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VELIKONOČNÍ 
   LOCKDOWN



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



Úplnou novinkou přispěl s notnou dávkou humoru 
pan Jaroslav Vichr. Poté, co vysoustružil 8 dosta-
tečně dlouhých kovových špon, upletl z nich ne-
obvyklou velikonoční pomlázku. Ta je dlouhá 128 
cm a byla upletena tradičním způsobem. Autor při 
předání kovové pomlázky v pelhřimovském muzeu 
s úsměvem pravil, že „… ji přichází odevzdat, když 
je ten „lockdown“ a tím pádem nebude příležitost 
ji použít.“

Z OBSAHU:

Vážení a milí čtenáři, 
letošní jaro je spojeno s nekončící epidemií a zima 
plná sněhu byla poněkud nešťastná. Ukončuje se 
smutná zimní sezóna a lyžařské areály, které doufa-
ly do poslední chvíle, že budou moci zahájit provoz, 
se zoufale snaží připravit na jarní období s nejistou 
vyhlídkou. Cestování do zahraničí je stále omezeno 
díky Covidu 19, který se nevzdává a mutuje vesele 
po celém světě. 
Trýznivá pandemická doba je po roce nouzových 
stavů a omezení nyní trochu optimističtější. Blížící se 
Velikonoce ale zůstanou jako loni opět v omezeném 
režimu, bez možnosti veřejného koledování. 
V následujícím vydání se dočtete o novinkách ze svě-
ta geoparků, zajímavé výlety do vašeho okolí a no-
vinky, které se chystají na turistickou sezónu 2021. 
Přinášíme i soutěž s portálem E-pobyty.cz, kde může-
te opět vyhrát pobyty, tentokrát v malebném rodin-
ném Penzionu Adršpach u Báry.  
Užívejte si jarního počasí, přejeme všem krásné 
a opět klidné svátky s blízkými, a spoustu zážitků 
s magazínem TIM. 

S Timem, cestováním žijem.
Vaše redakce 

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

V Pelhřimově mají „recesně drsnou“ 
pomlázku z kovových špon
Ty nejtradičnější lidové zvyky bývají i tou nejlepší inspirací. To platí i pro oblast 
kuriozit. V pelhřimovském Muzeu rekordů je k vidění kromě řady velikonočních 
kraslicových rarit třeba i klasická avšak obří - téměř šestimetrová – pomlázka 
z vrbových prutů, miniaturní korbáč (4,5 mm) z téhož materiálu nebo pomlázka 
z vlasů i z vydřích vousů! 

TIM V REGIONECH 
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V PRAZE

Bohatá historie této památky sahá až do roku 1348, 
kdy bylo založeno Nové Město pražské českým krá-
lem Karlem IV.  V průběhu staletí se radnice stala 
svědkem mnoha dějinných událostí a její poslání se 
během staletí měnilo. Již dávno je známým praž-
ským kulturním střediskem a v jejích netradičních 
reprezentačních prostorách se konají výstavy, kon-
certy, komentované prohlídky, festivaly, veletrhy 
a další kulturní a společenské akce pro veřejnost 
i uzavřenou společnost. 
Vyhlídková věž radnice byla dostavěna v roce 1456 
a je bezesporu dominantou tohoto památkového 

objektu. Původně plnila funkci protipožární „stráž-
nice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytru-
boval hodiny. První patro věže zdobí původně gotic-
ká kaple v 18. století přestavěná v barokním stylu. 
Z jejího ochozu, kam vede 221 schodů, je překrásný 
výhled na Prahu a v bývalém bytě věžníka je umístě-
na stálá expozice o historii Nového Města pražské-
ho. Kolemjdoucí si mohou na dlážděném nádvoří 
prohlédnout kamennou kašnu a původní studnu či 
zajímavé sochařské dílo, posedět v kavárně se za-
hrádkou Café Neustadt či se objednat na známou 
Neviditelnou výstavu, která návštěvníkům ukáže 
svět nevidomých lidí.
Držme si tedy palce, aby se k nám štěstí již neotáčelo 
zády a mohli bychom se společně vrátit do starých 
kolejí bez jakýchkoliv dalších omezení a s příchodem 
teplého jarního počasí si ve zdraví a s optimismem 
mohli v centru metropole třeba právě na Novoměst-
ské radnici užívat opět to, co nám v současné době 
tolik chybí: bohaté kulturní dění. 

Podrobné informace o plánovaných kulturních 
akcí pražské Novoměstské radnice naleznete 
v programu na webových stránkách:

 www.nrpraha.cz

Poličské muzeum přináší způsob, jak si velikonoč-
ní svátky užít i s ohledem na vládní nařízení. Chce 
povzbudit, aby na ně lidé nerezignovali, užili si je 
neobvykle, přesto svátečně, tradičně a v rodinném 
kruhu. K tomu vytvořili návod na každý den z nad-
cházejícího pašijového týdne.   
V připraveném plánu se také dozvíte, jaké jsou tra-
dice jednotlivých dní, jaké pokrmy je vhodné jíst 
a na jakém nádobí servírovat nebo naopak kdy jíst 
nemáme a proč. Soubor je doplněn také o zajíma-
vé ilustrační fotografie výstav poličského muzea 
z uplynulých let. Důležitou součástí hlavně pro děti, 
je i každodenní tip na výtvarnou či rukodělnou ak-
tivitu hodící se ke Květné neděli, Škaredé středě, 
Zelenému čtvrtku, Velkému pátku, Bíle sobotě, Bo-
žímu hodu velikonočnímu a Velikonočnímu pondělí.  
Mimo jiné muzeum nabízí i návod na JARNÍ VRKOČ, 
který vám krok za krokem ukáže, jak si lze vyrobit 
tuto krásnou lidovou dekoraci z materiálů, které 
máte doma nebo na zahradě. 

Podrobný popis aktivit a fotografie naleznete na 
www.cbmpolicka.cz  

Novoměstská radnice v Praze 
čeká na ústup epidemie
Patří mezi nejkrásnější národní kulturní památky naší stověžaté metropole, 
nachází se na Karlově náměstí, největším českém náměstí a zároveň 
jednom z největších náměstí v Evropě, jednoduše lidově řečeno na Karláku 
(kdysi Dobytčím trhu) a její návštěva stojí za to! 

Neobvyklé Velikonoce, 
i během lockdownu
Chceme vás povzbudit, nerezignujte na Velikonoce. Užijte si je neobvykle, 
přesto svátečně, tradičně a v rodinném kruhu. Dlouhá zima je pryč, svítí slunce, 
sviští potoky a vše se zazelená. 

V REGIONECH

Městské muzeum a galerie Polička 
Centrum Bohuslava Martinů 

Tylova 114, 572 01 Polička 
 +420 461 723 855 
www.cbmpolicka.cz
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Výsledek průzkumu ukázal, že Informační centra 
i přes uzavření provozoven nadále pokračují, byť s ur-
čitým omezením, ve své činnosti, tedy stále komuni-
kují a zodpovídají dotazy mailovou poštou (98%) i na 
telefonu (91%) a aktualizují informace (90%) v on-li-
ne prostředí (web, facebook, sociální sítě). 
Nejčastěji pracovníci TIC v tomto průzkumu uvádě-
li, že se (nad výše uvedený standard) připravují na 
sezonu (42 odpovědí) a že zahájili přípravu tiskovin, 

brožur a letáků (63 odpovědí). Přípravu na sezonu 
jiní konkrétněji specifikovali jako přípravu nových su-
venýrů (18 odp.), propagaci turistických cílů, tipů na 
výlety, přípravu nových plánů výletních tras (9 odp.), 
přípravu a plánování letních akcí (14), tvorbu progra-
mů pro rodiny s dětmi (5), přípravu her a soutěží pro 
turisty (4 odpovědi). Pracovníci TIC se zabývají i pro-
jekty ve venkovním prostředí, jako např. přípravou 
nových propagačních tabulí (5 odp.), obnovou zna-
čení naučné stezky, či přípravou vybudování nových 

stezek (10 odp.) a navigačního systému (1 odpověď).
Ve svých infocentrech se pracovníci také věnují úkli-
du, zvelebování a úpravám prostor (35 odpovědí). 
Do nových prostor se chystají stěhovat 4 infocent-
ra. V online prostředí se pak věnují přípravě nového 
webu, jeho revizím a úpravám (15 odpovědí), přípra-
vě nového e-shopu či jeho provozu (7, resp. 3 od-
povědi), speciálním prezentacím na sociálních sítích, 
apod. Řada pracovníků TIC (16 odpovědí) vypomá-
há svému provozovateli nebo zřizovateli (MěÚ, OÚ, 
knihovny, muzea) s jinou činností. Informační centra 
(minimálně 20% respondentů) jsou rovněž nějakou 
formou zapojena do boje s pandemií (administrace, 
výdej ochranných pomůcek a desinfekce, infolinka, 
trasování). 

 www.aticcr.cz

֎  Prosím, řekněte nám, odkud pocházíte a jak 
dlouho pracujete v informačním centru?

Jmenuji se Kristýna Juliová a jsem rodačka z Nového 
Jičína. V informačním centru pracuji na plný úvazek 
něco málo přes rok, předtím jsem zde působila dva 
roky na dohodu.
֎  Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy z in-

focentra?
Těch by se našlo opravdu hodně!  Velice často se 
například stává, že si návštěvníci pletou Nový Jičín 
s východočeským Jičínem a hledají u nás Rumcajse 
a les Řáholec.
Kdysi nám také zavolala paní, že se s kamarádkou 
zřejmě otrávily houbami. Jestli prý budeme ochotné 
jim pomoci a vyhledáme kontakt na houbařský svaz. 
Dámy si totiž nebyly jisté, co to vlastně snědly. Samo-
zřejmě jsme jim předali kontakt na Českou mykologic-
kou společnost se sídlem v Praze, ale jelikož nasbíraly 
houby blízko Brna, poskytnutý kontakt jim nevyhovo-

val a museli jsme tedy vyhledat houbaře v Brně. Po 
chvíli se nám ale dámy svěřily, že se necítí dobře. Proto 
jsme jim doporučili, aby namísto houbaře neprodleně 
vyhledaly lékařskou pomoc. Vše naštěstí dobře do-
padlo.
֎  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které stojí 

za návštěvu?
Oblíbených míst v Novém Jičíně mám opravdu mno-
ho. Velice ráda si zajdu o víkendu do přírody, odpo-
činout si a nadýchat se čerstvého vzduchu. Pěkná 
procházka je například na Skalky, zejména na jaře 
nebo v létě. Vždy to vezmu boční cestou přes lesopark 
a zvěrokruhovou zahradu. Navíc se tak dá krásně do-
jít až k Čertovu mlýnu, opředenému tajemnou pověstí 
o čertovi a vysloužilém vojákovi.  
֎  Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 

osobně doporučujete?
Určitě bych doporučila náš novojičínský med, který 
byl nasbíraný pilnými včelkami ze včelníku umístěné-
ho v lesoparku Skalky. Med se výborně hodí například 
do čaje nebo k namazání na chleba s máslem. A ne-
musíte se po něm složitě pídit – tuto lahodnou přírod-
ní pochoutku zakoupíte přímo u nás, v informačním 
centru.
֎  Jak by zněla originální pozvánka do Vašeho města?
Zavítejte do Nového Jičína, města klobouků a vý-
znamných osobností!
Nový Jičín vždy přitahoval pozornost návštěvníků svou 
bohatou historií a krásným čtvercovým náměstím. Že 
bylo město postaveno na „zeleném drnu“, je dodnes 
patrné. Nenajdete zde žádnou nepravidelnost ulic, 

naopak, vše má svůj pravidelný řád. Loubí na všech 
čtyřech stranách náměstí a malebné, převážně ba-
rokně renesanční domy z něj právem dělají nejkrás-
nější náměstí v republice. Vůbec nejstarším domem je 
původně gotická tvrz známá jako Žerotínský zámek. 
Sídlí v něm Muzeum Novojičínska, které hrdě připomí-
ná dějiny klobouků a kloboučnictví.
Zážitek z návštěvy Nového Jičína vám zprostředkuje 
i naše Návštěvnické centrum, které se nachází v Lau-
donově domě v samotném historickém jádru města. 
Kromě informačního centra zde naleznete klobouko-
vou prodejnu, kavárnu a dvě stálé interaktivní expo-
zice. Expozice klobouků, věnovaná technologickému 
procesu výroby, vám umožní zažít aktivní prohlídku. 
Můžete si vyzkoušet přes 300 modelů klobouků a také 
si dozdobit vlastní miniklobouček. Expozice Generál 
Laudon mapuje život tohoto významného vojevůdce, 
který v Novém Jičíně roku 1790 zemřel. Děti jistě oce-
ní dětskou hernu, kde si mohou v dobovém oblečení 
a výzbroji zahrát na vojáky. Velkými lákadly jsou inter-
aktivní dělo a digitální zkoušírna klobouků. 
Kdo by chtěl samotnému městu uniknout, nemusí 
chodit daleko. Stačí pár kroků, a ocitnete se v úplně 
jiné krajině. Na své si u nás přijdou nejen vyznavači 
památek a městské turistiky, ale také milovníci výletů 
do přírody. Procházky městem a jeho blízkým okolím 
jsou nenáročné, vhodné pro rodiny s dětmi. Nezapo-
mínáme ani na cyklisty a in-line bruslaře, kteří jistě 
ocení téměř desetikilometrovou cyklostezku v trase 
bývalé železniční dráhy z Nového Jičína do Hostašovic.
Zastavte se, těšíme se na Vás!

ROZHOVOR Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra v Novém Jičíně.

Činnost pracovníků 
infocenter v lockdownu 
je neuvěřitelně pestrá
Asociace turistických informačních center ČR provedla průzkum věnovaný 
nynější situaci turistických informačních center (TIC) v lockdownu, kterého se 
zúčastnilo 266 informačních center. 

Olomouc
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Největší české řeky Labe a Vltava byly od pradáv-
na pro Mělník zdrojem bohatství, které plynulo 
nejen z rybolovu, ale především z rozvinutého 
říčního obchodu a práva Mělničanů vybírat od 
proplouvajících lodí clo. Potřeba kvalitního a vždy 
dostupného zdroje pitné vody zase vedla k vybu-
dování studny, která dodnes udivuje svojí rekordní 
šíří 4,5 m a je přístupná z mělnického podzemí. 
Venkovní expozici velkoplošných panelů Voda 
& civilizace, kterou si mohou návštěvníci pro-
hlédnout 8.–28. 4. na náměstí Míru, je proto vě-
nována mimořádná pozornost. Diváci se mohou 
začíst do textů od řady světově uznávaných vědců 
a prohlédnout si fotografie z celého světa včetně 
Mělníka. Plánovány jsou také doprovodné před-
nášky pro veřejnost, které bude Mělnické kulturní 
centrum z Masarykova kulturního domu v případě 
nuceného uzavření pro veřejnost přenášet online.
Příznivce kultury potěší Mělnické kulturní cen-
trum výstavou ilustrací a animačních objektů. 
Kolekce uměleckých děl ilustrátorského a desig-
nérského dua OP&K: Animované příběhy na ná-
vštěvníky čeká v galerii Ve Věži v Pražské bráně. 
Pevně věříme, že bude možné výstavu už indivi-
duálně při dodržení všech hygienických opatře-

ní navštívit, v opačném případě ji bude možné 
zhlédnout na webu a facebookových profilech 
galerie a Mekuc.
Pro nejmenší diváky připravuje Mělnické kultur-
ní centrum na duben dvě pohádky, které bude 
možné zhlédnout na YouTube kanálu.
Turistické informační centrum Mělník po loňské 
rekordní turistické sezóně využilo nucenou pau-
zu v provozu pro veřejnost k výrazným úpravám 
interiéru. Ten je nově přizpůsoben nejen širšímu 
sortimentu nabízeného zboží a služeb a k zákazní-
kům nyní bude mít personál blízko nejen obrazně, 
ale i doslova. 
Ještě větší novinky se chystají pro návštěvníky 
mělnického podzemí s unikátní studnou. Kromě 
modernizace vstupu do podzemních prostor se 
chystá i obohacení prohlídky samotné. Aktualizo-
vaná část prohlídky středověkého sklepa seznámí 
poutavým způsobem s nejdůležitějšími událost-
mi, které vedly k tomu, že se dnes město na sou-
toku Labe a Vltavy může pyšnit touto jedinečnou 
a stále navštěvovanější památkou.
Do Mělníka za pokladem, slavnou studnou 
a k soutoku Labe a Vltavy – tak se jmenuje zbru-
su nový výlet s tajenkou, který na začátek turis-

tické sezóny připravilo město Mělník a TIC Mělník 
ve spolupráci se společností Velká dobrodružství. 
Výlet je určen pro turisty od 3 do 100 let a hravou 
formou je provede po nejzajímavějších památ-
kách města, do Hořína k zámku, zdymadlu a zpět. 
Trasa je plná úkolů pro celou rodinu.

Bartolomějské návrší 
Bartolomějské návrší je nečekaný relaxační pro-
stor v historickém centru města. Celý areál, který 
obklopuje chrám sv. Bartoloměje, byl prohlášen 
národní kulturní památkou a v posledních letech 
prošel rozsáhlou revitalizací. Při procházce zde na-
razíte na řadu historicky významných prvků např. 
v místech bývalého městského hřbitova nebo 
u městských hradeb. Oázou pro oči i duši je pose-
zení na zelených parkánech, energii můžete načer-
pat třeba i u bylinkové zahrádky.  

Jarní novinkou je pátra-
cí hra v rozšířené realitě 
s názvem Maskaron, 
která vás provede areá-
lem a jeho zajímavostmi. 
Pomůžete získat strážci 
Bartolomějského návrší 
zpět jeho korunu? 
Do venkovních expozic je vstup zdarma a otevřeno 
je každý den v týdnu. Objevte poklad v srdci Kolína.

www.bartolomejskenavrsi.cz

Naučná stezka Borky
Trasa naučné stezky lesoparkem Borky, který se roz-
kládá na pravém břehu Labe, je dlouhá 4,5 kilometru 
a prochází komplexem smíšeného, listnatého i jehlič-
natého lesa, lužního lesa a částečně také po proslu-
něném břehu řeky Labe a květnaté louce. Moderní 
naučná stezka s 11 zastávkami, mnoha interaktivními 
prvky a hrami zabaví dospělé i děti. Procházku můžete 
také oživit výletní hrou Geofun a pomoci veverce Ter-
ce hledat srnčím kamarádům jejich ztracené mládě. 

Veltrubský luh
Nádhernou jarní procházku či projížďku lesem na-
bízí Veltrubský luh mezi Kolínem a Poděbrady, který 
se rozkládá na pravém břehu Labe asi 5 km sever-
ně od Kolína, po břehu řeky vede cyklistická stezka. 
Jarní měsíce jsou tu ideální pro milovníky fotografo-
vání, v zachovaném lužním lese najdete řadu vzác-
ných rostlin. Toto unikátní přírodní prostředí ales-
poň zčásti připomíná, jak vypadala polabská krajina 
před zásahem člověka.
Tipy na další jarní výlety najdete na:

 www.kutnohorskokolinsko.cz

Mělník se probouzí do jara
Jarní počasí vybízí k procházkám do přírody i návštěvě historického centra, 
kde bude ke zhlédnutí úspěšná česká výstava unikátních fotografií a informací 
z výzkumů na aktuální téma Voda & civilizace.

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

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

Městské informační centrum Kolín

Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
 MOBIL: +420 774 138 197
 mic@mukolin.cz
www.mukolin.cz
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Jaro zve na Kolínsko
Jarní sluneční paprsky lákají k výletům do přírody a je nejvyšší čas 
naplánovat si výlet do Kolína a jeho blízkého okolí. Ať už pěšky či na 
kole, vydat se můžete na výlet do jarních lužních lesů či na procházku 
unikátním historickým místem nebo naučnou stezkou.  Ideálně 

v době, kdy má probouzející se příroda ojedinělé kouzlo. 

foto: Ladislav Renner

foto: Josef Čáslava

foto: Josef Čáslava

6

Galerie Ve Věži, foto Mirek Pásek
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Hledáte útulný penzion, nebo raději trávíte svou 
dovolenou v chatce? Obě varianty vám nabízí Pen-
zion Adršpach u Báry. Rodinný penzion v srdci Adr-
špašsko-teplických skal. K dispozici Vám bude velká 
zahrada s ohništěm a zastřešeným grilem, pro děti 
velké dětské hřiště s trampolínou. Ubytovat se mů-
žete v 7 pokojích s kapacitou 2-4 lůžka a vlastním 
sociálním zařízením. Dva pokoje mají vlastní vchod, 
přímo ze zahrady a jsou vybaveny o antialergic-
ké přikrývky a polštáře. Ubytovat se můžete také 
v šesti chatkách se společným sociálním zařízením. 
V penzionu nabízí snídaně i večeře, pochutnáte si 
zde na domácí kuchyni. 
Penzion Adršpach je ideálním místem pro rodinnou 
dovolenou, pořádání svateb, školních výletů a dal-
ších společenských akcí. S sebou navíc můžete vzít 
i svého domácího mazlíčka.
Soutěžte s portálem e-pobyty.cz a vyhrajte dvou-
lůžkový pokoj na 2 noci se snídaní, nebo dvě noci 
v chatce pro dvě osoby.

ADRŠPACH – tip
na rodinnou dovolenou

Pozoruhodné skalní město v chráněné oblasti regionu Broumov patří bezesporu 
k nekrásnějším destinacím České republiky. Pískovcové skály různých velikostí 
a tvarů, tajuplné cestičky, vodopády či jezera s průzračnou vodou, to vše na 
vás čeká v Královéhradeckém kraji, jen pár kilometrů od hranic s Polskem. 
Naplánujte si dovolenou co nejdříve a objevte krásu Adršpašska bez 
zahraničních turistů.

www.e-pobyty.cz
www.penzionadrspach.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1.  V jakém kraji ČR se nachází 
Adršpach?

2.  Kolik chatek nabízí Penzion 
Adršpach?

3.  Jaké číslo objektu má Penzion 
Adršpach na portálu e-pobyty.cz?

Ceny do soutěže:
1. cena: dvoulůžkový pokoj na 2 noci se snídaní
2. cena: 2 noci v chatce pro 2osoby

Ceny lze čerpat do konce června a poté od září.

Odpovědi posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz 
Do 20. 4. 2021. 
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Vydat se na kole po cyklostezce Ohře nebo Plouč-
nici je nezapomenutelným zážitkem. Cyklostezka 
Ohře je jedna ze čtyř páteřních cyklotras Ústecké-
ho kraje. Stezka vede krajem přes města Litomě-
řice – Louny – Žatec – Kadaň – Klášterec nad Ohří 
– Perštejn. 
Druhou páteřní cyklotrasou kraje je Cyklostez-
ka Ploučnice. Stezka spojuje Ústecký a Liberecký 
kraj. Na území kraje začíná v Děčíně na spojnici 
s Labskou stezkou, prochází údolím řeky Plouč-
nice směrem na Benešov nad Ploučnicí, Františ-

kov nad Ploučnicí a Starý Šachov, kde přechází do 
Libereckého kraje. Na trase se nachází přírodní 
soutěsky a památky, jako třeba zámek Benešov 
nad Ploučnicí nebo hrad Ostrý ve Františkově nad 
Ploučnicí. 
Labská stezka na území Ústeckého kraje nabízí 
velké množství oblíbených turistických cílů, mezi 
které patří hrady a zámky, rozhledny a vyhlídky. 
Zámek je možné navštívit v Roudnici nad Labem, 
Velkém Březně nebo Děčíně. 
Hrad Střekov se tyčí na skalnatém ostrohu přímo 

Putování 
po Ústeckém kraji 
– jak si hýčkat návštěvníky
Plánujete dovolenou na kole nebo jen hledáte inspiraci? Využijte nový 
cykloportál www.stezky.cz, který představuje dálkové cyklotrasy v České 
republice a Labská stezka mezi ně určitě patří.  Na této stránce najdete délku 
tras, jejich časovou náročnost i seznam služeb s certifikací.

TIP NA VÝLET

Výhled z Děčínského Sněžníku

Zámek Benešov nad Ploučnicí

↗ Rozhledna Velký Chlum
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nad Labskou stezkou v Ústí nad Labem. Z rozhle-
den se nabízí Velký Chlum u Děčína nebo Hořidla 
na Litoměřicku. Na Velký Chlum vede červená tu-
ristická trasa z Děčína. Krásný výhled je také z vy-
hlídky Tři Kříže nedaleko Velkých Žernosek. 
Přírodní zajímavostí je také samotná řeka Labe, 
která nedaleko Litoměřic vytvořila unikátní říční 
údolí – Portu Bohemiku. U Děčína teče Labe krás-
ným údolím, které je nazývané Labský kaňon a je 
nejhlubším pískovcovým kaňonem v celé Evropě.
Z historických měst na Labské stezce pak určitě 

doporučujeme navštívit královské město Litoměři-
ce, které je bránou Českého středohoří a již staletí 
je sídlem biskupství. Město nabízí řadu památek, 
jako je hrad nebo radniční věž. 
Kratochvílova kruhová betonová rozhledna se 
nachází na návrší Žižkových sadů na jižním okraji 
města Roudnice nad Labem.
Za návštěvu stojí také světoznámý Terezín, hora 
Říp, města Roudnice nad Labem, Velké Březno 
nebo Děčín - Křešice.
Využijte řadu doprovodných služeb jako jsou přívo-
zy, kempy či koupaliště, které se na Labské stezce a 
jejím blízkém okolí nacházejí. Zajímavým zážitkem 

pro rodiny s dětmi může být návštěva jedné ze 
zoologických zahrad v Ústeckém kraji. Na Labské 
stezce jsou to ZOO Ústí nad Labem a ZOO Děčín.
Labská stezka je vedena na území 2 států a 4 krajů 
v České republice. Z celkových cca 400 km na úze-
mí České republiky připadá na Ústecký kraj 96 ki-
lometrů. Krušnohorská magistrála s délkou 136,5 
km je na české straně nejdůležitější dálkovou cyk-
listickou linií podél česko-německé hranice.

Úštěcké Velikonoce, aneb zvesela do jara 
Letošní 20. ročník je naplá-
nován na sobotu 3. dubna 
v centru města Úštěk. Celý 
den od 9 do 18 hod se mů-
žete těšit na velký dobový 
velikonoční jarmark, vystou-
pení folklórních souborů a di-
vadel, pestrý průvod, obří 
slepice na chůdách s vejcem, 
pletení pomlázek, loutková 
scéna a dílničky pro děti.

↖ Děčínský Sněžník

Kratochvílova rozhledna v Roudnici

Velikonoce v Úštěku↙ Zámek Velké Březno



V REGIONECH

BŘEZEN–DUBEN 202110

Ohřecká Osmička vstupuje
do druhého ročníku
Sportovní seriál Ohřecká Osmička, který zažil vloni svou premiéru, nabídne 
i letos osm tras zajímavými místy Dolního Poohří. Do druhého ročníku vstupuje 
Osmička s řadou novinek a především se poběží na zcela nových místech. 
Celý seriál odstartuje v dubnu v Klášterci nad Ohří. 

Nejznámější rozhledny, mezi které se řadí např. Er-
benova či Střekovská vyhlídka, jistě představovat 
nemusíme. Stejně tak mnozí turisté určitě znají 
Humboldtovu vyhlídku či neopakovatelný výhled 
z Vysokého Ostrého. V loňském roce však byly ote-
vřeny dvě nové vyhlídky a jedna rozhledna, na které 
bychom vás rádi pozvali. 

Na vrchu Kanon, mezi Krásným Březnem a Neště-
micemi, byla zpřístupněna Vyhlídka Františka Mál-
ka. Nese jméno známého ústeckého turisty, který 
měl k tomuto místu vřelý vztah. Vyhlídkové místo 
se pyšní prostorným dřevěným altánem a informač-
ním panelem, který zpravuje návštěvníky o historii 
místa, geologii a archeologii. Vyhlídka nabízí úžasný 
pohled na řeku Labe a Labské údolí, na protilehlé 

obce Svádov a Olšinky a samozřejmě na město Ústí 
nad Labem. 

(GPS rozhledny: 50°39‘57.335“N, 14°5‘28.750“E)

Z Novosedlického náměstí na Střekově vede nově 
značená turistická trasa k Vyhlídce Vlastimila 
Cajthamla. Lehce zastřešené posezení vyhlídky je 
ukotveno na skalnatém ostrůvku původního terénu 
a poskytuje zajímavé pohledy na různé části města 
Ústí nad Labem a krásnou krajinu v pozadí. Vlastimil 
Cajthaml byl první mistr sportu v turistice a nositel 
několika vyznamenání. 

(GPS rozhledny: 50°39‘4.692“N, 14°3‘59.327“E)

Nedaleko obce Malečov byla zbudována dřevěná 
čtyřpatrová rozhledna Lucemburkův kopec. Z její-
ho vrcholu je možné spatřit Tiské stěny, Bukovou 
horu, Říp a blízký kopec Kukla, při dobré viditelnosti 
také Ještěd či hřbety Krkonoš. Pro lepší orientaci je 
na věži umístěna panoramatická fotografie s ozna-
čením zajímavých míst. U rozhledny můžete k od-
dechu využít zajímavé dřevěné posezení a další od-
počinkové prvky. 

(GPS rozhledny: 50°37‘24.265“N, 14°8‘9.413“E)

Bližší informace o těchto i dalších rozhlednách 
a vyhlídkových místech vám rádi podají pracovníci 
Informačního střediska města Ústí nad Labem.

Osm zajímavých míst Dolního Poohří budou opět 
moci poznat běžci a turisté při etapách Ohřecké 
Osmičky nebo-li O8. Na webu https://www.dol-
nipoohri.cz/ohrecka-osmicka/ už bylo spuštěno 
přihlašování na jednotlivé etapy. Mottem letošního 
ročníku je #pořádpovrstevnici, vysvětluje s úsmě-
vem Lukáš Pichlík.
Na start loňského prvního ročníku se postavilo té-
měř 300 účastníků. Také na základě jejich námě-
tů připravila pořádající Destinační agentura Dolní 
Poohří pro letošní druhý ročník novinky, které se 

objevují postupně na facebookovém profilu Ohřec-
ká osmička. K němu letos nově přibyl i Instagram. 
Seriál má nové logo a jednotlivé etapy mají svůj ná-
zev, který účastníkům napoví, co je asi čeká. Zajíma-
vou novinkou je možnost vybrat si již nyní startovní 
číslo, s nímž budou běžci a chodci absolvovat celý 
seriál. Před startem první etapy si také budou moci 
sportovci stáhnout aplikaci do svých mobilních te-
lefonů, která bude zobrazovat trasy a upozorňovat 
na novinky. Zároveň bude i lákat k jednotlivým zají-
mavostem v okolí tras. Významnou změnou je zave-
dení startovného a partnerství s Nadačním fondem 
Volně dýchej. Startovné se platí ve výši 50 korun za 
etapu a veškerý výtěžek půjde Nadačnímu fondu 
Volně dýchej. Více o Nadačním fondu najdete na 
stránkách www.volne-dychej.cz. 
Co zůstává, je soutěžní charakter seriálu. Běžci 
a chodci opět dostanou slepou mapu Dolního Poo-
hří a po každé absolvované etapě si do ní budou 
moci nalepit ústřižek. Odměny čekají na ty, kteří vy-
plní celou mapu, i na nejrychlejší běžce.

Etapy Ohřecké Osmičky:
1. etapa – 25. 4.
  Klášterecko aneb Za zámeckým porcelánem 

2. etapa – 9. 5.
 Vroutecko-Kryrsko aneb Berte to s nadhledem! 

3. etapa – 23. 5.
Lounsko aneb Kolem rodinného stříbra 

4. etapa – 13. 6.
 Podbořansko aneb Zabojuj! Kupec Sámo taky 
musel 

5. etapa – 20. 6.
 Týnecko aneb Mysli pozitivně a neztratíš energii

6. etapa – 11. 7.
Džbánsko aneb Pojďme ztropit letní scénu 

7. etapa – 22. 8.
Žatecko aneb Rokokovým srdcem chmelnic 

8. etapa – 12. 9.
 Kadaňsko aneb Návrat do třetihor 

| foto: Ohřecká Osmička 2020 – archív DADP

www.dolnipoohri.cz

Nové vyhlídky na Ústecku
Město Ústí nad Labem je právem označováno jako město rozhleden 
a vyhlídek. Leží totiž v překrásné krajině Českého středohoří, v krajině typické 
kužely kopců dávno vyhaslých sopek, které skýtají mnoho nádherných 
pohledů na Labské údolí či samotné město. 

Informační středisko 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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Zábavu, poučení i závěrečný pohled na královské 
město nabídne radniční věž díky nové expozici Ža-
tec v proměnách času. Základem výstavy je časová 
osa, která prochází celou věží a ukazuje, jak se měs-
to proměňovalo během staletí.
Výstava v radniční věži je rozdělena do sedmi částí. 
Nechybí v ní základní historická data, představuje 
zajímavé osobnosti, které v Žatci žily, ale i ty, které 
sem zavítaly, jako třeba krále a císaře, popraveného 

primátora Hošťálka nebo písaře Jana, a také další 
události a zajímavosti. Výstava se věnuje radničním 
hodinám, válečným událostem, a shrnuje vše, co 
stálo nebo mělo stát na místě dnešní chmelničky 
– kde býval, kostel, strážnice a mohla tam být i bu-
dova divadla.
Autorem expozice je akademický architekt Miloslav 
Čejka, který vytvořil i oblíbenou výstavu Lovci ma-
mutů v pražském Národním muzeu.

Návštěvníci se mohou projít zajímavou výstavou 
od jara, pokud to samozřejmě aktuální epidemiolo-
gická opatření dovolí. 
Expozice bude místem, které by měli turisté i místní 
navštívit jako první. Po této prohlídce a rozhlédnutí 
se z věže se můžou rozhodnout, kam se v Žatci vy-
praví.

Byliny byly odedávna tím, co lidem pomáhalo s pre-
vencí i léčbou. Jaké jsou účinky bylin na organismus 
víme – očista, doplnění účinných látek proti nejrůz-
nějším problémům a také dodání vitamínů a stopo-
vých prvků. Jaké konkrétní vybrat pro správnou re-
konvalescenci?
Nejoblíbenější jsou byliny v podobě lihových tinktur, 
protože líh z nich vytáhne nejvíce účinných látek. „Ta-
kovou špičkou bylinné léčby je využití gemmoterape-
utik – výtažků ze zárodečných částí rostlin (pupenů, 
klíčků). Do těchto částí rostlina ukládá nejvíce účin-
ných látek, jako jsou hormony, enzymy, stopové prv-
ky, růstové hormony, které potom přecházejí do pro-
duktu – gemmoterapeutika,“ vysvětluje nejznámější 
česká bylinkářka Jarmila Podhorná. Proto podle ní 
tyto prostředky mají široké spektrum účinků a působí 
hned v několika rovinách – zvyšují obranyschopnost 

organismu, zlepšují funkci centrální nervové sousta-
vy a mají omlazující účinky. Jsou to tedy prostředky, 
které mohou pomoci nejen v prevenci onemocnění, 
i virových, ale také při doléčování.

Bylinky jako ochrana orgánů
Jestliže vycházíme z toho, že nejčastější problémy 
spojené s koronavirem jsou horečka, suchý kašel 
a dušnost, únava, bolest svalů i hlavy, ztráta čichu 
a chuti, musíme se bylinnou léčbou zaměřit na po-
stižené orgány.
Na které bylinné prostředky na regeneraci částí or-
ganismu se musíme zaměřit? „Dýchací cesty pod-
poříme tinkturou z žampionu, která je takovým pří-
rodním antibiotikem na horní cesty dýchací. Dále 
využijeme gemmoterapeutikum z divizny, habru 
a modřínu, které mají také regenerační působení. Vy-

nikající působení má též gemmoterapeutikum z lísky, 
která je vhodná na regeneraci jater, ale hlavně plic, 
které jsou téměř vždy zasaženy a působí též na zlep-
šení psychické lability,“ upozorňuje Podhorná.
Po prodělaném Covidu vždy lidé hlásí velkou únavu.  
Zde se musíme zaměřit na regeneraci jater a pod-
poru svalové činnosti. Při podpoře jater se vždy za-
měříme na likvidaci virových a bakteriálních zátěží 
na játrech. Účinné je v tomto případě gemmotera-
peutikum z topolu. Na regeneraci a podporu funkce 
jater využijeme gemmoterapeutika z pupenů jalov-
ce, rozmarýnu či klíčků ostropestřce.
Dalším takovým zdravotním problémem po prodě-
laném Covidu je oslabení nervového systému. Zde 
můžeme využít hned několik gemmoterapeutik. 
„Bělotrn, který pomáhá regenerovat nervové vlák-
no, javor babyka zlepšuje průchodnost vedení vzru-
chu nervovým vláknem. Ke zklidnění a regeneraci 
nervové soustavy využijeme též gemmoterapeuti-
kum z třezalky, bacopy, lípy a šišáku.
Tyto přípravky můžeme využít na regeneraci a zlep-
šení nejvíce vyskytujících se problémů po prodělání 
této nemoci,“ dodává bylinkářka.

Žatec v proměnách času 
– nová expozice v radniční věži

Procházka žateckou historií, během níž návštěvníka provází tlukot hodin, 
pomyslného srdce města a končí vyhlídkou na současný Žatec z radniční věže. 

Turistické informační centrum

nám. Svobody 149
438 01 Žatec
 +420 415 736 156
 infocentrum@mesto-zatec.cz
 Infocentrum Žatec
www.infozatec.cz
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Jak regenerovat organismus
po prodělání Covid-19?
Pomůžou bylinky!
Poslední rok je ve znamení rozšíření Covid-19 po 
celém světě. Jestliže sledujeme zásah a průběh této 
nemoci, vidíme, že pro prevenci je nejdůležitější 
kvalitní imunita. Víme, že na jejím vzniku se podílí životospráva i  celkový 
životní styl. Můžeme pro její lepší stabilitu ale udělat i něco navíc? 

ZDRAVÍ

Mgr. Jarmila Podhorná – Naděje

 +420 582 391 254 
Fax: +420 582 391 254
 info@byliny-nadeje.cz
www: http://www.nadeje-byliny.eu
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Pro hráče geolokačních her máme výzvu, staňte se 
geosrandistou a zahrajte si geohru Mlynářská odysea 
od Geofunu, která je opět díky průchodnosti Pekla 
funkční. Cestou si užijete spoustu zábavy venku, ať 
už v romantickém údolí Pekla nebo v okrajových čás-
tech České Lípy – v Dubici.  
Jednoduše si ve svém chytrém telefonu otevřete 
tuto adresu: http://qr.geofun.cz/407, nainstalujte 
si bezplatně aplikaci GEOFUN a hru si stáhněte.

Potom se už jen vypravte k turistickému rozcestníku 
Karba nedaleko železniční stanice Zahrádky u České 
Lípy, kde vám aplikace sama nabídne odstartování 
hry. Podstatou hry je unikátní příběh mlynářského 
synka Matěje, kterému hráči pomáhají při hledání 
vody pro Stružnický mlýn. Podle místa, kde se nachá-
zíte, s vámi hra komunikuje a uděluje úkoly, měří čas, 
nahrává i pouští videa, zobrazuje fotografie a zvládá 
i rozšířenou realitu. Hra je poměrně časově nároč-

ná, proto si na ni vyhraďte alespoň tři hodiny 
času.
Cestou poznáte jedinečnost této přírodní pa-
mátky se skalními stěnami a převisy, Robeč-
ským potokem a údolní nivou. Když budete 
mít štěstí, můžete spatřit vydru říční, výra vel-

kého nebo ledňáčka říčního. V jarním období je Pek-
lo celorepublikově známé díky kvetoucím kobercům 
bledulí, které oznamují příchod nejhezčího ročního 
období na půvabném Českolipsku. 
Zkuste zachránit Stružnický mlýn nebo se potěšit po-
hledem na rozkvetlé bledule i vy.

Kniha o 160 stranách představuje čtenářům 
v kresbě, malbě a grafice provedené veduty měs-
ta datované od 18. století do poloviny 20. stole-
tí a uložené ve sbírkách Vlastivědného muzea 
v Šumperku. Přináší i vůbec nejstarší vyobrazení 
Šumperka, uchovávané ve fondech Archivu města 
Brna, a také několik detailů fresek a obrazů s tou-
to tematikou, které jsou k vidění v šumperských 
kostelech. Jak moc se panorama Šumperka a jeho 
městská zákoutí změnily, mohou čtenáři posoudit 
ze srovnávacích snímků pořízených grafičkou a fo-
tografkou Michaelou Stuchlou. 
Kniha měla být původně slavnostně představena 
na vernisáži stejnojmenné výstavy, k tomu bohu-
žel ze známých důvodů nemohlo dojít. Publikaci 
je však možné si objednat na e-mailové adrese 
ivana.knoppova@muzeum-sumperk.cz. 

Cena jednoho výtisku činí 300 Kč. Ukázky z výstavy 
zájemci prozatím naleznou na webových a face-
bookových stránkách muzea. 

Více najdete na: 

na Mlynářskou odyseu do Pekla
Turisté a obdivovatelé přírodní památky Peklo u České 
Lípy mohou od letošního ledna opět bez obav projít 
červeně značenou turistickou trasu, která údolím vede. 

 Regionální turistické informační centrum
 +420 734 260 895, 487 881 105-106
 rtic@mucl.cz
 Město Česká Lípa
     mestoceskalipa
www.mestoceskalipa.cz
www.turistika.mucl.cz
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Vydejte se

TIP NA VÝLET

| foto: Vít Černý a archiv města Česká Lípa

RECENZE

www.muzeum-sumperk.cz    
www.facebook.com/VMvSumperku/

Vlastivědné muzeum v Šumperku 
vydalo atraktivní katalog
s názvem Šumperské veduty
Historické veduty Šumperka ze sbírek muzea, vedle nich fotografie zachycující 
stejná místa v současnosti a k tomu doprovodné komentáře se zajímavostmi 
o zobrazených lokalitách, to je hlavní náplň nové publikace vydané muzeem, 
jejíž autorkou je historička umění Milena Filipová. 



magazintim.cz 13

V REGIONECH

Trasa je dlouhá 2,5 kilometru a začíná u chrámu 
Narození Panny Marie. Dozvíte se na ní řadu zají-
mavostí nejen o turnovském rodákovi Čeňkovi Pa-
cltovi, který jako první Čech procestoval všechny 
obydlené světadíly, ale také o místní tradici kame-
nářství a šperkařství. Více informací a informační 
leták s herní přílohou pro děti získáte v RTIC Tur-
nov. Tam si taktéž můžete zakoupit i absolventskou 
vizitku, která byla ke hře vydána.  
Skryté příběhy jsou mobilní aplikací určenou rodi-
nám s dětmi, ve které najdete výletní trasy spoje-
né s pátrací hrou. Díky venkovní hře Skryté příběhy 
poznáte nejen nová zajímavá místa, ale navíc mů-
žete cestovat v čase a udělat si z rodinného výletu 
či procházky neobyčejné dobrodružství. Hra je ur-
čena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví 
i dospělé. 
Odkazy na možnosti stažení aplikace najdete na 
www.skrytepribehy.cz.

Procházky „Za turnovskými detaily“
Pro návštěvníky Turnova jsou k dispozici tři ne-
obvyklé procházky, které prověří vaši bystrost při 

hledání různých detailů v rámci města. Přestože 
historie Turnova začíná již v polovině 13. století, 
mnoho starobylých památek zde nenajdete. Je 
zde ale plno zajímavých míst. Vydejte se na tyto 
netradiční procházky městem napříč turnovskými 
ulicemi a rozhlížejte se kolem sebe. Vaši cestu mů-
žete začít z jakéhokoli místa na uvedených trasách. 
Pracovní listy s jednotlivými procházkami si může-
te stáhnout na webových stránkách infocentra.

Region Frýdlantsko zve milovníky turistiky a cyklisti-
ky k návštěvě rozhledny Heřmanice a na Resselově 
vrchu. Zatímco v Heřmanicích nalezneme architek-
tonicky moderně pojatou stavbu ve tvaru okurky, 
na Resselově vrchu dostaneme možnost vystoupat 
do výšky 21 metrů zděnou věží, která nahradila pů-
vodní dřevostavbu. Z jejího vrchu je vidět na neda-

leké Hejnice i na nejvyšší horu české části Jizerských 
hor, Smrk. Ani na Smrku nesmí chybět rozhledna. 
Ta byla vystavěna již v roce 1892 a v původním sta-
vu vydržela celých 50 let. K její obnově došlo v září 
2003.
Muzeum Járy Cimrmana v obci Příchovice, v are-
álu U Čápa najdete nejen Cimrmanovu rozhlednu 

Maják, ale také muzeum zasvěcené tomuto génio-
vi. Od tud se poté můžete vydat kopcem vzhůru 
až na rozhlednu Štěpánka, která je považována za 
královnu Jizerských hor.
Na horském kole nebo pěšky se můžete vydat ko-
lem rozhleden Černá Studnice, Tanvaldský Špičák, 
Královka, Slovanka a Bramberk. 
Mezi další skvosty regionu patří kromě nepřeberné-
ho množství skalních vyhlídek i rozhledny Rašovka, 
Proseč, Nisanka, Císařský kámen, nebo Liberecká 
výšina. 

Pacltův drahokam 
– Skryté příběhy v Turnově

Připravili jsme pro vás netradiční procházku. Vydejte se do ulic Turnova, abyste 
spolu s hledačem drahých kamenů a s dobrodruhem Čeňkem Pacltem nalezli 
vzácný drahokam.

Regionální turistické informační centrum 
Turnov
náměstí Českého ráje 26
511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
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Rozhlédněte se 
po Jizerských horách
Už jste se byli podívat na nové rozhledně na Světlém vrchu v Albrechticích, 
která je přístupná od ledna 2021. Jizerské hory nabízí návštěvníkům možnost 
vyšplhat na 16 rozhleden, 3 radniční věže a spoustu skalních vyhlídek.

 visitjizerky
     visitjizerky 
www.jizerky.czKO
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Heřmanická rozhledna Královka Černá Studnice Rozhledna na Černém Vrchu

 | foto: Matyáš Gál
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„Naší snahou je najít cestu k obohacení návštěvní-
ků, alespoň virtuálně je seznámit s průběhem ve-
likonočního období a svátků – formou oficiálních 
stránek Muzea v přírodě Zubrnice na facebooku, na 
webových stránkách www.nmvp.cz a na oficiálním 
youtube kanálu muzea – prostřednictvím krátkého 
videa. Nosné téma pro nás budou nadále předsta-
vovat tradice a zvyky českých Němců – velikonoční 
a jarní. To vše prostřednictvím krátkých textů, foto-
grafií či slideshow. Na webu, v sekci Živé muzeum, 
bude představena v on-line podobě výstava Proutí, 

která je nainstalována fyzicky v Domě z Loubí. Dále 
zde budou prezentovány významné dny, především 
během pašijového týdne – počínaje Květnou nedělí. 
V Muzeu v přírodě Zubrnice, v kostele Sv. Maří Ma-
gdaleny je již v současné době nainstalována výstava 
Jiří Kubový - Ztracené obrazy, která svou povahou re-
aguje na prostředí kostela, jeho poválečnou podobu 
a církevní témata obecně. 
Virtuální formou i fyzicky budou prezentovány ve-
likonoční a jarní zvyky, tradice a činnosti v Muzeu 
v přírodě Vysočina. „V letošním roce se měla, za nor-
mální situace, velikonoční akce uskutečnit v Památ-
kové rezervaci Betlém Hlinsko od 30. března po celý 
následující měsíc. Zároveň i za této situace těžíme 
z toho, že rezervace je pro turisty a návštěvníky vol-
ně přístupná a mohou alespoň nahlédnout do oken 
objektů. Tohoto jsme využili a připravili si několik her 
a zajímavých aktivit. Ode dne 26. března, se okna pro-
mění a vyzdobí je vybrané velikonoční atributy. Vedle 
nich budou i krátké informace o významných oka-

Velikonoce 
v muzeích on-line
Pouze prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek 
jsou prezentovány velikonoční zvyky a tradice napříč 
Národním muzeem v přírodě. 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě Betlém Hlinsko

MPV Veselý kopec

Hanácké muzeum v přírodě Příkazy

Muzeum v přírodě –  Zubrnice
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mžicích velikonočních svátků. Ty mohou návštěvníci 
zhlédnout v oknech vybraných objektů do 7. dubna. 
V následujících dubnových dnech bychom rádi, for-
mou hry, představili známé i méně známé pranostiky 
– cílem bude sestavit jejich správné znění a správně 
poskládat jednotlivé slabiky. Následně, prostřednic-
tvím panelů umístěných na plotech vybraných ob-
jektů, zájemce seznámíme s pravidly dřívějších dět-
ských her - tlučení špačků, kamínky, hra s knoflíkem, 
honění obruče či chůze na chůdách. Během těchto 
dnů využijí i virtuálního prostředí a návštěvníkům 
představí formou textů, receptů, fotografií, krátkých 
videí postní, velikonoční a jarní zvyky. Následovat bu-
dou dny pašijového týdne či formy zdobení kraslic. 
Zde bychom rádi vyzvali on-line fanoušky i k aktivní 
účasti a zaslání fotografií svých vyrobených kraslic či 
tradičně zdobených vajíček. Na instagramu muzea 
najdete několik vybraných jídel, spjatých i s postní 
dobou (např. návinnou polévku, chlebovou polévku 
či jablkovou kaši). Na velikonoční období naváže na 
webu prezentace jarních přípravných zemědělských 
prací a jarních dětských her,“ doplnila Křivanová. 

Velikonoční období na Hané bude prezentováno na 
facebooku Hanáckého muzea v přírodě v Příka-
zích, a to do 5. dubna. Zájemci se zde seznámí např. 
s funkcí pomlázky, s podobou hanáckých kraslic nebo 
s tradičními velikonočními pokrmy. Dále se také do-
zví, čím jsou zajímavé dívčí obchůzky na Smrtnou ne-
děli v Citově, co je to odklapávání, kde chodí s klapači 
na obchůzku i zrádný Jidáš nebo jak se slaví mrskut 
v obci Mrsklesy. Nebudou samozřejmě opomenuty 
také informace o pozoruhodných velikonočních slav-
nostech Matiček a Ježíškových Matiček na Hané, kte-
ré jsou od roku 2017 zapsané dokonce i v Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm seznámí virtuální návštěvníky s průběhem veli-
konočního období. V této složité době se snaží muze-
um svým příznivcům přenést kousek muzea do jejich 

domova, prostřednictví online aktivity s názvem Dajte 
vajíčko malované, který bude probíhat na webových 
stránkách a sociálních sítích muzea do 7. dubna 2021. 
Zajímavou formou videí či archivních fotografií si při-

pomeneme vybrané okamžiky velikonočního období 
a osvětlíme známé i pozapomenuté zvyklosti, které  
se k této době váží. Chybět nebudou tradiční recepty 
a zajímavé návody. Velikonoční seriál naleznou zá-
jemci na www.nmvp.cz/velikonoce. 

text:  Ing. Petra Valíčková,
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

www.nmvp.cz

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Muzeum v přírodě –  Zubrnice

Muzeum v přírodě –  Zubrnice
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Evolučně nově, s větším pochopením, respektem 
a moudrým využitím přírodních procesů, způsobem 
„zdola nahoru“. Během nestandardní situace ztlu-
meného sociálního a ekonomického života národní 
geoparky zvýšily své úsilí o poskytnutí možností, jak 
zhodnotit volný čas trávený doma.  

Osvětová videa, geohry a animace
NG Železné hory: 
Geopark pod rouškou (informativně-vzdělávací vi-
dea): https://www.geoparkzh.cz/cs/media/videa/
Detektiv kamenů: https://www.geoparkzh.cz/cs/
geoturistika/kde-se-to-tu-vzalo/
NG Ralsko: 
Animace: https://www.visitralsko.com/a3d-animace/
Informace o zaniklých obcích v Ralsku: https://
www.visitralsko.com/zanikle-obce/
NG Podbeskydí: Geo-omalovánka: http://geo-
parkpodbeskydi.cz/index.php

NG Egeria: 
Animace (desková tektonika): https://www.geo-
park-bayern.de/de/index-27.html
NG Vysočina: 
Pracovní listy a brožury o horninách, živočiších 
a rostlinách geoparku: https://geoparkvysocina.cz/
cs/turistika

Interpretační předměty a prostory 
Globální geopark UNESCO Český ráj: Městské mu-
zeum Nová Paka
Mineralogické sbírky a paleontologické sbírky
Globální geopark UNESCO Český ráj: Muzeum 
a Pojizerská galerie Semily 
NG Broumovsko: video o klášteru Broumov
Geopark Barrandien
Příběh života  - první akce Geoparku Barrandien 
Průvodce Geoparku Věnceslav Brábek, objevitel 
stroje času v Koněpruských jeskyních: 
Video-exkurze po dně prvohorního moře.

Interpretace území a jeho lokalit
NG Egeria: Lokality geoparku, časopis geoparku 
a další publikace. 
Globální geopark UNESCO Český ráj: 
Nový popis všech 65 geolokalit a povídání Václava 
Zieglera o geoparku.  http://www.geoparkceskyraj.
cz/cs/aktuality-22/
NG Egeria: Příběh hraničních hor 
NG Vysočina: Fotky, videa a reportáže: https://geo-
parkvysocina.cz/cs/fotky-videa
Geopark Barrandien: Renovace přírodní stezky 
z Jinec na Olymp Brd. Revitalizace přírodní stezky 
Za černým diamantem. Příprava a vizualizace mate-
riálů pro návštěvnická centra Geoparku Barrandien. 

www.geology.cz/narodnigeoparky

Geoparky: 
Laboratoře odolnosti a adaptace
Vzhledem k proběhlé situaci, kdy nemohly být běžně provozovány aktivity, 
jakými jsou geoturismus, osobní přiblížení geovědní problematiky či produkce 
a ochutnávka geo-produktů, geoparky demonstrují svou odolnost, přizpůsobují 
se okolnostem a obnovují své aktivity a iniciativy, aby kvalitativní rozvoj těchto 
území a místních obyvatel nestagnoval. 
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Nálezy vkládejte jako 
fotografie kamín-

ku přední a zadní 
strany, a hlavně 
opisujte do textu 
svého příspěvku 
PSČ z kamínku 
a informaci, kde 
byl kamínek na-

lezen.
Ani nevíte, jakou 

mají děti radost z ná-
lezu nebo když zrovna 

někdo objeví náš výtvor. Na-
lezený kamínek si buď necháme nebo jej pošleme 
dál do světa. 
Většinou se k nálezu váže určitý zážitek, cíl výletu 
nebo i jen velká radost, když jsme nějaký kamínek 
s hezkou malůvkou našli na odlehlém pařezu. Če-
kal prostě na nás. Přeji hezký výlet a lovu zdar. 

Vaše blogerka Julie

Kamínková radost pro všechny
Příroda se probouzí do krásného jarního období a my s dětmi jsme 
propadli kouzlu malovaných kamínků. Oblázek můžete namalovat, 
přelakovat, z druhé strany napsat PSČ autora, FCB adresu a název skupiny, 
třeba „Kaminky“. Pak jen kamínek položit někde v přírodě na bezpečné 
místo, k památce nebo prostě jen tak po cestě. 
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Krásným výhledem do širokého okolí budete odmě-
něni, pokud se rozhodnete vystoupat na rozhlednu 
Olšová v místní části Oder - Pohoři. Je vysoká přes 
17 metrů a nabízí výhled přes Moravskou bránu na 
Moravskoslezské Beskydy, opačným směrem leží 
Hrubý a Nízký Jeseník. Rozhledna je volně přístupná 

bez omezení, takže i případná coronavirová omezení 
by Vás neměla trápit. 
Další významnou rozhlednou na území města je roz-
hledna v místní části Veselí. Veselská rozhledna je 
vysoká téměř 14 metrů a nabízí výhled na Hostýn-
ské vrchy, Moravskou bránu, Beskydy a Vítkovskou 

vrchovinu. A stejně jako první rozhledna je celoročně 
volně přístupná. 
Pokud se ale raději držíte nohama na zemi, můžete 
přivítat jaro procházkou po naučné stezce K Flascha-
rovu dolu, která Vás seznámí s hornictvím, lesnictvím 
a dalšími vlastivědnými zajímavostmi Oderska. Na 
trase o délce 3,5 km jsou informace prezentovány 
na 15 zastaveních, součástí stezky je i zajímavá Geo-
logická expozice hornin Nízkého Jeseníku. Stezka je 
vhodná pro rodiny s dětmi a její zdolání nevyžaduje 
vysokou fyzickou zdatnost, větší část je vedena po 
lesních cestách a pro turisty je připraveno několik 
míst vhodných k odpočinku.
Na jaře se toho v Odrách děje samozřejmě mnohem 
více, po zimním spánku se probouzejí i netopýři ve 
Flascharově dole - snad jen proto, aby se mohly už 
v květnu otevřít jeho „brány“ do druhé sezony… Po-
kud jste ovšem zdatnějšími turisty, nemusíte se bát 
druhé naučné stezky s názvem Stříbrný chodník, kte-
rá v letošním roce oslaví již 20 let od svého vzniku. 
Stezka je dlouhá 9 km a je inspirována historií těžby 
stříbrné rudy, galenitu, na úbočí Pohořského kopce. 
Její poslední část vede mezi Oderskými rybníky, což 
je obzvlášť na jaře neopakovatelný zážitek. 

Při té příležitosti organizace plánuje v září a říjnu 
uskutečnit výstavu ve svých galerijních prostorách 
i na náměstí. To vše díky společnému projektu „Mu-
zeum jubilejní. 120 – 60 – 30“, realizovanému se 
svým dlouhodobým partnerem Muzeem Wsi Opol-
skiej w Opolu, které letos oslaví své 60. výročí, a fi-
nancovanému z fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd a městem Rýmařovem. Díky projektu se tak 
podaří uskutečnit výstavu, muzeum vydá katalog ke 
svým sbírkám, odborníci na místní tradice a zvyky 
se zúčastní odborné konference pořádané Muzeem 
Wsi Opolskiej w Opolu, a ještě budou zrekonstruo-

vány dva sály Galerie Octopus, v níž se za posled-
ních třicet let podařilo uskutečnit přes 350 výstav. 

Přestože budou výstavní sály muzejní galerie zre-
konstruovány a letos rovněž bude opravena střecha 
muzea, hlavním cílem Městského muzea Rýmařov 
je dosáhnout kompletní rekonstrukce podle vítěz-
ného návrhu brněnského architekta Jana Tesaře 
z urbanisticko-architektonické soutěže vypsané 
městem Rýmařovem v roce 2018. Rekonstrukce by 
totiž vyřešila zásadní problémy pro správný chod 
muzejní instituce. Muzeum by si tuto šanci bezpo-
chyby zasloužilo! 

Nejbližší výstavy jsou 
plánovány na duben: 

Rýmařovsko školou 
povinné na historic-
kých fotografiích a po-
hlednicích z let 1900–
1945 (25. 3. – 2. 5.) 
a kolektivní výstava vy-
braných autorů Duch 
hmoty (10. 4. – 30. 5.). 

Blížíme se do světlejší části roku, jarní počasí zve k procházkám a výletům. 
Pokud nejste vyznavači procházek v mrazivém zimním počasí, je pro Vás 
nadcházející období jak dělané a můžete jej začít prožívat s hlavou v oblacích 
na našich rozhlednách. 

Jarní probuzení v Odrách

 Informační centrum Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry
 +420 556 768 162/3
 infocentrum@odry.cz
www.odry.cz

Městské muzeum Rýmařov
příspěvková organizace

nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
 +420 554 254 382
 muzeum@inforymarov.cz
www.muzeumrymarov.cz
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Městské muzeum Rýmařov jubilejní
V letošním roce Městské muzeum Rýmařov oslaví svá dvě 
významná jubilea – 120 let od založení německého muzea a 30 let 
od znovuobnovení (či založení českého) městského muzea. 

Vizualizace rekonstruované budovy Městského muzea Rýmařov podle 
návrhu Jana Tesaře (2018)
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V PRAZE

Letošní křesťanský svátek Velikonoce bude po roce 
opět v pandemické režii. Uzavření kláštera však ne-
brání naplánovat rodinnou procházku na Strahov 
a pokochat se pohledem na Prahu z Petřína. Obvyk-
le probíhá bohoslužba v bazilice Nanebevzetí panny 
Marie, která bude letos online.
Velikonoce se liší od ostatních svátků, které mají 
pevně stanovený termín. U Velikonoc je tomu ale 
jinak. Den, na který připadá Velikonoční neděle, se 

pohybuje v rozmezí od 22. března do 25. dubna. 
Spory o přesném stanovení ukončil koncil v Niceji 
v roce 325 rozhodnutím, které platí dodnes. Veliko-
noce se od té doby slaví v neděli, po prvním jarním 
úplňku. 
A co navštívit v klášteře, až se dveře otevřou? Do-
minantou je světoznámá malba Filozofického sálu, 
která zobrazuje vývoj věd a náboženství v jejich vzá-
jemném ovlivňování a hledání od nejstarších dob až do doby založení sálu. Malby, sály a expozice si 

můžete prohlédnout ve 3D PROHLÍDCE na webu 
http://strahovskyklaster.pano3d.cz/.  
Nejstarší část dnešní knihovny, barokní Teologický 
sál, vznikl v letech 1671 až 1674, klenutý Filosofický 
sál pochází z roku 1794. 

Otevírací doba: 
celoročně: pondělí – neděle 
09:00–12:00, 13:00–17:00

Otevřeno denně po celý rok kromě Štědrého dne, 
Božího hodu vánočního (25. prosince) 

a Velikonoční neděle.

 Strahovský klášter

Strahovske nadvoři 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.czKO
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Strahovský klášter 
v době CORONA temna
Strahovský klášter s knihovnou a obrazárnou je nejstarší premonstrátský klášter 
v Čechách. Byl založen roku 1143 a patří mezi jednu z nejvýznamnějších 
architektonických památek České republiky. Ani virus však nezastaví činnost 
kláštera a letošní oslavy 900 let řádu premonstrátů.   
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V REGIONECH

Letošní zimní sezona byla krátká, přesto velmi 
náročná. Provoz ve Skiareálu Lipno byl připraven 
tak, aby zvládl opatření spojená s aktuální situ-
ací v České republice a zajistili bezpečnost všem 
návštěvníkům i zaměstnancům. Vláda se však 
rozhodla lyžařský areál i Stezku korunami stromů 
Lipno z důvodu obecného bezpečí uzavřít, ovšem 
nebyla připravena, tak jako je to zvykem v jiných 
státech, kompenzovat následky svých opatření. 
Navzdory obtížné situaci a všem omezením se v li-
penském areálu život zcela nezastavil. Otevřela se 
nová prodejna Intersport i půjčovna lyžařského 
acyklistického vybavení. I nadále probíhá rekon-
strukce Chaty Lanovka a stavební práce v hote-
lu Element a restauraci Stodola. Ta by měla být 
spolu s hotelem i novým Klientským informačním 
centrem, ve kterém se návštěvníci  dozví všechny 
potřebné informace o aktivitách na Lipensku a za-
koupí si vstupenky například na Stezku korunami 

stromů nebo do Království lesa, otevřena se začát-
kem letních prázdnin. 
Desítky kilometrů cyklotras, lipenský Bike park, 
sjezdové koloběžky, Lanový park. To je jen krátký 
výčet toho, kde si už na jaře a zejména pak v létě, 
bude možné protáhnout svá těla. Všichni se už tě-
šíme na pohyb v přírodě. Zasloužíme si odpočinek 
pro svou mysl, která je nyní plná negativních zpráv 
a emocí. Jak tvrdí mnoho expertů v oblasti psycho-
logie, neměli bychom zanedbávat naše psychické 
zdraví a aktivní pobyt v přírodě je tou nejlepší vol-
bou. Zveme vás nejen na aktivní pohyb ve zdravé 
přírodě, ale také do novou cukrárnu Povidloň. Ta 
bude otevřena se začátkem letní sezony a nabídne 
tradiční zákusky i kvalitní kávu.

www.lipno.info

Lipno
se probouzí
do jara
Letošní zima trvala na Lipně pouhých 
9 dní a nyní je definitivně ve Skiareálu 
Lipno ukončena. I přes ztráty 
v řádech desítek miliónů korun kvůli 
uzavření areálu, vyhlíží lipenští do 
jarních měsíců s nadějí a rozhodně 
nezůstávají s rukama v klíně. Už nyní 
připravují řadu zajímavých novinek, 
aby nabídli ještě více komfortu 
a kvalitní nabídky služeb všem, kteří 
si přijedou užít pohyb ve zdravé 
šumavské přírodě.
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Křivoklátsko
Břehy řeky Berounky v tiché ranní mlze, šepot vy-
soké trávy na loukách a ševelení listů v korunách 
stromů – v dětských očích není nic banální a nud-
né a všednodennost má k nezáživnosti tak daleko. 
Každý kout země je prostoupený napínavými pří-
běhy, které dokážou vidět právě jen dětské oči… 
nebo umělci s obří dávkou fantazie. A mezi ně pa-

Střední Čechy 
– destinace pro filmování 
Filmoví tvůrci vyhledávají střední Čechy nejen proto, že je to kraj plný zámků, 
hradů a jiných pamětihodností. Často si region vybírají také proto, že je jeho 
přírodní bohatství tolik rozmanité a uspokojí všechny jejich náročné požadavky. 
Pohádky, dramata, historické snímky, díla, která rozesmějí, nebo dojmou 
– a ne výjimečně se v centru jejich pozornosti nachází středočeská příroda.

Křivoklátsko, foto Fr. Ortmann

Křivoklátsko, foto Fr. Ortmann
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třili Ota Pavel a Karel Kachyňa, spisovatel a režisér, 
tvůrce povídek a filmový kouzelník. Ota Pavel mi-
loval Křivoklátsko a svoji lásku a svůj obdiv ke kraji, 
který byl odpradávna jen málo osídlen a díky tomu 
zůstal až dodnes pokrytý lesy, podmanivě popsal 
ve svých textech. Karel Kachyňa dokázal jeho vzpo-
mínky převést do filmového jazyka tak, že vznikly 
snímky, na něž je možné dívat se znovu a znovu 
¬– Smrt krásných srnců a Zlatí úhoři. A stejně tak 
kraj kolem hradu Křivoklát můžete navštěvovat 
každý rok několikrát a v různých ročních obdobích 
a pokaždé vás oslní svojí krásou a překvapí různo-
rodostí.

Drábské světničky 
Věříme, že se ve štábu snímku o medvídkovi Ku-
kym nenajde nikdo, kdo by se rád nevracel zpět 
na místo činu, do lokality, kde se loutkový film 
scénáristy a režiséra Jana Svěráka natáčel – do 
Drábských světniček v Českém ráji. Tato bývalá 
skalní pevnosti, z níž je úžasný výhled do okolí, na 
malebné louky a hluboké lesy, zanechá mocný do-
jem v každém, ať už je vám sedm, nebo o čtyřicet 
více. Je to oblast, která je jako útočiště, v němž 
si odpočnete od každodenního shonu a městského 
hluku, a také je to kraj, který v malých i velkých 
podněcuje představivost a vyvolává touhu snít.

Bubovické vodopády
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se 
ucho utrhne. Nekompromisně pronášeným moud-
rům tety Kateřiny v knižní i filmové verzi Saturnina 
nechceme oponovat, ale na druhou stranu… do-
volíme si stručný dovětek. I když se vám po cestě 
k Bubovickým vodopádům utrhnou všechna ucha 
všech džbánů a nezůstane vám jediná funkční ná-
dobka, bude výprava k Bubovickému potoku stát za 
takovou „oběť“. Místo, jež patří k těm nejkrásněj-

ším divům v národní přírodní rezervaci Karlštejn, 
je jako stvořené nejen na stříbrné plátno, ale také 
k dlouhým toulkám s přáteli, rodinou nebo jen tak, 
osamoceně. Bude vám tu nádherně ve společnosti 
blízkých i ve společnosti vlastních myšlenek.
www.strednicechy.cz
www.facebook.com/
destinacestrednicechy/

Drábské světničky

Drábské světničky

Drábské světničky

Bubovické vodopády
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V KUCHYNI

Bez mazance se žádné Velikonoce neobejdou, 
to je tradiční záležitost. Recepty se dědí, každá 
rodina má ten svůj recept, na který nedá do-
pustit. Nakonec je to vždy výstavní, vypečený 
lahodný kousek pečiva. 

Suroviny:
• 500 g polohrubé mouky
• 2 dl mléka
• 100 g cukru krystal
• 100 g másla
• sůl
• 2 žloutky
• citronovou kůru
• muškátový oříšek
• rozinky
• mandle
• vejce na potření
• 1 kostku droždí

Příprava:
Do teplého mléka rozdrobíme droždí, přidáme 
cukr, špetku soli a trochu mouky, necháme vy-
kynout kvásek. V míse smícháme mouku, přidá-
me rozpuštěný tuk, žloutky, kvásek, strouhanou 
citronovou kůru a muškátový oříšek, rozinky 
(předem namočené ve vodě nebo rumu) a vy-
pracujeme těsto. Těsto necháme hodinu kynout. 
Pak zpracujeme bochánek, který necháme ještě 
nakynout. Potřeme vejcem, posypeme mandle-
mi. Pečeme v předem vyhřáté troubě zhruba 
20 minut při 200°C, poté teplotu zmírníme a do-
pečeme.

Králičí maso je dietní varianta hodování. U krá-
ličího masa se nadváhy bát nemusíte, a pokud 
si jej naplníte jemnou nádivkou z vajec a žemlí, 
ještě si skvěle pochutnáte.

Suroviny:
Králík
• 1 cibuli
• 400 g slaniny
• 1 lžíci tuku
• 300 ml vývaru
• 100 ml vína
• 4 stroužky česneku
• 1 naporcovaný králík

Nádivka
• 3 vejce
• 3 žemle v mléce
• 5 dkg másla
• zelená petržel
• sůl
• muškátový květ
• pepř

Příprava:
Maso z králíka nakrájíme na díly a prošpikujeme 
slaninou, osolíme a orestujeme, přidáme nahru-
bo krájenou slaninu, česnek a cibuli. Opečeme, 
aby králík získal zlatohnědou barvu, podlijeme 
vývarem a vínem a dusíme do změknutí.

Na nádivku umícháme vejce s kouskem másla, 
přidáme housky rozmočené v mléce, sekanou 
zelenou petržel, muškátový květ, pepř a sůl. Ná-
divku rozetřeme do vymaštěné formy, nahoře 
potřeme máslem a dáme péct dozlatova.

Ne Velikonoce se často podává jehněčí pečín-
ka. Tady příprava trvá trochu déle, ale výsledek 
bude opravdu stát za to.

Suroviny:  
Jehněčí maso: 
• 4 snítky rozmarýnu
• 60 g slaniny
• mletý pepř, sůl
• olej na opečení
• střik piva

Škubance
• 100 g špeku
•  800 g brambor uvařených ve slupce a oloupa-

ných
• 200 g hrubé mouky
• 2 vejce, sůl

Trnková omáčka
• 80 g slaniny
• 250 g švestkových povidel
• 200 g sušených švestek
• voda, sůl

Příprava: 
Jehněčí hřbet
Jehněčí hřbet rozdělíme na 4 kusy, prošpikujeme 
slaninou a snítkou rozmarýnu, do masa vpracu-
jeme sůl a pepř. Steaky opékáme na rozpáleném 
oleji z obou stran, při pečení lehce zastříkneme 
pivem.

Škubance
Špek nakrájíme na kostičky, vypečeme jej a po-
necháme stranou. Budeme ho potřebovat až na 
podávání. Brambory nastrouháme na jemném 
struhadle a smícháme je s ostatními ingredien-
cemi v polotuhé těsto. Na prkénko položíme část 
těsta a do vroucí osolené vody nožem nebo lžící 
odkrajujeme rychlým „škubnutím“ kousky a za-
vaříme. Cedníkem vyjmeme a ukládáme do mísy, 
ve které je smícháme s vypečeným špekem.

Trnková omáčka
Slaninu nakrájenou na kostičky vypečeme, při-
dáme povidla, popřípadě trochu vody, svaříme 
a na závěr vložíme sušené švestky, ochutíme 
špetkou soli.

Velikonoční pochoutky,
které nesmí chybět
Na Velikonoce si pochutnáme nejen na vajíčkách, ale i na dalších 
specialitách.  K tomuto největšímu křesťanskému svátku patří i hostina, 
koledování a oslava jara. Představíme vám několik receptů, podle kterých si 
můžete připravit něco dobrého. 

VELIKONOČNÍ MAZANEC  KRÁLÍK S NÁDIVKOU

JEHNĚČÍ HŘBET, ŠKUBANCE
A TRNKOVÁ OMÁČKA
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Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV.
� 376 326 362
 info@muzeumklatovy.cz 
 muzeum.klatovynet.cz

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY: 
MUZEUM DĚTEM
Výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.

SBĚRATELÉ, MECENÁŠI, MUZEJNÍCI
Cyklus výstav složený z částí Mecenáš muzea Ševcovic
– výstava k poctě klatovského rodáka, který muzeu věnoval 
zajímavou sbírku uměleckých předmětů, Věci všední, přesto 
neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů, 
které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé 
moderní regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura
a jejich spolupracovníci – výstava věnovaná historikům
a sběratelům našeho muzea. 

VÝSTAVY:
do 30. 4. 2021 | RETRO
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.
V případě uvolnění opatření budou v měsíci dubnu 
probíhat doprovodné akce k výstavě. Bližší informace 
sledujte na webových stránkách muzea. Děkujeme!!!

EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice
� 376 323 525, 721 721 908
 info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz 
Kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba – duben: zavřeno
V případě uvolnění opatření bude možné návštěvu mimo
otevírací dobu domluvit v dostatečném předstihu na tel. 
čísle: 721 721 908
Mimořádné vstupné: 80/40,- Kč
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Divadla kvůli koronaviru odvolala premiéry…
(Tajenka)?

Koledníci trochu nelibě koukají na mísu, kterou jim teta přinesla.
„A vejce nemáte?” – „(Tajenka)?“

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

BABICE, BABYLON, BÁCOVICE, BAČALKY,
BAČICE, BAČKOV, BAČKOVICE, BALINY, BÁNOV,

BARCHOV, BAVORY, BDENĚVES, BEČICE, 
BEDNÁREC, BĚCHARY, BECHLÍN, BECHYNĚ, 
BĚLOKY, BEROUN, BEZKOV, BEZNO, BÍLINA, 

BLATEC, BORAČ, BOROVÁ, DUNAJSKÁ STREDA, 
HAVLÍČKŮV BROD, HRADEC KRÁLOVÉ,

OLOMOUC, POPRAD, ZVOLEN

Znění tajenky z minulého čísla: „perfektně připraveny pro jeho sáně.“
Výherci: Jan Snášel ze Šumperku, Tereza Kajáková z Plzně, Jaroslav Borůvka ze Zbraslavi 

Znění osmisměrky z minulého čísla: „napíše neschopenku.“
Výherci: Tomáš Pávek z Nového Boru, Michal Ryšavý z Brna, Vojtěch Hejtmánek z Hodonína

Výherce soutěžního kvízu s lyžařskými areály: Petr Čaloun z Českých Budějovic

Koledníci trochu nelibě koukají na mísu, kterou jim teta přinesla. „A vejce nemáte?” 
– „(Tajenka)?“
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S Timem, cestováním žijem!
www.magazintim.cz

www.prakticky-pruvodce.cz
www.eurocard-info.cz

®

Pro vášnivé cestovatele máme prostor na našem BLOGU 
na stránkách http://www.czech-tim.cz/blog-tim.  

Sledujte novinky a soutěže na našem FB, můžete vyhrát spoustu 
zajímavých cen. Stačí poslat LIKE a budete dostávat informace 
z první ruky. 

Umístěte si na zadní část svého vozidla, nejlépe vedle SPZ, samolepku 
TIM. Nabízíme dva druhy samolepek, viz obrázek (rozměr 14 x 8 cm).
Aktivaci samolepky TIM uděláte tak, že pošlete mailem fotku vozidla 
(zadní část vozidla s viditelnou nálepkou).
Po zaslání fotky na mail redakce: info@czech-tim.cz získáte zasílání 
magazínu TIM k vám domů na dobu jednoho roku. 

Neváhejte a pošlete žádost o samolepku TIM!

CESTUJEME S MAGAZÍNEM TIM 
samolepka 1

samolepka 2
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MAGAZÍN
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nejen v certifikovaných 
informačních centrech

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, 
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www.magazintim.cz 
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TĚŠÍME SE 
NA KLIDNÉ 

VÁNOCE

ROH
rezervační kód

H2619

  Retro hotel  „ZOTAVOVNA MORAVA”  Tatranská Lomnica   

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

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

Připravili jsme pro Vás úspěšné vzpomínkové recesní retro pobyty. 
Vrátíme Vás do doby Vašeho mládí - odborářských rekreací ROH - do zotavovny Morava. 

Fo
to:

 Kr
č -

 AT
IS,

 D
VD

 - A
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
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Z

ORIGINÁLNÍ DÁREK 
K VÁNOCŮM

NEJEN PRO VAŠE RODIČE, ALE I PRO MILOVNÍKY RECESE

ORIGINÁLNÍ DÁREK 

NEJEN PRO VAŠE RODIČE, ALE I PRO MILOVNÍKY RECESE

ORIGINÁLNÍ DÁREK 

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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Čím vás okouzlíme?
•  Desítkami originálních herních prvků pro děti i dospělé
•  Lesními hřišti a Vodním světem, který nemá v ČR obdobu
•  Kontaktní zoo, naučnou stezkou a programem třídění 

odpadu
•  Parní mašinkou vedoucí na sousední Tankodrom
•  Skvělou domácí kuchyní s perfektním a dostatečným 

zázemím

www.mirakulum.cz

ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK

MIRAKULUM
10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU

Nenechte si ujít vstupenky za zvýhodněnou cenu
a buďte připraveni na novou sezónu!


