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Se svými 516 metry je nejdelším na světě. Nejde 
však o atrakci pro bojácné, most se pne ve výšce 
176 metrů nad zemí má mřížovanou konstrukci, 
takže na propast pod sebou dobře uvidíte. Most 
516 Arouca Bridge najdete nedaleko městečka 
(Arouca), oficiálně se otevře koncem tohoto říj-
na. Most je součástí geoparku Arouca a spojuje 
vodopád Aguieiras s propastí Paiva, kterou pro-
téká stejnojmenná řeka. Oblast je proslulá mezi 
milovníky adrenalinových aktivit. 
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Vážení čtenáři, 
podzim už o sobě dal vědět nejen snížením teplot, 
ale i větrem, deštěm a prvním sněhem. Ale ještě 
se sluníčko objeví, nic se nebojte a pokud to jde – 
vydejte se na procházku do přírody.  Je to obzvlášť 
potřebné nejen pro naše tělo ale i duševní pohodu.  
Přibližují se také vánoční svátky, takové, jaké ještě 
nikdo z nás určitě neprožil. Pevně doufáme, že si 
užijeme Adventní trhy i když třeba  v omezené míře, 
ale jsou to svátky rodinné, užijme si je tedy s rodi-
nou, pokud možno bez stresu.
Vánoce to budou skromnější, s covidem „za zády“, 
ale o to více si možná uvědomíme, že je krásné je 
prožívat mezi svými blízkými.
Do nového roku pak všem přejeme, aby se konečně 
podařilo nad virem zvítězit, a mohli jsme si další rok 
a jeho roční období vychutnávat, jak jsme zvyklí. 

    Vaše redakce TIM        

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.
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Milujete adrenalin a závratěmi netrpíte?  
Nádherné výhledy čekají na turisty, kteří vstoupí na nový visutý most, jenž 
vyrostl v Portugalsku.
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David Vávra – Jiří T. Kotalík – Pavel Frič
„DROBNÉ PERLY české architektury”
Výtvarně výrazná kniha postavená na barevných fotografi ích Pavla 
Friče, krátkých výstižných textech historika umění Jiřího T. Kotalíka
a rýmovaných postřezích architekta Davida Vávry představuje veletucet, 
tj. 144 staveb na území celé České republiky, které jsou sice svým typem 
nebo rozsahem „drobné“, ale přesto představují skutečné umělecké perly 
či zajímavé až téměř bizarní perličky. 

Ať už se k jejich projektům hlásí významní tvůrci
a stavebníci, nebo vznikly anonymně, zdatně drží 
krok s „velkou“ architekturou. 

Výběr „perel“ zahrnuje všechny kraje a oblas�  naší 
vlas�  včetně Prahy, časové období  od prehistorie 
po dnešek a pestrou škálu typů drobných církevních, 
šlech� ckých, lidových i městských staveb včetně infra-
struktury, od kaplí a oltářů k industriálním památkám 
přes kašny a garáže, zastávku autobusu nebo kolotoč, 
repliku funkcionalis� cké kavárny, mosty, arkýře, brá-
ny, tunel, bunkr, včelín, chaty i vily, zahradní pavilony
i hřbitovní stavby typu márnice, karner či kremato-
rium, Boží hroby a Boží muka, městské osvětlení, 
vodárny, větrný mlýn i vinné sklepy, kryptu, menhir, 
pomníky, morový sloup či útulek pro snowbordáře
a mnohé další.
Účelem publikace je popularizovat architekturu
a podpořit její fanoušky v hledání, jak se na ar-
chitekturu dívat a rozumět jejímu historickému 
poselství i současným snahám o jinakost. Poslou-
ží také jako zábavný průvodce po České republice

s množstvím � pů na výlety a cesty za poznáním či 
jako svěží učební pomůcka k pochopení dějin archi-
tektury jejích kategorií i odborné terminologie.

Grafi cká úprava: Lubomír Šedivý
Vydalo Nakladatelství Titanic
Rozsah: 312 stran
Formát: 22 x 20 cm
Cena: 597 Kč
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Na Novoměstské radnici v Praze
se zahřejete, i když je zima,
jak když praští  
Koncem podzimu a v čase předvánočním je pro vás v reprezentativních 
prostorách radnice na pražském Karlově náměstí připraven pestrý kulturní 
program, který si užijete ihned, jak budou rozvolněny vládní opatření 
v souvislosti s letošní koronavirovou epidemií.

Na nádvoří si můžete prohlédnout barevnou so-
chu Sedící postava Alexandry Koláčkové či be-
tonové polštáře sochařky Veroniky Psotkové 

a každé úterý mezi 14. a 16. hodinou ve vstup-
ní svatební hale i originál sochu Neptuna kdysi 
ukradenou z Grébovky, kterou vytvořil z jemného 
pískovce sochař Bohuslav Schnirch. Objednat se 
budete moci opět i na známou Neviditelnou vý-
stavu a poznat na vlastní kůži, jaký je svět nevido-
mých lidí. V bývalém bytě věžníka, který kdysi 
hlásil zvonem nebezpečí, se nachází stálá expozi-
ce o historii Nového Města pražského a v Galerii 
v přízemí se bude konat další zajímavá výstava 
výtvarného umění. Ani Galerie ve věži nebude 
zahálet, letos až do 23. prosince, kdy bude vy-
hlídková věž na zimu uzavřena. 22. 11. by měla 
odstartovat z nádvoří podzimní velká historicko-
-rozhlížecí hra pro malé i velké – Pražské věže.
6. prosince je plánována prodejní Pražská výstava 
nožů – KNIVES - podzim 2020 s nejlepší produk-

cí nožířského umění v Evropě a v ČR a 12. a 13. 
prosince vánoční jarmark Novoměstský advent 
s bohatým programem nejen pro rodiny s dětmi. 
Milovníci hudby se mohou těšit ve Velkém sále 
12. 12. na závěrečný koncert hudebního cyklu 
Stylové večery 2020 s komorním orchestrem 
Harmonia Praga a 30. 11. a 22. 12. na poslední 
dva koncerty Novoměstského fes� valu komorní 
hudby - Novofest 2020. Vystoupí zde český pro-
fesionální hráč na tradiční australský hudební 
nástroj didgeridoo, Ondřej Smeykal (29. 11.),
jazzová kapela z Izraele Shalosh (2. 12.), smíše-
ný pěvecký a capella sbor An� fona (19. 12.),
Smetanovo trio & Wenzel Grund (20. 12.)
a další. 
Držme si palce, aby koronavirová epidemie 
rychle ustoupila a návštěvníci opět mohli na-
hlédnout do překrásných historických prostor 
Novoměstské radnice během kulturní akcí, kte-
ré si vyberou dle vlastního gusta. Držme si též 
palce, aby se k nám štěstí již neotáčelo zády
a mohli bychom společně oslavit požehna-
né vánoční svátky a konec roku. A do toho nové-
ho vstoupit s op� mismem, bez dalších omezení
a zase si užívat v centru metropole to, co nám 
v současné době tolik chybí: kulturní dění. Aktuální 
informace o programu na: www.nrpraha.cz

www.nrpraha.cz
� NRpraha

RECENZE
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Jihomoravská vinařská metropole nabízí svým ná-
vštěvníkům pestré vyžití. Architektonické památky, 
vinařské stezky, sklípky, turistické trasy. Nedaleké 
Novomlýnské nádrže vybízí ke koupání či rybaření.
Neodmyslitelným symbolem Mikulova je Svatý ko-
peček (363 m n. m.). Díky hojnému výskytu vzác-

ných druhů rostlin a živočichů byla na jeho území 
vyhlášena přírodní rezervace. Svatý kopeček je také 
významným poutním místem. K vrcholu, až ke kapli 
sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu, vás zavede 
křížová cesta. Výhled do kraje ze Svatého kopečku 
patří k nezapomenutelným zážitkům.

V Mikulově můžete navštívit barokní zámek, židov-
skou čtvrť nebo goticko-renesanční kostel sv. Václa-
va s kostnicí. Milovníkům vína jsou k dispozici čet-
né sklípky či rodinná vinařství nabízející degustaci 
místních druhů vín. Tradiční událostí je každoroční 
Pálavské vinobraní.

Chtěli byste v Mikulově strávit svou dovolenou? 
Nebo jen romantický víkend ve dvou? Skvělým ti-
pem na ubytování je Apartmán MIKU-LOVE. Mo-
derně vybavený apartmán pro 3 osoby v nově vy-
budované Rezidenci pod Zámkem, pouhých 250 m 
od samotného centra Mikulova. Standardem je kli-
matizace, LED TV, wifi i velká chladnička. K apartmá-
nu náleží prostorný balkón s krásným výhledem na 
Svatý Kopeček. Hostům je také zdarma k dispozici 
parkovací místo přímo pod okny apartmánu. Celko-
vá výměra ubytování včetně prostorného balkónu 
je 36 m2.

Romantický Mikulov
V jižním cípu chráněné krajinné oblasti Pálava na vás čeká město obklopené 
vinicemi, cyklistickými stezkami a překrásnou přírodou. Procházky historickými 
uličkami zakončené ochutnávkou místního vína jsou skvělým příslibem 
pohodové dovolené. Soutěžte s ubytovacím portálem e-pobyty.cz a vyhrajte 
víkend pro dva v luxusním apartmánu v centru Mikulova.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ

1.   Jak se nazývá kopec u Mikulova (363 m n. m.)?
2.   Jak se nazývá tradiční vinařská slavnost 

v Mikulově?
3.   Jaké číslo objektu má Apartmán MIKU-

LOVE na portálu e-pobyty.cz?

Výherci obdrží:
1. cena: ubytování pro 2 osoby na 2 noci v ter-
mínu 1. 3.–30. 3. 2021 nebo 15. 10.–15. 11. 
2021
2. cena: 50% sleva na ubytování pro 2 osoby 
na 2 noci v termínu 1. 3.–30. 3. 2021 nebo 
15. 10.–15. 11. 2021.
Odpovědi posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz do konce roku 2020. 

 Apartmán MIKU-LOVE

Purkyňova 1805/b, 
69201 Mikulov
www.e-pobyty.czKO
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Dnes nás zavál vítr do turistického 
informačního centra v Boskovicích,
kde jsme si povídali o práci a životě 
s paní Luňáčkovou

• Prosím, řekněte nám, odkud pocházíte a jak
   dlouho pracujete v informačním centru?
Moje jméno je Miloslava Luňáčková. Pocházím
z regionu Boskovicko a v Městském informačním 
středisku v Boskovicích pracuji třináctým rokem.
• Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy
   z infocentra?
Za ten dlouhý čas jich bylo opravdu hodně. Nejvíc 
nás pobavily dotazy, které většinou s turisti kou 
nemají vůbec nic společného, třeba:
a) Potřebuji se vdát. Zařídíte mi to? (Ženich byl 
naštěstí  k dispozici a ani příliš neprotestoval.)

b) Od kolika let může chodit holka na rande
a musí to nahlásit rodičům? 
c) Moc se mi líbíte. Jste volná a měla byste
o mě zájem? Foto pána raději neposílám.
• Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není
   běžně známé z bedekrů, ale přesto stojí
   za návštěvu?
Pilské údolí v Boskovicích. Kouzelná procházka 
cesti čkou podél pravého ramene říčky Bělá, na 
které jsou dřevěné ukazatele, makety vodního 
mlýna, dřevěného vodníka a klapající mlýnky na 
říčce. U rybníčka, na kterém plave vor a na něm 
vodník v rákosí, stojí malá dřevěná zvonička, na 
kterou si turista zazvoní. Prostě pohlazení na duši.
• Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který  
   osobně doporučujete?
Určitě lahodné pivečko z minipivovaru ve
Vískách.
• Jak by zněla originální pozvánka do Vašeho
   města?
Máš-li smutek na duši, navšti v tetu Miluši (v info-
centru v Boskovicích).
Děkujeme za rozhovor.         
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Informační centrum Boskovicko

Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice
� 516 488 677  
� informace@boskovice.cz
� MIS Boskovice
www.boskovice.cz
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Turistická informační centra
do pohody    nepohody

Informační centra v období adventu
Jak se napnutá situace s Covid-19 uvolní, přijďte 
do informačních center pro zimní pohled, kalen-
dář, drobný suvenýr, nebo jen načerpat informa-
ce, jak si toto období v klidu a spokojeně užít.
Pracovníci turis� ckých informačních center (TIC) 
stále pracují s informacemi, získávají je, zpracová-
vají a poskytují. Pokud nám pandemie koronaviru 
umožní se ještě před vánocemi  znovu „nadech-
nout“, získáte v informačních centrech přehled 
všech znovu zpřístupněných akcí, vč. těch ad-
ventních a vánočních, informace o znovuotevře-
ných výstavách, sportovním vyži� , jako je např. 

veřejné bruslení ap. V informačních centrech 
můžete rovněž očekávat nejširší výběr pohled-
nic různých vydavatelů, či nabídku drobných dárků
a upomínkových předmětů, často i s vánoční
tematikou. 

Svět informačních center v roce 2020
Turis� cká informační centra se před 26 lety sdru-
žila a vytvořila si vlastní asociaci (dnes A.T.I.C. ČR). 
Jejím prostřednictvím se pak pracovníci infocenter 
setkávají, vzdělávají a organizují společné akce. Le-
tošní rok byl bohužel výjimečný v tom, že řadě spo-
lečných ak� vit příliš nepřál. I přesto se letos poda-
řilo poměrně mnoho různorodých akcí uskutečnit.
Informační centra se letos v počtu 80 provozo-
ven zapojila do prázdninové soutěže s Českou 
televizí (ČT: D), zúčastnila se ankety o Oblíbe-
né informační centrum roku 2020 (cca 450 TIC),
s vydavatelstvím KAM po Česku, a přihlásila se 
do soutěže turis� ckých propagačních materiálů 
Turistpropag. Na podzim prošla všechna cer� -
fi kovaná TIC utajenou kontrolou zaměřenou na 
kvalitu jimi poskytovaných služeb. Zde obstála 
informační centra na výbornou. Jejich celkové 
hodnocení (cca 30 požadavků na kvalitu služby 

TIC) za celou ČR je 87 %, tedy opět nadprůměrně 
stejně, jako v roce 2018. Stoprocentního výsledku 
tentokrát dosáhla dokonce 1/3 z celkového počtu 
TIC, přičemž 5 krajů mělo v hodnocení TIC více
než 90 %. Úspěšnost kontroly zajis� la agentu-
ra CzechTourism prostřednictvím spol. IPSOS).
Na konci června vydala asociace nákladem 25 � s. 
ks, ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Mapu 
turis� ckých informačních center ČR s uvedením
28 � pů na výlet. Mapy byly během léta distri-
buovány do informačních center.
Na druhou stranu byla asociace covidovými okol-
nostmi nucena zrušit 2 členská fóra a Den turis-
� ckých informačních center a musela na příš�  rok 
také přeložit většinu tradičních vzdělávacích semi-
nářů pro pracovníky TIC.
Nezbývá, než si k vánocům popřát, abychom se 
co nejdříve mohli vrá� t k pohodovému cestování
a informační centra se opět zaplnila úsměvy
přicházejících turistů.

Rozhovor



Originální vánoční dárky spojené s historií
a současnos�  Strahovského kláštera nabízí míst-
ní prodejna suvenýrů se spoustou dárkových
a upomínkových předmětů. Prodejna je součás�  
vstupního prostoru a začátku prohlídky Strahov-
ské knihovny. Výběr dárků je skutečně bohatý. 
Když už budete mít cestu do Strahovského 
kláštera, nelze vynechat prohlídku dvou nej-
známějších sálů, Teologického a Filozofi ckého, 
které jsou hlavní dominantou kláštera. Rodiny
s dětmi mohou navš� vit unikátní kabinet kuriozit
s mnoha nálezy a historickými předměty z celé-
ho světa. Strahovský klášter nabízí dva samostat-
né návštěvnické okruhy, Strahovskou knihovnu   
a Strahovskou obrazárnu v konventní budově. 

Pro každý okruh je nutné zakoupit samostatnou 
vstupenku. 

Další informace najdete na:
www.strahovskyklaster.cz
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Strahovské nádvoří 1, Praha 1
� +420 233 107 718
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).

V PRAZE

 7magazintim.cz

Vánoční potěšení
ze Strahovského kláštera
Vánoce už klepou na dveře, i když letošní adventní svátky budou trochu
v komornějším duchu. Vzpomínka na výlet do Prahy a návštěvu Strahovského 
kláštera může být inspirací k pořízení originálních dárků v letošním roce. 

Otevírací doba:
od 9–11:30, 12:30–17:00 hod.
vyjma Štědrého dne, Božího hodu
vánočního (25. prosince)
a Velikonoční neděle (21. dubna)
Doprava: z centra města:
tramvaj č. 22 (stanice Pohořelec)
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Její celková délka v Ústeckém kraji činní zhruba 96 
km. Ústecký kraj do výstavby investoval více než 
400 milionů korun, jednotlivé úseky byly spolufi -
nancovány dotací z ROP Severozápad, IROP a SFDI. 
Měření průchodů na stezce ukázala, že i v jarních 
měsících, kdy se život skoro zastavil, byla návštěv-
nost Labské stezky velká, na některých místech do-
konce stoprocentně narostla. 
V současné době se právě cykloturis� ka v kraji 
může stát velkým tahounem místního cestov-
ního ruchu. Labská stezka patří k nejlepším tu-
ris� ckým produktům v Ústeckém kraji, což po-
tvrzuje i řada místních i zahraničních ocenění. 
Právě dokončované úseky tak propojí Ústecký 
kraj se Středočeským.

Bezpečný přechod si užijí pěší i cyklo turisté
Na Stožeckém sedle ve Šluknovském výběžku se 
pracuje na výstavbě zbrusu nového turis� ckého 

mostu pro pěší a cyklisty, který bezpečně propo-
jí dvě turis� cké lokality Libereckého a Ústeckého 
kraje - Lužické hory a České Švýcarsko. 
Most Šébr a navazující turis� cké stezky posta-
ví Ústecký kraj. Součás�  jsou dvě turis� cké cesty 
s čedičovým povrchem a samotná dřevěná ob-
louková lávka s horní mostovkou. Celková délka 
lávky bude 60,7 metrů. Lávka od výrobce a její 
samotné osazení bude závislé na klima� ckých 
podmínkách. Po ukončení zimního období bu-
dou pokračovat práce na dobudování stezek
a fi nálních úpravách mostu, aby byl do prázdnin 
připravený k užívání. Lávka významně zlepší tu-
ris� ckou infrastrukturu v lokalitě Šluknovského 
výběžku i dostupnost německých tras pro pěší. 
Most bude součás�  dálkové turis� cké trasy Hře-
benovka, kterou kraj chystá na příš�  rok. Během
zimní sezóny jej využijí i běžkaři. Nová lávka si vy-
žádá přeznačení turis� ckých tras, trasa nabídne 
krásné nové výhledy, např. na Tolštejn.

Kniha o osobnos�  Ústeckého kraje
Reginaldu Czermackovi
Říká Vám něco jméno Reginald Czermack? Že 
ne? To je ale škoda, protože právě on se ne-
smazatelně zapsal do historie rozvoje hasičství
a také turismu v Ústeckém kraji. Z národnost-
ních důvodů je dnes jméno této osobnos�  skoro 
neznámé, přestože publikaci připravila a sepsala 
Pavlína Boušková z teplického muzea. 

R. Czermack svým úsilím přispěl k otevření muzea 
pro veřejnost. Hasičské muzeum v Krupce nabízí 
skvělou podívanou a zábavu pro rodiny s dětmi. 
Mezi nejzajímavější technické exponáty patří část 
první hasičské stříkačky z roku 1802, čtyřkolová 
koněspřežná stříkačka a dvoukolové ruční stří-
kačky z počátku 20. stole�  nebo světová rarita - 
motorová stříkačka zn. Flader. 
Reginald Czermack přišel do Teplic, aby tu ote-
vřel obchod s hasičskou technikou americké fi rmy
Douglas. Později si založil vlastní dílnu na hasičské 
stříkačky, která se časem rozšířila na velkou to-
várnu. V ní se kromě stříkaček vyráběly také sa-
nitární vozy, hadice, čerpadla a další hasičská
výbava. Czermack se také silně angažoval ve vzni-
kající organizaci dobrovolných hasičů. 
Zároveň byl zapáleným turistou a alpinistou. 
Zasadil se také o vybudování meteorologic-
ké observatoře na Milešovce. Konec svého ži-
vota prožil v ústraní ve svém zámečku v Krupce
a v Teplicích, kde v roce 1929 zemřel. Je pohřben 
na teplickém hřbitově.

Nová vyhlídka Fran� ška Málka 
Zastavte se na nové vyhlídce, která vznikla díky 
městu Ús�  nad Labem, tentokrát nabízí výhled 
na krásnobřezenský Kanon. Vyhlídka je pojmeno-
vaná po členovi síně slávy organizované turis� ky 
v Ústeckém kraji a významném turistovi Fran� šku
Málkovi (1940-2017).

Podzimní jízda na Labské 
stezce v Ústeckém kraji
V letošním roce realizoval Ústecký kraj dostavbu dvou úseků cyklostezek, 
Račice – Hněvice a úsek Třeboutice – Nučnice, který se nyní dokončuje. 
Tímto bude výstavba Labské stezky na území kraje ukončená. 

www.branadocech.cz
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Betlém je nasvícen a mění se v něm denní i noční 
scény, ve kterých rozpohybované figurky představí 
příběh zrození Ježíše Krista i život na vesnici na Pod-
řipsku v období baroka. Nevšední zážitek umocní 
doprovod příjemné hudby a komentáře.
Návštěvou betléma to zde však nekončí! Zavítat 
můžete i do obchůdku s výrobky lidové tradice a za-
koupit zajímavé suvenýry nebo dárkové poukazy na 
tradiční kurzy. Otevřeno mají v sobotu a v neděli 
vždy mezi 13 – 17 hodinou a nebo se mů-
žete domluvit telefonicky kdykoli během 
týdne. Více na www.podripskybetlem.cz.

Chutě, vůně i něco k potěšení z Českého 
středohoří 
Litoměřická Pršutérie Chovaneček – držitel 
dvou regionálních značek, vyrábí jednak pr-
šuty a pak své jehněčí maso z rodinné farmy 
v Hlinné. Ve své nabídce mají pršut šunky, 
viržínko, breaseolu, čabáju, čardáš, jehněčí 
klobásky nebo kachní pršut. V Litoměřicích je 
najdete ve dvou obchodech nebo objedná-
vejte na jejich e-shopu – www.prsuterie.cz. 
Pokud holdujete sladkému, pak propadnete 
čokoládovým lanýžům z litoměřické Čoko-
ládové laboratoře – www.cokolaborator.cz 
nebo ručně zadělávaným perníčkům z do-
mácího medu Markéty Nebeské z Dušníků 
– www.podripskepernickovani.cz
Domácí kozí, ovčí, kravské a další sýry z vyhlá-
šené Kozí farmy Držovice najdete nejen na 
jejich e-shopu – farma-eshop.aircentrum.cz, 

ale i ve vybraných prodejnách, například ve Špajzu 
v Ústí nad Labem nebo ve Vitálce v Litoměřicích.
Autorská keramika Aleny Šumové z Levína pále-
ná v peci vytápěné dřevem vám bude nádhernou 
dekorací, dárkem, ale hlavně užitečným výrobkem. 
Vypravte se do Levína a spojte turistiku v okolí 
s návštěvou této dílny – Levín, ateliér U.MĚ. 
Potěší vás i svíčky desítek tvarů a postaviček 
z včelího vosku od AnnKas z úštěcké včelí farmy, 

či ještě rukodělné brašnářské výrobky 
z hovězí kůže paní Valešové z Ústí nad 
Labem – Chuderově. Její výrobky jsou 
čirá krása a radost!  V Litoměřicích si 
můžete koupit ručně tkané oděvní 
a bytové originály od Petry Brázdové 
nebo v Dílně ručního papíru u paní 
Štyrandové její obrazy z papírových 
divoženek.  A pokud třeba toužíte po 
opravdovém plotu, pak určitě ten ští-
paný od Jana Tyleho ze Štětí. To je zase 
harmonie s vůní dřeva.

Více na:

www.stredohori.cz

Podřípský betlém – unikát i zážitek 
z Českého středohoří. Navštivte jej! 
Nedaleko Roudnice nad Labem a památné hory Říp, najdete v obci Bechlín 
v domě paní Šustrové, působivou a pohyblivou expozici – Podřípský betlém. 
Nachází se na ploše 4x2 m a účinkuje zde na 230 figur z kukuřičného šustí. 
Všechny figurky jsou ručně dělané ze šustí z okolních kukuřičných polí. 
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 Trasa číslo 1   Kdo se to na nás dívá 
Litoměřice se mohou pyšnit řadou soch od slav-
ných autorů, stejně jako pamětních desek. Jen na 
náměstí jich na vás čeká hned několik, kopie nej-

starší exteriérové plastiky ve městě v podobě sochy 
Rolanda, barokní sousoší, busta José Rizala a mno-
ho dalších. Vydejte se na procházku, na které se 
seznámíte s těmi nejvýznamnějšími díly.

 Trasa číslo 2    Po stopách Karla Hynka Máchy
Osud mu moc nepřál a jeho ži-
vot mu ukrátil na pouhých 25 let. 
Přesto za sebou zanechal skvělou 
literární tvorbu. Máchovy schody 
zkrášlující historické hradby, odli-
tek Myslbekovy sochy K. H. Má-
chy na úpatí Mostné hory a řadu 
dalších míst spojených se slav-

ným českým básníkem můžete sami prozkoumat. 

 Trasa číslo 3   Litoměřice a baroko
Sled historických událostí od-
startoval v 17. století architek-
tonickou obnovu města, na níž 
se podílelo mnoho významných 
stavitelů. Jen málo tvůrcům se ale 
podařilo poznamenat svým umě-
ním město v takovém rozsahu 
jako Giuliu a Octaviu Borggiovým. 

Projděte si trasu svým tempem a vychutnejte si 
barokní skvosty Litoměřic. Jde o pohledy, které 
každé oko potěší. 

Kdo by je přeci jen neznal, tomu prozradíme, že jsou 
to zkušení mágové, spjatí s přírodou a vstřícní k li-
dem. Mají za úkol chránit kouzelnou rybku, která sem 
připlavala až z Prahy. 
A právě Dlouhonozí skřítci představí před Vánocemi 
novou pohádku s názvem Dlouhonozí skřítci a ztra-
cená listina.
Co se stane, když se ztratí kouzelná listina? Budou se 
dít zvláštní věci… Ovšem Dlouhonozí skřítci to nene-
chají jen tak. Jsou sice malí, ale přesto jsou to ti praví 
strážci podivuhodné listiny. Listiny historické, ve které 

se úplně poprvé píše o královském městě Ústí nad 
Labem. A to už v roce 1249! Skřítkové se v tomto 

novém příběhu vydají za zlodějem, který tuto 
listinu odcizil. Za pomoci profesora Všudybýl-

ka a Krákory se postupně ocitnou na růz-
ných místech ústeckého okolí. Dopadnou 
nakonec zloděje, nebo listina nenávratně 
zmizí? Rozuzlení se skrývá na konci pří-

běhu.
Svůj nový příběh plánují Dlouhonozí skřítci 
představit během prosince 2020. Pro více 

informací sledujte www.usti-nad-labem.cz 
nebo facebookový a instagramový profil Ústí 

nad Labem - volný čas.

Informační centrum 

Mírové náměstí 16/8a
Litoměřice
 +420 416 916 440
 info@litomerice.cz
www.litomerice.cz
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Přijměte pozvání do malebného historického města v srdci Českého 
středohoří. Pro vaše toulky městem si můžete i v těchto dnech vybrat ze třech 
tematických prohlídkových tras, které vám představí to „nej“ z Litoměřic!

Krásy podzimních Litoměřic
můžete obdivovat kdykoli

V REGIONECH

Dlouhonozí skřítci chystají 
k Vánocům novou pohádku
Mnohým dětem i dospělým již není třeba představovat Dlouhonohé skřítky, 
kteří žijí na březích řeky Labe pod zámečkem Větruše a starobylým 
hradem Střekov v Ústí nad Labem. Znát je mohou z pohádky nebo třeba 
z různých akcí, na kterých se s nimi bylo možné dokonce potkat.

Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
 +420 475 271 700
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Jedinečné dekorace, tvořené z místní opuky, říč-
ních kamínků z Ohře nebo pískovce z Lázních Mše-
né, doplněné přírodními artefakty či ušlech� lými 
nerosty – to jsou výtvarná díla z Ateliéru Eiwan
v Evani u Libochovic. V malé rodinné dílně manže-
lů Hrubých se vyrábí originální pítka z pískovce do 
zahrad, svícny či kamenné mýdlenky a misky. Spe-

cialitou ateliéru jsou „létající kameny“ – závěsné 
dekorace, zvonkohry a světlohry. Pro ty, kdo hle-
dají skutečně luxusní a originální dar, tvoří Alena 
Hrubá přírodní plas� ky a sošky.
Radost z nakupování poskytuje návštěva ob-
chůdku manželů Kantových v Lubenci, který je 
doslova nabitý věcmi pro radost. Jejich dílna 
Skloart se zaměřuje na umělecké vitráže a vů-
bec práci se sklem. Své blízké můžete potěšit 
šperky ve stylu � ff any nebo závěsnými dekora-
cemi na okna, luxusní � ff any lampou či lustrem. 
Novinkou dílny jsou originálně zdobené skleni-
ce, skleničky a vázy.
Patříte-li mezi dárce, kteří dávají přednost dár-
kům zkonzumovatelným, najdete v Poohří pes-
trou nabídku produktů z darů místní přírody. 
Ovocný lihovar, pálenice a moštárna Kar� kův 

dvůr v Koš� cích vyrábí přírodní likéry, des� láty 
a pálenky. Zdejší specialitou je Koš� cký jablečný 
des� lát, tedy vlastně calvados, nebo Koš� cký by-
linný des� lát se specifi ckou chu�  a vůní ze směsi 
bylin a koření podle staré receptury. „Dětskou“ 
verzí výrobků z místního ovoce jsou pak mošty
z Moštárny Louny, vyráběné za studena a še- 
trně pasterizované, čímž si zachovávají všech-
ny důležité vitamíny. Dolní Poohří, uchované
v lahvích, nabízí rodinné vinařství Wilomenna 
z Chlumčan na Lounsku mladé vinařky Kateřiny 
Mikulíkové. Vinařství navazuje na tradici sahající 
do 14. stole�  a hrozny zde dozrávají na vulkanic-
kých svazích Blšanského Chlumu.
Výrobky mají díky cer� fi kátu POOHŘÍ regionální 
produkt® zaručenu originalitu původu i kvalitu. 
Většinu z nich si můžete koupit i prostřednictvím 
e-shopů.

Kde nakoupit:
Ateliér Eiwan: www.eiwan.cz
Skloart Lubenec: www.skloart.cz
Kar� kův dvůr: karfi kuvdvur.webz.cz
Moštárna Louny: www.mostarnalouny.cz
Vinařství Wilomenna: www.wilomenna.cz
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T Des� nační agentura Dolní Poohří

� info@dolnipoohri.eu
� +420 731 086 714
www.dolnipoohri.cz

Originální dárky z Poohří
pod stromečkem
Kniha? Mobil? Bačkory? Vánoční dárkové rituály si můžete zpestřit originálními 
dárky, jaké nekoupíte nikde jinde, než v Poohří. Získáte nejen zajímavý dárek, 
ale také radost z vybírání a nakupování krásných předmětů i dobrý pocit
z podpory regionálních producentů. Co zajímavého se dá v Poohří pořídit?
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Tím prvním je Egerberk, hrad patřící soukromému 
majiteli Petru Zajícovi.  Hrad byl postavený na přelo-
mu 13. a 14. století na prostředním ze tří čedičových 
vrchů nad obcí Lestkov. Návštěvníky zaujme nový 
dřevěný most, postavený v loňském roce. Probíhají 
opravy zdiva a jam. Sám majitel říká, že Egerberg vní-
má jako jednu z nejkrásnějších zřícenin v naší zemi. 

Hrad Egerberk je typickým představitelem hradu s 
dvoupalácovou dispozicí a jeho jméno je dovozová-
no od německého názvu řeky Ohře.
Druhým hradem je zřícenina hradu Šumburk, kte-
rý je v majetku města Klášterce nad Ohří. Pod jeho 
záštitou na hradě probíhají záchranné práce. Konají 
se zde také pravidelné prohlídky. Dominantou hradu 
jsou zbytky velkého donjonu, dochovala se také řada 
krakorců od prevétů. Patrné jsou zbytky kruhové ná-
rožní věže.  Ve zdech hradního paláce se dokonce do-
chovaly kanály teplovzdušného topení, co se ovšem 
bohužel nedochovalo, je vyhřívací pec, o její poloze 
můžeme pouze spekulovat.  
Pod hradem se pak nachází zbytky tvrze a popluž-
ního dvora, kam se panstvo přemístilo ve chvíli, kdy 
hrad přestal vyhovovat tehdejším nárokům na byd-
lení. V jeho blízkosti vznikla i malá osada, ze které se 
dochovaly pouze nepatrné zbytky zdiva a propadlé 
sklepy.
Hrad Šumburk byl postaven mezi lety 1431–1435 a 
z jeho majitelů je nejzajímavější Opl z Fictumu, který 
se zapletl do penězokazectví a královská komora tak 
byla nucena rodu Fictumů zabavit veškerý majetek.
Oba hrady jsou celoročně přístupné po značených 
turistických stezkách.

Jedním takovým psem byl i německý ovčák Egon 
Ort Bohemia s neodolatelným pohledem. Jeho 
majitelku, Petru Baďurovou, provázeli psi od dětství 
a jejím koníčkem jsou už pár desítek let. Vyhledáva-
la je, vlastnila je, hlídala a cvičila je i mnohým přá-
telům. Nakonec založila pro zábavu úspěšný face-

bookový profil a ten se rozrůstal den co den o fotky 
a vzpomínky starého, už nemocemi zkoušeného psa 
Egona, který však jednou v noci nečekaně odešel 
přes duhový most do psího nebe… A jeho panička 
tenkrát nad ránem v emocích sedla k počítači a slí-
bila tisícům fanouškům, že jeho příběh vydá knižně. 

V knize, kterou si může přečíst každý, včetně star-
ších dětí, a to od začátku do konce nebo po kapi-
tolách na přeskáčku, se autorka zábavnou formou 
dělí se čtenáři o své celoživotní kynologické know-
-how. Zúročila takto své zkušenosti se psy i s jejich 
majiteli.
Jaké to tedy je být opečovávaným domácím maz-
líčkem? Byl by pes opravdu nejlepším přítelem člo-
věka, kdyby uměl mluvit? Co bychom se o sobě do-
zvěděli? A co je to za spolek tihle pejskaři? Historky 
psího seniora, jeho nesnesitelné paničky a sho-
vívavého páníčka, psí vzpomínky, plné zábavných 
a ironických postřehů i nechtěného humoru z od-
poslechnuté hovorové češtiny, jakou mluví Pražáci. 
To je kniha Egon: Děsná psina, která potěší na Vá-
noce každého.

Foto: Petra Baďurová

Knihu (307 stran) 
s černobílými fo-
tografiemi vydalo 
Nakladatelství Ti-
tanic, žádejte ji u 
svého knihkupce, 
v internetovém 
obchodu Kosmas. 
S originální zálož-
kou ve tvaru ně-
meckého ovčáka ji prodává i veterinární klinika 
VETCENTUM Praha a Rebel Dog. 

Hrady na Klášterecku
V okolí Klášterce nad Ohří se nachází nespočet hradů a zřícenin, město 
vydalo krátkou publikaci o hradech na Klášterecku. My bychom vám rádi 
představili dva, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti města.

 Turistické informační centrum 

nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
www.klasterec.czKO
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Šumburk

Šumburk

Egerberk

Děsná psina na Vánoce
Česká republika je národem pejskařů a v kynologii patříme ke světovým 
velmocem. Domácího mazlíčka má polovina domácností a počet psů 
převyšuje počet koček. Huňáči na vsi hlídají naše obydlí a ve městě jsou 
především kamarády, parťáky a právoplatnými členy rodiny. Předchází 
mu ale mnoho práce v souvislosti s výchovou a výcvikem. Protože učený 
z nebe nespad!

RECENZE
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Na Mělníku je  
krásně po celý rok
Do konce listopadu můžete navštívit výstavu Střední 
Čechy, krajina sv. Ludmily v parku u kostela sv. Ludmily 
na ul. Pražská. Fotografie Mirka Páska Vás zavedou do  
středočeských krajin, v nichž svatá Ludmila pobývala.

Aktuální přehled kulturních a společenských  
akcí najdete na www.melnik.cz a www.mekuc.cz.

Mělnické kulturní centrum, o.p.s. – Mekuc 
U Sadů 323, 276 01 Mělník 
info@mekuc.cz | tel. 315 622 612 | www.mekuc.cz

Foto: Mirek Pásek, Boris Stojanov  
a archiv TIC Mělník

Chrám sv. Bartoloměje je dominantou města a také 
jedinou národní kulturní památkou, stavbu vysoké-
ho katedrálního chóru prováděl v letech 1360-1378 
významný stavitel té doby Petr Parléř. Obohatil tak 
Kolín o jedno z nejoriginálnějších děl gotické archi-
tektury lucemburského období.
Celoročně vás zveme k návštěvě nově otevřeného 
areálu rozprostírajícího se kolem chrámu a k pro-
cházce kolem hlavní městské hradby, po místech, kde 
býval dříve hřbitov nebo kudy chodil Jakub Krčín do 
školy. Odpočinout od shonu si můžete na zelených 
parkánech, v rozáriu či u bylinkové zahrádky. 

Interiérové návštěvnické okruhy vás zavedou do 
samotného 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. Nově přístupné jsou budovy 
staré farní školy a zvonice. V prvním nadzemním 
podlaží zvonice, která byla postavena na počátku 
16. stol., je vystaven restaurovaný chrámový po-
klad, zvonice dále nabízí lapidárium a vyhlídku na 
město z vnějšího ochozu. Zpřístupněna je nově 
i stará farní škola s interaktivní expozicí věnovanou 
událostem z historie města a slavným osobnostem 
Kolína.  Pro aktuální otevírací dobu památek a ob-
jektů sledujte mimořádná opatření a informace na 
www.bartolomejskenavrsi.cz. 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA V ZIMNÍM OBDOBÍ
INTERIÉRY HISTORICKÝCH OBJEKTŮ
LISTOPAD – BŘEZEN  pátek 9 – 17h

sobota – neděle 10 – 17h
24. 12., 25. 12, 31. 12., 1. 1. zavřeno

ZAHRADY NA PARKÁNĚ
LISTOPAD – DUBEN   úterý – neděle 9 – 17h

Objevte poklad v srdci Kolína
Využijte přicházejících zimních dní k procházce tajemným 
Bartolomějským návrším v Kolíně. Dýchne na vás atmosféra naší 
slavné minulosti a poetická nálada historického zákoutí Kolína. 

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
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Zvonice, foto: Ladislav Renner

Parkán, foto: Ladislav Renner
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  NA HORÁCH

Areál se během zimní sezóny zaměřuje přede-
vším na rodiny s dětmi. Nabízí jim například 
lyžařskou školu. Najdete ji u spodní stanice 
lanovky. Je vybavena mimo jiné 100 metrů 
dlouhým pohyblivým kobercem a 200 metrů 

dlouhým vlekem poma. Součástí skiparku je 
také budova s pohodlným zázemím a půjčov-
nou vybavení pro klienty lyžařské školy. 
Výrobu sněhu umožňuje na Monínci techno-
logie Snowfactory, kterou je areál vybavený 

poslední čtyři roky. Tato technologie produ-
kuje sníh, i když je venku nad nulou. Proces 
jeho výroby se odehrává v uzavřeném okruhu. 
Sníh je proto také bez jakýchkoliv chemických 
přísad a je založený pouze na dvou hlavních 
zdrojích – vodě a vzduchu.
Po celou sezónu se organizační tým areálu ve 
zvýšené míře zaměřuje na opatření spojená
s pandemií koronaviru. Jedná se například
o pravidelné a důkladné větrání a každodenní 
dezinfekce, včetně kritických míst, jako jsou 
kliky, umyvadla a toalety. Dále to je nutnost 
rozestupů návštěvníků či pravidelná dezinfek-
ce pracovních oděvů zaměstnanců areálu.
„Na opatření spojená s pandemií jsme se při-
pravovali již před letní sezónou. Na jaře jsme 
museli zajistit provoz areálu tak, aby byly do-
drženy všechny hygienické standardy. To se 
nám vyplatilo. Například hotel byl po většinu 
letních dní plně obsazený. S ještě větší důklad-
ností  jsme přijali všechna nutná opatření i pro 
zimní sezónu,“ říká Jaroslav Krejčí ml., výkonný 
ředitel areálu.
Areál Monínec leží na pomezí středních a již-
ních Čech v oblasti zvané Česká Sibiř. Od Prahy 
je vzdálený pouhých 80 kilometrů. 

Další aktuální informace lze nalézt na:
www.moninec.cz

První domácí lyžování 
čeká na Monínci
Monínecký areál se zařazuje opět k prvním střediskům u nás, kam bude 
možné vyrazit na lyže nebo snowboard. Na své si zde přijdou postupně 
zejména rodiče s dětmi. 
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Proto přinášíme několik � pů, jak si letošní ad-
vent zkusit trochu jinak, a to ve formě relaxace, 
rozjímání, poznávání a v neposlední řadě také od-
počinku. Pojďme se tedy na chvíli zastavit, nasát 
vzácnou sváteční atmosféru a uniknout tak každo-
dennímu shonu a starostem. 

Po celém Libereckém kraji je možné navš� vit hned 
několik těchto speciálních míst, po jejichž návště-
vě budete v pohodovém naladění a budete si plně 
užívat sváteční čas. Nejlepším místem, kde začít 
své adventní putování, je Kryštofovo údolí. Kromě 
zimní procházky kolem roubených domků a ma-
lebnou krajinou Podještědí si můžete v místním 
muzeu prohlédnout různé druhy betlémů, vánoč-
ní artefakty a také dobové hračky. Za návštěvu sto-
jí také unikátní Chaloupkův orloj, který je teprve

3. vystavěným orlojem v České republice. 
Sklářské umění, tradiční výroba ozdob a šper-
ků jsou velmi úzce propojeny v rámci projektu 
Křišťálové údolí. Můžete si přijet prohlédnout 
skleněný betlém s více než 80 exponáty v mi-
nimuzeu paní Aleny Kortanové v Železném Bro-
dě. Nebo o kousek dál na východ, konkrétně
v krkonošské Poniklé, objevíte tajemství výro-
by světově jedinečných perličkových ozdob ve 
fi rmě Rau� s. Budete přihlížet výrobě tradičních 
vánočních ozdobiček, které se dokonce ucházejí 
o zápis na seznam světového dědictví Unesco. 
Pokud vyhledáváte klidnější místa na adventní 
rozjímání, máme pro vás také několik zajímavých 
� pů. Přímo v největším městě severu, Liberci, do-
poručujeme návštěvu kostela sv. Vincence z Pauly. 
Tomu místní neřeknou jinak než červený kostel
a to díky svému neobvyklému vzhledu červených 
režných cihel a kamene. Mezi tradičnější sakrální 
památky se řadí Bazilika minor svatého Vavřince
a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí a beze-
sporu také poutní kostel Navš� vení Panny Marie
v Hejnicích, kde si užijete kromě duchovní atmo-
sféry i majestátní barokní architekturu. 
Chybu neuděláte ani výletem do zimní přírody. 
Adventní čas si tak zpříjemníte procházkou po ně-
které z četných naučných stezek, skalními městy 
nebo rozmanitou zimní krajinou. Pěšky, na běž-
kách, či dokonce se sněžnicemi, jak je libo. Čeka-
jí na vás magické Jizerské hory, vrcholky Krkonoš, 
roman� cký Český ráj, neobjevené Lužické hory
a poklidný Máchův kraj. 
Další � py na výlety naleznete na webových 
stránkách www.liberecky-kraj.cz, na facebooku
a instagramu. 

Vzhledem k překotnému vývoji aktuální epide-
miologické situace doporučujeme si před návště-
vou vždy zkontrolovat aktuální informace. 

Adventní čas
v Libereckém kraji
V letošním, pro všechny velmi netradičním roce, se opět přiblížila ta 
nejkrásnější, nejvoňavější a nejpříjemnější část roku a to advent
a vánoční svátky. Někteří si ale naopak mohou s mírným zděšením vybavit 
uspěchaný úklid, přípravu výzdoby, pečení a hon za vánočními dárky. 

Region Liberec

@region Liberec

Region Liberec
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Ten, kdo vyhledává klid, ho zde v podzimním a zim-
ním ročním období určitě nalezne. Neváhejte a vydej-
te se objevit některé ze skalních měst v okolí. Nejblí-
že Turnovu leží malebné Hruboskalské skalní město 
s mnoha krásnými vyhlídkami, v němž se nachází i je-
den z nejstarších hradů Českého ráje, hrad Valdštejn. 
V okolí Turnova dále naleznete i množství krásných 
zámků, například zámek Hrubý Rohozec či zámek Svi-
jany, kde se pořádá množství adventních a vánočních 
akcí. Vyhlášený je i zámek Sychrov, který je otevřen 
celoročně. 

Za Vaši návštěvu stojí i samotné město Turnov, kte-
ré se právem pyšní názvem město drahého kamene 
a šperku. Budete-li se chtít nejen v chladných dnech 
na chvilku ohřát, doporučujeme návštěvu Muzea 
Českého ráje v Turnově. Mimo expozice mineralo-
gie, archeologie, historie aj. tu naleznete i nedávno 
otevřenou expozici horolezectví. Touto unikátní ex-
pozicí se muzeum může chlubit jako jediné svého 
druhu u nás. Návštěvníka provede od historie skalní-
ho lezení až po současnost. 

Spoustu informací a zajímavostí najdete na: 
www.cesky.raj.info

www.infocentrum-turnov.cz

Soutěžilo se ve třech kategoriích: potraviny, řemes-
la a umělecké výrobky, oděvní a textilní tvorba. 
Cílem soutěže je podpořit a mediálně zviditelnit ši-
kovné řemeslníky z regionu. Mezi finalisty se zařadi-
li Novoborský pivovar s pivem Ležák Král, Michal Sa-
báček z Volfartic se zrajícím ovčím sýrem, PVO s.r.o., 
Zákupy s papírovou nasazovací hlavou čerta „Kram-
puse“, Anna Mikešová z Pihelu s rokajlovou soupra-
vou, Radek Musil z Kamenického Šenova s ručně 
vyrobenou fujarou, Věra Najbrtová z Nového Boru 
s dekorativní panenkou Nanynkou, Lenka Košnaro-
vá s dárkovou krabičkou pro miminko a MYM-eco 
Martina  Benešová s udržitelnou módou. Absolutní 
vítězkou se v letošním roce stala Ivana Hollanová 
z Mimoně. Odbornou porotu oslovily její Bezlepko-
vé mrkvánky. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
96 výrobků, a právě Bezlepkové mrkvánky získaly 
nejvyšší ocenění.  
Toto výborné sladké pečivo lze zakoupit v České Lípě 
ve vegetariánské jídelně Šambhala, ve Zdravé výživě 
v Obchodním domě Banco a v Lípa bezobal a kavár-
na na Škroupově náměstí, v Koláčkárně u Salvátora 
v Jablonném v Podještědí a nově i v Pekařství u Lan-
čů v Novém Boru. Přijeďte vyzkoušet vyváženou vy-

nikající chuť Bezlepkových českolipských mrkvánků, 
jistě si na nich pochutnáte i vy.

Podzimní a zimní dny
strávené na Turnovsku

Zveme Vás do podzimního Českého ráje, kdy stromy hrají všemi barvami 
a mlha, která vystupuje ze skal, dotváří tajemnou atmosféru této krajiny. 

Regionální turistické informační centrum 

Skálova 84
511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Regionální turistické informační centrum 

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

Hruboskalsko

Hrad Valdštejn 

Regionální českolipský výrobek 
roku 2020
Česká Lípa vyhlásila 8. října společně s městem Nový Bor vítěze již druhého 
ročníku soutěže Regionální českolipský výrobek roku 2020.
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Hory jsou jedním z nejzdravějších prostředí, které si 
u nás můžeme dopřát. Skiareál Lipno je připraven na 
letošní zimní sezonu, a kromě základních hygienic-
kých opatření nachystal i několik novinek.

Lipno má pro své návštěvníky řadu novinek
Že je skipas a Lipno.card výhodou v jedné kartě už 
víme od loňské sezóny je třeba ale připomenout 
výhody tohoto spárování. Registrací se stanete 
automaticky členem věrnostního klubu Lipno.card 
a získáte přístup ke konkrétním nabídkám v průbě-
hu celého roku. 
Skiareál nabízí nové a komfortnější zázemí lyžařské 
školy i půjčovny zimního vybavení. V nadcházející 
zimní sezóně se rozhodli na Lipně připravit kom-
fortnější zázemí půjčovny, servisu, lyžařské školy 
a prodejny zimního vybavení. To má zlepšit kom-
fort pro všechny návštěvníky skiareálu, než vyrazí 
na sjezdovky. Nové zázemí obchodu INTESRPORT 
bude moderní a prostornější než doposud a vstup 
do něj bude z nového lyžařského náměstí. Své první 
návštěvníky přivítá také sjezdová trať a lanová dráha 
Lipenská a v neposlední řadě jistě oceníte spoustu 
nových vychytávek ve výukovém hřišti FOX PARK.
K pohodlnému zázemí patří špičkový servis. Ten na 
Lipně poskytuje půjčovna INTESRPORT Rent, kde 
si během lyžařské sezóny budete moct zapůjčit jak 
kompletní sety, tak jednotlivé části lyžařského vy-
bavení. Vybavení je možné předběžně rezervovat 
předem on-line. A co navíc? Pokud si zapůjčíte celý 
lyžařský set, s Lipno.card můžete využít slevu 15% 
na skipas. 

Lyžařská škola na Lipně – hlavně, ať to děti na 
lyžích od začátku baví
Naučte se lyžovat v lyžařské škole Skischool Lipno, 
která poskytuje výuku pro začátečníky i pokročilé, 
na lyžích i na snowboardu. Vaše děti se naučí ly-
žovat pod dohledem zkušených instruktorů a také 
s naším maskotem lišákem Foxem, s nímž zažijí 
spoustu zábavy.

Stezka korunami stromů nabízí nejen výhledy 
do okolí
Stezka nejvíce návštěvníků vítá v letních dnech, o to 
větší pohoda na ní ale panuje v zimě. Otevřená je 
pro své návštěvníky po celý rok a nabízí nejen vý-
hledy do okolí nebo dalekých Alp, několik adrena-
linových a edukačních zastavení a 52 metrů dlouhý 
tobogán.

•  Lyžování na 13,5 km sjezdovek
•  3 pohodlné čtyřsedačkové lanovky a 1 dvousedač-

ková
•  Snowpark dle náročnosti, zábavná skicrossová 

a snowcrossová trať 
•  Měřený slalom 
•  Výukové hřiště Fox park se čtyřmi pojízdnými 

koberci, kam máte vstup zdarma
•  Parkování zdarma – přímo u pokladen a nástupní 

stanice lanovky Lipno Express
•  Každodenní animační programy s lišákem Foxem, 

maskotem areálu
•  Večerní lyžování na nejdelší sjezdovce areálu - 

18:00 - 21:00 hodin
•  Večerní bobování ve Fox parku – 18:00 – 20:00 

hodin
•  Komplexní služby na jednom místě – lyžařská škola 

Skischool Lipno, obchod Intersport, skiservis, 
úschovna Skidepot, restaurace

•  Půjčovna INTERSPORT Rent  - vše rychle a pohodl-
ně na jednom místě. 

•  Skibus po Lipensku zdarma

Lipno karta 
– bez čekání a za nejlepší ceny
Registrujte se v e-shopu lipnocard.cz a získejte 
své lipenské zážitky výhodněji. A navíc bez čekání 
s řadou dalších výhod a nabídek.

Více informací naleznete na www.lipno.info

Skiareál Lipno: Užijte si ještě více 
zábavy na jednom místě!

Lyžování a zábava
pro celou rodinu
Skiareál Lipno je oblíbený rodinný skiareál v nádherné části jižní Šumavy 
u lipenského jezera. Nabízí celoroční aktivity pro rodiny s dětmi s jedinečnou 
a širokou škálou činností a možností trávení volného času a dovolené. 
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Mezi ty nejznámější zvyky, které najdete 
v téměř každé domácnosti, je vánoční 
stromeček a jeho zdobení, někde je to 
přímo věda, která se řídí tradicemi, 
ale i módou. Lijeme olovo do vody, 
krájíme jablíčka, nebo sušíme na 
kamnech rybí šupiny. Tech zvyků 
je ale hodně, a tak si pojďme 
vysvětlit, co nám vlastně ří-
kají. 

Adventní věnce jsou tradičním 
symbolem Vánoc
Na každém adventním věnci jsou tradičně 4 svíčky. 
Víte ale, že každá svíčka na věnci má své jméno? 
První se nazývá svíce proroků, druhá je betlémská, 
třetí pastýřská a čtvrtá andělská. Adventní věnce 
bývají většinou kulaté, ale mohou být i obdélníko-
vé, podle prostoru, kam je chceme umístit.  

Lodičky z ořechů nám ukážou, 
jestli zůstane rodina pohromadě
Do půlených skořápek z vlašských ořechů přilep-
te voskem svíčičky. Každý z rodiny jednu lodičku. 
Lodičky dejte do umyvadla nebo lavórku plného 
vody a zapalte svíčky. Když se loďky udrží pohroma-

dě, máte to dobré. 
Pohromadě bude 
i rodina, ale pokud 
se některá lodička 
vzdálí, hned víte, kdo půjde do světa.

Jablečná jadérka předpoví počasí, ale i zdraví  
Dvanáct jadérek z jablka, nejlépe z vaší zahrádky 

dáme do misky s vodou – kolik jich vyplave na 
hladinu, tolik bude v dalším roce suchých měsí-
ců. Jablka také můžete překrojit příčně a pokud 

naleznete hvězdičku, budete celí rok zdraví, když 
najdete červíka nebo jen křížek buďte na své zdraví 
v příštím roce obezřetní.  

Šupiny z kapra 
přinesou finance 
Šupiny z vánoční-
ho kapra usušte 
a vložte do peně-
ženky, vaše finance tak v příštím roce neutrpí, ale 
rozmnoží se. Dříve se dávala také šupina pod talíř 
při štědrovečerní večeři, aby byla dobrá úroda.
 

Černý vlašský ořech je neveselé znamení
Věštit štěstí můžeme také z vlašských ořechů. Každý 
člen rodiny si vybere jeden ořech a rozlouskne ho. 
Zdravý oříšek značí radost, černý naopak smutek. 

Omažte se medem
Když si na Štědrý den omažete tváře medem, bu-
dou vás mít všichni rádi po celý rok. 

Lití olova nebo vosku do vody 
Máme sadu na lití olova doma již několik let, takže 
každý rok zkoušíme hádat, co ilité tvary znamenají 
a užijeme u toho mnoho zábavy., Fantazii a předsta-
vivosti se meze nekladou. Když není olovo, dá se do 
vody lít i rozpuštěný vosk. 

Vánočka 
Tvarem vánočka připomíná Ježíška v povijanu, byla 
symbolem plodnosti a rašícího života, proto ne-
směla chybět v žádném domě. Také se věřilo, že 
křížové pletení ochrání lidi u stolu před zlými silami. 
Proplétání copů vánočky má i symbolický význam. 
Spodní nejsilnější prameny představují zemi, slun-
ce, vodu a vzduch, v prostředním jsou zapleteny 
rozum, cit a vůle. Dva vrchní prameny jsou symboly 
lásky a poznání.  
 
Obdarujte své blízké a kamarády jmelím
Darované jmelí ochraňuje před dům před nemo-
cemi a přináší spokojenost a štěstí. Jmelí se u nás 
obvykle zavěšuje mezi dveře nebo nad jídelní stůl. 
Spolu s ním se v domě usídlí také štěstí a odvaha. 
Vybrat můžete z několika variant: přírodní zelená, 
zlatá, stříbrná a dokonce i měděná.  

Nejkrásnější české 
vánoční zvyky
K dodržování vánočních zvyků se děti velmi rády připojí. Jsou zábavné, 
tajemné a mnohdy je dodržujeme i přesto, že už přesně nevíme, co vlastně 
znamenají. Pojďme si tedy některé zvyky oživit a třeba některý do vánočního 
programu vaší rodiny zařadíte. 
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Jesličky bývaly v každé hornické chalupě, nejčas-
těji byly dřevěné, tenkrát v akci. Tato betlémářská 
řezbářská tradice vydržela do dnešních dnů díky 
lidem ze Spolku příbramských betlémářů, kteří ne-
únavně rok co rok vyřezávají a staví svoje figurky. 
Jesličky dokáží vměstnat i do skořápky vlašského 
ořechu. Svoje figurky opět vystavují v tomto vánoč-
ním čase na Svaté hoře v Příbrami od 19. prosince 
do 6. ledna 2019.

Hornický betlém, neboli štufnverk
Na Příbramsku si svoje betlémy vyráběli i horníci. 
V modelu Anenského dolu, který pochází  z počát-
ku dvacátého století, představuje díky elektrickému 
pohonu v akci všechny postavičky horníků, pomoc-
níků i jedoucí vozíky i poťouchlé permoníky. Tento 
štufnverk, který v průřezu ukazuje klasické důlní 
dílo od povrchových staveb až po důlní chodby, je 
skutečnou raritou. Oválná  stavbička,vyrobená ze 
dřeva a lepenky je ozdobená drobnými kameny, 
které se v dolech těžily. 

Štědrovečerní lahůdky
Ještě dnešní osmdesátníci, potomci rodáků z hor-
nických chalup v Podlesí a na Březových Horách 
v Příbrami vzpomínají, jak se tady hodovalo na Štěd-
rý den. V ošatkách byla jako koleda  jablíčka, vlašské 
ořechy a křížaly. K večeři byl kuba, jídlo z vařených 
krupek, hub, česneku, sádla a cibulky. Pak následo-

vala černá omáčka. Ta se vlastně připravovala celý 
podzim. Nejdřív bylo třeba připravit sirup z řepy, 
nasušit švestky a uvařit povidla. Stejně tak jako byl 
pro hornickou rodinu obřad Štědrý večer, bylo obřa-
dem také vaření černé omáčky. Základem do hrnce 
byla kořenová zelenina, bobkový list a nové koření, 
k tomu se po uvaření přidaly sušené uvařené švest-
ky, rozinky a mandle, omáčka se zahustila nastrou-
haným perníkem a řepným sirupem. Potom se po-
lévka zalila asi půl litrem černého piva, a nakonec 
se daly v omáčce uvařit kousky ryby. K omáčce se 
přikusovala vánočka. Pak se jedly vdolky, které hos-
podyně pekly na kamnech, pomazané švestkovými 
povidly a sypané nastrouhaných perníkem.
Lahůdkovou sladkostí byla pracharanda, což byly vy-
loupané vlašské ořechy roztlučené v hmoždíři spolu 
s cukrem. K tomu všemu se pilo pivo a punč. Ke ko-
loritu podlesského a březohorského Štědrého veče-
ra  patřili i pastýři a koledníci a půlnoční mše, které 
se sloužily na Březových horách vždy o půlnoci hned 
ve dvou kostelích, jednak v prokopském a jednak 
v kostele sv. Vojtěcha.

Česká mše vánoční ve Starém Rožmitále
S velkou úctou udržují ve Starém Rožmitále jedineč-
nou tradici svého kantora Jakuba Jana Ryby, regen-
schoriho ve zdejším kostele Povýšení sv. Kříže, auto-
ra České mše vánoční. Poprvé zazněla pod klenbou 
tohoto venkovského kostelíka roku 1796. Její prove-
dení ve zdejším chrámovém prostoru je vždycky ne-
obyčejným zážitkem dodnes.Nejpůsobivější je zcela 
jistě na Štědrý večer, když zpěv doprovázejí varhany, 
na které hrával sám autor. 

Vánoční tradice 
na Příbramsku

Už na počátku 17. století obcházely dvojice řádových kněží obce na 
Příbramsku s malými skříňovými jesličkami. Betlémářská tradice se tu drží 
dodnes.

Příbramské betlémy– detail z hornického betlému

Betlém paní Demlové ze začátku 20. století, Hornické muzeum 
Příbram

V dílně řezbáře Milan Hoška z Dobříš

Betlém vyřezaný Antonínem Smetákem v polovině 20. století, 
Hornické muzeum Příbram

Keramický betlém Josefa Tichého a Tomáše Wildy z Dobříše, 
Hornické muzeum Příbram| foto: Klára Posekaná



LISTOPAD–PROSINEC 202020

V KUCHYNI

Kroupy, z nichž se kuba připravuje, bývaly v minu-
losti běžnou součástí jídelníčku. Dnes je vytlačila 
rýže a kroupy si většina z nás dá pouze o Vánocích 
v podobě tradičního kuby. Je to škoda, protože krou-
py jsou zdravé i chutné – a kubu lze připravit i kdykoli 
jindy během roku, třeba i s čerstvými houbami. Pro-
tože se jedná o bezmasé jídlo, nemusíte se bát, že 
neuvidíte zlaté prasátko.

Doba vaření: 30 minut, pro 4 osoby: 
• 2 hrsti sušených hub
• 300 g krup
• 3 lžíce sádla + 1 lžíce na vymazání pekáčku
• 2 větší cibule, 2 stroužky česneku
•  ½ lžičky drceného kmínu, 1 lžička sušené majoránky
• sůl, mletý pepř

Příprava: 
Sušené houby necháme alespoň 2 hodiny namáčet 
ve vodě, před použitím z nich přebytečnou vodu 
opatrně vymačkáme. 
Kroupy propláchneme studenou vodou a v mírně 
osolené vodě uvaříme do měkka, asi 20–30 minut. 
Pak je slijeme a necháme v cedníku okapat.
Mezitím na sádle osmahneme nadrobno nakrájenou 
cibuli dozlatova, přidáme namočené houby, nakráje-
né na větší kusy. Krátce osmahneme a přidáme čes-
nek utřený se solí, kmín, majoránku a čerstvě mletý 
pepř.
Pekáček vymažeme sádlem, promícháme v něm 
kroupy s ostatními ingrediencemi, uhladíme a v trou-
bě rozpálené na 180 stupňů zapečeme asi 25 minut 
dozlatova.

Smažený kapr je spolu se zdobením vánočního stro-
mečku snad nejrozšířenější tradice, i když se objevila 
až v polovině 19. století.

Doba vaření: 40 minut
pro 4 osoby
• 4 porce kapra po 150 g
• hladká mouka
• 2 vejce, 2 lžíce mléka
• strouhanka
• tuk na smažení
• citron, sůl
 
na bramborový salát:
• 1 kg salátových brambor 
• 4 mrkve, 1/4 kg celeru
• 4 vejce
• 200 g sterilovaného nebo mraženého hrášku
• 200 g šunky vcelku
• 150 g kyselých okurek
• 150–200 g majonézy
• sůl a pepř

Příprava: 
Nejlépe den předem uvaříme brambory ve slupce, 
asi 15–20 minut podle velikosti, dokud nejsou po 
vpichu nožem měkké. Vychladlé brambory oloupe-
me a nakrájíme na kostičky. Mrkev a celer oloupeme 
a v osolené vodě povaříme 10–15 minut, aby zele-
nina byla měkká, ale nerozvařit. Vyjmeme z vody, 
necháme vychladnout a nakrájíme nadrobno. Vajíč-
ka uvaříme natvrdo, oloupeme a nakrájíme na kost-
ky. Hrášek necháme okapat. Na kostičky nakrájíme 
i šunku a okurky, všechny nakrájené suroviny opatr-
ně v míse promícháme, postupně přidáme majoné-
zu a trochu láku z okurek, v němž rozmícháme sůl 
a pepř.
 
Porce kapra osolíme, postupně obalíme v mouce, ve 
vejcích rozšlehaných s mlékem a se solí a nakonec ve 
strouhance. Osmažíme na rozpáleném tuku ze všech 
stran dozlatova. Ke každé porci kapra přidáme citron 
na pokapání.

Vánoce 
tradiční i výjimečné 
Vánoce má snad každý z nás spojené s dobrým jídlem. V těchto 
svátečních dnech zveme nejen svou rodinu, ale i přátele, abychom 
společně vychutnávali vánoční čas a to doslova. Připravili jsme pro vás 
několik receptů, které jsou tradiční, ale některé i výjimečné. Výběr je 
samozřejmě úplně na vás.   

VÁNOČNÍ HOUBOVÝ KUBA

SMAŽENÝ KAPR 
S BRAMBOROVÝM SALÁTEM
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PEČENÁ KACHNA
S BRAMBOROVOU
NÁDIVKOU

JEHNĚČÍ MASO
S POHANKOU 
A RESTOVANÝMI LIŠKAMI IN

ZE
RC

E

Tohle je recept našich babiček, který může stát na 
každém svátečním stole a jen se po něm zapráší. 
Tajemství úspěchu je v pomalém pečení a odebírá-
ní tuku. Ke kachně se kromě nádivky již nepodává 
příloha, nahrazuje ji krásně vláčná a křupavá bram-
borová nádivka.

Doba přípravy: 30 minut
Doba vaření: 2-3 hodiny
Počet porcí: 4

Ingredience: 
• 1 kachna
• 1 česnek, mletá paprika
• sůl, pepř

Nádivka
• 1,5 kg brambor
• 2 cibule
• 1 kachní drůbky
•  kachní sádlo
•  4 vejce
•  1 česnek
•  majoránka, pepř, sůl

Příprava: 
Kachnu očistíme, opláchneme, osušíme a přibližně 
hodinu před pečením osolíme na povrchu i zevnitř, 
potřeme utřeným česnekem, pepřem a paprikou. 
Syrové brambory oloupeme, nastrouháme na jem-
ném struhadle, v míse necháme ustát a vodu slije-
me. Nadrobno pokrájíme cibuli a drůbky z kachny 
a na rozpuštěném kachním sádle osmahneme. Pak 
přidáme nastrouhané brambory a za stálého mí-
chání ještě podusíme. Pak necháme vychladnout, 
do nádivky přidáme 4 rozšlehaná vejce, osolíme 
a dochutíme pepřem, majoránkou a česnekem. 
Kachnu naplníme nádivkou, zašijeme, a ve vyhřáté 
troubě pečeme 2 - 3 hodiny dozlatova. Při pečení je 
nutné polévat pečeni vypečeným sádlem a vodou, 
aby byla vláčná.

Jehněčí maso je velmi chutné a můžeme ho upravit 
na mnoho způsobů. Na česneku, rozmarýnu, nebo 
třeba s pohankou a restovanými liškami.

Doba přípravy: 15 minut
Doba vaření: 60 minut
Počet porcí: 4

Suroviny 
• 600 g jehněčí kýty bez kosti
• 4 stroužky česneku
• 80 g špeku
• sůl,  pepř
• sádlo
• 1 šalotka
• snítka tymiánu
• vývar

Pohanka
• 100 g pohanky lámanky
• 30 g sušených hub
• 200 g lišek nebo hlívy ústřičné
• 1 šalotka
• 2 stroužky česneku
• sádlo
• kmín
• majoránka
• sůl
• pepř
• máslo
 
Příprava: 
Kýtu naporcujeme a prošpikujeme česnekem a špe-
kem, osolíme, opepříme a ze všech stran opečeme 
na sádle, přihodíme na kostičky nakrájenou šalotku 
a snítku tymiánu, podlijeme vodou nebo vývarem 
a pod pokličkou dusíme v troubě do změknutí.

Pohanka:
Houby smícháme s pohankou, zalijeme horkou vo-
dou v poměru díl pohanky a jeden a půl dílu vody, 
necháme odstát alespoň hodinu. Na sádle opeče-
me nakrájenou šalotku a česnek, orestujeme po-
hanku s houbami, okořeníme kmínem, majoránkou, 
solí a pepřem. Lišky nebo hlívu orestujeme na más-
le, ochutíme solí a pepřem. Na talíř servírujeme 
porci pohanky, plátky masa a završíme restovanými 
liškami
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www.karlovyvary.cz

Zimní VARY  
se teší na Vaši návštěvu!

#mariankyjsousuper

www.marianskelazne.cz

Mariánky jsou super
zážitek

V REGIONECH

I N Z E R C E
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Kouzelná zima v Táboře
Svátečně vyzdobené město každoročně v závěru roku nabídne řadu programů 
pro dospělé i pro děti.

www.visittabor.eu

Na Žižkově náměstí se 
bude rozsvěcet vánoč-
ní stromeček, rojit čerti 
a dojde i k nakupování 
dárečků na Staročeském 
vánočním trhu. Umělci 
předvedou ukázky vánoč-
ních zvyků a malé i velké 

potěší živým betlémem. Po celou dobu se pak mů-
žete zasnít a inspirovat na vánoční výstavě betlémů 
a vánočních ozdob.
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Betlémy nám neberte  
Omezili už jsme skoro všechno. Sport, kulturu, návštěvy, vánoční trhy. Zkuste 
vytvořit vánoční atmosféru bez lidí, ochutnávky vánočních dobrot a našeho 
oblíbeného „svařáku“.  Už jsem začala přemýšlet jak do toho, vždyť toho letos 
musíme pro dobro nás všech mnoho oželet. Jednou z oblíbených možností je
u nás jídlo, vánoční pečení a zdobení, ale ta druhá je o vánočních zvycích
naší země, našich předků, ti také neměli vždycky nejlepší podmínky, ale 
vánoce slavily podle možností všechny rodiny. 

Třebechovice pod Orebem
– město betlémů
Nejobdivovanějším exponátem 
Třebechovického muzea betlé-
mů je unikátní Proboštův me-
chanický betlém. Tento dřevěný 

skvost má už přes sto let a úctyhodné rozmě-
ry: délku 6,89 m, hloubku 1,89 m a výšku 2,35 
m. Složen je z neuvěřitelných 2 000 mistrovsky 
vyřezávaných dílů! Na jedinečném řezbářském 
díle pracovali Josef Probošt, Josef Kapucián
a Josef Friml celých 40 let. Díky svým umě-
leckým i technickým kvalitám je dodnes 
světovým unikátem. V roce 1999 byl, jako 
jediným betlémem u nás, prohlášen Národ-

ní kulturní památkou a tvoří samostatnou 
expozici. Po nedávném generálním zrestau-
rování je jako nový, plně funkční a nesmír-
ně atrak� vní pro malé i velké, v zimě i v létě.

Dům J. A. Schumpetera v Třeš� 
První zmínka o stavbě na tomto místě pochází 
z roku 1728. Po roce 1835 byla zbořena přední 
část domu a místo ní byl vybudován honosný 
klasicistní palác, reprezentativní sídlo význam-
né místní rodiny Schumpeterů. Dnes patří 
městu a je využíván jako sídlo turistického in-
formačního centra, expozice Muzea Vysočiny, 
stálé expozice Spolku přátel betlémů.
Třešťské betlémy můžete vidět také v třešťské

pobočce Muzea Vysočiny Jihlava. Kromě expo-
zice o betlémářství si můžete prohlédnout, jak 
to vypadalo dříve na třešťském zámku, zajímat 
by Vás mohla také expozice o zaniklém třešť-

ském průmyslu a samozřejmě nechybí ani ex-
pozice věnovaná J. A. Schumpeterovi. 
Každoročně od 26. 12. do 2. 2. jsou obě expozice 
v Schumpeterově domě součás�  tzv. Betlémské 
cesty, v rámci níž více jak 20 rodin vystavuje své 
vlastní betlémy přímo u sebe doma.
Přijměte pozvání do Třeště – města betlémů.

  TIP NA VÝLET
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T Třebechovické muzeum betlémů

Masarykovo nám. 1426,
Třebechovice pod Orebem
� +420 495 592 053
www.betlem.cz

Rodný dům J. A. Schumpetera
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Rooseweltova 462/6, Třešť 589 01
� +420 567 234 567
� info@trest.cz
www.trest.cz
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Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech
4.11. 2020–26.3. 2021 | RETRO
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.

Muzeum Šumperk,
Hollarova galerie
Evropská gra� ka 16.–18. století z Lukasovy sbírky
S nadšením jsme připravovali novou výstavu představující 
díla evropských mistrů staré gra� ky, která jsou součástí 
sbírky Karla Lukase. Za současné situace přenášíme prostor 
Hollarovy galerie prozatím do virtuálního světa.
Impozantní kolekce gra� ky z 16.–18. století, čítající něco 
málo přes 900 listů, se nachází ve sbírce zábřežského 
muzea, o kterou pečuje Vlastivědné muzeum v Šumperku. 
V roce 1947 ji muzeu věnoval milovník a sběratel umění
a vynikající voják plk. Karel Lukas (1897 Brníčko –1949 
Praha) společně s osobní korespondencí a částí knihovny.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV.
� 376 326 362
� info@muzeumklatovy.cz
Otevírací doba listopad:
úterý–sobota 9:00–12:00 • 13:00–17:00
neděle, státní svátek 13:00–17:00

www.muzeum.klatovynet.cz

Vlastivědné muzeum v Šumperku

�  VMvSumperku

www.muzeum-sumperk.cz

Dejte si Adolfa Loose
online
Loosovy interiéry v Plzni jsou momentálně zavřené. To ale 
neznamená, že nemáte možnost nahlédnout pod pokličku 
vzniku těchto výjimečných realizací a dozvědět se něco
o jejich geniálním autorovi. Nenechte si ujít zajímavé 
online přednášky nebo skvělou výstavu o proměnách 
Loosových plzeňských realizací, kterou postupně 
zveřejňujeme na našich sociálních sítích.
V Plzni se dochovalo několik unikátních bytových interiérů 
od světoznámého architekta Adolfa Loose. Od roku 2015 
můžete pravidelně navštívit 4 z nich.
www.adol� oosplzen.cz 
� adol� oosplzen

Juniorfest LIVE
KDY: 6.–12. 11.
Každý den od 16:00 do 18:00 hodin se bude živě vysílat ze 
speciálního � lmového studia, vybudovaného v plzeňském 
DEPO2015. Zúčastnit se můžete i speciálních workshopů
a programů České televize. 

Juniorfest ONLINE
KDY: 13.–22. 11.
Druhá připravovaná platforma JUNIORFEST ONLINE. Zde 
už půjde o ryze � lmové projekce. Letošním trhákem by 
měla být projekce Mlsných medvědích příběhů, americký 
snímek Max a já či izraelský snímek Na křídlech starého 
letounu.

• Aby vám žádný � lm neutekl, mrkněte už teď na webové
   stránky www.juniorfest.cz. Najdete tu kompletní
   program festivalu a také zde budou festivalové přenosy
   probíhat.

• Cena projekce jedno � lmu v rámci JUNIORFEST ONLINE
   je 49 Kč.

Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska si připravilo prohlídky
s odborným komentářem. Každý týden prochází ulicemi 
města a sledují proměny jednotlivých zákoutí Mladé 
Boleslavi prostřednictvím dobových maleb, kreseb či 
fotogra� í, a to zhruba od konce 18. století do současnosti. 
Jednotlivé díly cyklu si můžete prohlédnout na 
facebookovém pro� lu nebo na muzejním youtube kanále. 
Muzeum také v současné době vytváří jednotlivé pořady, 
kde Vám kurátoři muzejních sbírek, své svěřené a milované 
poklady, uchovávané za mohutnými hradními zdmi
v Mladé Boleslavi a nejen tam, představí. Jako první se 
seznámíte se sbírkou zbraní a těšit se můžete také na 
sbírku vyznamenání, lidového oděvu a další. 

Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram je sice v souvislosti s pandemií 
koronaviru uzavřeno veřejnosti, se svými příznivci však 
zůstává i nadále v kontaktu. Na jeho internetových 
stránkách jsou mimo jiné ke zhlédnutí televizní pořady, 
díky nimž se mohou diváci do muzea alespoň na dálku 
vydat – například epizoda oblíbeného seriálu s názvem 
Podzemní Čechy věnovaná příbramskému stříbrorudnému 
hornictví, v níž podzemím březohorských dolů i expo-
zicemi muzea provází známý geolog, klimatolog
a spisovatel Václav Cílek. Muzeum dále zpřístupnilo 
online výstavu s názvem 17. listopad 1939 a 1989 na 
Příbramsku formou videí s bohatou fotodokumentací, 
vznikl také krátký poutavý � lm věnovaný Dušičkám na 
počátku 20. století.  Další zajímavý obsah se připravuje 
a v nadcházejících dnech a týdnech bude průběžně 
zveřejňován na internetových a facebookových stránkách 
muzea.
Zavzpomínat na výročí 800 let města Příbram, které se 
slavilo v roce 2016 můžete prostřednictvím pořadu Toulavá 
kamera, jehož tvůrci do města i muzea při této slavností 
události zavítal.
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Vojta se ptá kamaráda: „Proč sis přál k Vánocům
hned dvě sady stejných vláčků?“ Vojta si klepe na čelo
a hlásí: „To abych si měl s čím hrát i já, ... (tajenka).“

Dvě blondýnky hledají po lese ten nejhezčí vánoční stromek.
Hledají dlouho, jsou zkřehlé, nohy promrzlé a tak jedna zatne sekeru

do nejbližšího smrku a prohlásí: „Tak a dost, bereme hned příští stromek,
který bude mít správnou výšku - (dokončení tajenky)!“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE,
 ALBRECHTIČKY, ALOJZOV, ARCHLEBOV, 

ARNEŠTOVICE, ARNOLEC, ARNOLTICE, BABICE, 
BABYLON, BÁCOVICE, BAČALKY, BAČICE, 

BAČKOVICE, BÁNOV, BARCHOV, BARTOUŠOV, 
BAŠKA, BAŠŤ, BDÍN, BĚCHARY, BENÁTKY, 

BERNARDOV, BÍLENCE, BÍLINA, BLŠANY, BOBROVÁ, 
BOBRŮVKA, BOHY, BORAČ, BORY, ČADCA, 

DUNAJSKÁ STREDA, HAVLÍČKŮV BROD,
NITRA, SVITAVY, TRNAVA, TŘEBÍČ

Znění tajenky z minulého čísla: „Má před vámi náskok osm minut“
Výherce: František Korel z Žatce

Znění osmisměrky z minulého čísla: „Oznamte své jméno“
Výherce: Michaela Vršecká z Hrádku nad Nisou 

Výherci soutěžního kvízu Aquapalace Praha: Lucie Součková, Marie Brožíková

Výherci soutěžního kvízu e-pobyty.cz: Hana Medová, Eva Bernardová

Výherce soutěžního kvízu Strahovský klášter: Lucie Nosková

Dvě blondýnky hledají po lese ten nejhezčí vánoční stromek. Hledají dlouho, jsou zkřehlé, 
nohy promrzlé  a tak jedna zatne sekeru do nejbližšího smrku a prohlásí:„ Tak a dost, 
bereme hned příští stromek, který bude mít správnou výšku - !”(dokončení tajenky)
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Adventní programy
Každou adventní neděli 29.11., 6.12., 13.12.,
20. 12. vždy od 13:00 do 16:00 hod. 
V hrázděném a lidovém domě zhlédnete typic-
kou vánoční výzdobu světnice, chléva a dalších 
čás�  muzeí a vychutnáte si tak idylickou atmo-
sféru adventních nedělí. V rukodělných dílnič-
kách si vlastnoručně vyrobíte ozdoby z přírod-
ních materiálů, vánoční dekorace i netradiční 
dárky pro nejbližší. V šamotové peci hrázděného 
domu upečete perníčky či vánoční cukroví pod 
dohledem zkušených cukrářek.
Součás�  programu je také prohlídka krušnohor-
ského betléma a pekla v životní velikos� , dále 
prodej vánočních věnců, medu a dalších vánoč-
ních předmětů. Ti nejmenší mohou ozdobit vá-
noční stromeček nadílkou pro lesní zvířátka
a nakrmit domácí zvířátka ve zdejší farmičce.

Vánoční výuková nabídka pro školy
– NESEM VÁM NOVINU
Jako každý rok nabízí Vzdělávací a rekreační cen-
trum Lesná v době vánoční kombinovaný výuko-
vý program zaměřený na vánoční zvyky a obyče-
je v nejkrásnější formě. 
Přiblížíme žákům vánoční tradice s využi� m vý-
tvarných a krea� vních řemeslných technik. Dě�  
si vyzkouší staré vánoční zvyky a obřady, v ru-
kodělných dílničkách si vlastnoručně vyrobí oz-
doby z přírodních materiálů, vánočná dekorace 
i netradiční dárky a ozdobí vánoční stromeček 
nadílkou pro lesní zvířátka. Součás�  programu 

je také komentovaná prohlídka muzea a ukázka 
betléma v životní velikos� , příběh Marie a Jose-
fa, i dalších biblických postav, výstava louskáčků 
a točících pyramid.
Více informací na: herzanova17@seznam.cz

PEKLO V LESNÉ
Soubor řezbářských děl na téma „Peklo“ ukáže 
dětem i dospělým postavy s rohy, drápy, ocasem 
a kopytem, ale i lidské svědomí, pro� klad dobra 

nebo knihu hříchů. Sochy vznikly při sochařském 
sympoziu v Horském areálu Lesná. Autory těch-
to soch jsou Patrik Adamec, Miloslav Jiran, Jiří 
Lain, David Fiala a Milan Bezaniuk.

Svatá rodina – kouzlo krušnohorského betléma
Sedmnáct postav betléma vyřezaných ze špal-
ků dubového dřeva v životní velikos�  mohou 
zájemci spatřit již první adventní neděli 29. 11. 
2020 v Horském areálu Lesná. Celé sousoší, kte-
ré tvoří Ježíšek, Panna Marie, sv. Josef, tři králo-
vé Kašpar, Baltazar a Melichar, anděl, pasáček, 
pastýř, dvě ovečky, krušnohorský slévač, babič-
ka s vnučkou, krušnohorský muzikant a vědma, 
kráva a oslík bylo dílem osmi řezbářských mistrů 
a vznikalo od roku 2014.  Betlém byl dokončen 
v červenci 2016, z toho posledních 6 jmenova-
ných soch vzniklo v rámci „Krušnohorského so-
chařského sympozia 2016, které bylo fi nančně 
podpořeno z Fondu malých projektů – Progra-
mu spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014 – 2020 “.  

Krušnohorské vánoční cukroví přímo
ze šamotové pece
Letos poprvé nabízíme jedinečné vánoční cuk-
roví pečené v šamotové peci krušnohorského 
hrázděného muzea v Lesné. Kvalitní regionální 
suroviny, poc� vé máslo, domácí vajíčka, ořechy, 
marmeláda, ale i hodně lásky, pracovitos�  a pře-
devším zkušenos� , to vše je samozřejmos�  pro 
přípravu krušnohorského cukroví na Váš vánoční 
stůl. Připravujeme pro Vás řadu cukroví podle 
receptů našich babiček, několik druhů cukroví 
ze světlých i tmavých, pečených či nepečených 
těst, zdobenými polevami, plněnými náplněmi, 
vánočky, štoly...
Více informací ohledně objednávek naleznete 
na webových stránkách Horského areálu Lesná.

Vánoce v Horském
areálu Lesná
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� horský areál lesná
www.horskyareal-lesna.cz
www.krusnehory.eu

Horský areál Lesná
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  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. 

Fo
to:
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č -
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VD
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HA

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ
(včetně cestovního a insolvenčního 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 !

17
 km

18
 km

50
0 m

40
0 m

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 fakultativně.
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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                    Besedy                 Brigáda kolem hotelu

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:       25.04. - 02.05. 
léto:       08.08. - 15.08. 
podzim:  05.09. - 12.09.

8 990
10 290
10 290

7 590
8 890
8 890

9 590
10 890
10 890

8 190
9 490
9 490

5 390
6 290
6 290

1 490
1 990
1 990

1 090
1 390
1 390

499
499
499

Z

ORIGINÁLNÍ DÁREK 
K VÁNOCŮM

NEJEN PRO VAŠE RODIČE, ALE I PRO MILOVNÍKY RECESE

ORIGINÁLNÍ DÁREK 
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NEJEN PRO VAŠE RODIČE, ALE I PRO MILOVNÍKY RECESE

Rezervace:   +420 554 787 111    po-pá 7:30 - 17:00    dispecink@atis.cz    www.ATIS.cz  
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