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Adam Bradbook pracuje v Austrálii jako řidič. Na 
dlouhých cestách vždy musel dávat pozor, aby neusí-
nal a dokázal se správně koncentrovat na jízdu – teď 
za něj únavu monitoruje chytrá čelenka. Je připojena 
k telefonu, který má Adam před očima na palubní 
desce. Měří mozkové vlny a následně podle nich vy-
hodnocuje únavu a bdělost řidiče. Když zrovna není 
ve formě, aplikace ho upozorní, ať si dá pauzu.
Podobných zařízení už je ale na trhu daleko víc. 

K dostání jsou napří-
klad brýle, které dokážou 
měřit mrkání oka – pokud 
jsou víčka dlouho zavře-
ná, může to znamenat, že 
řidič usíná, a probudí ho 
alarm. Nositelná elektro-

nika se přitom ve svých úplných začátcích uplatňo-
vala v úplně jiné oblasti.

Z OBSAHU:

Vážení a věrní čtenáři,
máme za sebou rok plný omezení svobody, vládních 
opatření, která nám nedovolila úplně volný pohyb 
bez roušek a zákazů. Snad nám v roce 2021 skončí 
trápení a s novou vakcínou se otevřou opět možnosti 
cestovat za svými sny a zážitky.
Rok 2021 je vyhlášen jako Mezinárodní rok míru 
a důvěry, oslavíme v tomto roce spoustu výročí, jako 
například 900 let existence řádu premonstrátů  ve 
Strahovském klášteře, 400 let od popravy 27 vůdců 
stavovského povstání na Staroměstském náměstí 
v Praze nebo 200 let od narození spisovatele, noviná-
ře a politika Karla Havlíčka Borovského.  
Dozvíme se mimo jiné, kolik nás v České republice 
přibylo, v rámci sčítání lidu, domů a bytů, které je na-
plánováno na březen. Snad se bude konat v červenci 
a v srpnu přeložená olympiáda v japonském Tokiu 
a mnoho dalších sportovních i kulturních akcí, o které 
jsme byly v roce 2020 ochuzeni. 
Užijeme si masopustní období, rodiny s dětmi se těší 
na jarní prázdniny, odpočinou si od výuky na dálku. 
V následujícím vydání magazínu TIM se dočtete 
o novinkách  z ČR a Slovenska.   
V letošním roce vám představíme novinky z cestovní-
ho ruchu, zajímavé tipy na výlet a významné kulturní 
a společenské akce. Nebudou chybět nové stezky pro 
pěší i cyklisty, bohaté programy kulturních památek, 
hradů a zámků. 
Pozveme všechny do přírody v jednotlivých regio-
nech republiky. Pro soutěživé máme křížovky, osmi-
směrky, fotokvízy a fotopříběhy o víkendové pobyty, 
vstupy do zábavních a kulturních stánků a pozvánky 
na veletrhy cestovního ruchu. 
Přejeme vám pevné zdraví, selskou mysl a mnoho 
zážitků v roce 2021. 

Vaše redakce magazínu 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

NAVŠTIVTE 
INTERNETOVÉ

  STRÁNKY MAGAZÍNU
Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

Dokážou chytré doplňky zachraňovat 
životy?
Nositelná elektronika už dávno není jen o chytrých sportovních hodinkách. 
Začíná se uplatňovat i v turistice, dopravě či zdravotnictví. Lidské životy by 
mohla zachraňovat i speciální čelenka.

TIM NA HORÁCH 
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Hlavním důvodem pro zrušení Czech Skipassu je po-
žadavek na dodržení určitého maximálního počtu 
osob v lyžařském středisku, který je nutný pro za-
bezpečení dostatečných hygienických podmínek pro 
pobyt návštěvníků skiareálu. Garance nastavení opti-
málního počtu osob ve středisku je v gesci jednotli-
vých provozovatelů, kteří ale nemohou tento proces 
dostatečně účinně řídit, pokud je v oběhu vyšší počet 
celosezónních skipasů. 
Dle údajů z odbavovacích systémů bylo zatím prodá-
no jen několik kusů Czech Skipassů a těmto zákazní-
kům bude ve středisku, kde si skipas zakoupili, vráce-
no 100% zaplacené částky.
Zimní střediska peníze směřují zejména do energe-
ticky úspornější techniky zasněžování, efektivnějšího 
hospodaření s vodou nebo využívání technologie 
SNOWsat. 
Lyžaři se letos mohou těšit na tři zcela nové lano-
vé dráhy. Ve Skiareálu Kraličák v pohoří Kralického 
Sněžníku to bude sedačková lanovka, která poskytne 
vyhřívané sedačky, wifi a kapacitu 2500 míst. V Říč-
kách v Orlických horách se pak jedná o odpojitelnou 
šesti sedačkovou lanovou dráhu s krycími bublina-
mi. V Mladých Bukách v Krkonoších na návštěvníky 
čeká nová sedačková lanovka s pevným uchycením 
čtyřmístných sedaček a rozběhovým pásem. 
Dále skiareály investovaly do výstavby nových sjez-

dových tratí, jejich propojování a úprav. Například 
na Ještědu vzniká dlouho plánovaná nová páteřní 
sjezdovka Nová Skalka. V areálu Dolní Morava zase 
propojili a rozšířili tamější sjezdovky a investovali i do 
večerního lyžování a modernizace bezpečnosti. Na 
Tanvaldském Špičáku rozšířili modrou Turistickou 
sjezdovku. Sjezdovky ale rozšířili i na Klínovci, Malé 
Úpě a v Bílé.
Aktuální doba zároveň urychlila i spuštění nových 
systémů prodeje skipasů online a přes selfservice 
pointy v Harrachově a Říčkách, kde nově zřídili sa-
moobslužný kiosek na prodej skipasů a vrácení chip-
karet. Online služby a věrnostní programy rozšířili 
a inovovali také v Dolní Moravě, na Lipně, kde nově 
nabízejí i exkluzivní personifikované nabídky, dále ve 
SkiResortu Černá Hora-Pec a ve Špindlerově Mlýně, 
kde prodávají více jak 70 % skipasů online. Zázemí 
a doprovodné služby.
Na večerní lyžování se mohou návštěvníci nově těšit 
v areálu Dolní Moravy a Kohútky. V Malé Úpě zase 
otevřeli provozovny nové lyžařské školy a půjčovny. 
Skicrossovou trať si mohou letos vyzkoušet závodníci 
i široká veřejnost ve Špindlerově Mlýně. Největší pro-
dejna Intersport na horách se zázemím lyžařské školy 
a půjčovny najdou letos návštěvnici Lipna. V Harra-
chově si pak mohou lidé uschovat lyže v novém sa-
moobslužném skidepotu. 

Hned na úvod máme smutnou zprávu, která ale lyžaře určitě neodradí. 
Na zimní sezónu 2020/21 je pozastaven projekt Czech Skipass, takže tento 
produkt nebude v nadcházející zimě v prodeji.

www.ahscr.cz

Nenechme si vzít české hory!
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V hlavní sezóně stojí dospělý skipas u pokladny 
670 korun. Zvýhodněná cena přes e-shop je v tom 
případě 620 korun. Dětský skipas u pokladny vyjde 
na 490 korun. Při nákupu přes e-shop to pak je 480 
korun.
Areál se během zimní sezóny zaměřuje především 
na rodiny s dětmi. Nabízí jim lyžařskou školu, ale 
i dětskou hernu Moniště, kde se budou moci děti 
po výuce zabavit. Lyžařská škola je u spodní stanice 
lanovky. Je vybavena mimo jiné 100 metrů dlou-
hým pohyblivým kobercem a 200 metrů dlouhým 
vlekem poma. Součástí skiparku je také budova 
s pohodlným zázemím a půjčovnou vybavení pro 
klienty lyžařské školy. Dětská herna Moniště bude 
přístupná dětem všeho věku od momentu, kdy 
bude zahájen provoz lanovky. Je umístěna v bu-
dově M2 u spodní stanice lanovky. Herna je roz-
dělena do několika zón zaměřených na kreativitu, 
pohyb a odpočinek. 
Na Monínci nechybí ani opatření spojená s pan-
demií koronaviru, včetně využití rozřazovacích 
plůtků u nástupů na vlek i lanovku či pravidelná 
dezinfekce pracovních oděvů zaměstnanců are-
álu. 

Půjčovny lyžařského vybavení, skipark 
U dolní stanice lanovky je nejen pokladna skipasů, 
ale také půjčovna lyžařského vybavení společnosti 
Intersport. V prostorech je navíc i menší prodejna 
Intersportu. Školní skipark je nalevo od lanovky. Je 
mimo jiné vybavený jezdícím pásem a navazujícím 
vlekem poma. Součástí skiparku je i menší půjčov-
na lyžařského vybavení. Skipark slouží klientům 
lyžařské školy.

V horní části areálu je vedle Hotelu Monínec de-
pandance Nová Javorka, kde je také zázemí pro 
horní lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu. 

Další informace o Areálu Monínec lze nalézt na: 

www.moninec.cz

Monínec už lyžuje
Monínecký areál zahájil zimní sezónu. Nejdříve se jezdí na horní části 
hlavní sjezdovky a dále pak také na svahu pod hotelem. Postupně se ote-
vře i celá hlavní sjezdovka.
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Příprava na otevření
Na Tanvaldském Špičáku připravují lyžování na 
TŠ2, tedy Kostelní, Zalomené a Dětské sjezdovce. 
Dále zasněžují na Turistické sjezdovce, ale zde chy-
bí spodní část. Na Severáku jsou připraveny sjez-
dovky na Kampě a zasněžují sjezdovky Naproti Ar-
nice a u dětského pásu. Na Bedřichově připravují 
spustit dětský vlek a pohyblivý koberec.

Nová rolba a sněžná děla
Před koncem roku dorazila do Jizerek nová rolba 
PistenBully 600W Polar. Místo působení rolby bu-
dou sjezdovky na Tanvaldském Špičáku.Na svých 
místech je i zasněžovací technika, jako například 
sněžné dělo 600M od firmy Supersnow na Bedři-
chově.

Ceny skipasů
Pro letošní sezónu areály nabízí hlavní sezónu 
v období: 14. 12.–24.12. 2020 + 4. 1.–31. 1. 2021 
+ 8. 3.–14. 3. 2021. Cena za jednodenní skipas pro 
dospělou osobu v ní na Tanvaldském Špičáku klesla 
na 670 Kč. 
Na Bedřichově a Severáku se bude jednat o snížení 
na 400 Kč z loňských 420 Kč. Na všech pokladnách 
přijímají platební karty a poukázky Edenred Bene-
fits.

Služby a půjčovny
V každém ze ski areálů najdete lyžařskou školu 
a půjčovnu pod názvem SKIARÉNA SPORT. Půjčovny 
a servis se nachází přímo v centrech jednotlivých 
areálů. Na parkovišti na Tanvaldském Špičáku 1 se 
podařilo přidat několik dalších míst ke stání.

Jizerky CARD – karta hosta Jizerských hor
Návštěvníci získají množství výhod a slev, užijí si 
svou dovolenou nebo prodloužený víkend. Díky Ji-
zerky CARD je možné čerpat zajímavé slevy či ceno-
vá zvýhodnění v Jizerských horách. Zajímavé bonu-
sy nabízí lyžařské areály Tanvaldský Špičák, Severák 
a Bedřichov. Slevy je možné čerpat i na výuku lyžo-
vání či zapůjčení sjezdového vybavení. Kartu Jizerky 
CARD dostanete ZDARMA při ubytování na 2 a více 
noci od ubytovatele, který je členem Sdružení ces-
tovního ruchu Jizerské hory.

Přehled slev a výhod, které s Jizerky CARD nalezne-
te na www.jizerske-hory.cz

www.jizerske-hory.cz

Skiaréna Jizerky
– Tanvaldský Špičák, Severák
a Bedřichov
Skiaréna Jizerky, to jsou areály Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov, 
celkem 17 km sjezdovek, 20 lyžařských vleků, 2 lanové dráhy, 3 pohyblivé 
koberce a 1.300 parkovacích míst. 

Skiaréna Jizerky
PROVOZ SKI AREÁLŮ: 
Tanvaldský Špičák  +420 733 535 350
Severák  +420 604 516 733
Bedřichov  +420 603 781 848
www.skijizerky.cz
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Horská střediska Krušných hor i přes letošní pande-
mická opatření lákají lyžaře a běžkaře na bezpečné 
sportování, profesionální služby půjčoven, a hlavně 
na kvalitně upravené sjezdovky. 

Skiareál Klínovec
Zcela nová lanovka čeká na 
turisty na Klínovci, 4míst-
ná lanovka s odpojitelným 
uchycením s vyhříváním 
a krycí bublinou. Skiare-

ál každoročně modernizuje zasněžování do téměř 
plně automatizovaného systému. Celkem disponu-
je areál 147 sněžnými děly. Modernizace zasněžo-
vání zefektivní jeho proces a výrazně zkrátí i jeho 
dobu. Novou posilou vozového parku je nová rolba 
na úpravu sjezdovek v nejvyšší výkonnostní třídě. 
Celkový počet roleb pro úpravu povrchu sjezdovek 
je nově sedm. 
Pro letošní zimní sezonu nedošlo ke zdražení většiny 
celodenních a hodinových jízdenek. Pro nadcháze-
jící sezónu, zavede skiareál v nejvíce exponovaných 
termínech mezi vánočními svátky a v únoru tzv. top 
sezónu, v níž budou jízdenky dražší o několik pro-
cent oproti, standardní sezoně.
Velkým lákadlem je propojení areálu Klínovec se 

skiareálem Neklid. Došlo také k rozšíření sjezdovky 
Dámská.
Klínovec je hlavně součástí InterSkiregionu Klíno-
vec-Fichtelberg. Pokud si zakoupíte na Klínovci ski-
pas na min. 1,5 dne, pak vám platí i v německém 
areálu Fichtelberg. Mezi vrcholy jezdí každou hodi-
nu Skibus.

Otevírací doba: 
denní lyžování: lanové dráhy a vleky 9–16:00

večerní: vlek F 16–21:00 hod.

www.klinovec.cz

Sport areál Klíny
Ideální místo pro rodinnou dovolenou nabízí hor-
ský hotel Emeran se zázemím Sport areálu Klíny. 
Hotel a celý skiareál je zaměřen především na ro-
diny s dětmi, sportovce, milovníky lyžování. Sou-
částí areálu je lyžařská škola s vlastním uzavřeným 
areálem, půjčovna a servis lyží, sportovní hala, 

restaurace či skibar. Horské středisko je vzdálené 
5 km od hranic s Německem a 95 km od Prahy. 
Užijte si večerní lyžování na sedačkové lanovce 
s osvětlenou sjezdovkou a snowparkem. Celková 
délka trati je 3100 metrů s kapacitou 3300 osob 
za hodinu. Parkování je zdarma na 5 parkovištích 
s kapacitou pro 400 osobních aut. Na Klínech si na 
své přijdou i příznivci cyklistiky. Pro rychlé zajištění 
skipasů slouží on-line rezervační systém v lyžařské 
škole a výukové prostředí, které využívá umělých 
terénních nerovností již u nejmenších dětí. Oblí-
bená je lesní „fun-line“ pro děti podél sjezdovek 
a značení lyžařských běžeckých tratí. Speciální 
SnowBike kola na sníh si zde můžete zapůjčit.

Otevírací doba: 
denně 9 -16 hod.

www.kliny.cz

CENÍK hlavní sezóna

Celodenní 
skipas Dospělí Děti 

a senioři

Student,
senior,

ZTP

Denní 
webshop

790 Kč 630 Kč 730 Kč

Rodinné denní skipasy 
2+2 děti – 1 den

2 560 Kč

Zimní radovánky
v Ústeckém kraji

Každoročně přijíždí do Krušných hor v Ústeckém kraji tisíce rodin, přátel 
a kamarádů za kvalitním lyžováním a zimní zábavou. Krušné hory najdete 
na severozápadní hranici kraje. Lyžařská střediska s bohatou historií 
a sportovním vyžitím nabízí víkendové i delší pobyty v místních hotelích 
a penzionech. Vyhlášená Krušnohorská bílá stopa má v kraji dlouholetou 
tradici a je hojně využívána běžkaři z celé republiky. 

NA HORÁCH

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2020  
– 14. 3. 2021 Dospělí Děti 

6–15 let
Děti 

do 6 let

Celodenní skipas 490 Kč 350 Kč zdarma
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Sport centrum Bouřňák
Bouřňák patři mezi nej-
vyšší vrcholy východního 
Krušnohoří, je vhodnou lokalitou pro rodinné lyžo-
vání. Leží 13 km od Teplic a 90 km od Prahy. K dis-
pozici je 6 sjezdovek s celkovou délkou přes 6 km 
a kapacitou 3 190 osob/ hodinu. Pro děti a začínající 
lyžaře je připravena sjezdovka „Údolíčko“. 

Pro mírně pokročilé je připravena Hrobská sjezdov-
ka, která se jako jediná nachází na jižním svahu. 
U horní pokladny na „Hrobské“ je nově připrave-
na vytápěná útulna s terasou, kde se budete moci 
ukrýt před nepohodou, dobít telefon, případně 
zkonzumovat přinesené jídlo a nápoje.
Skialpové stezky v okolí lyžařského areálu jsou zna-
čené. Tento projekt skialpových tratí se optimisticky 
jmenuje SKIALP NAD HROBEM. Nástupním místem 
většiny tras je parkoviště v Mikulově, kde se nachází 
souhrnná mapa. K sestupům slouží sjezdovky. Sport 
Centrum Bouřňák o.p.s. také upravuje běžecké sto-
py v okolí Nového Města.

Otevírací doba: 
Po–Pá: 9–16 hod., 

So: 9–18 hod., Ne: 9–16 hod

www.scbournak.cz

Lyžařské středisko Zadní Telnice – lyžování pro 
všechny
Zadní Telnice je největší lyžařský are-
ál ve východní části Krušných hor. 
Areál byl již v roce 1965 prvním prů-
kopníkem zasněžování i nás, kdy zde 
bylo vybudováno první umělé zasněžování na úze-
mí bývalého Československa. Šest lyžařských vleků 
o celkové délce přes 5 km nabízí několik propoje-
ných sjezdovek různých obtížností s přepravní ka-
pacitou lanovky 1440 osob za hodinu. Středisko je 
velmi dobře dostupné z Ústí nad Labem i za hodinu 
z Prahy. Součástí areálu je velkokapacitní parkoviště 
pro 500 aut, které je vzdálené od vleků par metrů. 

Otevírací doba: 
denně 9 - 16 hod.

www.ski-telnice.cz

Běžkování a tradiční závody
Na běžky se může vydat téměř každý. 
Pohyb si přizpůsobíte vlastnímu tem-
pu a kondici. Projedete krásná místa 
a ujede větší vzdálenost, než když půjdete pěšky. 
Běžkování je bezpečné, a právě Krušné hory nabízí 
ideální podmínky. Krušnohorská bílá stopa posky-
tuje návštěvníkům Krušných hor kvalitní služby 
související s provozem běžeckých tras, jejíž histo-
rie začíná od roku 1945, kdy byly Krušné hory nej-
více navštěvované hory střední Evropy. 
V Krušných horách je organizováno několik akcí 
pro veřejnost jako například závody v běžeckém ly-
žování v Lesné, Dlouhé Louce, mistroství republiky 
ve psím spřežení, mistroství republiky v skijöringu 
a závody do seriálu mistroství Evropy, mistroství 
světa cyklistů v běhu na lyžích atd. 
Dvě střediska Klíny a Dlouhá Louka jsou přímo na-
pojena na běžecké areály v sousedním Německu. 
Běžecké stopy upravují čtyři sněžné rolby rolbami 
značky Pistenbully se sněžnou frézou na bruslení 
a stopovači na klasiku. Propojené, strojově udržova-
né, běžecké stopy dosahují délky cca 250 km. Nad-
mořská výška tras je v rozsahu 740 až 950 m n. m. 
Úsek Krušnohorské magistrály v okolí Cínovce má 
na starosti Sport centrum Bouřňák, které zajišťuje 
úpravu celkem 60 kilometrů běžeckých tras od No-
vého Města přes Moldavu, Cínovec, Mikulov, Dubí 
až po Fojtovice a na Komáří vížku. 
Kromě samotné magistrály, která je v běžeckých 
mapách značená červeně, si můžete zaběhat také 
na desetikilometrovém zeleném lyžařském okruhu, 
pětikilometrovém modrém a na žlutě značených 
turistických trasách. Sport centrum Bouřňák je čle-
nem občanského sdružení Krušnohorská bílá stopa, 
které zajišťuje údržbu běžecké stopy na celé Kruš-
nohorské magistrále.

WWW.BRANADOCECH.CZ

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2020  
– 14. 3. 2021 Dospělí Děti 

a senioři

Celodenní skipas 440 Kč 230 Kč

CENÍK hlavní sezóna

21. 12. 2020
– 8. 3. 2021 Dospělí Junioři 

a senioři

Celodenní skipas 500 Kč 450 Kč
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Pro rodiny s dětmi je k dispozici dětský park za cenu 
150 Kč na den. U hřiště najdete útulnou oázu v po-
době „Jedové chýše“, ohřívárna s malou hernou pro 
nejmenší. Dětské jízdné je pro děti do 15- ti let, malé 
děti do 5-ti let včetně zde lyžují zcela zdarma. Oblíbe-
ná je modrá sjezdovka Malý Bleiberg na široké louce 

s vlekem, kde se snadno naučí lyžovat děti od tři let. 
Všechny sjezdové tratě jsou nadstandardně široké, 
bezpečné a s mírnými dojezdy do roviny. Užijete si na 
nich opravdu pohodové lyžování. Na široké škále na-
šich tratí od mírných lučních terénů až po náročnou 
kratší černou sjezdovku se určitě nudit nebudete.

Dětský park s lyžařským pásem o délce 35 metrů 
s herními prvky a lyžařskou školou. Kvalitní sjez-
dová trať o délce 180 metrů a vlek typu POMA 
dlouhý 150 metrů. Letošní novinkou je nový vlek 
Školní přímo pod barem IGLOO ze strany od Stří-
brné, který posílí kapacitu o víkendech, svátcích, 
prázdninách a slouží současně pro lyžařské kurzy.
Přímo vedle centrální pokladny na Vás čeká mo-
derní půjčovna značkových lyží Rossignol a Völkl, 
kde vybavíte lyžařskými komplety nejen sebe, ale 
i Vaše děti. Půjčit si můžete také běžky nebo lyžař-
ské helmy. Proti centrální pokladně najdete nově 
vybudované snowboardové centrum „Lágoš“. 
O profesionální výuku se tady stará zkušený team, 
vedený bývalým špičkovým závodníkem Tomášem 
Lágnerem. Můžete využít široké nabídky půjčovny 
snowboardů a dalšího doplňkového vybavení.
V areálu najdete široké a bezpečné sjezdovky od 
černé po výukové svahy. K občerstvení slouží ski-
bar, ve kterém došlo k posílení nabídky gastro sor-
timentu.

Hlavní sezóna: 18.12.2020 - 14.03.2021

Otevírací doba:
Denně od 9.00 do 20.00 bez přestávky

Ski centrum
Bublava – Stříbrná 
Moderně vybavené lyžařské středisko nabízí komfortní prostředí a komplet-
ní servis pro lyžaře a snowboardisty. Na širokých sjezdovkách všech stupňů 
obtížnosti si užijete lyžování bez stresů a bez front.

CENÍK Dospělí Děti 6–15 let

1denní skipass 475 Kč 400 Kč

večerní lyžování 300 Kč 200 Kč

6 denní skipass 2 100 Kč 1 500 Kč

Sdružení SKI Bublava

Bublava 716
 +420 352 696 830
 ski@ski-bublava.cz
www.bublava.cz

KO
N

TA
KT

INFOBOX

1 lanovka
7 vleků

1 dětský pás
8 sjezdových tratí

upravené běžkařské tratě
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ZIPLINE KLÍNY – zážitek z výšek hor
Ve Sport areálu Klíny vás instruktor oblékne do ce-
lotělového úvazku, nasadí vám helmu a zajistí na 
kladku s elektropohonem. Pak už jen dáte pokyn ke 
startu a budete si užívat 1400 metrů dlouhý pře-
let nad Šumenským údolím na protější kopec do 
krásné krušnohorské divočiny na přestupní stanici. 
Tady vás instruktor přejistí na druhé lano a posviští-
te 800 metrů zpátky k nástupišti lanovky, která vás 
odveze zpět do Sport areálu Klíny.
I v letošní sezóně bude v areálu na Klínech kro-
mě sjezdovek, lanovky a vleků, také snowpark. 
Snowpark byl přesunut na sjezdovku Slalomák. Hor-
ské středisko je vzdálené 5 km od hranic s Němec-
kem a 95 km od Prahy. Pohodlný návrat k horní sta-
nici vám zajistí čtyřsedačková lanovka Doppelmayr 
a lyžařský vlek K1 - Poma.
Lyžařská škola ZIMLET Klíny ve spolupráci se Sport 
areálem Klíny nabízí Dětskou lyžařskou akademii. Je 
určena pro děti školního věku, které zvládají lyžovat 

na modré sjezdovce. Lyžařská škola s vlastním areá-
lem a pojízdným pásem. 
Areál je připraven na letošní zimu, ceny se mírně 
zvedly, v ceníku jsou pouze úpravy v řádech 10 Kč 
(nový ceník najdete na www.kliny.cz).

Využijte cenově výhodnou multičasovou jízden-
ku na 10 hodin. Ušetříte peníze a lyžovat můžete 
v areálu až do nevyčerpání kapacity 10 hodin. Kar-
tu s tímto tarifem lze rozložit do více dnů příslušné 
sezóny. Časový odečet je po 30-ti minutových in-
tervalech. Během této doby může lyžař procházet 
turniketovým zařízením neomezeně.
Užijte si večerní lyžování na sedačkové lanovce 
s osvětlenou sjezdovkou a snowparkem. Celková 
délka trati je 3100 metrů s kapacitou 2930 osob za 
hodinu. Parkování je zdarma na 5 parkovištích s ka-
pacitou pro 500 aut.

Otevírací doba: denně 9 – 16 hod.

Hledáte ubytování pro svou dovolenou s rodinou 
a přáteli? Zvolte stylový Hotel Emeran*** se záze-
mím Sport areálu Klíny v Krušných horách a mějte 
vše k dispozici! Hotel a celý areál si nejvíce užijí ro-
diny s dětmi, sportovci, milovníci výletů, cyklistiky 
a lyžování. Hotel se nachází přímo na sjezdovce.

www.kliny.cz
www.emeran.cz

Sport areál Klíny
Zimní dovolená v příjemném a moderním lyžařském středisku v srdci 
Krušných hor, to je přesně skiareál Klíny v Krušných horách. Přichystaných 
je pro vás 5 sjezdovek lehké až střední obtížnosti, snowpark a sáňkařská 
dráha a nově ZIPLINE.

Ceník hlavní sezona 25. 12. 2020 –14. 3. 2021

CELODENNÍ SKIPASS

Dospělí Děti 
6–15 let

Děti 
do 6 let

490 Kč 350 Kč zdarma

ZIPLINE, jedna jízda

950Kč

INFOBOX

580 – 862 m n.m.
• Mammut bar
• hotel, wellness, pivovar, lezecká stěna
• celkem 3,1 km sjezdových tratí
• jízda rolbou cca 1 hodinu
• půjčovna lyží a snowboardů
•  ZIPLINE, 2,2 km adrenalinová jízda po laně ve 

výšce až 150 metrů nad zemí rychlostí až 75km\hod.
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Nová lanová dráha má více než dvojnásobnou 
dopravní rychlost, a přitom delší nástupní a výstupní 
čas ve stanicích, celková jízda na lanovce se tak 
zkrátí o polovinu a zároveň se zvýší pohodlí lyžařů 
během jízdy. Při plné rychlosti odbaví až o 800 osob 
za hodinu více než původní lanová dráha. Klínovec 
Byl prvním areálem v ČR, který měl lanovou dráhu 
s krycí bublinou a tato bude již třetí. Více bublin, 
více komfortu.
Další plánují v blízké budoucnosti vybudovat na 
Neklidu, která by měla být šesti sedačková

Více informací naleznete na webu 
www neklidnaklinovci.cz

Skipass si můžete zakoupit v e-shopu, online 
z pohodlí domova, a to na internetové adrese 
https://eshop.klinovec.cz nebo přímo na 
prodejních místech umístěných v areálu, kde můžete 
jízdné uhradit bezkontaktně platební kartou, ale také 
v hotovosti.
Z hlediska bezpečnosti, je nejjistější cestou pořídit 
si lístek online. Každý, kdo vlastní jakoukoliv 
čipovou kartu značky SKIDATA (může být i z jiného 
areálu) může zakoupit skipasy na stránce 
https:/ eshop.klinovec.cz. Bonusem Vám bude 
lepší cena v TOP sezóně, žádné čekání u pokladny, 
především naprostá svoboda ve výběru dne, kdy 
areál navštívíte. Jen tento areál totiž nabízí možnost 
zakoupit si lístek a přijet kdykoliv se Vám to bude 
hodit.

OTEVÍRACÍ DOBA:
denní lyžování: 

lanové dráhy a vleky  9 – 16:00 hodin
večerní: vlek F 16–21:00 hodin

V návaznosti na nemalé investice došlo u denních 
a vícedenních skipasů pro dospělé ke zdražení o cca 
5%, cena jednodenního dětského ticketu zůstala 
stejná jako v loňské sezoně. 

Kompletní ceník je již k dispozici na webu

www.klinovec.cz

Návštěvníci se mohou těšit na nesrovnatelně pohodlnější a rychlejší jízdu 
na vrcholy. V loňském roce se rozšířila přepravní kapacita o dvojnásobek. 
Nové lanové dráhy jsou důkazem zlepšení a zpříjemnění zážitků 
návštěvníků celého areálu.

Skiareál Klínovec
NA HORÁCH
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Vyrazit k moři nebo zůstat doma?
Volba mezi domácí a zahraniční turistikou nebude lehká ani tento rok. 
Turisté zvyklí na každoroční cestování za teplem strávili loňské léto 
v českých chatách, chalupách, apartmánech či penzionech a dlužno 
podotknout, že spokojení byli nejen oni, ale i český cestovní ruch. 
Po nezvyklém jaru si všichni užili pokojné léto a netušili, že na podzim se 
černý scénář vrátí  v ještě horší podobě.
Ať ve Vás zvítězí solidarita k českým ubytovatelům, 
láska k české přírodě, nebo jen nejistota zahranič-
ního dění, dovolená v ČR je pro rok 2021 určitě ro-
zumnou volbou. Vždyť kdy jindy budeme mít naši 
republiku téměř sami pro sebe?
Vyrazte do hor, na kolo, splouvejte řeky, poznávejte 
hrady, zámky a splňte si své seznamy míst, která již 
roky toužíte poznat.
Ubytování si vyberte na portálu e-pobyty.cz. Nej-
přehlednější ubytovací portál v ČR Vám bude při 
výběru vhodného objektu skvělým pomocníkem. 
Z pestré palety objektů si vybere každý. Na portá-
lu e-pobyty.cz najdete chaty, chalupy, apartmány, 

penziony, hotely, kempy, ubytovny i farmy. Pobyt si 
navíc domluvíte vždy přímo s majitelem.

Portál e-pobyty.cz je založený na maximální jed-
noduchosti a přehlednosti, a proto je plánování 
Vaší dovolené nejen pohodlné, ale díky absenci 
jakýchkoli reklam i ničím nerušené.
Kromě ubytování najdete na portálu e-pobyty.cz 
o každé turistické oblasti i mnoho zajímavostí, tipů 
na výlet a užitečných odkazů.
Používáte Facebook? Pak jste srdečně zváni do sku-
piny DOVOLENÁ V ČR, kde můžete čerpat inspira-
ci pro Vaše výlety, ubytování i potkávat přátele se 
stejnými zájmy. Přidat se můžete v odkazu: https://
www.facebook.com/groups/217218879493363.

A pokud rádi soutěžíte, už v dalším čísle Magazínu 
TIM se můžete těšit na soutěž s portálem e-pobyty.cz 
o hodnotné ceny.

www.e-pobyty.cz

Volný čas je pro mnohé z nás svatý a chceme, 
abychom si ho užili naplno, a ještě se třeba něčemu 
přiučili? FYFT se specializuje na hobby předměty, 
které jsou právě určeny pro volný čas (odtud 
zkratka – Fill Your Free Time). Pokud ale čekáte 
prostý obchod s tzv. deskovkami, hračkářství nebo 
jinou samoobsluhu, tak to vás zklameme. 
Ve FYFTu se nevěnují jen tak nějakým aktivitám, 
vše má hlubší význam. Záleží jim na tom, aby to, 
co děláme, přinášelo do života pozitivní emoce, 
spojovalo nás s přáteli, budovalo charakter, 
odhodlanost a pevnou vůli. Mohli bychom říci, že 
nás tyto aktivity vedou vstříc osobnímu rozvoji. 
Proto se jich nebojte na cokoli zeptat!

Při vstupu do FYFTu uvidíte mnoho věcí, mezi 
které klasicky patří Rubikovy kostky, yoya, 
kendamy, deskové hry, disky pro Discgolf, batohy, 
ale i miniatury nebo hry na hrdiny (D&D). To by 

ale bylo hodně slabé, kdyby nabízeli jenom jakési 
produkty. V prodejně, kterou najdete v Praze 7 
(a nejen tam) organizují a sponzorují soutěže, 
pravidelné srazy, workshopy, po domluvě poskytují 
prostor pro akce a setkávání různých komunit. 

Ve FYFTu každého něco osloví. 
www.fyft.cz

FYFT – švédský stůl, plný her
Někdy zapomínáme, jak je důležité, umět si hrát. Firma FYFT vám to ráda 
připomene. V pražské prodejně, v ulici Osadní, Praha 7, vám nabídnou 
širokou paletu hobby aktivit. Od Rubikovy kostky, přes kendamu, až po 
wargaming.
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Největší středisko v Orlických horách se pečlivě 
připravilo na zimní sezónu. Na návštěvníky areálu 
čeká bezdotykový odbavovací systém a věrnostní 
karty. Díky nim lyžaři ušetří 5–10 % z ceny, budou 
rychleji odbaveni a ještě mohou online sledovat své 
sportovní výkony.
Skicentrum nabízí bohatě zasněžené sjezdovky, 
rychlou čtyřsedačkovou lanovku v areálu Marta 
II, která vás dopraví pod vrchol Studený vrch. 

Lyžování uprostřed lesů s přejížděním mezi tratěmi 
si vychutnají i náročnější lyžaři.
Vlastní hřeben Orlických hor je rájem běžkařů 
například přes Velkou Deštnou na Pěticestí, okolo 
Deštného, celkem s více než 200 km strojově 
upravovaných tratí pro klasiku i bruslení s výhledy 
daleko do kraje, kolem malebných bunkrů nebo 
ledové Kunštátské kaple.
Pro vyznavače freestyle je zde velmi kvalitní, denně 

profesionálně upravovaný Your Park s mnoha skoky 
a překážkami.
O lepší lyžařský zážitek se stará několik nových 
zasněžovacích děl, zábavná dětská dráha v areálu 
Marta II, lyžařská škola se dvěma hřišti nebo denně 
upravovaný snowpark se sněhovými boulemi 
a funboxy. V lyžařské škole vás naučí třeba styl
telemark. Budovu půjčovny lyží a servisu najdete 
přímo pod sjezdovkou Marta.
Přímo v areálu je velmi kvalitní škola lyžování 
a snowboardingu pyšnící se osvědčením APUL, 
vlastním hřištěm pro děti a začátečníky s vlastními 
provazovými vleky a pojízdným pásem. 
Součástí lyžařského areálu je také profesionálně 
vybavený servis s půjčovnou veškerého vybavení. 
Velmi populární je v Deštném večerní lyžování.

HLAVNÍ SEZÓNA

4. 1.–14. 3. 2021 Dospělí
Děti, 

senioři 65+

Celodenní jízdenka 560 Kč 410 Kč

Skiareál Deštné v Orlických horách

 +420 492 601 601
 info@skicentrumdestne.cz 
www.skicentrumdestne.cz
www.destne.info

K
O

N
TA
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Deštné
v Orlických horách
SKICENTRUM Deštné v Orlických horách je kompletně vybavené středisko 
zimních sportů. Naleznete zde sjezdové tratě všech obtížností, snowpark 
i velmi kvalitní lyžařskou školu. Na jeden skipas vám areál nabídne celkem 
6 sjezdových tratí a na vrchol vás vyvezou 2 lanovky a 4 vleky.
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Připravili jsme pro vás kvízové otázky z jednotlivých 
areálů. 
Máte velkou šanci vyhrát hodnotné ceny. Odpovědi 
posílejte emailem na: info@czech-tim.cz. Losování 
proběhne na konci ledna 2021. 

1.  Jak dlouhým pohyblivým kobercem je 
vybavena lyžařská škola na Monínci?

    a) 80 metrů
    b) 120 metrů
    c) 100 metrů

2.  Jaký typ rolby mají nově v Tanvaldském 
Špičáku v Jizerských horách?

    a) RedBully 500
    b) PistenBully 600
    c) PittBully 1000

3.  Jak se jmenuje nová adrenalinová atrakce ve 
výšce v Sportareálu Klíny? 

    a) Zerro Line
    b) Hight Line
    c) ZipLine 

4.  V jaké výšce se nachází vrcholová rozhledna 
v lyžařském areálu Zadov?

    a) 32 m
    b) 39 m
    c) 30 m

5.  Jak se jmenuje nově vybudovaný hotel 
s prodejnou Intersport na Lipně? 

    a) Energit
    b) Element
    c) Elastan

6.  Jak se jmenuje nové městečko pro děti 
v Park Snow na Slovensku? 

    a) Donovalkovo
    b) Dovolenkovo
    c) Dobrodinovo

www.magazintim.cz

Soutěžní kvíz 
s lyžařskými areály 
Vaše oblíbené skiareály se chystají na opětovné otevření a zahájení 
provozu. Navzdory Coroně se areály připravují a usilovně zasněžují. Letos 
i s pomocí přírodního sněhu, kterého jsme se konečně dočkali. 

NA HORÁCH

• SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ •!
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Lyžařský areál Horní Domky se rozkládá v Rokytnici 
nad Jizerou na jižních svazích Lysé hory v nadmořské 
výšce 657 – 1.315 m n.m. Svou rozlohou, ukázkovými 
sjezdovkami a vybaveností se může rovnat s nejlep-
šími lyžařskými středisky v ČR. Je oblíben především 
pro velkou různorodost a rozlehlost sjezdových tratí, 
které dosahují celkové délky 13,5 km a místy šířky až 

100 m. S jednodenními či vícedenními skipasy mo-
hou lyžaři využít bezmála 13,5 km sjezdových tratí 
v areálu Horní Domky. Skipasy do areálu je možné 
zakoupit i online, kde je možné pořídit skipasy za 
zvýhodněné ceny. Po registraci do online portálu 
je připraven věrnostní program na nákup skipasů 
a slevy na vybrané služby v areálu. V areálu můžete 

využít denní parkování, které je na 3 ze 4 parko-
višť zdarma. Skiareál také zajišťuje v Rokytnici nad 
Jizerou pro milovníky lyžování, snowboardingu, 
telemarku, skialpinismu a běžkování  bezplatný 
skibus, který návštěvníky pohodlně dopraví přímo 
k lanovce.

Skiareál Horní Domky v posledních letech značně 
rozšířil nabídku doplňkových služeb a to zejména 
přímo v budově odbavovacího terminálu lanovky 
Horní Domky. V provozu je půjčovna špičkového 
lyžařského vybavení, kde její součástí je i technic-
ký servis lyží a úschovna. Je možné si zde zapůjčit 
k ozkoušení letošní modely lyží všech druhů od sla-
lomek až po all – mountain.  Lyže, snowboardy a ly-
žáky zahrnují především značky Rossignol, Dynastar 
a Lange. Půjčovna také nabízí zázemí pro skialpinis-
ty a obchod se sportovním vybavením a oblečením 
značky Hannah. Zde se také nachází lyžařská škola 
Major Ski school, která zajišťuje výuku nejen nej-
menších na pohyblivém dětském pásu pod vede-
ním certifikovaných instruktorů.

Rokytnice nad Jizerou

 infolinka +420 733 733 053
 info@skiroky.cz
www.skiroky.czKO

N
TA

KT

CENÍK –1denní skipas

Dospělí Děti 6-14 let Senior/junior

790 Kč 590 Kč 690 Kč

INFOBOX

Skiareál
Rokytnice nad Jizerou – 
venku jsme doma
Rokytnice nad Jizerou je pátým největším lyžařským střediskem 
v Čechách. Skiareál Horní Domky na svazích Lysé hory se pyšní sjezdovými 
tratěmi všech úrovní obtížnosti, které patří mezi nejdelší v Čechách a místy 
dosahují šířky až 100 m.

• 17 km sjezdových tratí
• 2 čtyřsedačkové lanovky a 6 vleků
• Přepravní kapacita 14 715 osob/hodinu
• 657 – 1 315 m n.m.
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Lyžařské středisko se skládá z několika areálů, kte-
ré jsou propojeny skibusem v nadmořské výšce od 
890 do 1120 m n. m. V areálu Kobyla je připraveno 
celkem pět sjezdových tratí mírné až střední obtíž-
nosti, v délkách až 800 m, snowpark, jeden malý 
vlek, lyžařská škola s výukovým hřištěm, pohybli-
vým kobercem a dětským kolotočem, půjčovna 
lyží a snowboardů, 3 rychlá občerstvení. 
Areál Kobyla je uměle zasněžován a osvětlen pro 
večerní lyžování. Rodinným střediskem je are-
ál u Horejšů, který je zasněžován a osvětlen pro 
večerní lyžování. Areál s výukovým hřištěm a 300 
metrů dlouhou pomou slouží i pro výcvik a lyžař-
ské školy. 
V lyžařském areálu Zadov je celkem 8 sjezdovek 
s celkovou délkou 4,5 km a 8 přepravních zařízení 
o celkové kapacitě 6500 osob/hod. Více než 75 % 

sjezdovek je uměle zasněžovaných a některé areá-
ly provozují i večerní lyžování.
Všechny skipasy zakoupené na LD Kobyla platí i na 
výše uvedená střediska včetně areálů Nové Hutě, 
Kvilda a Kubova Huť. Celý areál Zadov je obsluho-
ván místním bezplatným skibusem, který zajíždí i 
do okolních obcí.
Běžkaři mohou využívat v okolí Zadova a Churáňo-
va 50 km pravidelně strojově upravovaných běžec-
kých tras s návazností na dalších 300 km tras po 
celém Národním parku Šumava. Neznámější tra-
sy vedou z Churáňova na Zlatou Studnu, Horskou 
Kvildu, Kvildu (Šumavská magistrála) nebo z Chu-
ráňova přes Přilbu na Staré Hutě a Nové Hutě. 
Na Churáňově je také známý lyžařský běžecký sta-
dion se závodními tratěmi, na kterých se jel i závod 
Světového poháru v běhu na lyžích.

V areálu Zadov je unikátní rozhledna. Ta byla vy-
tvořena ze stávajícího skokanského můstku z roku 
1978. Od roku 2015 je znovu zpřístupněna turis-
tům jako rozhledna. Vrcholová plošina rozhledny 
je ve výšce 32 m nad zemi, 1109 m n. m.

Provozní doba areálu:
8:30–16:00 DENNĚ,

18:00–21:00 večerní lyžování DENNĚ, 
kromě pondělí 

HLAVNÍ SEZÓNA

4. 1.–14. 3. 2021 Dospělí Děti

Celodenní jízdenka 570 Kč 150 Kč

Lyžařský areál Zadov

 +420 388 428 119
 info@lazadov.cz
www.lazadov.czKO

N
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INFOBOX

•  4,5 km sjezdových tratí, 2 lanové dráhy denně 
v provozu

•  Večerní lyžování 6 dní v týdnu v areálu Kobyla
•  Bezplatná parkoviště pro více jak 600 aut, 

bezplatný skibus
•  Family pass Zadov – slevy pro rodiny s dětmi
•  Slevy pro děti do 6 let a seniory nad 60 let
•  Slevy pro držitele průkazu ZTP, karet ISIC, ITIC, 

ALIVE

Lyžařský areál Zadov
V areálu Zadov jsou připraveny lehké a středně těžké profily tratí, které 
vyhledávají rodiny pro dovolenou nebo jarní prázdniny. 
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V Areálu Mladé Buky na vás čeká nová sedačková 
lanovka s pevným uchycením čtyřmístných sedaček 
a rozběhovým pásem. Skiareál SkiMU Malá 
Úpa láká na rozšířenou sjezdovku a nové lyžařské 
školy a půjčovny. Skiareál Špindlerův Mlýn připraví 
skicrossovou trať pro závodníky a širokou veřejnost.

Modernizace a technologie
Víte, co je to technologie Snowsat? Užitečný nástroj, 
který přispívá k efektivnějšímu zasněžování a tím 
k úspoře vody a energie. Díky komunikaci počítače 

a GPS přijímačů může obsluze rolby ukázat přesnou 
výšku sněhu pod strojem. Díky tomu je možné 
rozložit sníh na sjezdovku rovnoměrně. Technologii 
snowsat používají ve SkiResortu ČERNÁ – HORA 
PEC(odkaz je externí) a ve Skiareálu Špindlerův 
Mlýn.

Skipas jednoduše online
V některých střediscích je online nákup skipasů již 
samozřejmostí, další se v souvislosti s koronavirovou 
krizí přidávají. Například Skiareál Harrachov zřídil 
selfservice point – samoobslužný kiosek pro nákup 
skipasů i vrácení čipových karet.

Lyžování v Krkonoších pro všechny
Zima v Krkonoších pro všechny - to je motto nových, 
tzv. trhacích map, ve kterých naleznete nejen 
vyznačenou Krkonošskou magistrálu, ale i turistické 
lyžařské a závodní běžecké tratě, skialpové trasy 
a sáňkařské dráhy. K dostání jsou dvě verze těchto 
map, západ - střed a východ - střed a jejich součástí 
je i souhrn krkonošských lyžařských středisek.
Těšíme se, že si k nám v zimě přijedete provětrat 
hlavu a při projížďce po manšestru z ní vyženete 
všechny starosti!

Chcete vědět více? Podívejte se na:

www.krkonose.eu

Jedním z příkladů je MIC Libe-
rec, kde skrze facebook, web 

i newsletter informovali veřejnost o konání online 
koncertů, představení a přednášek, zvali na virtuální 
prohlídky a procházky městských čtvrtí, podporova-
li místní podnikatele (pekárna, restauratér, kavárník 
apod.) pobídkou čtenářů k nákupům z okénka či přes 
e-shopy.  Infocentrum v Dobřanech zase představi-
lo veřejnosti svoji novou hru DOBR- dobble, která 
měla být pokřtěna v Den TIC. Jedná se o dobble 

- postřehovou hru pro malé i velké, která předsta-
vuje dobřanské turistické cíle, zajímavosti, produk-
ty, sportoviště atd. A proč DOBR- dobble? Protože 
DOBŘanské dobble. V Mělníku využili přerušení 
provozu k úpravám a potřebným činnostem, které 
se jindy odkládají. S veřejností se potkávali zejména 
na facebooku, kam umisťují mj. kvíz nazvaný Kra-
tochvilný hlavolam. V něm se významné mělnické 
památky ukryly za obrázky, které jsou s nimi nějak 
spojené. Úspěšní luštitelé byli zařazení do slosování 
o zajímavé ceny. A v Trutnově, kde mají ve znaku 
draka, se jeden takový nově objevil na materiálech 
TIC Trutnov.

Turistická informační centra, zdroj kvalitních 
ověřených informací
Informace se dnes hledají zejména na internetu. 
Co Vám však internet neposkytne, je osobní zkuše-
nost a znalost místního prostředí, služeb a turistic-
ké nabídky, kterou můžete přeneseně získat díky 
doporučením obsluhy turistického informačního 
centra (TIC). 

Blíží se čas pomýšlet na dovolenou o letních prázdni-
nách nebo prodloužených víkendech v roce 2020. 
Naše doporučení i vzhledem k přetrvávající pande-
mii zní: užijte si dovolenou v České republice. Těmi, 
kteří Vám pomohou se v předstihu zorientovat v mís-
tě, kam se chystáte vyrazit, jsou pracovníci informač-
ních center, neboť velmi dobře znají svoji lokalitu 
i úroveň poskytovaných služeb.  Pracovníci TIC vám 
poskytnou informace o vhodných výletech, ubytová-
ní, jízdních spojích, možnostech koupání, nebo pro-
vozních hodinách turistických atraktivit. V infocent-
rech si můžete navíc koupit pohlednice, místopisné 
publikace, regionální produkty či suvenýry. 

Informační centra v roce 2021
Na rok 2021 plánuje Asociace turistických infor-
mačních center ČR opět mnoho tradičních aktivit.

K těm stěžejním bude bezpochyby patřit:
 •  Den turistických informačních center
 •  Vzdělávání pracovníků infocenter ve 14 krajích 

ČR
 •  Členské fórum v Olomouci ve dnech 22.–23. 

dubna 2021 a v Trutnově 21.–22. října 2021
 •  Zapojení infocenter do letní prázdninové hry 

s ČT:D
 •  Vyhlášení ankety Oblíbené informační centrum
 •  Spolupráce na soutěži propagačních materiálů 

Turistpropag

Zimní novinky v Krkonoších
Zimní sezona se blíží. Doba je sice nejistá, ale věříme, že lyžovat se bude! 
Lyžařské areály jsou každopádně připraveny, jejich služby opět vylepšeny, 
zajištěna hygienická opatření pro vaši větší bezpečnost. 
Investice pro váš lepší zážitek.

Pracovníci infocenter
jsou tu pro vás i v těžších dobách

Pracovníci TIC v období uzavření infocenter nezaháleli. 
Dále poskytovali informace v on-line prostoru i telefonicky 
či prostřednictvím e-mailů. 

V REGIONECH
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Celoroční středisko ležící pod Králickým Sněžníkem 
připravilo pro své návštěvníky novinky, které potě-
ší všechny milovníky zimní zábavy. Seznam zábavy 
na 8 sjezdovkách různé obtížnosti doplňují zábav-
né Snow Trails v areálu U Slona, rozsáhlé zázemí 
pro děti a začátečníky ve skiparcích i nekonečné 
možnosti vyžití pro nelyžaře.

Posviťme si na novinky
Doslova zářivou novinkou nadcházející lyžařské se-
zóny je večerní lyžování na nejoblíbenější sjezdov-
ce Kamila, která bude obsluhována stejnojmen-
ným vlekem. V záři reflektorů třpytící se sníh bude 
lyžaře lákat každé pondělí, středu, pátek a sobo-
tu na více než půlkilometrový sjezd pod umělým 
osvětlením. Zahřát se lyžaři mohou ve stylové 
restauraci Marcelka, která se nachází přímo pod 
svahem.
Další novinkou je rozšíření Horní spojovací cesty, 
ze které se během letních prací stala plnohodnot-
ná a bezpečně široká sjezdovka propojující areál 
U Slona a Sněžník. Kombinace sjezdovek Slamník, 
Vyhlídková, Horní spojovací a Kamila měří dohro-
mady 3 100 metrů, se kterými se řadí na přední 
příčky tuzemských areálů, co se délky sjezdu týče.
Třetí, neméně důležitá novinka je posílení zasně-
žovací techniky, která byla doplněna o nová sněž-
ná děla a zasněžovací tyče. Ty budou umístěny na 
nově rozšířenou Horní spojovací cestu, sjezdovku 
Kamila a dojezd Sněžníku B tak, aby byly svahy při-
praveny ještě rychleji a kvalitněji, než tomu bylo 
v minulých letech.

Poznejte jedinečnost Dolní Moravy
Už z dáli k návštěvě vybízí ledová kráska tyčící se ve 
výšce 1 116 m n. m. nad dolnomoravským údolím. 
Stezka v oblacích nabízí dechberoucí výhledy na 
sněhem zahalenou krajinu a několik adrenalino-
vých zpestření, včetně sítě na samotném vrcholu 
ve výši 55 metrů nad zemí. Z té lze shlédnout až 
k samotným základům kovové konstrukce, jejíž 
tvar připomíná trajektorii letu nočního motýla. 
Široko daleko známou dominantu obce pod Králic-
kým Sněžníkem už druhou zimní sezonu doplňuje 
další unikát světových rozměrů – nejdelší bobová 
dráha ve střední Evropě s příznačným jménem Ma-
mutí horská dráha. Přes tři kilometry dlouhý sjezd 
plný zatáček, 360° otáček i osmičkovou smyčkou 
potěší každého milovníka adrenalinu. 

Smršť mrazivých zážitků od rána do večera
Vychutnejte si to privilegium zaříznout se do čer-
stvě urolbovaného svahu dřív než ostatní. Prv-
ní stopa je zážitek doplněný o vynikající snídani 
v prostorech horské chaty Slaměnka se skleničkou 
sektu u zapáleného krbu, na který se ještě dlouho 
vzpomíná. Příznivcům nablýskané zimní techniky 
naopak zaplesá srdce při zážitkové jízdě rolbou 
v sedadle spolujezdce. O návrat do dětských let se 
zase zaslouží osvětlená sáňkařská dráha, na které 
se to na bleskurychlých saních sviští jedna radost, 
bez ohledu na věk. A pokud někdo upřednostňuje 
zážitky sportovnějšího charakteru, nesmí vynechat 
večerní skialpový výstup na chatu Slaměnka nebo 
výšlap na sněžnicích, při kterém účastníci zdolá-
vají i vrchol samotné Stezky v oblacích. Skialpový 
i sněžnicový zážitek v doprovodu zkušeného hor-
ského průvodce je zakončen zaslouženou večeří 
u praskajícího krbu horské chaty.

Pro TOP zimní dovolenou není třeba cesto-
vat za hranice
Aby si člověk mohl Horský resort Dolní Morava 
a jeho pestrou škálu zimních zážitků dostatečně 
vychutnat, musí si jednoznačně návštěvu rozplá-
novat do více dní. Přímo u sjzedovek situovaný 
Wellness hotel Vista zaměřený na rodiny s dětmi 
všeho věku je ideální útočiště pro milovníky zimní 
dovolené alpského standardu. Skvělá gastrono-
mie, vyhřáté wellness a bohaté animační progra-
my jsou jen namátkovým výběrem z mnoha dů-
vodů, proč složit hlavu právě zde. Díky možností 
posunutí termínu pobytu až o 1 rok navíc dovolen-
káře žádná nepříznivá situace, která by v pobytu 
bránila, nezaskočí. 

INFO BOX
1 resort – 4 mamutí sjezdy

Jízdy dlouhé 2,4 km, 1,8 km, 2,9 km a 3,1 km
Start ve výšce 1232 m n. m.

www.dolnimorava.cz

Na Dolní Moravu
za pohodou
a mrazivými zážitky
Horský resort Dolní Morava se svými více než 10 kilometry poctivě 
připravených sjezdovek se 100% garancí sněhu dominuje lyžařským 
střediskům v Jeseníkách i Orlických horách.
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Největší prodejna INTERSPORT na českých 
horách
Pro nadcházející zimní sezonu, čeká na všechny ná-
vštěvníky areálu jedna z hlavních novinek. Jsou jí 
nové a komfortnější zázemí lyžařské školy, půjčovny 
zimního vybavení i obchodu INTERSPORT, který se 
tak stane největší prodejnou této značky na českých 
horách. Nové prostory budou modernější a prostor-
nější než doposud a nachází se v nově vybudovaném 
hotelu Element, který chystá své otevření v letní se-
zoně příštího roku. 
Pro lyžaře začátečníky je připraveno letos nové, větší, 
výukové hřiště Fox park se čtyřmi pojízdnými koberci, 
nebo několik desítek instruktorů z lyžařské školy Lipno.  

Lipno.card – skipas i karta plná výhod
Registrovaná karta hosta Lipno.card slouží jako ski-
pas a přináší i mnoho dalších výhod. Po spárování 
s účtem věrnostního klubu na www.lipnocard.cz 
umožňuje svému držiteli čerpat další benefity na-
příklad při návštěvě Stezky korunami stromů, Aqua-
worldu Lipno nebo pak v létě v Království lesa. Ski-

pas i vstupenky je možné zakoupit online z pohodlí 
domova a ušetřit tak nejen peníze, ale také čas. 

Lipno to je rodinné lyžování
Sjezdovky na Lipně jsou vhodné pro úplné začáteč-
níky a občasné lyžaře, stejně tak pro lyžařské fajn-
šmekry. Každý si najde tu svou, oblíbenou. Celkem 
zde můžete lyžovat na 13,5 km sjezdovek, vozit se 
třemi čtyřsedačkovými a jednou dvousedačkovou 
lanovkou nebo ve Foxparku po čtyřech kobercích. 
Před vašim příjezdem na Lipno nemusíte řešit ani 
nákup výbavy. Jen kousek od centrálního parkoviště 
se nachází půjčovna INTESRPORT Rent, kde si bě-
hem lyžařské sezóny můžete zapůjčit jak kompletní 
sety, tak jednotlivé části lyžařského vybavení. 

Lipno nabízí svahy pro začátečníky
i náročné lyžaře
Skiareál Lipno se nachází v nádherné části jižní Šumavy 
u lipenského jezera. Nabízí celoroční aktivity pro rodiny s dětmi.
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Stezka korunami stromů nabízí nejen
výhledy do okolí
Bezbariérová Stezka korunami stromů je otevřena 
celoročně a v každém roční období je zážitek z její 
návštěvy jiný. V zimě stojí za to vidět shora zasně-
žené vrcholky stromů a zamrzlé lipenské jezero 
i okolní kopce jižní části Šumavy. Při dobré viditel-
nosti uvidíte až na 200 km vzdálené vrcholky Alp. 
Při cestě vzhůru na 40 m věž vás čeká také několik 
adrenalinových a edukačních zastavení i ptačí stez-
ka. Díky ní se dozvíte mnoho zajímavostí ze života 
nejen šumavských opeřenců. Z centrálního parko-
viště si ke Stezce můžete udělat příjemnou pro-

cházku lesem nebo se nechat vyvézt Stazkabusem. 
Další informace naleznete na 

www.lipno.info
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A to není vše, lyžování je možné téměř nekonečně 
dlouhé na denní a večerní lyžování v Záhradišti, ka-
ždý den bez omezení a výluky, od prvního do po-
sledního dne zimní sezóny i 12 hodin denně. Ne-
konečné množství zábavy s nekonečnou sezónkou 
si užijí nejmenší návštěvníci v jednom z největších 
dětských zábavních parků ve střední Evropě. Vstup 
do funparku a na všechny posuvné pásy a vlek je již 
zahrnut v ceně této sezónky.
Velmi si v Donovalech váží všech zákazníků a odmě-
ňují majitele nekonečné sezónky za jejich loajalitu 
pokaždé, když navštíví místní restaurační zařízení v 
Záhradišti a pri Novej holi. S nekonečnou sezónkou 
získáte 10% slevu na občerstvení v Chatě pod Ma-
gurou, bistru Záhradišti a nových stáncích rychlého 
občerstvení na dolních stanicích lanovky.
Žijeme ve spěchu a nadcházející zimní sezóna bude 
jistě jiná pro nás všechny. Navzdory všem opatře-
ním a omezením, která musíme dodržovat v kaž-
dodenním životě, je pobyt na čerstvém vzduchu 
jednou z nejméně rizikových činností. Dělají vše 
pro to, aby se hosté v PARK SNOW Donovaly cítili 
co nejlépe a bezpečně. Zdraví hostů a zaměstnanců 
je prvořadé, takže přijímají veškerá opatření, aby 
zabránili dalšímu šíření koronaviru. Proto garantují 
všem držitelům nekonečné sezónky plnou náhradu 
peněz v případě, že resort nemohl být otevřen v se-
zóně 2020/2021. 

Koupit on-line a ušetřit!
Nákup skipasu online nyní platí ještě více! Kromě 
času stráveného v řadě před pokladnou může každý 
v této sezóně i reálně ušetřit a lyžovat za ceny z loň-
ské lyžařské sezóny zakoupením skipasu na websho-
pu.  Ceny na pokladnách v resortu se budou lišit od 
této sezóny a budou v průměru o 5% vyšší než při 
nákupu online.

„Nové“ večerní lyžování
Před zimní sezónou zde přistoupili k modernizaci, 
která zajistí kvalitnější a především ekologičtější 
osvětlení hlavní sjezdovky v Záhradišti a na nové 
sjezdovce u lyžařského vleku Lomená poma, takže 
večerní lyžování v Donovalech je největší na Sloven-
sku. Osvětlení celkem dvou kilometrů sjezdovek je 
zajištěno technologií s moderními LED světly, která 
jsou méně energeticky náročné a šetrnější k život-
nímu prostředí a zároveň mnohem účinnější a vý-
konnější. 

Nové après-ski bary přímo na svazích
Skvělé lyžování jde ruku v ruce s kvalitními doplň-
kovými službami a restauračním zařízením na svahu 
i mimo něj. Oblíbená zastávka všech lyžařů v dolní 
stanici lanovky na Novou holu, apres ski Husky bar 
dostal nové šaty. Do zvětšené části samotného baru 

a nové terasy bylo přidáno více než 60 míst u stolů 
nebo v útulném salonku.
Kompletní novinkou je bar apres ski v blízkosti 4-se-
dačkové lanovky v Záhradišti. Věrné návštěvníky 
a majitele „nekonečné sezónky“ čeká při návštěvě 
restauračních zařízení resortu, jak apres ski barů, 
bistra Záhradiště, tak restaurace Chaty pod Magu-
rou dárek, v podobě 10% slevy na konzumaci, po 
předložení čipové karty se skipasem.

Největší dětský FUN PARK ve střední Evropě
Dětský FUNPARK v Donovalech je jedním z největ-
ších parků v Evropě. Najdete ho v části Mistríky, 
v nejvhodnější lokalitě pro výuku lyžování, přímo 
mezi dvěma lyžařskými svahy Nová hoľa a Záhradi-
šte.
Ve FUN PARKU o rozloze 2500 m2 je k dispozici 
9 posuvných koberců, pomocí kterých se dětí na-
učí lyžovat mnohem lépe, rychleji a beze strachu. 
Nechybí tu ani kolotoč s pohonem, který je velkým 
pomocníkem při výuce lyžování. Děti se učí lyžovat 
v lyžařské škole již od 3 let. Každý den probíhá ve 
12 hodin jedinečná „Show na sněhu“ s množstvím 
zábavy a jízdou sněžným vláčkem. Oblíbení jsou 
maskoti Dodo, Lulu a Brumík a myšáci PARK SNOW. 
Rezervace a objednávky přímo na recepci hotelu!

Zimní Donovalkovo
Kouzlo slavnostního adventu 
vás letos okouzlí v našem ma-
lém vánočním městečku DO-
NOVALKOVO. Vánoční město 
DONOVALKOVO bude dech beroucí novinkou letoš-
ní zimy!
DONOVALKOVO, které jsme vymysleli a postavili pro 
děti, má 24 malých domečků. Ty budou už z dálky 
zářit díky krásné vánoční výzdobě. Každý z nich skrý-
vá překvapení.

Pro všechny návštěvníky, kteří neradi ztrácejí čas, stojí ve frontě před 
pokladnami, a když dorazí do resortu, dávají přednost zamířit přímo na 
svah, máme jedinečnou nabídku – „nekonečné sezónky“. Ano, nekonečné, 
protože s koncem zimní sezóny nevyprší! Se sezónkou je možné od letoška 
využít lanovku na Novou hoľu i po celou letní sezónu 2021!

Nekonečná „sezónka“ 
nejen pro lyžování

Slovensko
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Letos v zimě bude hlavní město dětí čekat na návštěv-
níky se zcela novým a slavnostním image - stane se 
vánočním městem dětí, které je jedinečné na celém 
světě! Od prosince 2020 si můžete vychutnat vánoč-
ní atmosféru s rodinou v DONOVALKOVO pohádkově 
zasněženém zimním prostředí. 

Děti do 8 let lyžují v Donovalech zdarma!
Téměř ve všech lyžařských střediscích na Slovensku si 
lyžování užívají děti do 6 let s doprovodem dospělé 
osoby zdarma. V Donovalech ještě navíc lyžuji děti až 
do 8 let s rodiči zdarma, v případě, že si jejich rodiče 
zakoupí 3–7 denní skipas.
Šestiletý limit pro děti, které nepotřebují skipas a ly-
žují s rodičem, zůstává při nákupu krátkodobých ski-
pasů – tedy všechny s platností kratší než 3 dny. Limit 
na 6 let se uplatňuje také při nákupu permanentky na 
celou sezónu.
 
6-denní lyžování s PARK SNOW Card v hlavní sezóně 
pro dospělouosobu již od  21.70€/ den!!

PARK SNOW CARD 
Vezměte dovolenou 
do vlastních rukou!

Co je park snow card? Produkt PARK SNOW Card je 
v resortu znám již několik sezón.  Hosté to znají pro-
střednictvím karty, kterou používají v partnerském 
ubytovacím zařízení, pokud se ubytují alespoň na 
2noci a mohou tuto službu využít za výhodnější ceny.

Nejatraktivnější slevy, které můžete s kartou 
využít:
•  slevu na 3–denní nebo 6–denní skipas v PARKU 

SNOW Donovaly
•  slevu na celodenní vstup do dětského zábavní-

ho parku
•  slevy ski na půjčovny lyžařského a snb vybavení, 

školy, služby, wellness, muzea a další

Jak získám kartu hosta – PARK SNOW Card?
Pobytovou kartu hosta sevšemi výhodami získává 
host na objednávku od pronajímatele před příjezdem 
do resortu. Podle délky pobytu získává pobytovou 
kartu pro krátkodobý pobyt (2-4 noci) a dlouhodo-
bou kartu (5-7 nocí). Samotná karta dostanete buď 
na recepci, nebo v infocentru. Cena karty je 2,90 EUR 
(včetně DPH). Slevová karta je vydána pouze hostům 
starším 6 let, kteří se ubytují v partnerském zařízení, 
seznam je uveden na webu www parksnowcard.sk , 
na minimálně 2 noci.

Riders Park Záhradište 
– nejlepší snowpark v Donovalech
V areálu PARK SNOW Donovaly najdete nejlepší 
snowpark na Slovensku. V parku se nachází 3 skoky a 
12 překážek, které se v průběhu sezóny mění. Každou 
sezónu se v parku objeví nové překážky a v minulosti 
vznikla i CHILLOUT ZONA s hudbou. Podrobné infor-
mace najdete na www.riderspark.sk

Donovaly i pro běžkaře
V Donovalech si na svoje určitě přijdou i vyznavači bě-
žeckého lyžování. K dispozici jsou 2 běžecké okruhy 

v okolí Polianky a Močiarov a trasa z Donoval až na 
Šachtičku. Celková délka pravidelně upravovaných 
běžeckých tras je 18,4 km.
Mapu běžkařských tratí si můžete stáhnout 
z www.parksnow.sk sekce „Mapy“.

Fotopoint Nová hoľa
Co si jistě nemůže nechat ujít skvělý den strávený 
s námi v PARK SNOW Donovaly? To je pravda, fotka 
na památku těch nejbližších! Poslat pozdrav rodině, 
přátelům nebo známým, stačí pozdravit přes face-
book nebo instagram. Jak na to? Jeďte lanovkou na 
Novou holu, kde uvidíte nové zařízení přímo napro-
ti horní stanici. Přiložte čipovou kartu se skipasem 
nebo zpáteční jízdenkou ke čtečce na označeném 
místě a přesuňte se na pozici během 10 sekund, 
usmějte se a počkejte na blesk. Během několika mi-
nut ji snadno najdete v mobilní aplikaci Skiline nebo 
na www.skiline.cc spolu se statistikami o tom, kolik 
kilometrů jste s námi již lyžovali. Nejste spokojeni 
s fotografií? Nevadí, vyfotit znovu a znovu ... 

Moderní zdravotní středisko
Nové moderním pracoviště zdravotnického centra, 
se nachází přímo v centru obce v přízemí bytového 
domu Horec. Od prosince 2017 poskytují zrekon-
struované prostory soukromé úrazové chirurgické 
kliniky vybavené rentgenovým vybavením nejvyšší 
standard zdravotní péče. Lékař je k dispozici denně 
po dobu zimní sezóny od 9:00 do 19:00. Ačkoli se 
jedná především o traumatologickou kliniku, lékař 
také vyšetří pacienty s akutními onemocněními, 
jako jsou dýchací cesty nebo bolesti břicha.

8-hodinový výběrový skipas (8-hodin za sezónu)
Lyžujte 8 hodin celkem s čerpáním po 1 hodině. Prv-
ním průchodem přes turniket aktivujete skipas na 
1 hodinu, v průběhu které můžete uskutečnit ne-
omezený počet jízd. Pokud po uplynutí této hodiny 
neuskutečníte další přechod turniketem, zůstává 

vám na lístku 7 hodin, které můžete využít na den-
ním nebo večerním lyžování v průběhu celé lyžařské 
sezóny.
Příklad: Jdu do resortu v 8:25. Poprvé procházím 
turniketem v 8:31. V tomto bodě, bude odečtena 
celá hodina z mého skipasu do 9.31. Pak jsem se 
rozhodl dát si pauzu a jít do Husky baru. Pořád mám 
na lístku celých sedm hodin. Lyžuji znovu od 11:40 
(bude odpočítána druhá hodina do 12:40), ale udě-
lám jen jednu jízdu a setkám se s přítelem, který mě 
zavolá na oběd. Po obědě se nevrátím na sjezdovku, 
mám jízdenku s 6 hodinami, kterou mohu použít po-
dobným způsobem kterýkoli jiný den nebo ve stejný 
den pro večerní lyžování. 

PARK SNOW Donovaly – další atrakce
• volná umělá ledová plocha
• Riders Park - snowpark,
•  dětský PATTY ski Funpark s animačním progra-

mem pro děti
• 18,4 km běžeckých tras
• 9,5 km skialpových tras
• snowparagliding, psí a koňské sáně

Správa centra
PARK SNOW Donovaly 
 +421-48-4199-881
 info@parksnow.sk
www.parksnow.sk

Infocentrum Donovaly
Souvenir obchod Donovaly
Rezervace:
 +421-48-4199-900
 info@infodonovaly.sk
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Kromě lyžování a běžkování se můžete věnovat 
snowboardingu, skialpinismu, vyzkoušet bobovou 
dráhu, snowtubing, jedinečnou dráhu na Boarder 
Cross nebo zimní paragliding. 

Běžecké lyžování 
Lyžování na Slovensku nereprezentuje jen 
sjezdové lyžování, ale i čím dál více populární 
běžecké lyžování. Udržované běžkařské trasy 
různé náročnosti a délky se nacházejí v některých 
lyžařských střediscích (např. Štrbské Pleso, 
Tatranská Lomnica, Skalka, Tále, Osrblie, Šachtičky, 
Donovaly, Jasná).

Skialpinismus
Čím dál více nových příznivců si na Slovensku získává 
skialpinismus, který je skloubením lyžařské turistiky, 
vysokohorského lyžování a horolezectví. Rozvíjí se 
jeho členská základna, zakládají se kluby a zvyšuje 
se počet závodů. Rekreační forma skialpinismu je 
vlastně vysokohorskou túrou na lyžích a horské 
sedlové přechody. Při skiextrémní formě skialpinismu 
sjezdy dosahují více jak 5 km, přičemž zdolané svahy 
mají sklon až 45 stupňů. V rámci sportovní formy 
skialpinismu se organizují jedno nebo vícedenní 
závody, kterých se účastní hlavně jednotlivci.  Cílem 
závodníka je co nejrychleji přejít trasu s maximálním 

převýšením 1 000 až 3 500 m a s délkou okolo 20 až 25 
km. Při závodech je předepsaná povinná skialpinistická 
výstroj.
Vhodné podmínky nabízejí Vysoké Tatry (Malá a Velká 
Studená dolina, Skalnatá dolina), Západní Tatry 
(Žiarska dolina, Roháče), Nízké Tatry (oblast Chopku 
a Ďumbiera), Velká Fatra (Jasenská dolina) a Malá 
Fatra (Vrátna).   
Závody pro ty, kteří závodí zábavnou formou, současně 
poznávají nové regiony a ověřují si svoji zručnost 
a kondici, je oblíbený Skialp Fun Day.

Vyznačené skialpinistické trasy ve Vysokých Tatrách:

1.  PODBANSKÉ  – TICHÁ DOLINA
2.   PODBANSKÉ  – KOPROVA DOLINA
3.   ŠTRBSKÉ PLESO  – CHATA POD SOLISKOM
4.   ŠTRBSKÉ PLESO  – MLYNICKÁ DOLINA
5.  POPRADSKÉ PLESO  – RYSY
6.  TATRANSKÁ POLIANKA  – SLIEZSKY DOM
7. HREBIENOK  – TÉRYHO CHATA
8. HREBIENOK  – ZBOJNÍCKA CHATA
9. HREBIENOK  – SLIEZSKY DOM
10. HREBIENOK – SKALNATÉ PLESO
11. SKALNATÉ PLESO  – LOMNICKÉ SEDLO
12. BIELA VODA  – ZELENÉ PLESO
13. ZELENÉ PLESO  – KOPSKÉ SEDLO
14. JAVORINA  – KOPSKÉ SEDLO
15. TATRANSKÁ KOTLINA  – ZELENÉ PLESO

Více informací najdete na: 
www.slovakia.travel 

www.slovak-ski.sk
#Dobrý nápad Slovensko

Tatry -  ráj běžeckých tratí 
Tip na běžkařskou trať v okolí Tatranské Lomnice 
Věděli jste, že Tatranská Lomnice není jen centrem 
sjezdového lyžování, ale i běžkaření? Kromě 2 km 
dlouhého okruhu v Kolbisku, kde je k dispozici 
nejen klasická, ale i bruslařská dráha, rozhodně 
doporučujeme vyhlídkovou trasu Starolesnianské 
louky. Trať dlouhá 8 km vás zavede nejprve do Sta-
ré Lesné, kde můžete studovat zajímavosti na as-
tronomické naučné stezce na běžkách. Pak podél 
kolejnic, v případě příznivých sněhových podmí-
nek, se dostanete do Golf Resort Black Stork, kde 
na vás čekají různé okruhy v délce 12 km.

Tip na běžkařskou trať kolem Starého Smokovce
Oblíbená stezka po silnici Svobody z Nového Smo-
kovce do Vyšne Hágy se v zimě stává 8 km dlouhou 
běžkařskou tratí s krásným výhledem a minimál-
ním převýšením. V případě příznivých sněhových 
podmínek je navržena tak, aby udržovala prostor 
jak pro chodce, tak pro běžkaře. 

TIP pro běžkařskou trať ve Štrbském Plese 
Při běhu na lyžích ve Vysokých Tatrách si jistě 
nemůžete nechat ujít největší areál běžeckého 
lyžování. Na profesionální úrovni nabízí 27 km 
pravidelně udržovaných tratí schválených podle 
fis. Můžete lyžovat v klasickém a bruslařském sty-
lu, od lehkých až po těžké trasy. Nejdelší z nich – 
Furkotská dolina – má 5 km a provede vás kolem 
Slepého plesa.

Ráj zimních aktivit 
Bavte se v zimě a vyzkoušejte zajímavé atrak-
ce, jako je Snowtubing, Snowbags, Snowrafting, 
Snowball, Disc Golf, Tatranský karling, psí spřežení 
nebo výlet na sněžnicích. Na Hrebienku ve Starém 
Smokovci na vás čekají velké zimní sáně.  Sáňko-
vání během dne nebo v noci je oblíbenou atrakcí 
pro celé rodiny nebo skupiny přátel. Vydejte se 
pohodlně lanovkou do Hrebienok a užijte si jízdu 
po 2,5 km dlouhé trati.

Zasloužený odpočinek v Aquacity Poprad
Během návštěvy Vysokých Tater si můžete odpoči-
nout v AquaCity Poprad,  kde si na své přijde každá 
věková skupina. Ať už hledáte wellness a relaxaci 
nebo divokou zábavu na tobogánech a nejrůzněj-
ších vodních atrakcích, nebo si jen chcete sednout 
do vodního baru.

Lyžování, běžkování 
nebo skialpinismus na Slovensku
Zimní sporty jsou na Slovensku velmi oblíbené. Dobře vybavená 
střediska lákají nejen domácí, ale i zahraniční návštěvníky. V horských 
oblastech je připravených 36 moderních lyžařských středisek, které na 
350 km sjezdových tratích rozdílné náročnosti a 600 km běžeckých tratí 
zabezpečují pro každého skvělé podmínky na lyžování.  

Tatry jsou plné zážitků
Přijměte pozvání na zimní dovolenou v Tatrách a nechte se zahalit do hor 
zkušeností. Užijte si kvalitní lyžování na 24 km sjezdových tratí – 13 km 
světle modrých sjezdovek s celou rodinou nebo 10 km červených 
náročnějších tratí a 1,2 km dlouhé nejvyšší černé sjezdovky z Lomnického 
štítu do Skalnatého plesa. 
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Masopust tak představoval období hodů a veselí 
mezi dvěma postními dobami. Během něj se 
pořádaly taneční zábavy, svatby ale i zabijačky. 
Vyvrcholí posledním čtvrtkem, zvaným Tučný 
čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. 
Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, 
v pondělí a úterý se konají různé rituály, průvod 
masek a končí taneční zábavou. V regionech 
Čech, Moravy a Slezska má masopust také různé 
pojmenování: ostatky, šibřinky, fašank, končiny. 
Průvod masek je neopomenutelnou součástí 
oslav masopustu, najdete v něm vždycky 
některé z těchto masek:
Laufer  vede celý masopustní průvod, ale musí 
požádat starostu o povolení. Původně mohl 
plnit tuto funkci pouze svobodný muž.

Medvěd je maska s nejstarší tradicí. Původně  byl 
převlek ze slámy a sena, nyní se však používají 
realistické masky. Medvědovi byl odedávna 
přisuzován magický vliv. Ve své moci měl nejen 
úrodu, ale i plodnost. V některých oblastech se 
traduje, že výškou svého skoku medvěd ovlivnil 
vzrůst obilí, plodnost si zas ženy mohly zaručit 
tím, že si s medvědem zatančily.
Kobyla, šiml nechyběla v žádném masopustním 
průvodu.  Byla často tvořená dvěma a více 
osobami. Dříve se tradovalo, že pokud při 
průvodu nikdo ze vsi kobylu nekoupí, bude 
ve vrcholné fázi masopustu poražena
Smrt. Masky smrti měla jasnou symboliku – 
představovala konec zimy.

Ženich s nevěstou. Dříve se o masopustu skutečně 
konaly svatby. 
Masopustní průvody s maskami na Hlinecku byly 
v roce 2010 dokonce zapsány na Listinu světového 
přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 
Obchůzka po vsi tam má přísná pravidla co 
do počtu masek i jejich pořadí v průvodu. Jako 
první musí jít kobyla, poslední ras. Dalšími maskami 
jsou laufer, žena, turek, slaměný, kominík či kramář. 
Masky se dělí na černé a červené, návštěvníci jsou 
bez výjimky potřeni sazemi. Průvod je v každém 
domě pohoštěn a na konci kobyla symbolicky 
vstane z mrtvých. Podle křesťanských tradic se má 
o masopustu sníst co nejvíce masných pokrmů, 
které zajistí sílu a hojnost po celý rok. K masopustu 
však patří i koblihy.

Proč slavíme masopust
Letošní masopustní svátky připadají na čtvrtek 
7.  edna 2021–úterý 16. února 2021.

Masopustní zvyky mají původ již v předkřesťanských slovanských oslavách 
konce zimy. Podobně jako u nás se slaví také v jiných slovanských zemích, 
třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a najdete tam i některé 
podobné postavy jako v českém masopustu, například medvěda nebo 
kobylu.  V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (karneval pochází 
zřejmě  z italského carne levare, – dát pryč maso). 
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Telefonát na horskou službu: „Jsem vysoko v horách, 
nevím kde a zlomil jsem si nohu. Už nemůžu dál.

Co mám dělat?” „Nemusíte dělat nic.
Náš doktor vám ... (tajenka).“

„Včera jsem jel po dálnici a vidím, jak přede mnou žene své psí spřežení
Eskymák. Předjel jsem ho, zastavil a jdu si s ním popovídat,”
sděluje René své zážitky příteli. „A co on, líbí se mu u nás?”
je zvědavý přítel. „Moc. Naše silnice jsou prý ... (tajenka)“

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

ARNOLTICE, BABICE, BÁCOVICE, BAČICE,
BAČKOV, BANÍN, BÁNOV, BÁŇOVICE, BARDEJOV,

BAŠKA, BAŠŤ, BDENĚVES, BDÍN, BEČOV,
BEDNÁREČEK, BĚHAŘOVICE, BECHYNĚ, BĚLOV,

BEŇOV, BÍLINA, BÍTOVČICE, BLATEC, BLEVICE,
BOLEBOŘ, BORAČ, BOREK, BOUDY, ČADCA,

ČESKÝ KRUMLOV, HAVLÍČKŮV BROD,
CHRUDIM, ZLÍN

Znění tajenky z minulého čísla: „ozdoby neozdoby už hledáme celý den“
Výherce: Naděžda Janáková z Chomutova

Znění osmisměrky z minulého čísla: „kdy bude doma táta“
Výherce: Jana Minaříková z Přerova 

Výherci o pobyt v Mikulově: Anna Dostálová z Plzně, Miloslav Virt z Klatov

Výherci soutěže o knihu: Alena Vacková z Vysokého Mýta, Hana Medová z Jindřichova Hradce

„Včera jsem jel po dálnici a vidím, jak přede mnou žene své psí spřežení Eskymák. 
Předjel jsem ho, zastavil a jdu si s ním popovídat,” sděluje René své zážitky příteli.
„A co on, líbí se mu u nás?” je zvědavý přítel. „Moc. Naše silnice jsou prý  ... (tajenka)”  
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ČESKÝ KRUMLOV, HAVLÍČKŮV BROD, 

CHRUDIM, ZLÍN

Telefonát na horskou službu: „Jsem vysoko v horách, nevím 
kde a zlomil jsem si nohu. Už nemůžu dál. Co mám dělat?” 
„Nemusíte dělat nic. Náš doktor vám ... (tajenka).“
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900 LET ŘÁDU
ŘÁD PREMONSTRÁTŮ SLAVÍ 900 LET SVÉ EXISTENCE

SPOLU – S BOHEM – MEZI LIDMI
Premonstrátský řád působí ve světě již 900 let.

 A od roku 1143 také na území 
dnešní České a Slovenské republiky.

Výstava na Strahově u příležitosti 900. výročí založení premonstrátského řádu.

900 LET | VÝSTAVA NA STRAHOVĚ 
27. 11. 2021 – 31. 3. 2022

  www.premonstrati2021.cz
www.900premontre.org

www.strahovskyklaster.cz
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