově vytyčených 
met dosáhnout. Za tímto účelem se již uskutečnily 
2 workshopy pro členy rady asociace, na nichž byla 

nově definována vize a poslání asociace a sesta-
vena analýza silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb (SWOT analýza). Práce na vytvoření stra-
tegie budou na podzim pokračovat. První výstupy 
budou představeny na členském fóru v Trutnově 
dne 15. října 2020.
Asociace má nyní 356 členů vč. jejich 22 poboček 
a 6 čekatelů na členství.

Podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR v Trutnově 
Ve dnech 15. - 16. října 2020 se v Trutnově usku-
teční setkání pracovníků infocenter v rámci pod-
zimního členského fóra A.T.I.C. ČR. Účastníci fóra 
se mohou opět těšit na setkání s kolegy, výměnu 
zkušeností a nové informace. Čtvrteční jednání 
bude tradičně obohaceno o dvoudenní doprovod-
ný program.

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

Turistická informační centra
do pohody     nepohody

Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet? 
Navštivte informační centra, i v září mají otevřeno 
od pondělí do soboty a na mnoha místech i  v neděli.

Rádi bychom vám představili 
pracovníka vašeho Turistického 
informačního centra ve Šluknově:
•  Prosím, řekněte nám, odkud pocházíte a jak 

dlouho pracujete v informačním centru?
Jmenuji se Jitka Schneiderová a již od roku 2008 
pracuji jako pracovnice Regionálního informační-
ho centra ve Šluknovském zámku, který tvoří do-
minantu nejsevernějšího města České republiky 
- Šluknova, kde jsem se narodila a kde rovněž se 
svou rodinou žiji. 
•  Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy z in-

focentra? 
Kuriózních dotazů padne v infocentru mnoho, ať 
už při osobním setkání, či emailem nebo telefonic-
ky. Myslím si, že jistě nejsme jediné TIC, které se 
se zvláštními dotazy návštěvníků setkává... Jsme 
TIC, které sídlí v prostorách Šluknovského zámku 
a nejčastějším kuriózním dotazem návštěvníků je: 
„Dobrý den, kde tady prosím najdeme Šluknovský 
zámek?“
•  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 

běžně známé z bedekrů, ale přesto stojí za ná-
vštěvu?

Pro současnou generaci již málo známé a téměř 
zapomenuté místo v našem městě je „Karlovo údo-
lí“. Jedná se o bývalé lázeňské středisko umístěné 
uprostřed krásné přírody, které kdysi v historii ob-
jevil pan Karl Schütz, majitel pekařství ve Šluknově. 

Ten během výstavby železniční trati mezi Rumbur-
kem a Šluknovem zde v roce 1872 zřídil vývařovnu 
pro dělníky. Postupem času se vývařovna přemě-
nila na restauraci a později lázeňský hotel, kam se 
sjížděli lidé z celého světa. Toto nádherné místo 
přežilo obě světové války a jako místo odpočinku 
fungovalo až do 80. let 20. století. Po 2. světové vál-
ce patřil hotel tedy MNV Šluknov, poté Dopravním 
podnikům hlavního města Prahy. Budova přestala 
být obývána a začala pomalu pustošit. Dostala se 
také do rukou soukromého majitele, který o kdysi 
tak kouzelné místo nejevil zájem. A tak začalo chát-
rat... V současné době patří novému majiteli, který 
zde se svojí rodinou tráví veškerý volný čas. Bylo jím 
obnovené původní betonové jezírko a přilehlé ryb-
níky, na kterých za dávných časů pluly loďky s lá-
zeňskými hosty. Posedět zde můžete v parku nebo 
ve stínu repliky původního altánu. 

•  Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
osobně doporučujete? 

Jsem ráda, že certifikovaných produktů v našem regio-
nu stále přibývá. Naše TIC jich má v nabídce hned ně-
kolik, mezi mé nejoblíbenější jsou ruční šperky od Mgr. 
Jiřího Herzlíka z České Kamenice, které potěší snad ka-
ždou ženu. A jelikož mám ráda sladké, osladím si ráda 
čaj květovým medem od včelaře pana Stanislava Kuby, 
držitelem zlaté medaile soutěže Český med. Tento pro-
dukt mohu jen doporučit. 
•  Jak by zněla originální pozvánka do Vašeho města? 
Ráda bych Vás touto cestou pozvala do Šluknova - nej-
severnějšího města České republiky, ve kterém žije při-
bližně 6000 obyvatel. Ne náhodou mají městské části 
Šluknova pohádkové názvy: Císařský, Království, Nové 
Hraběcí, Rožany, Královka, Kunratice, Fukov a Harra-
chov. Žije se zde opravdu pohádkově. Leží v chráněné 
krajinné oblasti Lužických hor, Labských pískovců a Ná-
rodního parku České Švýcarsko, který spolu s Národ-
ním parkem Saské Švýcarsko na německé straně patří 
svým charakterem k nejunikátnějším místům celé Ev-
ropy. Kromě samotné přírody a přírodních zajímavostí 
a cílů můžete navštívit dominantu města - Šluknovský 
zámek.

Rozhovor

 RIC - Šluknov – Šluknovský zámek
Zámecká 642, Šluknov 407 77
 +420 412 332 711, Mob.: 739 593 014
 ic@mesto-sluknov.cz
www.turista.mestosluknov.cz
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Dominantou města a také národní kulturní památ-
kou je chrám sv. Bartoloměje. Stavbu vysokého 
katedrálního chóru prováděl v letech 1360-1378 
významný stavitel té doby Petr Parléř. Obohatil tak 
Kolín o jedno z neoriginálnějších děl gotické archi-
tektury lucemburského období.
Není to ale jen chrám, který stojí za pozornost. 
Téměř dva roky probíhala revitalizace areálu roz-
prostírajícího se kolem kostela, jeho otevřením 
20. září 2020 získává Kolín unikátní ucelené zá-
koutí v historickém centru města, které nabídne 
návštěvníkům nové pohledy na kolínskou domi-
nantu. 
První návštěvnický okruh s průvodcem vás zavede 
do interiéru chrámu sv. Bartoloměje a do barokní 
kostnice postavené roku 1733. Množstvím kostí 
a bohatostí ornamentální výzdoby jde v rámci úze-
mí ČR o stavbu srovnatelnou snad jen s kostnicí 
v Sedlci u Kutné Hory. 
Samostatně přístupné (bez průvodce) jsou budo-

vy staré farní školy a zvonice. V prvním nadzem-
ním podlaží zvonice, která byla postavena na po-
čátku 16. stol., je vystaven restaurovaný chrámový 
poklad, zvonice dále nabídne lapidárium a vyhlíd-
ku na město z vnějšího ochozu. Zpřístupněna je 
nově i stará farní škola s interaktivní expozicí vě-
novanou událostem z historie města a slavným 
osobnostem Kolína.  
Kompletní obnovy se dočkaly i hradby, a zelené 
parkány a celkově tak vznikl ojedinělý relaxační 
prostor v centru města. 

Nenechte si ujít návštěvu unikátního Bartoloměj-
ského návrší v samém srdci Kolína. Stojí to za to!
Slavnostní otevření areálu 20. 9. 2020 v 16.00 hod

Otevírací doba: 22. 9.–31. 10. 
úterý – pátek 9–17 hodin
sobota – neděle 10–17 hodin

listopad – březen
pátek  9–17 hodin
sobota – neděle 10–17 hodin

Více na:

www.bartolomejskenavrsi.cz

Objevte poklad v srdci Kolína
Bartolomějské návrší v Kolíně se poprvé v historii otevírá 
veřejnosti. Historie královského města Kolína je velmi bohatá, což 
dokládá i řada zajímavých historických a kulturních památek 
nacházejících se na jeho území. 

poklad v srdci Kolína

otevřeno od 20. září 2020
www.bartolomejskenavrsi.cz

 chrám sv. Bartoloměje - perla gotické architektury
zvonice s vystaveným chrámovým pokladem a vyhlídkou na město
stará farní škola s interaktivní expozicí věnovanou událostem 
z historie města a slavným osobnostem Kolína
kostnice s bohatou ornamentální výzdobou
zahrady na parkáně - ojedinělý relaxační prostor v centru města

I N Z E R C E

Foto: Ladislav Renner
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Od 4. 9. do 4. 10. si v Galerii v přízemí připome-
nete dětství a výročí 100 let od narození jednoho 
z největších našich loutkářů a výtvarníků na výstavě 
NEJEN BROUČCI Arch. Zdeňka Podhůrského. Od 
7. 10. do 1. 11. zde můžete oslavit dvacáté bienále 
Tvůrčí skupiny na výstavě její výtvarné tvorby s ná-
zvem PODVACÁTÉ. Uvidíte různorodá výtvarná díla 
čtrnácti umělců. 
Při výstupu na ochoz vyhlídkové věže si od 10. 
do 28. 9. prohlédnete díla žáků výtvarného oboru 
a grafiky žáků partnerské školy z Japonska na výsta-
vě 5. setkání ZUŠ Praha 7 Šimáčkova. Na výstavě 
obrazů BARVY PŘÁTEL od 1. 10. do 10. 11. poznáte 
příběh dvou životních přátel, akademických malířů 
Vlastimila Elšíka a Borise Jirků. A v bývalém bytě 
věžníka uvidíte stálou expozici o historii Nového 
Města pražského.
V sobotu 10. října od 10 do 18 hod již pošesté rad-
nici, její nádvoří a okolí zaplní tradiční i netradiční 
pokrmy z různých koutů světa během FESTIVALU 
DELIKÁTNÍCH CHUTÍ. 19. 10. si pak budete moci 

pořídit něco pěkného na sebe na podzimním cha-
ritativním Ryder´s bazaru. 
Zajisté vás nadchne i poutavý výklad při komen-
tovaných prohlídkách (5. a 7. 10.) vhodných i pro 
děti: je potřeba si na ně předem zarezervovat mís-
to. Budete se moci též nechat provést po radnici 
tak trochu jiným způsobem během představní Dnes 
provází Minor herci divadla.
Bohatý program je připraven i pro milovníky hudby. 
V historickém Velkém sále vystoupí Vilém Veverka 
s Jiřím Bártou (Challenge for Music II) a s Kateřinou 
Englichovu (15 LET SPOLU), soubor Victoria Ensem-
ble (Křik Paříže, zpěv Londýna), Arkady Shilkloper 
& Vadim Neselovskyi (Rusko), klánovický dětský 
sbor Claireton Chorale a další. Pokračuje i hudební 
festival Stylové večery 2020 a NOVOFEST 2020.
Od 12. do 20. 9. bude radnice otevřena denně až do 
20 h večer a poskytne zajímavé slevy během EHD 
- Dnů evropského dědictví. Zúčastní se i projektu 
Měsíc věží a rozhleden 2020, který bude ukončen 
28. 10. ve 14 h výstupem na ochoz věže s českou 

vlajkou. A až do konce září se radnice účastní i kam-
paně V PRAZE JAKO DOMA s vouchery pro mimo-
pražské turisty.
Kolemjdoucí mohou též posedět na nádvoří na za-
hrádce kavárny Café Neustadt, na betonových la-
vičkách sochařky Veroniky Psotkové či na barevné 
„Sedící postavě“ Alexandry Koláčkové v souvislos-
ti s letošním sochařským festivalem Sculpture Line 
2020. 

www.nrpraha.cz 
www.facebook.com/NRpraha

Kam v Praze po prázdninách? 
Na Novoměstskou radnici na Karláku!
Na konci léta a na počátku podzimu se můžete těšit na radnici na zajímavé 
výstavy a koncerty, Festival delikátních chutí, komentované prohlídky či 
slevy během EHD. A nejen to! Přijďte si tedy na Karlovo náměstí užít volný čas 
a držme si palce, ať nám to nezkomplikuje Covid 19.

  V REGIONECH
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Mělník si připomíná výročí sv. Ludmily
Město vína na soutoku Labe a Vltavy se po mnoha letech musí letos obejít bez 
největší tradiční vinařské slavnosti – Mělnického vinobraní. O výborné víno ani 
množství zajímavých kulturních akcí však návštěvníci nepřijdou. Obojí si mohou 
vychutnat v průběhu celého září i října v komornějším duchu.  

Do konce září je možné se od pátku do nedě-
le kochat výhledy z paluby výletní lodi Fidelio 
na mělnickou siluetu nad historickou vinicí
sv. Ludmily.

Sv. Ludmile, podle legendy zdejší rodačce, 
bude také věnována sobota 19. září, kdy se
v rámci oslav výročí 1160 let od jejího naro-
zení uskuteční v parku u kostela sv. Ludmily 
slavnostní otevření výstavy Regionálního mu-

zea Mělník Střední Čechy, krajina sv. Ludmily. 
Doplní ho dobová módní přehlídka s komen-
tářem a středověkou hudbou v podání kapely 
Řemdih. Město Mělník na tento den připra-
vilo také zábavně-vzdělávací rodinnou hru 
Mělníkem po stopách sv. Ludmily. Účastníci 
se vydají po místních památkách spojených
s první českou svě� cí a patronkou naší země
a po vyluštění tajenky si odnesou drobnou 
odměnu. Další zářijová akce věnovaná sv. Lud-
mile se uskuteční 26. září v chrámu sv. Petra
a Pavla, kde je přichystán celodenní program
s dopolední mší svatou, odpolední přednáš-
kou a koncertem „Requiem za sv. Ludmilu“
v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis.

Na září je přichystáno vydání letáku věnova-
nému právě osobnosti sv. Ludmily, který bude 
k dispozici zdarma v Turis� ckém informačním 
centru. Farnost Mělník otevře výjimečně
v září široké veřejnos�  kostel sv. Ludmily, a to 
konkrétně v soboty od 10 do 16 hodin a v ne-
děli od 13 do 16 hodin.

Celá řada hudebních a divadelních zážitků 
čeká na podzim diváky v Masarykově kultur-
ním domě. Mělnické kulturní centrum při-
pravilo nejen bohatý kulturní a společenský 
program nové sezóny 2020/2021, ale na nové 
termíny se podařilo přesunout i mnoho před-
stavení, která se nemohla uskutečnit v první 
polovině roku.

V září a první polovině října je stále možné
zúčastnit se prohlídky mělnického podzemí
s nejširší studnou v ČR s odborným výkladem 
průvodce, poté se podzemí turistům nakrátko 
uzavře a vstupní prostor projde plánovanou 
modernizací. Po jejím dokončení přivítá pod-
zemí zájemce o prohlídku mnohem komfort-
nějším vstupem přímo z Turistického infor-
mačního centra.

        

K
O

N
TA

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

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

Foto: archiv TIC Mělník
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Středověké hradby obklopující Tachov patří 
k nejzachovalejším hradebním systémům v Čes-
ké republice. Spolu s chrámem Nanebevze-
tí Panny Marie tvoří neodmyslitelné symboly 
města. Dalším unikátem, který při své návštěvě 
Tachova určitě nesmíte minout, je novogotická 
jízdárna ve Světcích. Po Vídni druhá největší 
jízdárna ve střední Evropě už sice neplní svůj 
původní účel, konají se zde ale různé kulturní 
a společenské akce. Z centra Tachova se k ní do-

stanete procházkou Knížecí alejí vysázenou na 
pokyn knížete J. M. Windischgrätze v roce 1791. 
Cestou se můžete osvěžit minerálním prame-
nem, který s chutí ochutnají nejen pěší turisté, 
ale i cyklisté či in-line bruslaři. Pro sportovce na-
bízí Tachov ideální zázemí. Najdete zde plavecký 
bazén, zimní stadion, skatepark, střelnici, fotba-
lová hřiště, sjezdovku a mnohé další.
Pokud se na Tachovsku rozhodnete strávit svou 
dovolenou, ubytovat se můžete v krásném 
apartmánu pro 6 osob s výhledem na řeku. 
Apartmán TC nabízí zahradu, terasu, TV s plo-
chou obrazovkou, vybavený kuchyňský kout 
s lednicí a varnou deskou, dvě koupelny (jed-
na s vanou) a dvě toalety. K dispozici jsou dvě 
samostatné postele, manželská postel a rozklá-
dací pohovka. Internet je samozřejmostí. Pro 
hosty je také připraveno neplacené soukromé 
parkoviště.

 Více informací zjistíte na:
www.apartmantc.cz

Prázdniny si můžete bez obav prodloužit a zavítat do 
čestlického aquaparku i během podzimu. Hned první 
víkend v září proběhne rodinný běh Aquapalace Run 
(5. 9.), kdy si můžete vyběhnout volný vstup do Vodního 
světa. Není se čeho obávat, zvládne to opravdu každý. 
Do Vodního světa dorazí i hasiči, policie ČR a záchranáři 
(12.–13. 9.). V polovině září se pak uskuteční již tradič-
ní Saunafest (17.–20. 9.), který představí mistry světa 
v saunování i světovou soutěž v saunových rituálech. 
Mořské vlnobití i více než 20 skluzavek a tobogánů 
jsou k dispozici každý den. Adrenalinový zážitek nabízí 
i jedinečné propojení tobogánu MAGIC TUBE s virtu-
ální realitou anebo novinka letoška – simulátor létání 
v podvodní VR AVATAR ZONE, který nabídne průlet nad 
horskými hřebeny. 
Dobrodružství nabízí i nejdelší Divoká řeka v České 
republice, která měří rekordních čtvrt kilometru. Od-
počinek pak poskytne nově otevřený POOL BAR, kde 

si vychutnáte drinky přímo z bazénu anebo Korálový 
dóm, ve kterém můžete poslouchat hudbu pod vodní 
hladinou. 

Více informací o Aquapalace Praha:
Vodní svět o rozloze 9 150 m2 je nejzábavnějším 
aquaparkem ve střední Evropě. Je tvořen třemi pa-
láci, v nichž si na své přijde opravdu každý. Rozsáhlý 
Saunový svět tvoří komplex 14.  saun a prohříváren. 
Dělí se na finské sauny, římské lázně a venkovní sau-
ny. Pod jednou střechou se nachází i luxusní SPA & 
Wellness určené pro milovníky odpočinku, pravidel-
ných masáží či obličejových procedur a moderní plně 
klimatizované dvoupodlažní Fitness, které disponuje 
rozsáhlou kardiozónou s řadou nejnovějších kar-
diotrenažerů. 
Více informací naleznete na  www.aquapalace.cz 

Poznejte Tachovsko
Malebný region při hranicích s Německem nabízí krásnou přírodu, historické 
unikáty a pestrou škálu sportovního vyžití. Za návštěvu jistě stojí i blízké 
Mariánské či Konstantinovy lázně. Pokud chcete vyhrát víkendový pobyt 
pro dvě osoby v luxusním apartmánu v Tachově, čtěte dále a soutěžte 
s ubytovacím portálem e-pobyty.cz.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ

1. V jakém městě se nachází Apartmán TC?
2.  V jakém roce byla vysázena Knížecí alej 

v Tachově?
3.   Jaké číslo objektu má Apartmán TC na 

portálu e-pobyty.cz?
VÝHERCI OBDRŽÍ:
1. cena:
Víkendový pobyt pro dvě osoby zdarma.
2. cena: 
50% sleva na víkendový pobyt pro dvě osoby.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ

1.  Tipnete si, kolik měří nejdelší Divoká 
řeka v České republice? 

a) 250 m
b)  100 m
c)   198 m

2.  Jaký je počet tobogánů a skluzavek, 
které se v Aquapalace Praha nachází? 

a) 21
b) 15
c) 10

3.   Který specifický tobogán najdete pouze 
v Aquapalace Praha?

a) Bublinkový
b) Tobogán s nafukovacími kruhy
c) Tobogán s virtuální realitou 

Odpovědi posílejte mailem na adresu: 
info@czech-tim.cz
Na konci září vylosujeme výherce vstupenek 
do Aquapalace Praha.  

 Apartmán TC
K. H. Borovského 125, 347 01 Tachov
www.apartmantc.cz
www.e-pobyty.czKO
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Babí léto plné dobrodružství
v Aquapalace Praha
Bláznivá jízda Vesmírem, průlet nad vrcholy hor i nejdelší 
Divoká řeka v České republice – to je Aquapalace Praha. 
Udělejte dětem radost a vyrazte společně do Čestlic. 
Díky netradičnímu propojení virtuální reality a vodních 
atrakcí zažijete nezapomenutelné dobrodružství. Navíc zde léto srpnem 
nekončí a bohatý víkendový program na vás čeká i na podzim!

V PRAZE

Soutěžte o vstupenky do největšího aquaparku 
ve střední Evropě! 
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O léčivém kouzlu Jizerských hor se málo ví a má-
lokdo ho vyzkoušel na vlastní kůži. Během podzimu, 
kdy se příroda pomalu chystá k zimnímu spánku, je 
proto ideální doba ho vyzkoušet. Hlavní slovo v něm 
má voda. V okolí Nového Města pod Smrkem se 

nachází několik léčivých pramenů, které můžete 
ochutnat. Novoměstskou kyselku možná někte-
ří znáte, ale slyšeli jste už o pramenu Michael? Je 
to pravděpodobně nejaktivnější veřejně přístupný 
zdroj radioaktivní minerální vody na území repub-

liky. V nedalekých Lázních Libverda využívají síly 
hydrogenuhličitanové vody k léčbě nejrůznějších 
onemocnění. 
V Jizerských horách se kromě léčivé vody nachází 
také řada opravdových pokladů. Vytvářejí je zruční 
řemeslníci, sběratelé i originální umělci, pod jejichž 
rukama tu vznikají mnohdy světové unikáty. Tech-
nické památky, muzea, galerie i architektonicky 
zajímavé stavby jsou v našich horách rozesety jako 
broušené korálky a záleží na vás, jak si je pro svou 
podzimní dovolenou navléknete za sebe. 
Začít můžete třeba na nejstrmější železniční trati 
v Česku, kterou najdete na lince Tanvald – Kořenov 
– Harrachov. Stavitelé si tu vypomohli ozubeným 
pásem mezi kolejemi. Při nostalgických jízdách se 
unikátní „Zubačkou“ můžete svézt. Když se na ces-
tu vydáte, určitě se zastavte i v Muzeu ozubnicové 
dráhy, čeká na vás zajímavá historie a dobové foto-
grafie. 
Pokud jste raději na výhledy, připravili jsme pro vás 
přehled jednoduchých tras, které vás za nimi přive-
dou. Tak si obujte pohodlné boty, vezměte si foťák 
a pojďte si užít barvy podzimu do Jizerských hor. 
Všechny tematické tipy na výlety najdete na webo-
vé stránce www.jizerky.cz/podzim.

Podzim v Jizerských horách má svoje nepopiratelné kouzlo.  Abyste si ho mohli 
dosyta užít, připravili jsme pro vás praktické tipy, díky kterým poznáte naše 
hory trochu jinak.  

Podzimní Jizerky

Bivakujte v zaniklé 
osadě.
Umíř, Plachtín / 
Plzeň – sever

Učte se 
poznávat 
přírodu 
nejen očima.
Les plný smyslů, 
Krásná Lípa / Děčín

Poučte se  
o jediné lokalitě 
kriticky ohrožené 
byliny kandík  
psí zub v ČR.
Medník, Hradišťko / 
Praha – západ

Porovnejte si 
délku skoku 
s blechou 
nebo jelenem.
Zásmucká Bažantnice
Zásmuky / Kolín

Otužte se  
v přírodním 
knajpovišti.
Semanínská stezka, 
Semanín / 
Ústí n. Orlicí

Podívejte se 
na líhniště 

pro hady 
a ještěrky.

Mokřadní louka 
Kolo, Slavkov / 

Uh. Hradiště

Pohrajte si  
s vodním 
mlýnkem.
Capartické louky, 
Capartice /  
Domažlice

Objevte studánku, 
kde žijí mloci 
skvrnití.
Mločí studánka, 
Myslík / 
Frýdek-Místek

Pozorujte 
až 160 druhů 
ptáků.
Rezervace 
Štěpán, 
Děhylov /  
Ostrava

Obejděte s námi  
celý Svět.
Cesta kolem Světa, 
Třeboň

Pojďte s námi do přírody!
       Otevřeli jsme 
  pro vás již stovku 
       cenných lokalit.

S Českým svazem ochránců přírody 
jsme v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
zpřístupnili veřejnosti již stovku  
přírodně cenných lokalit.

Přesvědčte se na www.blizprirode.cz 
a vyrazte rovnou do přírody!www.net4gas.cz

V REGIONECH

Klášter Hejnice
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Otevřeno denně: 9–17.00 hod., polední pauza 
12–13.00 hod.,vyjma Štědrého dne, Božího hodu 
vánočního (25. prosince) a Velikonoční neděle 
(letos 21. dubna).

Strahovská obrazárna:
Otvírací doba od 1. 3. 2019 9–11:30, 12:30–17:00
vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánočního
(25. prosince) a Velikonoční neděle (21. dubna).

Více informací najdete na
www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter 
– podzimní kvíz o zajímavé ceny
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří 
mezi nejstarší existující kláštery premonstrátského řádu 
na světě. V následujícím kvízu si procvičíte mozek. 
Těšte se na věcné ceny jako trička, publikace, záložky, 
vstupenky pro celou rodinu do Strahovské knihovny 
a obrazárny a mnoho dalších cen.

Strahovský klášter

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

KO
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V PRAZE

KVÍZOVÉ OTÁZKY:

1.  Který ze dvou sálů je větší, Teologický 
nebo Filozofický? 

2.   Jak se jmenuje nejstarší kniha v knihov-
ně? 

3.   Kdo žije nyní ve Strahovském klášteře?



V REGIONECH

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2020

Na závodníky čekají pestré trasy o distancích 21,1 km, 
7 km nebo štafety 7x1 km.  Právě distance 21,1 km 
je u příležitosti půlkulatého ročníku City Cross Run 

& Walk 2020 novinkou. Zkrátka nepřijdou ani ro-
diny s dětmi, pro které bude připraven 1 km dlou-
hý rodinný běh, pro milovníky turistiky pak tradiční 

procházka. Školní týmy se mohou těšit na štafetový 
závod vícečlenných družstev. 
Jako již tradičně bude připraven doprovodný pro-
gram a stánky s občerstvením přímo na náměstí 
T.G. Masaryka v srdci města. Zahrají skvělé českolip-
ské kapely a nebude chybět program pro děti. Malé 
i velké nepochybně přiláká simulátor bagru, kde si 
každý může vyzkoušet práci s tímto strojem.
Veškeré informace a registrace na závod jsou k dis-
pozici na www.citycrossrun.cz.
Přijďte si užít den plný sportu a zábavy, těšíme se 
na vás!

V letošním roce se již posedmé otevřela Krkonošská 
pivní stezka. Vydejte se po trasách místních pivovarů, 
získejte otvírák jako dárek a zúčastněte se slosování 
o hodnotné ceny. Mezi zastavení stezky, kde vaří lo-
kální pivo, patří Pivovarská bašta s minipivovarem na 
břehu Labe ve Vrchlabí. Nedaleko odtud situovaný 
minipivovar Hendrych také vaří, ale jeho pivo s polu 
s pivem Fries koupíte v pensionu Andula s minipivo-
varem a také v horském hotelu Friesovy Boudy ve 
střední části Krkonoš. V Malé Úpě ve výšce 1045 m. 
nad mořem a pět metrů pod zemí ve sklepení vaří 
pivo v Pivovaru Trautenberk. Lásku k pivu představují 
v Peci pod Sněžkou mokem Sněžka. 

Soutěž na pivní stezce
Když vypijete pivo na všech místech stezky, obdr-
žíte razítko do letáčku, který získáte v zúčastně-
ných pivovarech a krkonošských infocentrech ve 
Vrchlabí, Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně 
nebo na webu stezky www.krkonosskapivnistez-
ka.cz. Za pět razítek na vás čeká v cílovém pivo-
varu malý dárek. A pokud to zvládnete (v průbě-

hu léta, o víkendu, nebo třeba i v jednom dnu), 
budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny.  
V letáku, kde máte všechna razítka, uvedete své jmé-
no a emailovou nebo poštovní adresu, vhodíte do 
schránky, které jsou ve všech pivovarech a  losování 
vás tak nemine! 
Krkonošská pivní stezka je také držitelem značky 
„Krkonošský originální zážitek“. Jejím projitím pod-
poříte regionální výrobce! Tak přijďte pobejt! Těší-
me se na vás.

 Regionální turistické informační centrum 

 +420 734 260 895, 487 881 105-106 
 rtic@mucl.cz 
 Město Česká Lípa 
 mestoceskalipa 
www.mestoceskalipa.cz

Krkonošská pivní stezka 

 www.facebook.com/krkonosskapivnis-
tezka/
 www.instagram.com/krkonosskapivnis-
tezka/?hl=cs
www.krkonoskapivnistezka.cz
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5. ročník City Cross Run & Walk se tentokrát odehraje 
v sobotu 26. 9. 2020. Registrace na pátý ročník tohoto 
zážitkového běhu Českou Lípou a okolím jsou již spuštěny. 

Splněný sen výletníka 
– pivní stezka v Krkonoších
Ochutnejte pivo vařené z krkonošské vody v překrásné krkonošské přírodě. 
Pivní stezku pohodlně projedete během dvou dnů. Doporučujeme zajistit 
ubytování na trase. Tak si v pohodě prožijete jednotlivá zastavení v pivovarech 
a vychutnáte „tekutý chléb“.

10

5. ročník 
City Cross Run & Walk 2020

v České Lípě
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TIP NA VÝLET

Se skrytými skvosty však mají návštěvníci možnost 
objevit i ta méně známá, přesto krásná místa a ne-
bát se velkého davu turistů.  Skryté skvosty obsahují 
21 tipů na výlet, které potěší jak rodiny s dětmi, tak 
aktivní turisty. Vypravit se mohou do Lužických hor 
za slony nebo do Máchova kraje, kde vystoupají na 
Mount Everest Čech – Ralsko. 
Tam však zábava nekončí a Liberecký kraj se rozhodl 
přijít s dalším nápadem jak potěšit své návštěvníky 

a potěší především cyklonadšence. Stačí nasednout 
na kolo s novou cyklobrožurou a souborem parád-
ních map a poznat přírodní krásy celého kraje od 
Českého ráje přes Máchův kraj, Jizerské a Lužické 
hory až po vrcholky Krkonoš. Brožura je vybavena 
všemi potřebnými informacemi včetně terénu, dél-
ky, časové náročnosti a samozřejmě mapou s vyzna-
čenými výletními místy. Že nejste aktivní cyklista? 
To nikoho trápit nemusí! Z cyklobrožury si vybere i 

ten, kdo na kolo tak často nenasedne. Cestu si kaž-
dý vždy může uzpůsobit podle svého a odvážlivci si 
snad troufnou i na ty nejobtížnější trasy, které na ně 
v brožuře čekají. Na každého pak čekají místa jako je 
rozhledna Císařský kámen, Kittelovo muzeum nebo 
vodopády Jedlová. Na podzim také doporučujeme 
návštěvu TOP atraktivit kraje, které už budou bez 
obrovských davů. Co takhle zkusit cyklostezku okolo 
Panské skály, nebo si vyšlápnout samotný Ještěď? 
Či se projet po vršcích skal v oblasti Hruboskalska? 
To vše je na podzim možné  Jenom tu Sněžku 
opravdu nepokoušejte! 
Liberecký kraj je cyklostezkami jen protkaný a prá-
vě proto ani zde cyklodobrodružství nekončí. Každý 
z turistických regionů přichází s vlastní cyklomapou 
s deseti unikátními místy, které zkrátka musíte vi-
dět! Kromě těchto top deseti míst budou na ma-
pičce vyznačená další zajímavá místa, které budete 
moci po cestě navštívit včetně bike parků a singltre-
ků. Pro ty, kteří milují projížďku na kole nedotčenou 
přírodou, jsou právě tyto mapy ideální volbou! Hus-
tá síť cyklotras však vaše kola zaveze i na středověké 
hrady, zříceniny i zámky. S cyklomapami bude mít 
každý cyklista možnost přiblížit se k tradicím každé-
ho z turistických regionů a jejich lidových řemesel. 
Trasu lze uzpůsobit i pro ty menší cyklisty, kteří se 
svým objevováním teprve začínají. V putování po 
kraji dopomohou i cyklobusy nebo vlaky – speciální 
linky, díky nimž se člověk dostane přesně tam, kam 
potřebuje. Jezdí i o babím létě! Aktuální jízdní řády 
najdete na stránkách www.idol.cz v záložce Turisti-
ka. A kompletní výlety a vše potřebné pro putování 
je na webu: https://www.liberecky-kraj.cz/

Podzim v sedle kola
V Libereckém kraji se letošní letní sezóna povedla! Byla ve znamení objevování 
SKRYTÝCH SKVOSTŮ. Každému se při vyslovení nejmenšího kraje vybaví něco 
jiného, ale určitě nikdo nezapomene a na mysl mu hned přijde velkolepý 
Ještěd, Máchovo jezero, Trosky a snad i Harrachov. 

Region Liberec

@regionliberec

Liberecký kraj – cestou necestou
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Dne 12. září v parku u zámku v Třebívlicích se koná 
letošní hudební festival pod širým nebem. Dopra-
vit se můžete pohodlně linkou U10, která bude na 
akci posílena. Vlaky budou zastavovat ve všech za-
stávkách linky. Vzhledem k omezenému parkování 
doporučuje organizátor využití dopravy Ústecké-
ho kraje. Kulturní program zajistí od 13 hodin pro 
návštěvníky skupina Jelen, od 15 hodin vystoupí 
nafrněná Barbora Poláková, poté Support Lesbiens, 
Ewa Farna a od 21 hodin ATMO music. Vstup na akci 
je zdarma.  
Zámecké vinařství Třebívlice se nachází v oblasti 
Českého středohoří. Vinice vTřebívlicích jsou sou-
částí nejstarší viniční oblasti v Čechách, která byla 
založena darovací listinou Spytihněva II. v roce 1057 
a poté povznesena českým králem Karlem IV. Ve 
středověku byla po Praze druhou největší vinařskou 
oblastí v Čechách. Nacházelo se zde 400 hektarů 
vinic. Třebívlické víno pochází z tratí Pod Hazmbur-
kem, Koskov, Pod Skršínským vrchem a Pod Šepe-
telským vrchem. Dnešní rozloha vinohradů je 35 
hektarů.

Česko-německá mobilní galerie při festivalu ELBE 
DOCK 2020
Unikátní světelné umělecké dílo, galerie, prostor 
pro setkávání s veřejností a studenty a vzájemné 
propojení česko-německé kultury. To je Česko-ně-
mecká mobilní galerie při festivalu ELBE DOCK 2020.
Mezinárodní festival dokumentárních filmů ELBE 

DOCK (ELBE DOCK) vznikl v roce 2018 původně 
u příležitosti udílení Ceny Pavla Kouteckého (Cena 
PK) z roku 2007 pro nejlepší dokumentární filmy. 
V posledních letech se program rozšířil o předsta-
vení aktuálních trendů, o přehlídku německých do-
kumentů česko-německého kulturního a student-
ského programu. Galerii vyšperkovali studenti Sofie 

Sováková a Jindra Jandečka.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Slavnostně ote-
víráme v pondělí 17. 8. v 18:00 a program bude až 
do 17. 9. 2020 /Mírové náměstí Ústí nad Labem 
(17. 8.–1. 9.) – prostor před kinem Hraničář (2. 9.– 
17. 9.)/ – denně 18– 22:00.
Projekt Česko- německé mobilní galerie při festivalu ELBE 
DOCK 2020 a Česko-německý program festivalu ELBE DOCK 
2020 v Drážďanech podpořila Evropská unie z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci programu „Ahoj sou-
sede. Hallo Nachbar. Interreg V A / 2014-2020, prostřed-
nictvím Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe.

Kultura, vinobraní a víkendové 
výlety do podzimní přírody
Ústeckého kraje
Hudební festival nebo Třebívlické vinobraní a další podzimní kulturní akce 
nabízí neopakovatelné zážitky turistům a návštěvníkům Ústeckého kraje.  
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Při výletech Dolním Poohřím není možné lounský 
chrám přehlédnout – špičky jeho stanové gotické 
střechy se tyčí nad městem a jsou viditelné zdaleka. 
Chrám se před 500 lety začal stavět po velkém po-
žáru, který město zachvátil roku 1517. Z původního 
kostela po něm zůstala jen věž a měšťané tehdy po-
věřili stavbou nového chrámu stavební huť slavného 
architekta jagellonské doby Benedikta Rejta. Jeho 
dokončení v roce 1538 se Rejt už nedočkal a má 
v něm svůj hrob.
V sobotu 12. září v rámci Dnů evropského dědictví se 
mohou návštěvníci vrátit o půl tisíciletí zpět a vyzkou-
šet si na Mírovém náměstí tehdejší řemesla. Pomocí 
středověkých geometrických postupů se můžete zú-

častnit vytyčení části půdorysu kostela. V tesařském 
dvoře se bude vyrábět dřevěný jeřáb, uvidíte přípra-
vu tzv. horké malty středověkým způsobem a v ka-
menické dílně se bude opracovávat základní kámen 
tradičními kamenickými nástroji. Další řemesla pak 
předvedou kovář, bednář či kamnář. Dobovou atmo-
sféru dokreslí středověká hudba skupiny Gothien. Zá-
řijová historická slavnost je vyvrcholením celé série 
akcí, kterými si Louny významné výročí připomínají. 
Během sezóny se konaly komentované prohlídky, vý-
stava, přednášky i koncerty.
Program na Mírovém náměstí v Lounech bude pro-
bíhat v sobotu od 9 do 18 hodin. Vyvrcholením „sta-
vebních“ příprav bude v 16 hodin naložení základ-
ního kamene a jeho odvezení ke kostelu v průvodu 
ctihodných občanů města, následované jeho slav-
nostním položením. 
Po celý den si můžete kostel svatého Mikuláše zdar-
ma prohlédnout a vystoupat na jeho věž, která po-
skytuje krásný výhled do Dolního Poohří. V plánu je 

i komentovaná prohlídka kostela. V útrobách chrámu 
se v sobotu od 19 hodin rozezní koncert Scholy Gre-
goriany Pragensis nazvaný Sedm dní na Karlově 
univerzitě. 
V blízkém Oblastním muzeu v Lounech si od 10 do 
17 hodin můžete prohlédnout výstavu věnovanou 
výstavbě a historii kostela.
Celý program k 500 letům lounského kostela vyvr-
cholí v neděli 13. září v 9 hodin slavnostní boho-
službou posvícení v kostele a společným průvodem 
a modlitbou na náměstí.

Foto: Archív Oblastního muzea v Lounech.

Jak se před půl tisíciletím 
stavěl kostel
Jak se před 500 lety míchala malta? Jak si vyrobit ze dřeva jeřáb? A kolik síly 
bylo potřeba k opracování základního kamene? To všechno se děti mohou 
dozvědět ve středověké stavební dílně, která se otevře 12. září v Lounech 
na náměstí. Město si totiž letos připomíná 500 let od zahájení stavby zdejší 
dominanty – chrámu svatého Mikuláše.

Destinační agentura Dolní Poohří

 info@dolnipoohri.eu
 +420 731 086 714
www.dolnipoohri.euKO
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Za romantikou a turistickými cíly na lodních linkách 
i v září
Chcete okolí řeky Labe obdivovat z pohodlí výletní 
lodě se sklenkou vína či šálkem kávy? Vyberte si jednu 
z výletních lodí. Ideálním výchozím místem je krajské 
město Ústí nad Labem. Odtud na Labe vyplouvají hned 
dvě lodní linky. První z nich je linka s označením 901, 
která pluje během září a října až do 1. listopadu vždy 
o víkendech a o svátcích. Díky integrované dopravě 
Ústeckého kraje vás výlet lodí vyjde doslova na pár 
korun. Loď pluje z Ústí proti proudu řeky Labe přes 
krásné údolí Porta Bohemica a okolo žernoseckých vinic. 
Vaším hlavním cílem je královské město Litoměřice, 
kde můžete během léta a v září o víkendech navštívit 
prohlídkový Okruh po církevních památkách nebo třeba 
ochutnat výborné pivo. To vaří v Biskupském pivovaru 
U sv. Štěpána nebo v pivovaru Labuť. 

Během speciálních víkendových plaveb - na Roudnické 
vinobraní nebo na akci Historici v Roudnici pokračuje 
loď dále proti proudu až do Roudnice nad Labem. Městu 
dominuje Lobkowiczký zámek s historickým hradem 
v jeho útrobách a prohlídky startují hned naproti, 
v místním Informačním a dopravním centru Podřipska. 
Na trase však můžete vystoupit i dříve a protáhnout si 
nohy výstupem na vyhlídku Kalvárie u Velkých Žernosek, 
na vyhlídku Zámeček v Lovosicích nebo se vypravit 
z Lovosic třeba až na Lovoš.
Také druhá lodní linka Dopravy Ústeckého kraje má co 
nabídnout. Loď s označením 902 pluje během jarních 
a podzimních měsíců vždy o víkendu z krajského města 
po proudu Labe. První cílovou zastávkou může být 
město Děčín, kde vás přivítá rozlehlý zámek s krásnými 
zahradami. Pokračovat můžete i dále a doplout až do 
Hřenska. To je asi nejznámějším vstupním místem 
do nejmladšího národního parku v České republice, 
Českého Švýcarska. Zde se vyplatí se krapet zdržet 
a podniknout pěší výlet na Pravčickou bránu a nenechat 
si ujít ani legendární plavbu soutěskami po říčce 
Kamenici. 

Labe nabízí i adrenalinové dobrodružství
Jste trochu odvážnější povahy a raději si vyzkoušíte 
více adrenalinové zábavy? I takové aktivity Labe nabízí 
a vy se vypravte rovnou do Třeboutic, do obce ležící 
necelých 5 km od Litoměřic. Místní WAKE & FUN 
nabízí široké množství adrenalinových aktivit na vodě. 

Vyzkoušet můžete wakeboarding, jetsurf nebo vodní 
lyže. Na své si tady přijdou zkušení závodníci i úplní 
nováčci. Pro klidnější zábavu vám nabídnou k zapůjčení 
paddleboardy, hřiště na beach volejbal nebo cvičení 
jógy. V areálu je možné se občerstvit v krásném baru 
nebo se i ubytovat a strávit zde třeba celý víkend. A jak 
se sem dostanete? Co třeba na kole? WAKE & FUN je 

Řeka Labe 
je na turisty připravena
Poznejte Labe jako turistickou vodní cestu a řeku mnoha možností. Labe totiž není 
jen dopravní trasa, ale také široká škála aktivit a zážitků. Nastupte na turistické 
lodní linky, vyzkoušejte wakeboarding nebo sjeďte Labe na raftu. V kombinaci 
s pestrou nabídkou aktivit v okolí řeky jako jsou pěší výlety nebo cyklistika 
na Labské stezce, je Labe ideálním místem pro trávení aktivní dovolené.

Lodní linka 901

Panorama – podzim z Vrkoče
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totiž přímo na trase mezinárodní dálkové cyklotrasy 
Labská stezka a je tak i oblíbenou zastávkou cyklistů. 
Dalším místem na Labi kde můžete zkusit nevšední 
aktivitu, je umělý vodní kanál v Roudnici nad Labem. 
Ten měří 250 metrů a na divoké vodě se tady jezdí 
slalom, sjezd i rafting. 
Pokud jste parta kamarádů, chcete vyrazit na víkend 
a vyzkoušet si aktivit co možná nejvíc, pak je pro vás 
ideálním cílem Děčín. Děčín je totiž boží. Město na 
rozhraní Českého středohoří a Českého Švýcarska je 
významným říčním přístavem a nabízí tolik možností, že 
je ani během celého víkendu nestihnete. Začít můžete 
plavbou na raftu. Pro rafting je na Labi asi nejoblíbenější 
a nejhezčí úsek mezi Děčínem a Dolním Žlebem. Tady 
totiž Labe teče skrz Labský kaňon, který je nejhlubším 
pískovcovým kaňonem v Evropě. Podél řeky jsou krásná 
panoramata pískovcových skalních věží a během celé 
plavby je opravdu na co koukat. Rafty, kánoe nebo třeba 
kajaky je možné zapůjčit v několika půjčovnách v Děčíně 
(Active Point, Lodě Děčín, Rafty Děčín). Na zpáteční 
cestu můžete využít kolo či koloběžku, na kterých se 
pohodlně vrátíte po Labské stezce zpět do Děčína. To 
vše místní půjčovny nabízí. 

Co dál v Děčíně na vodě? Vyzkoušejte paddleboardy 
a projeďte se pod Tyršovo mostem nebo kolem soutoku 
Labe a Ploučnice. Až se vyřádíte na vodě, tak navštivte via 
ferratu na Pastýřské stěně. Ta má celkem 16 zajištěných 
cest a díky místním půjčovnám a zkušeným průvodcům 
si ji užijí i nezkušení lezci. Ferrata je unikátní tím, že 
je prakticky v centru města a po jejím zdolání se vám 
naskytne krásný výhled na protilehlý zámek, okolní 
krajinu i celé město Děčín. 
Tak už vás Labe zlákalo? Další tipy a bližší informace 
najdete na webu www.labeplus.cz nebo na Facebooku 
a Instagramu Labeplus.cz. 

 Inzerce byla vytvořena za přispění prostředků 
státního rozpočtu České republiky 

z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Wake and Fun Třeboutice

České středohoří a Porta Bohemica

Via ferrata na Pastýřské stěně

Rafty – Děčín
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Pokud přijedete kdykoliv jindy, nabízí se vám 
třeba tato procházka městem:

Středu města a náměstí 
T. G. Masaryka dominu-
je budova nové radnice 
vysoká 66 metrů. Její 
plány vypracoval v letech 
1909 – 1911 Karel Hugo 
Kepka, profesor české 
techniky v Brně. Stavba 
byla realizována v letech 
1911–1914. Bohatá de-
korace se soustřeďuje 

kolem hlavního schodiště a reprezentačních pro-
stor v 1. a 2. patře. Zasedací sál městského zastu-
pitelstva v 2. patře se na průčelí promítá předsa-
zeným balkónem, třemi vysokými okny a střešním 
štítem. 
Vaší pozornosti by neměl uniknout ani zámek na 
sousedním Pernštýnském náměstí.  Ten patří mezi 
nejvýznamnější historické stavby města a je spojen 

s moravským šlechtickým rodem Pernštejnů. První 
zmínky se objevují ve dvacátých letech 16. století. 
Předchůdcem zámku byla tvrz.  Původně bohatě 
zdobený kamenný portál je dnes na tzv. Onšově 
domě na nám. T. G. Masaryka č. 24. Pod vrstvami 
omítek byla nalezena hodnotná výzdoba interiérů. 
Pojďme ale zpět do centra města, na náměstí T. G. 

Masaryka. Oproti nové 
radnici stojí stavba bývalé, 
staré radnice, dnes Muze-
um a galerie v Prostějově. 
Tento historicky cenný 
objekt byl dokončen roku 
1530. Honosný portál, 

zhotovený italskými kameníky, symbolizoval teh-
dejší rozkvět města i prestiž purkmistra a konše-
lů. Oficiální otevření muzea na místě staré rene-
sanční radnice proběhlo 17. září 1905.

Přímo za budovou muzea se tyčí věž kostela Pový-
šení Sv. Kříže. Společně s klášterem Augustiniánů 
jej roku 1391 založil na místě staršího zničeného 
kostela Petr z Kravař. Původně gotický kostel byl 
později barokně upraven, přestavbu projektoval 
italský architekt Giovanni Pietro Tencalla.  Milovník 
moderny zde nalezne pozoruhodná díla jako fresky 
od Jano Köhlera, cyklus Křížové cesty od Františ-
ka Bílka z roku 1905 a zdařilé novogotické secesní 
okenní vitráže.
Naše kroky vedou centrem města dál, na Vojáčko-
vo náměstí k perle secese, Národnímu domu.

Budova byla postavena v letech 1905 – 1907 pod-
le plánů architekta Jana Kotěry. V době nacistické 
okupace byly secesní prvky výzdoby téměř zničeny, 
nákladné rekonstrukce se Národní dům dočkal ke 
100. výročí svého otevření. Divadelní trakt Národní-
ho domu je příčnou restaurační budovou propojen 
se spolkovou částí, ve které se nachází kavárna, před-
náškový sál, červený, modrý a zelený salonek a spol-
kové místnosti.
Za prostějovskými synagogami se vydáme do ulice 
Demelovy:
Roh křižovatky s Demelovou ulicí na jižní straně tvoří 
bývalá Nová synagoga, velká budova postavená roku 
1904 původně v secesním slohu podle návrhu vídeň-
ského architekta Jakoba Gartnera. Svatostánek byl 

orientován (netradičně) k jihu. Svému účelu sloužila 
synagoga do roku 1939. V roce 1940 byla uzavřena 
a přeměněna na skladiště. Po válce budovu prodala 
židovská obec Církvi československé husitské, která ji 
v letech 1947 – 1949 adaptovala podle projektu olo-
mouckého architekta Huberta Austa na Husův sbor. 
Protější budova, která je v dnešní době v nedobrém 
technickém stavu, je někdejší empírová synagoga. 
Svého času sloužila i jako studovna židovské školy 
talmudu.
Ulicí Demelovou a Křížkovského se dostáváme až 
ke „špalíčku“, do jižní části někdejšího židovského 
ghetta.
Největší a nejkrásnější zachovalou památkou zde je 
dům č. 20 v Úprkově ulici 20. Jeho minulost je spoje-
na s početnou prostějovskou židovskou komunitou. 
Dvoupatrový honosný dům o dvou dvorních kříd-
lech, který se příliš dispozičně nezměnil doposud, 
byl postaven roku 1819 rodinou významného pod-
nikatele Veitha Ehrenstamma. V domě dnes funguje 
restaurace, kavárna, vinný sklep, v horních patrech 
jsou byty. Hned sousední dům, Úprkova 18, je bývalý 
obecní dům židovské obce. V dnešní době slouží hor-
ní patra jako výstavní prostory Muzea a galerie v Pro-
stějově, v přízemí je kavárna s příjemným posezením, 
v létě i na dvorku. 

Podzim v Prostějově
ve znamení oslav, kultury

a společenských akcí
Vydáte-li se na podzim na Hanou, nenechte si ujít návštěvu Prostějova. 
Čekají vás tradiční hodové slavnosti o víkendu 12 –13. září nebo Dny 
evropského dědictví, v jejichž rámci se otevřou brány tamních památek.

V PROSTĚJOVĚ
5. - 26. ZÁŘÍ 2020

Zákoutí kina METRO 70 a jeho zákulisí
Školní ulice (10.00 hod.)

Krytem civilní ochrany
na Husově náměstí (10.00 hod.)

Barokní synagogy v českých zemích
(16.00 hod. galerie Špalíček, komentovaná prohlídka výstavy)

Výstup na radniční věž – Prostějov z výšky
(13.00, 14.00 hod. věž, 15.00 hod. radnice)

Výstup na radniční věž – Prostějov z výšky
(9.00 hod. radnice, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. věž)

Národní dům Prostějov – Národní kulturní památka
Vojáčkovo náměstí (13.00 hod.)

Tajemná zákoutí kostela Povýšení svatého Kříže 
Filipcovo nám. (14.00, 15.00 hod.)

Výstava starých liturgických oděvů z farnosti Povýšení sv. Kříže
Filipcovo náměstí (10.00 - 16.00 hod.)

Národní dům Prostějov – Národní kulturní památka
Vojáčkovo náměstí (13.00 hod.)

Sladovna Castello, od Bruno Wintera do současnosti
Blahoslavova ulice (14.00 hod.)

5.9. - 

6.9. - 

10.9. -

12.9. - 

13.9. - 

13.9. - 

19.9. - 

19.9. -

20.9. -

26.9. -

STATUTÁRNÍ MĚSTO
PROSTĚJOV

www.prostejov.eu

STATUTÁRNÍ MĚSTO
PROSTĚJOV

Budova prostějovské radnice

Pohled na renesanční zámek

Kostel Povýšení sv. Kříže

Relikt někdejší židovské čtvrti - blok domů zvaný „špalíček“

Secesní Národní dům
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Jedním z prvních majitelů dolu a okolních pozem-
ků byl od roku 1867 Johann Fadle z blízké obce 
Veselí, který začal s těžbou břidlice ve štole Jo-
hann, která dnes tvoří horní patro dolu. Nutná 
investice do rozvoje dolu přiměla Johanna Fadle 
důl v roce 1898 prodat a této investiční příleži-
tosti se chopil JUDr. Karl Flaschar, právník z Mo-
ravské Třebové, který investoval nejen do mo-
dernizace dolu, ale také skoupil několik okolních 
pozemků, což nasvědčovalo jeho velkým plánům 

do budoucna. Jedním z jeho významných počinů 
bylo vybudování štoly Hortenzie (pojmenova-
né po jeho manželce Hortenzie Flaschar), která 
dnes tvoří spodní patro dolu. Obě patra dolu byla 
propojena větracím komínem, ve kterém je dnes 
nainstalováno lezní oddělení. Díky kolaudaci mo-
dernizovaného dolu v roce 1902 se nám docho-
vala situační mapa zachycující jednotlivé objekty 
v této lokalitě a také průběh břidlicového ložiska.
Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 se 

JUDr. Karl Flaschar s rodinou odstěhoval do Ra-
kouska, kde zemřel v roce 1921. Johann Fadle 
zůstal vlastníkem pozemků v lokalitě Nový Svět 
až do roku 1935, což mu teoreticky umožňovalo 
břidlici těžit, avšak archivní záznamy dokládající 
těžbu po 20. letech 20. století se nedochovaly. 
V roce 1946, ukončil Johann Fadle své působení 
ve Veselí vysídlením do Německa.
Mezi největší zajímavosti Flascharova dolu patří 
odhalená jádra vrás vystouplá do dobývacích ko-
mor. Pro horníky byl materiál jader vrás nevyuži-
telný, tak šetřili střelivo i své síly a ohyby netěžili. 
Díky této selektivní těžbě se nám dochovaly veli-
ce cenné geologické útvary.
Po ukončení hornické činnosti se důlní díla v této 
lokalitě stala oblíbeným cílem trampů a dobro-
druhů, kteří obdivovali jejich tajuplnost. Možnost 
ukázat krásu oderského podzemí veřejnosti na-
byla konkrétní podoby v letošním roce, po téměř 
100 letech od ukončení těžby. Flascharův důl již 
od července 2020 vítá své první návštěvníky. 

Při návštěvě Flascharova dolu projdete 400 metrů 
důlních chodeb a navštívíte 4 dobývací komory. 
Prohlídku si můžete rezervovat na www.flascha-
ruvdul.cz, zde najdete všechny informace potřeb-
né k návštěvě. A že je na co se těšit! Hornické 
a geologické zajímavosti skloubené s historickými 
artefakty, adrenalinovým zážitkem ve 20 metro-
vém lezním oddělení a průzkumnou štolou, kte-
rou kutají permoníci Šiferové, to vše dohromady 
Vám zajistí nezapomenutelný zážitek. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! Zdař Bůh!

Flascharův důl 
– ložisko kvalitní břidlice
Historické důlní dílo se nachází v lokalitě Nový Svět na úbočí Veselského 
kopce v Odrách. Na přelomu 19. a 20. století se v něm těžila břidlice. 

 Turistické informační centrum 

Masarykovo náměstí 14/27, 742 35 Odry
 +420 556 768 162
 infocentrum@odry.cz
www.odry.cz

Flascharův důl 
 info@flascharuvdul.cz 
 +420 778 531 438
www.flascharuvdul.cz
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11.-13. září
Táborská setkání - 29. ročník festivalu 
s podtitulem 600 let na hoře Tábor 
Můžete se těšit na velký rynek, dobytčí plácek, 
punkovou plovárnu, putování malého práčete, 
uličku neřesti, folkovou plovárnu, hudební Střelni-
ci, dětský ráj, design plácek, živé ulice, teen zónu, 
šermířská vystoupení a ohňovou show na Velkém 
Šanci, seniorskou Trafačku a mnoho dalšího. Z hu-
debních kapel vystoupí například Amadeus Prague 
Quintet, Hot Sisters Swing Band, Vltava, Turbo, Ba-
lage Band feat. Tereza Kopáčková, Merta a Band, 
Michal Ambrož a Hudba Praha, Volant, Peshata, 
Těžká pára, Pouličníci, Rebule, Elthin, Svišti v or-

chestřišti, Swing Band Tábor, Laskat, Corazón, Spa-
dané listí, Tomáš Průša a Jan Sládek, Spolektiv, Ci-
helna a spol., Semtam, Bolech, His Master´s Voice 
Band, Dvoutakt, Dixie Street Band a další. Vstupné 
zdarma!

4. října
Pocta hvězd Táboru – 600 let města
Symfonický koncert Epoque Symphony Orchestra 
v čele s fenomenálním houslistou Janem Mráčkem. 
Jeden z nejslavnějších světových koncertů pro hou-
sle a orchestr, Koncert D dur P. I. Čajkovského, ve 
spojení s jednou z nejúspěšnějších symfonií L. van 
Beethovena, Symfonie č. 7., A dur, slibuje jedi-
nečný hudební zážitek v Divadle Oskara Nedbala. 
Slavnostní koncert oslaví nejen 600 let od vzniku 
města Tábora, ale také připomene výročí 250 let od 
narození L. van Beethovena, které je v roce 2020 
připomínáno na všech světových pódiích. Dirigent: 
Tomáš Brauner. Vstupné: 440, 390, 340 Kč.

10. října
Tábor s párou
Výlety parními vlaky do Chýnova, Božejovic, Plané 
nad Lužnicí a Chotovin s lokomotivou 434.2186 
zvanou „Čtyřkolák“ v čele, výstava lokomotiv 
a vozů Elinka, Bobinka aj., výstava vojenské techni-
ky, výstava v historickém voze pana Simbartla, vý-
stava o historii od starověkých obchodních stezek 
až po současnou železnici, komentované prohlíd-
ky, vystoupení kapely Švejk-Band a další. Vstupné: 
jízdenky do parních vlaků, doprovodný program 
zdarma.

28. října 
Den republiky
Oslava dne vzniku samostatného československé-
ho státu. Prezentace táborských sdružení, spolků 
a institucí, divadelní, hudební a taneční předsta-
vení.

www.visittabor.eu

Barevný podzim v Táboře
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Cestou necestou
po Praze 14
Severovýchodní okraj metropole je územím městské části Praha 14. Tato čtvrť 
v sobě kombinuje velká panelová sídliště Černého Mostu, staré obce Kyje 
a Hloubětín s neopakovatelným geniem loci i štědré hektary zeleně lákající 
k procházkám.

Suchý poldr Čihadla. ©Archiv OCP MHMP.

Kostel sv. Bartoloměje ve Starých Kyjích Rozhledna Doubravka

„Zabloudit“ zde mohou návštěvníci například na roz-
hlednu Doubravka, jež od června 2018 zdobí oblast 
Čihadla na Černém Mostě. Je první veřejně přístup-
nou stavbou svého druhu od dokončení Žižkovského 
vysílače a pochází „z dílny“ Martina Rajniše. Každý, 
kdo zná práce tohoto známého novátorského archi-
tekta, odhalí při pohledu na Doubravku jeho rukopis 
prakticky okamžitě – věž má podobu trojbokého 
jehlanu a je téměř celá ze snadno obnovitelného, 
trvanlivého akátového dřeva. Nejvyšší bod rozhledny 
se díky korouhvi tyčí do výše 23,5 metru. Na realiza-
ci projektu městská část úzce spolupracovala, stejně 
tak soukromý investor, jež výstavbu financoval. Vstup 
na rozhlednu je zdarma.
Místní naučná stezka s celkem, jak jinak než čtrnácti 
zastaveními, návštěvníky zavede nejen k Doubravce, 
ale také ke klidným břehům malebného Kyjského 
rybníku nebo třeba do oblasti suchého poldru na 
Čihadlech. Ten svoji stávající podobu získal v letech 
2007 a 2008, kdy zde hlavní město Praha nechalo 
odstranit betonové koryto a vytvořit krásný přírodní 
meandrující tok s tůněmi.
Vedle přírodních lokalit v Praze 14 stojí za návštěvu 
i historické památky. Prvním z těchto skvostů je kos-
tel sv. Bartoloměje ve Starých Kyjích. Byl postaven už 
v první polovině 13. století a patří mezi nejvýznam-
nější české románské památky. Jednolodní stavbu 
z pravoúhle tesaných pískovcových kvádrů založil 
pražský biskup Jan II.. Stejně jako přilehlý rybník je 
kostel sv. Bartoloměje zachycen na řadě místních 
pohlednic, jeho podobizna má své místo i na erbu 
městské části.
Historickou obcí je také Hloubětín, čtvrť založená 
už okolo 10. století. Území včetně přilehlých polí 
a luk vlastnil od roku 1238 Řád Křižovníků s červe-

nou hvězdou, nejvýznamnější místní památkou je 
více než 660 let starý gotický kostel zasvěcený sv. 
Jiří. V Hloubětíně je dochovaná původní náves s nej-
staršími budovami – Křižovnickým dvorem a barokní 
budovou Staré hospody, kde v 70. letech 18. století 
pobýval i císař Josef II.
Praha 14 patří mezi části metropole, které se nejen 
rychle rozvíjejí, ale zároveň dávají velký důraz na 
podporu komunitního života. Proto ten, kdo sem 
zavítá, může zamířit například do volnočasového 

centra Plechárna na Černém Mostě, které disponu-
je mimo jiné i vnitřním a venkovním skateparkem. 
Obdobná místa pro setkávání a zábavu městská část 
otevřela také v Kyjích, kde tomuto účelu slouží míst-
ní kulturní dům, dále na Lehovci v ulici Kardašovská 
a v Hloubětíně – Centrum Hloubětínská 55. 

Další informace o Praze 14 zájemci naleznou na 
www.praha14.cz a na www.facebook.com/mcpra-
ha14. Návštěvníkům je k dispozici i Informační kan-
celář v budově ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1072, 
198 21 Praha 9, tel.: 225 295 270, 225 295 561).
Informace k místním kostelům a komunitním cen-
trům:
www.farnostkyje.cz (kostel sv. Bartoloměje)
www.farnosthloubetin.cz (kostel sv. Jiří)
www.plecharnacernymost.cz (Plechárna)
www.kdkyje.cz (Kulturní dům Kyje)
www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-cent-
rum-kardasovska (KC Kardašovská)
www.h55.cz (Centrum Hloubětínská 55)
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Monínecký podzim
hraje všemi barvami
I během podzimního období má Areál Monínec na pomezí středních a jižních Čech rozhodně co nabídnout. Kromě okolní 
nádherné přírody to jsou také výhodné ubytovací balíčky obohacené navíc o možnost labužnických a vinných degustací.

Monínecký areál najdete v srdci Českého Me-
ránu. Celý kraj je protkán řadou turistických 
stezek a cyklostezek. Například díky Stezce 
údolím Lužnice Toulavou, která byla jako první 
a jediná v Česku zařazena na seznam nejlep-
ších stezek Evropy- Leading Quality Trails Best 
of Europe, se můžete vydat pěšky ke zbytkům 

hradu Příběnice a Stádleckému řetězovému 
mostu. Při té příležitos�  lze zavítat rovněž do 
blízkého Tábora, kde najdete známou Bechyň-
skou bránu, hrad Kotnov a středověké podzemí.

Přímo v areálu je pak oblíbená stezka „Včely            
a mravenci“, která vás přehlednou a ucelenou 

formou seznámí s přírodními a místními zají-
mavostmi celé oblas� . Její součás�  jsou rovněž 
panely, na nichž je vysvětleno, proč jsou vče-
ly užitečné a jaký je význam mravenců pro les. 
Zvládne ji opravdu každý. I když je mírně do kop-
ce, měří pouhých 1,5 kilometru.

Chcete-li zkusit cyklis� ku, není nic jednodušší-
ho, než si v areálu půjčit elektrokolo a pak 
se již vydat na jednu z nabízených tras. Ta nej-
kratší, která měří jen 15 kilometrů, vás zavede 
za Chlístovskými menhiry. Jedná se o skupinku 
tří žulových kamenů, jež údajně vyzařují energii.
Ti zdatnější možná uvítají trasu dlouhou až
36 kilometrů, která je zavede k vodní tvrzi
Starý zámek u Boro� na.

Dřív narození mohou na Monínec přijet třeba 
jen na 2 noci. V rámci speciálního seniorského 
balíčku na ně bude čekat cenově zvýhodněné 
ubytování, které nabídne nejen dvoulůžkový
pokoj, ale i velkorysou snídani formou švéd-
-ských stolů, speciální degustační menu, tří-
chodovou večeři a neomezený vstup do míst-
ního wellness. Nechybí ani možnost zapůjčení
trekingových holí!

Další informace o nabídce areálu naleznete na 
stránkách www.moninec.cz
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Výstava se koná pod záštitou prezidenta České re-
publiky, předsedy vlády České republiky, ministra ze-
mědělství a ministryně pro místní rozvoj. Zároveň je 
i v letošním roce hrdým partnerem projektu Rodinné 

stříbro Ústeckého kraje. Návštěvníci se mohou těšit 
na zahradnický sortiment, mezi kterým nebudou 
chybět venkovní i pokojové rostliny, trvalky, strom-
ky, keře, cibuloviny, sadba, osiva, český česnek či 
sazenice jahod. V nabídce bude také kvalitní kované 
nářadí či zahradnická technika. Sortiment doplní vše 
potřebné okolo domu, chalupy či zahrady. 
Motto výstavních expozic se v letošním roce pone-
se v duchu oslav 20 let Ústeckého kraje. Expozice 

plné zeleniny, ovoce i květin tak budou doplněny 
o narozeninový dort obřích rozměrů či knihu přání 
v nadměrné velikosti. Do té budou moci návštěvníci 
zapsat své přání oslavenci. Výstavu bude doprová-
zet bohatý a zajímavý kulturní program. Vstupenky 
lze zakoupit online nebo osobně v informačním 
centru na Mírovém náměstí v Litoměřicích, za zvý-
hodněnou cenu do 10. 9. 2020. 

Co ještě v Litoměřicích stojí za návštěvu?

• Vyhlídková věž Kalich
• Katedrála sv. Štěpána s věží
• Muzeum Křišťálový dotek
• Expozice dolu Richard
• Oblastní muzeum Litoměřice
• Dílna ručního papíru
• Severočeská galerie výtvarného umění
• Světnička K. H. Máchy
• Hrad Litoměřice s expozicí českého vinařství
• Labská cyklostezka
                                                 a mnoho dalšího…

Do Litoměřic na Zahradu Čech, 
za rodinným stříbrem Ústeckého kraje
Důvodů, proč navštívit Litoměřice, je mnoho. Jedním z nich je návštěva tradiční 
podzimní výstavy Zahrada Čech. Letošní ročník je v pořadí již 44. a uskuteční 
se ve dnech 11. až 19. září. Areál výstaviště bude pro návštěvníky přístupný 
denně od 9 do 17 hodin. 

Informační centrum 
Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice
 +420 416 916 440
 info@litomerice.cz
www.zahradacech.cz
www.litomerice.eu
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE
nabíz í

ne t rad ičn í  pros tor  pro  za j ímavé akce
a  po ce lý  rok  možnos t  ob jedna t  s i  ind iv iduá ln í  

č i  komentované proh l ídky pro  skup iny i  j ednot l i vce .

J i ráskovy sady ,  Hradec  Krá lové ,  +  420 702  256  633
www.kos te lsva tehomiku lase . cz

Roubený kostel ,  zasvěcený svatému Michaelu archandělu ,  vznikl 1605 
ve východoslovenské obci Habura u Medzilaborců .

Jak se tedy dostal do Hradce Králové? Kdy? Proč?
Poznejte jeho příběh!

I N Z E R C E



Sušice je krásná v každém ročním období a podzim 
zde již není tolik turis� cky vy� žený. Nudit se u nás ale 
určitě nebudete. Sušická pavučina, síť 20 km pěších 
stezek po Sušici a okolí, nabízí příjemné procházky 
po městě s poznáním historických památek i při řece 
Otavě v lesoparku Luh, kde je nesčetné množství 
ces� ček k prozkoumání. Součás�  pavučiny jsou i výlety 
na vyhlídková místa, kde budete mít Sušici jako na 
dlani. Jste-li sportovně založení, můžete navš� vit 
oblíbené hřiště pro seniory v parku u ZŠ T. G. Masaryka 
nebo si půjčit elektrokola a vyrazit na hrad Rabí nebo 
Velhar� ce či jen tak při krásné řece Otavě po Otavské 
cyklostezce. Chcete si zasportovat raději v teple? Pak 

si zahrajte squash nebo bowling v hotelu Pekárna 
v Sušici. Širokou nabídku sportovních ak� vit nabízí také 
Sportoviště města Sušice. Po náročném dni si užijete 
zábavu v krytém plaveckém bazénu. V sauně či vířivce 
si prohřejete svaly a načerpáte pozi� vní energii. Večer 
můžete zajít do kina nebo posedět v některé z mnoha 
útulných kaváren a restaurací. Kdo chce navš� vit 
zajímavou výstavu, může zajít do Galerie Sirkus 
v budově kina anebo do výstavních prostor sušické 
radnice. Historii můžete poznat v Muzeu Šumavy, kde 
se dozvíte nejen o sirkách, které Sušici proslavily, ale 
uvidíte také např. bohatou sbírku šumavského skla, 
kapucínskou knihovnu nebo cínový poklad. Každou 
celou hodinu se také spouš�  mechanický betlém, 
který zobrazuje město Sušici a představuje tradiční 
řemesla staré Šumavy.
Přijměte pozvání do našeho malebného města. 
V Sušici si každý najde to své. 

AKTIVNÍ PODZIM
V SUŠICI

Hledáte příjemnou dovolenou s možností výletů do přírody, návštěv památek, 
příjemného relaxu v sauně či bazénu, završené nějakým kulturním zážitkem
bez davu turistů? Pak je Sušice jistě dobrou volbou. 

Městské informační centrum Sušice
náměs�  Svobody, 342 01 Sušice
� +420 376 540 214
� icsusice@mususice.cz

www.mestosusice.cz
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Sušice – kaple Anděla Strážce Sušice – hřiště pro seniory

Sušický mechanický betlém

Sušice – náměstí 

Krovy v Chebu jsou 
považovány za fenomén, 
protože tvoří nejvýznamnější 
soubor těchto jedinečných 
historických dřevěných 
konstrukcí, datovaný od 
středověku do poloviny 

20. stole�  na území ČR.  Zcela unikátní v rámci celé
střední Evropy je pak možnost krovy navš� vit.

Za existenci památky s vysokou historickou hodnotou 
město vděčí nejen bohatství místních kupců, kteří od 
14. stole�  stavěli velké domy z kvalitního dřeva, jejichž 
přestavby již nebyly v dalších stole� ch nutné, navíc 
stavěli s vynikajícími tesaři a střechy pokrývali pálenou 
kry� nou, která zabránila šíření devastujících požárů. 

Díky projektu Nadačního fondu Historický Cheb, 
který krovy chrání, prezentuje a zpřístupňuje 
veřejnos� , vám návštěvu krovů nabízíme jako unikátní 
turis� cký cíl vašeho výletu do Chebu. Rezervovat si 
prohlídku můžete na webových stránkách nadačního 
fondu www.historickycheb.cz nebo na stránkách 
Turis� ckého infocentra www.� c.cheb.cz

“POD STŘECHAMI DOMŮ“ V CHEBU“
Prohlídková trasa po půdách městských domů na chebském 
náměstí vám představí vzácné historické krovy v celé jejich 
kráse a monumentálnosti. Jedná se o technické památky
vysoké historické hodnoty. Kr-ovy, zkonstruované v různých 
staletích, jsou dokladem jedinečné řemeslné zručnosti 
a geometrické představivosti našich předků.

Turis� cké infocentrum Cheb

� +420 354 440 302
� infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz
www.historickycheb.cz
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České Budějovice
– Město, kde má kultura zelenou
Metropole jižních Čech má co nabídnout v jakoukoliv roční dobu. Skvělá 
gastronomie, aktivní odpočinek, a hlavně kultura jsou v Budějovicích jako doma.

Zastávku si můžete udělat v nejednom ze zdejších 
pivovarů s vlastní produkcí a ochutnat jak pivní, tak 
i kulinářské speciality místních sládků a šéfkuchařů. 
Nejen Budvar totiž dělá místnímu pivovarnictví 
dobré jméno.
Po stopách historie města a objevování památek 
Vás zavede několik tematických okruhů. Pro
více informací se zastavte v Turistickém informačním 
centru, kde Vám poskytnou potřebné údaje a rádi 
poradí, co nesmíte vynechat.
Ani kulturní dění v Budějovicích na podzim 
neskomírá a má zelenou. Koncerty, výstavy, 

přednášky, trhy a festivaly různých žánrů Vám 
zpestří doznívající letní dny a nadcházející babí léto.
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náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice
 386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz

CO se u nás děje:
3. – 23.9. Hudební slavnosti Emy Destinnové
Festival vážné hudby k poctě slavné operní
pěvkyně emy destinnové.

12.9. Dny evropského kulturního dědictví
s průvodci po stopách českobudějovické
historie let 1780 – 1850.

19.9. Mezinárodní veterán rallye Křivonoska 2020
50. ročník závodu automobilových veteránů.

8. – 10.10. Podzimní (švestkové) trhy
Tradiční podzimní trhy na náměstí Přemysla
Otakara II.

31.10. Mattoni 1/2 Maraton
9. ročník běžeckého závodu.
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Poznání je zábava! Na hravou procházku městem 
se můžete vydat s Mildou Dubulíkem – dubovým 
skřítkem 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 
zajímavých 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 nakouknout do konírny, psí ku-
chyně i do kasemat v podzemí. Ve sklepeních pod 
zámkem tady drží pod zámkem vodnickou chásku. 
Přijďte se bát!
Hrátky se zvířátky a seznámení se s osudy jednot-
livých 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 Dřevě-
né ZOO u rybníka Svět.
V Muzeu Třeboň v marcipánu mají nejen neob-
vyklou expozici o historii Třeboně a jejích pověstech 
v marcipánových modelech, ale také tvořivou dílnu 
pro děti.
Muzeum Jana Žižky si pro vás připravilo originály 
rekvizit a zbraní z  pohádek a historických filmů.
Hurá do přírody! V Třeboni a okolí můžete do příro-

dy na kole i pěšky, taky na vodu, na ryby, na koně, 
na brusle, na minigolf i na různě zaměřená hřiště. 
Vodní hrátky si užijete na plážích u rybníků i ve we-
llness 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. 

Další lahůdky na: www.itrebon.cz
www.facebook.com/itrebon.cz

I na podzim si můžete v Třeboni hrát 
Třeboň je nejen městem kultury, historie a lázeňství, ale nabízí také 
dobrodružství, zábavu, poučení a spoustu nezapomenutelných 
zážitků pro celou rodinu.

V REGIONECH

23magazintim.cz

V REGIONECH

České Budějovice
– Město, kde má kultura zelenou
Metropole jižních Čech má co nabídnout v jakoukoliv roční dobu. Skvělá 
gastronomie, aktivní odpočinek, a hlavně kultura jsou v Budějovicích jako doma.

Zastávku si můžete udělat v nejednom ze zdejších 
pivovarů s vlastní produkcí a ochutnat jak pivní, tak 
i kulinářské speciality místních sládků a šéfkuchařů. 
Nejen Budvar totiž dělá místnímu pivovarnictví 
dobré jméno.
Po stopách historie města a objevování památek 
Vás zavede několik tematických okruhů. Pro
více informací se zastavte v Turistickém informačním 
centru, kde Vám poskytnou potřebné údaje a rádi 
poradí, co nesmíte vynechat.
Ani kulturní dění v Budějovicích na podzim 
neskomírá a má zelenou. Koncerty, výstavy, 

přednášky, trhy a festivaly různých žánrů Vám 
zpestří doznívající letní dny a nadcházející babí léto.

        

K
O

N
TA

K
T TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

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

CO se u nás děje:
3. – 23.9. Hudební slavnosti Emy Destinnové
Festival vážné hudby k poctě slavné operní
pěvkyně emy destinnové.

12.9. Dny evropského kulturního dědictví
s průvodci po stopách českobudějovické
historie let 1780 – 1850.

19.9. Mezinárodní veterán rallye Křivonoska 2020
50. ročník závodu automobilových veteránů.

8. – 10.10. Podzimní (švestkové) trhy
Tradiční podzimní trhy na náměstí Přemysla
Otakara II.

31.10. Mattoni 1/2 Maraton
9. ročník běžeckého závodu.



V REGIONECH

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 202024

VALTICE
Valtice – malé město v okrese Břeclav, kde žije přibližně 
3 500 obyvatel patří k nejnavštěvovanějším vinařským 
městům u nás. Historické jádro města je chráněno 
jako městská památková zóna, i okolní Lednicko-val-
tický areál je krajinnou památkovou zónou. Valtický 
zámek byl až do roku 1945 sídlem knížecího rodu 
Lichtenštejnů. Ve městě najdete nejen mnoho vinař-
ských rodin, ale i menších vinařských podniků.  Veřejná 
degustační expozice vín oceněných titulem Salon Vín 
České republiky je umístěna ve sklepních prostorách 
zdejšího zámku.

PODZIMNÍ AKCE

Vinobraní na zámku  18.–19. 9. 2020
Pro širokou veřejnost je připraven bohatý program 
s řízenými degustacemi vín a cimbálovou muzikou 
na nádvoří zámku. V rámci programu budou probí-
hat i prohlídky zámku a další doprovodný program. 

Hudba a víno 18. 9. 2020
6. ročník unikátního cyklu s exkluzivními hudební-
mi hosty. V rámci každého hudebního bloku pro-
běhne přímo při koncertu komentovaná degustace 
vín snoubených s hudbou. 

Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
- 4. koncert 14. ročník 26. 9. 2020
XIII. ročník koncertního cyklu. V rámci programu za-
zní díla od G. F. Händela, A. Stradella a F. X. Brixiho.

7. koncert LVHF 2020 16. 10.2020
Na koncertu vystoupí španělská kytaristka a vítězka 
Mezinárodní kytarové soutěže Alhambra ve Valen-
cii, Andrea Gonzalez Caballero. V průběhu koncer-
tu zazní díla španělských autorů. 

Závěrečný koncert LVHF 2020      17. 10. 2020
V rámci závěrečného koncertu hudebního festi-
valu vystoupí hudební skupina Čechomor spo-
lu s Moravskou filharmonii Olomouc. Součástí 
tohoto závěrečného koncertu je také beseda 
s malířem a grafikem Antonín Vojtkem. Koncert 
je poetickým rozloučením s tímto ročníkem 
LEDNICKO-VALTICKÉHO HUBENÍHO FESTIVALU.

Čokoládový festival 23.–25. 10. 2020
Součástí programu je výstava historie čokolády, 
vaření s čokoládou a ochutnávky čokolády. Bu-
dou také probíhat různé soutěže a vystoupení. 

Valtické vinné trhy 30.– 31. 10. 2020
53. ročník Valtických vinných trhů. nejstarší ce-
lostátní soutěže vín s mezinárodní účastí v ČR 
s více než stopadesátiletou historií. Program 
doplní jarmark na zámecké balustrádě, bohatá 
nabídka stánkového prodeje a kulturních vy-
stoupení na zámeckém dvoře.

Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí 
hody ve Valtickém Podzemí   7. a 14. 11. 2020
Svatomartinská husička, menu a vína Mladé 
(první vína ročníku 2020 ) v Podzemním městě 
vína, unikátním labyrintu historických vinných 
sklepů. Víno a dobrá zábava při cimbálce. 

LEDNICE
Obec Lednice nabízí i na podzim množství turistic-
kých cílů, ale i zajímavý kulturní program. 

PODZIMNÍ AKCE
Lednické vinobraní a dýňobraní
12. 9. 2020  od 11 do 22 hodin
Místo konání: Areál vinařství ANNOVINO Lednice
Akce určená pro celou rodinu v unikátním pro-
středí vinařství a návštěvnického centra na Ne-
jdecké ulici v Lednici. Předávání hroznu úrody, 
ochutnávka vín a komentované prohlídky vinař-
ství, odrůdové burčáky, živá hudba, dýňobraní 

pro děti spojené se soutěžemi a s vyřezáváním 
dýní na místě, dětské taneční skupiny, gurmán-
ské speciality a regionální produkty. 
Aktuální informace na www.vinarstvilednice.cz

LEDNICKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI ANNOVINO
aneb za zážitky do vinařství
Probíhá do: 10. 10. 2020, od 15 hodin
Místo: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
Další ročník akce určené pro celou rodinu. Sou-
těžní výstava podzimních aranžmá třídních ko-
lektivů. 
Komentované prohlídky vinařství spojené 
s ochutnávkou vín a burčáků. Mladé – první 
víno nového ročníku 2020. Gurmánské specia-
lity a regionální produkty.

Aktuální informace naleznete:
 Annovino – vinařství Lednice
www.annovino.cz
 info@vinarstvilednice.cz
 pekajova@vinarstvilednice.cz
 724331563

Podzimní 
Lednicko-valtický areál 
Máte pocit, že výletům ještě neodzvonilo? Pak pro vás máme jeden výborný 
tip.  Vydejte se do Lednicko-valtického areálu, který má pro vás spoustu 
zajímavých akcí, spojených nejen s ochutnáváním vína.

 Turistické informační centrum 

nám. Svobody 4, 691 42 Valtice
  +420 734 256 709
  +420 731 164 599
  tic@valtice.eu
www.valtice.eu
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 Turistické informační centrum Lednice 
Zámecké náměstí 68, 691 44 Lednice
 +420 519 340 986, 733 531 874
 ticlednice@email.cz
 tic@lednice.cz
www.lednice.cz
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Valtice jsou malé vinařské město v okrese Břec-
lav v Jihomoravském kraji, nedaleko hranic s Ra-
kouskem. Významné jsou nejenom vínem, ale 
také bohatou a krásnou historií. Protože je toho 
k vidění, návštěvě a hlavně ochutnání ve Valticích 
opravdu hodně, tady jsou tři tipy, které určitě ne-
smíte vynechat.

Salon vín ČR
Salon vín ČR je výkladní skříní moravského a čes-
kého vinařství, protože je v něm každý rok ulože-
no sto aktuálně nejlepších vín vybraných v rámci 
naší nejvyšší a největší soutěže vín. Degustační 
expozice těchto vín je pak umístěna v prostorách 
zrekonstruovaného podzemí státního zámku 
a slouží nejen k prohlížení a poučení, ale přede-
vším k celoročnímu ochutnávání. Degustaci vín si 
můžete řídit sami, nebo podle výběru a s výkla-
dem profesionálního someliéra. A když vás někte-
rá vína okouzlí, můžete si je zde po jednotlivých 
lahvích také koupit. Součástí Salonu vín je také 

naučná expozice věnovaná vinařství a prodejna 
dárkových předmětů, vinařské literatury, degu-
státorských skleniček a someliérských potřeb. 

Vinařská stodola
Možná nejzajímavější stavbou, která těží z tradič-
ního pojetí architektury, je vinařská stodola nebo 
také 100dola patřící k areálu vinařství CHÂTEAU 
VALTICE. Budova vychází ze stylu tradičního se-
lského stavení, ale není určena k ustájení zvířat 
ani zemědělské techniky. V nadzemních prosto-
rách se nachází vinotéka s expozicí vín a restau-
rovaným kládovým vinným lisem z roku 1803. 
Podzemní část stodoly pak tvoří sklepní chrám 
vína s rotundou, který je propojen s historickým 
křížovým sklepem, stávající budovou vinařství 
a novými degustačními prostory vinného sklepa. 

Valtické podzemí
Unikátní labyrint obnovených částí historických 
vinných sklepů, to je Valtické podzemí. Návštěv-
níci si zde mohou prohlédnout 13 vzájemně 
propojených sklepů a k tomu ochutnat několik 
vzorků vín a dát si drobné občerstvení. Kromě 
samotné prohlídky a degustace se zde také pra-
videlně konají různé akce, např. večery s cimbá-
lovou muzikou a vínem. Pro milovníky vína je to 
jedinečná příležitost, jak v unikátních prostorech 
spojit kulturní akci s vínem.

Více informací najdete na

www.wineofczechrepublic.cz

Na život 
jako víno

Zažijte naše vína tam,  
kde jsou doma,  

tam, kde vZnikají.

objevte nádhernou  
krajinu vinohradů.

www.vinaZmoravy.cZ

www.vinaZcech.cZ

       Hlavní město vína
Když se zmíní města spojená s vínem, mnohým se vybaví Mikulov, Znojmo 
nebo třeba Mělník. Někomu zase možná spíš menší města jako Hustopeče 
nebo Bzenec. Nepsaným králem a hlavním městem vína v České repub-
lice a hlavně na Moravě jsou ale Valtice. Vinařská atmosféra zde dýchá na 
každém kroku a možností, kde ochutnat dobré víno, nebo se o něm něco 
zajímavého dozvědět, je opravdu mnoho. A co tedy ve Valticích navštívit?
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V LÁZNÍCHSLOVENSKO

Hotel Wellness Patince

ThermalPark Dunajská Streda

Lázně Sklené Teplice

Bardejovské lázně

Lázně Sliač
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www.kupele-bj.sk

V LÁZNÍCH SLOVENSKO
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OÁZA PRE VAŠE KOSTI

Liečebné termálne kúpele, a.s. tel.:+421 45 677 10 61
+421 905 413 297

www.kupele-skleneteplice.sk
recepcia@kupele-skleneteplice.sk

SKLENÉ TEPLICE
LIEČEBNÉ TERMÁLNE K Ú P E L E

V LÁZNÍCHSLOVENSKO
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V LÁZNÍCH

Thermalpark DS s ubytováním ve vlastním stylovém 
hotelu Thermalpark*** přímo v areálu, je jedním 
z nejvíce navštěvovaných rekreačních a léčebných 
center. Na ploše 18 hektarů se nacházejí 4 vnitřní 
a 6 venkovních bazénů, z nichž ve dvou bazénech je 
termální voda o teplotě do 39 °C. 
Ve vnitřním wellness bazénu s teplou vodou ne-
smějí chybět různé chrliče, vodní děla, jeskyně s vo-
dopádem, divokou řekou, masážní lehátka i s per-
ličkovou koupelí. Vedle wellness bazénu je umístěn 
menši krytý plavecký bazén a bazén pro nejmenší. 
Účinky vysoce mineralizované termální vody si mů-
žete užít v kryté Rotundě, která se skládá i z venkov-
ní zastíněné části, kam se dá vyplavat.
Termální voda má příznivé účinky hlavně při potí-
žích pohybového aparátu. Pro návštěvníky, kteří si 
chtějí užít blahodárné účinky termální vody, nabízí 
areál relaxaci na nové úrovni. Relaxační bazén s hor-
kou vodou nabízí pohodlné sedací plochy. 

Pro ty z vás, kteří hledáte koupání a vodní hrátky, 
doporučujeme navštívit venkovní rekreační bazén 
s několika vodními atrakcemi a příjemným výhle-
dem na jezero se zeleným ostrovem. Ve venkov-
ním areálu najdete velký plavecký bazén a o trochu 
menši Italský bazén a jacuzzi. 
Masážní centrum nabízející širokou škálu klasické, 
relaxační masáže a různé procedury jako magneto-
terapie BEMER, oxygenoterapie, Velusjet hydroma-
sážní postel, trakční postel (k léčbě zad). Saunový 
svět se čtyřmi saunami (finská, bio, infra a parní), 
zaručují bezkonkurenční odpočinek a uvolnění. 
Součásti parku je venkovní občerstvení s ochutnáv-
kou lokálních delikates ze Žitného ostrova, nově zre-
konstruované jezero s pláží a odpočinkovou zónou. 
Navštivte Thermalpark a zažijte zábavu a aktivní od-
počinek.  
Více informací najdete na www.thermalpark.sk

www.hotel.thermalpark.sk

Thermalpark
v srdci Žitného Ostrova
Dovolená plná zábavy, vody a odpočinku v komfortním hotelu a ochutnávkou 
regionálních specialit v malebném prostředí Slovenska, v srdci Žitného Ostrova 
v Dunajské Stredě, není jen vysněná představa. 

SLOVENSKO
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Unikátní lázně, vyhledávané zejména v souvislosti 
s léčbou cévních a srdečních onemocnění. Úspěšné 
jsou i v léčbě pohybového aparátu, ženských nebo 
onkologických onemocnění. 
Nabízí tradiční léčebné pobyty, ale také krátkodo-
bé relaxační, či regenerační pobyty. Lázně poskytují 
více jak 45 druhů procedur, při kterých je základem 

uhličitá terapie, tedy vodní uhličité koupele, plyno-
vé uhličité koupele, plynové injekce. 
Dominantou lázní je kromě 43 hektarů areálu pl-
ném parků, alejí a lesoparkem, také kulturní památ-
ka Lázeňský Hotel Palace***, který je postavený 
v duchu funkcionalizmu významným českým archi-
tektem Rudolfem Stockarem. 

K léčbě zde využívají jedinečné přírodní léčivé zdro-
je – 4 minerální prameny vhodné na pitné kúry 
a „Lázeňský pramen“ s unikátní izotermickou tep-
lotou a vysokým obsahem CO2, který se používá na 
procedury bez umělých zásahů, to znamená vyso-
ká vstřebatelnost minerálů a dalších léčivých látek. 
Léčbu formou procedur doplňuje i 7 druhů diet 
a překrásné přírodní prostředí, které je balzámem 
na unavenou duši. 
Ve volném čase mohou klienti využít termální kou-
paliště, tenisové kurty, srdíčkové trasy, půjčovnu 
kol, na své si přijdou i fanoušci nordic walkingu. 
Navštivte světově známé lázně přímo v srdci Slo-
venska. Krédem lázní jsou kvalitní a cenově dostup-
né služby a spokojenost hostů.

Lázně Sliač 
– motor vašeho srdce
Lázně Sliač, historicky známé a vyhledávané lázně, posazené do nádherné 
přírody Středního Slovenska. První písemná zmínka o lázních pochází z roku 
1244. V 15-16. století, patřily lázně mezi nejvyhledávanější lázně v Uhersku.  
V 18. až 20. století často navštěvované významnými hosty z oblasti politiky, 
kultury a vědy.

KÚPELE SLIAČ a.s.

 045/5443 794
 sales@spa-sliac.sk
www.spa-sliac.skKO
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Objevuj zdarma 
Moravskoslezský kraj
KDY: 1. září - 31. říjen
Prodlužte si letošní léto a poznejte přitom atraktivity 
Moravskoslezského kraje zdarma! V září a říjnu dostanete 
jedinečnou možnost navštívit desítky takzvaných top 
míst kraje hrdého na svou průmyslovou tradici bez 
placení vstupného.
Kdokoliv, kdo zavítá do regionu, dostane možnost 
navštívit výběr těch nejatraktivnějších míst. Chcete-li 
zblízka poznat Beskydy či Jeseníky, ochutnat speciality 
místní kuchyně, navštívit unikátní místa připomínající 
výraznou technickou a řemeslnou vyspělost severní 
Moravy a Slezska anebo si prostě jen prodloužit léto
a ušetřit přitom za vstupné, neměli byste u nás v září
a říjnu chybět!
Těšit se můžete na prohlídky nejrůznějších muzeí, hradů 
a zámků, galerií a mnoha dalších zajímavých míst. 
Budete mít šanci prohlédnout si zdarma Hrad Hukvaldy, 

Hrad Sovinec, Zámek Bruntál, navštívit Archeopark
v Chotěbuzi či Muzeum Šipka, nasát atmosféru Kosárny
v Karlovicích a spoustu dalšího.

https://severnimorava.travel/musite-zazit/
objevuj-moravskoslezsky-kraj-zdarma

Oslavy založení města Terezína se zaměřením na jeho vojenskou historii. Uvidíte vojenské přehlídky, ukázky vojenského výcviku, 
velkolepou denní bitvu a fascinující noční bitvu. V pátek se můžete těšit na večerní průvod městem. V sobotu je připraven 
pestrý doprovodný program i rozličné ukázky a představení. Vstupné zdarma. Tak přijďte s námi oslavit tento jedinečný den 
založení pevnosti jak jinak než v pevnosti.
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Mladý a málo zkušený pilot se při letu ztratí,
v letadle pasažéři nic netuší. Konečně pilot objeví

nějaké letiště a řekne do rádia: „Veliké letiště
s malou Cessnou 152 na okruhu, ... (tajenka)!“

Udýchaný pán s kufrem a aktovkou přiběhne na nástupiště.
„Stihnu ještě vlak do Brna?” ptá se prvního nádražáka, který mu přijde do cesty.

„Pane to záleží na tom, jak dovedete běžet. Prozatím ... (dokončení tajenky).“

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

BABYLON, BÁCOVICE, BAČALKY, BAČICE, BAČKOV,
BALINY, BANÍN, BARCHOV, BAŠŤ, BAVOROV,

BAVORY, BAVORYNĚ, BDÍN, BEČICE, BEČOV, BECHLÍN,
BĚLÁ, BENECKO, BEZKOV, BÍLÁ, BÍLINA, BÍTOV,

BITOZEVES, BLANNÉ, BLEŠNO, BOBRŮVKA, BRNO,
BRUNTÁL, ČESKÝ KRUMLOV, HAVLÍČKŮV BROD,

HODONÍN, MĚLNÍK, MOST, OSTRAVA, SENICA,
SOKOLOV, ZVOLEN.

Udýchaný pán s kufrem a aktovkou přiběhne na nástupiště. „Stihnu ještě vlak do Brna?” 
ptá se prvního nádražáka, který mu přijde do cesty. „Pane to záleží na tom, jak dovedete 
běžet. Prozatím ... .” (dokončení tajenky)
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Znění tajenky z minulého čísla: „aby mně je všechny dával“
Výherci: A. Kašpárková z Ostravy, E. Voblizová z Prahy, J. Borůvka ze Zbraslavi
Znění osmisměrky z minulého čísla: „utíkejme, už plavou“
Výherci: K. Dosedělová z Litomyšle, R. Hertíková z Dobrušky, P. Muska z Kadaně
Výherci soutěžního kvízu Varnsdorf: Lucie Korousová, Jiří Tichý, Julie Vilkošová
Výherci Plzeňské únikové hry: Alena Jelínková, Hana Medová, Vladimír Janouch



Jindřichohradecké věže
poznávací dobrodružná hra

neděle 13. září 2020
bližší info, přihlášky www.prazske-veze.cz
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Každé patro věže je interaktivní a z výšky 20 metrů 
je překrásný výhled na zámecký areál a na unikát-
ní Vodácké muzeum. Pro návštěvníky je připrave-
na nová expozice „Příběh řeky Sázavy“ s mnoha 
herními prvky a videoprojekcí. 

Můžete navštívit s rodinou dětské hřiště, na kte-
rém je kromě nezbytných prolézaček, houpaček, 
kolotoče a pískoviště také unikátní kuličková drá-
ha a dopravní hřiště.

Zámek lze navštívit denně od května do září, 
v dubnu a říjnu o víkendech, mimo sezónu je zá-
mek otevřen po předchozí dohodě. 
V sezoně otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Zámek Zruč nad Sázavou 
– ráj pro celou rodinu

Městu dominuje zrekonstruovaný pseudogotický zámek. Navštívíte zde dobové 
interiéry „Krále železnic“ Jana Schebka. Děti potěšíte návštěvou Zábavné stezky 
rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém příkopu vyzkouší střílení z luku, šplh 
na totem nebo lov ryb. Zábavně naučnou stezkou zámeckým parkem s mnoha 
úkoly a zastaveními dojdete k nově zpřístupněné Kolowratské věži.

Zámek Zruč nad Sázavou 
a Informační centrum

Zámek 1
Zruč nad Sázavou
 infocentrum@mesto-zruc.cz
 +420 327 531 329
 zamek@mesto-zruc.cz
 Zámek Zruč nad Sázavou
 Zámek Zruč
www.zamek-zruc.cz
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