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TO JSOU 
PANORAMATA!



Pro návštěvníky Mariánských Lázní jsme 
připravili lázeňské, relaxační a wellness balíčky, 
nabídky pro rodiny s dětmi i pobyty zaměřené 
na volnočasové aktivity.

Více na: 
www.ensanahotels.cz

Je možné uplatnit také poukázky firem Benefity 
a.s. (Santé), Benefit Management s.r.o., Edenred 
CZ s.r.o. (ACCOR), Sodexo Pass Česká republika 
a.s., UP Česká republika s.r.o. (Chéque Dejeuner).

BONUSY
• Hotelový bazén a fitness
•  20% sleva na další lázeňské, wellness a beauty 

procedury zakoupené v hotelu
• Wifi internet v hotelu zdarma
• Marienbad karta výhod

Léto pro zdraví
v Mariánských Lázních
Krásné prostředí, vysoká kvalita lázeňské péče, prvotřídní ubytování a služby, to jsou 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 

Cena v Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji/7 nocí 
Platnost do 20. 12. 2021

Nové Lázně od 21 700 Kč
Hvězda od 15 610 Kč
Centrální Lázně od 15 610 Kč
Pacifik od 15 610 Kč

Jednotlivé kategorie a jednolůžkové pokoje – ceny na vyžádání

Vraťte tělu zdraví a sílu, přijeďte na respi-
račně rekondiční pobyt pod vedením lékařů 
a zdravotníků.

7 nocí / 21 procedur
• 7x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře)
• Lékařské vstupní a závěrečné vyšetření
• Závěrečná lékařská zpráva
• Pitná kúra dle doporučení lékaře 
• Bylinný čaj během celého pobytu
• 3x minerální koupel s přírodním CO2
• 2x perličková koupel
• 2x klasická masáž částečná
• 2x oxygenoterapie
• 2x inhalace Lesního pramene
• 2x bioptronová lampa
• 3x dechové cvičení 
• 3x parafínový zábal rukou
• 2x solná jeskyně
•  Plavání a saunování dle doporučení lékaře 
   na základě zdravotního stavu 

RESPIRAČNĚ REKONDIČNÍ POBYT

Cena v Kč pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let / 7 nocí
Platnost do 20. 12. 2021

Hvězda
1x dvoulůžkový pokoj + 2x přistýlka od  30 800 Kč
2x dvoulůžkový pokoj od 46 200 Kč

Jednotlivé kategorie, ceny na vyžádání

Lázeňská péče pro rodiče, zábava pro děti

7 nocí / 5 procedur
•  7x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře)
•  Lázeňské procedury / dospělá osoba
•  Lékařské vstupní a závěrečné vyšetření
•  1x minerální koupel s přírodním CO2
•  1x klasická masáž částečná
•  1x suchá plynová lázeň s přírodním CO2
•  2x parafínový zábal

Volnočasové aktivity
•  Hotelový bazén s whirlpoolem a saunami
•  Premier fitness centrum
•  Půjčovna elektrokol a koloběžek – za poplatek
•  Tenis - za poplatek pronájem tenisových 

kurtů, možnost výuky tenisu
•  Nordic walking - za poplatek půjčovna holí 
•   Venkovní fitness, houpačky, sportovní hry
•  Koupaliště Lido
•  Přírodní park Prelát

RODINNÁ ZDRAVOTNÍ DOVOLENÁ

Cena v Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji/6 nocí 
Platnost do 20. 12. 2021

Hvězda od  9 900  Kč
Centrální Lázně od  9 900  Kč
Pacifik od  9 900  Kč

Jednotlivé kategorie a jednolůžkové pokoje – ceny na vyžádání

Zůstaňte FIT a užijte si týden plný zdraví 
v Mariánských Lázních.

6 nocí / 5 procedur
• 1x uvítací nápoj
• 6x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře)
• Lékařské vstupní a závěrečné vyšetření
• Závěrečná lékařská zpráva
• 1x minerální koupel s přírodním CO2
• 1x klasická masáž částečná
• 1x suchá plynová lázeň s přírodním CO2
• 2x parafínový zábal
• Vstup do hotelového bazénu a sauny

FIT TÝDEN ZDRAVÍ

Ensana Health Spa Hotels
Mariánské Lázně

 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Masarykova 22
353 01 Mariánské Lázně 
 +420 / 354 655 501-9
 reservation.cz@cz.ensanahotels.com
www. lazneml.cz
www.ensanahotels.cz
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Milí čtenáři,
letošní léto očekáváme ze 40% v duchu domácí turis-
tiky a cestování po České republice. Po náročné době 
„lockdownu“ si můžeme užít prázdniny a dovolenou 
bez zásadních omezení. Snažme se oživit, ale hlavně 
podpořit domácí turistiku, podnikatele, kteří v této ne-
lehké době musí opět nastartovat své živnosti. 
Letní vydání magazínu TIM, které držíte v rukách, vás 
naladí na cestovatelskou notu, zavede opět do krás-
ných míst naší vlasti od severu k jihu a od východu k zá-
padu.  Zavedeme vás do Českého ráje, Dolního Poohří, 
Plzeňského, Karlovarského nebo Ústeckého kraje, kde 
jsou připraveny pro návštěvníky kulturní akce, sportov-
ní aktivity, zábava a tipy na výlety do přírody a měst, na 
které jsme se všichni tak dlouho těšili. 
Máme pro vás tradiční soutěž s portálem e-pobyty.cz, 
který nabízí ubytování v hotelích, soukromých penzio-
nech a apartmánech nejen v České republice. Stačí se 
jen zapojit do soutěže a můžete vyhrát pobyt na víkend.  
Našim partnerem soutěže se stal jeden z nejoblíbeněj-
ších autokempů Autokemp-ubytovna SK Mšeno, který 
se nachází na samém kraji CHKO Kokořínsko. Asi 50 km 
severně od Prahy nabízí svým návštěvníkům bezpočet 
přírodních krás. Obdivovat zde můžete skalní formace, 
pískovcové věže, bludiště, tajemné rokle, údolí i pře-
krásná jezírka.
Přejeme vám krásné, bezstarostné léto, plno nezapo-
menutelných zážitků s rodinou a kamarády. Buďte věrní 
i nadále magazínu TIM, který je vašim rádcem a partne-
rem na cestách. 

Vaše redakce TIM

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

NAVŠTIVTE 
INTERNETOVÉ

  STRÁNKY MAGAZÍNU
Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.czKaždé heslo je doplněno vysvětlujícím obrázkem, 
jenž zábavným způsobem seznamuje návštěvní-
ky z jiných koutů republiky s místním specifickým 
jazykem. Z vtipných obrázků se tak cyklisté do-
zvědí, co znamenají slova jako „majtky“, „cukle“, 
„štrample“, „čiko“, „olačka“, nebo „glajzy“, „kisňa“, 
„kelňa“ i „fajsel“ a stovky dalších. 

Designová cyklostezka pobaví
unikátním potiskem 
Nová unikátní designová cyklostezka vede z Hůrky do Vražného přes Jeseník 
nad Odrou v turistické oblasti Poodří v Moravskoslezském kraji. Její povrch 
je totiž „potištěn“ kresleným slovníkem 
moravskoslezského nářečí, jehož 
autorem je designér Radek Leskovjan. 
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Turistická informační centra (TIC) pro vás mají ak-
tualizované a ověřené kontaktní údaje, provozní 
doby, vstupné i novinky památkových objektů, 
muzeí a dalších turistických atraktivit, koupališť, 
atp. Výhodou TIC je, že se nachází v centru města, 
většinou na náměstí. 
V informačních centrech můžete očekávat nejšir-
ší výběr pohlednic různých vydavatelů. Máte na 
výběr také z množství suvenýrů a upomínkových 
předmětů. Získáte zde mapu příslušné oblasti, 
můžete zabrouzdat na internet, zjistit si vlakové 
a autobusové spojení, ověřit si předpověď počasí 
a přímo získat tipy na výlety, které budou alterna-
tivou k vašemu plánu, jak strávit svoji dovolenou 
v místě vašeho pobytu. Z více než 460 certifikova-
ných infocenter má absolutní většina TIC otevřeno 
v sobotu a ¾ TIC i v neděli. Délka provozní doby se 
liší v závislosti na atraktivitě místa. 

Zastav nečas! Léto s Déčkem 
Do letní prázdninové hry s Českou televizí, jejímž 
cílem je podpořit výlety a cestování dětí po České 
republice, se letos zapojuje 117 turistických infor-
mačních center napříč celou ČR.

Už se ví, že na Déčku se zbláznilo počasí! 
Stromděd Počas, který od nepaměti košatěl hus-
tým listovím, je najednou dočista holý. Přírodní 
moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla do 
všech stran. Úkolem dětí je pomoci listí posbí-
rat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala 
bláznit a počasí se vrátilo do starých dobrých ko-
lejí. Do soutěže jsou kromě infocenter zapojeny 
hrady, zámky, muzea a další turisticky atraktiv-
ní místa. Děti, které se soutěže zúčastní, musí 
o prázdninách alespoň na 3 taková vybraná mís-
ta jet a získat zde hesla, která zadají na webové 
stránce www.zastavnecas.cz

Anketa
„Oblíbené informační centrum roku 2021“
Anketa popularity turi-
stických informačních 
center již odstartovala 
a potrvá do 31. srpna 
2021. 
V anketě je zapojeno 
více než 460 certifi-
kovaných turistických 
informačních center, 
hlasování probíhá na 
webu partnera soutěže 
www.kampocesku.cz. 

Vstoupit do soutěže lze také přes web asociace 
www.aticcr.cz. 
Hlas můžete poslat z jedné IP adresy jednomu 
infocentru v každém z 14 krajů ČR. Pro eliminaci 
vícečetného hlasování je při hlasování jako iden-
tifikátor použit e-mail hlasujícího. V soutěži bude 
vylosováno 14 hlasujících, kteří budou za svůj hlas 
odměněni hodnotnou cenou od cestovní kancelá-
ře ATIS. Nezbytnou podmín kou pro zaslání ceny je 
následné poskytnutí poš tovní adresy výherce vy-
hlašovateli po oznámení výhry hlasujícímu. 
Vítězná informační centra v každém z krajů budou 
slavnostně vyhlášena a oceněna. 

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

Na náplavce u řeky 9. a 10. 7. proběhne dru-
hý ročník riverfood festivalu Moře u Mělníka. 
Návštěvníci se mohou těšit nejen na divadelní 
představení Šťastný princ na Lodi Tajemství, 
ale také na bohatý doprovodný program a pest-
rou nabídku gastronomických specialit.
V historickém centru města na náměstí Míru 
potěší 28. 7. příznivce absurdního rapového 
maximalismu Kapitán Demo. Odpoledne a ve-
čer tu 10. 8. budou patřit akrobatické novo-
cirkusové skupině Chůdadlo, která postupně 
odehraje hned tři představení Drak, Jiří a věž, 
Elementálové a Půlnoční cirkus. 11. 8. se usku-
teční koncert legendy české hudební scény, 
skupiny Vltava. Herečka a skvělá zpěvačka Bára 
Poláková vystoupí 18. 8. Posledním velkým let-
ním představením na náměstí Míru bude 25. 8. 
Vysoké snění, vystoupení V.O.S.A Theatre na 
originálních vysokých strojích na principu velo-
cipédů. Pátky na náměstí Míru budou od 9. 7. 
patřit tradičním komorním koncertům Blues 
před Dírou.

Na náměstí Míru a v přilehlém centru města pro-
běhne 14. 8. první velká letošní slavnost vína, 
Mělnický košt, degustační akce mělnických vinařů.
Letní program v sadech u Masarykova kulturního 
domu zahájí 26. 7. koncert Velkého dechového or-
chestru. Pestrá nabídka akcí dokazuje, že Mělnic-
ké kulturní centrum, Mekuc, v létě nespí. Zážitkem 
pro malé i velké bude 27. 7. odpolední program 
souboru Waxwing Theatre Stínohry s loutkami 
a stínovým divadlem, večer pak loutková tragiko-
medie Rok prasete. 1. 8. zde koncertuje OffBeat 
Orchestra, 2. 8. zhlédnou diváci v MKD životopis-
ný snímek Jiří Suchý: Lehce s životem se prát, 3. 8. 
přiveze divadelní soubor Lokvar pohádkové před-
stavení pro děti Český Honza LOKVAR i adaptaci 
díla Josefa Váchala Krvavý román. 4. 8. roztancuje 
děti Bombarďák, určen jim je i Ptačí cirkus soubo-
ru Basta fidli 5. 8. Nové divadlo Mělník odehraje 
6. 8. komediální muzikálovou hříčku Libushe. 8. 8. 
potěší příznivce dechové hudby Velký dechový 
orchestr při MKD Mělník Letním koncertem, 9. 8. 
v sadech u MKD zazpívá smíšený sbor Chrapot. 

Na své si přijdou i příznivci výstav. V galerii Ve Věži 
vystřídá výstavu linorytů Magdaleny Rutové LINO 
15. 7. kolekce uměleckých prací Ester Nemjó pod 
názvem Rybí hubička růžová. 26. 7. bude v MKD 
zahájena výstava vítězných fotografií mezinárod-
ní soutěže Jazz World Photo. Městská knihovna 
Mělník nabídne od 24. 8. výstavu Zachuchleno na 
motivy oblíbené počítačové hry Chuchel od reno-
movaného českého studia Amanita Design. 
Novinkou letošního Mělnického kulturního léta 
je veřejný poslech audioknih na Žlutém ostrově, 
ostrůvku zeleně před městskou knihovnou na ná-
městí Karla IV. 

Turistické informační centrum
první krok na vašich cestách

Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet? Navštivte 
informační centra, v létě mají otevřeno v týdnu, v sobotu i neděli.

Mělnické kulturní léto – moře zábavy 
a kulturních zážitků nejen pod širým nebem
Letošní ročník Mělnického kulturního léta přináší bohatou nabídku 
pro všechny generace na několika místech historického města, 
z nichž každé překvapuje jiným podmanivým geniem loci.

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

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

PARDUBICKÉ 
LETNÍ KINO
16. ročník největšího letního 
kina ve střední Evropě
pravý břeh Labe, 
Hradecká ulice 
25. 6.–31. 8. 2021
www.letni-kino.cz

PERNŠTEJN(L)OVE
6. ročník divadelního 
festivalu v srdci Čech
Zámek Pardubice 
27. 7.–31. 7. 2021
www.pernstejnlove.cz

FRIENDS FEST 2021
6. ročník multižánrového 
festivalu s koncertem 
světové kapely
Dostihové závodiště 
Pardubice
14. 8. 2021
www.friendsfest.cz

SPORTOVNÍ PARK 
PARDUBICE 2021
pardubické sportovní léto 
Park na Špici
7.–15. 8. 2021
www.sportovnipark.cz

PARDUBICKÁ 
VINAŘSKÁ NOC
Zámek Pardubice
27. 8. 2021
www.pardubickyfestival-
vina.cz

KONĚ V AKCI 
23. mezinárodní výstava 
o koních a lidech
Dostihové závodiště 
Pardubice
11.–12. 9. 2021
www.zavodistepardubice.cz

RETROMĚSTEČKO
(nejen) ČSLA, 
setkání HASIČŮ 
a bezpečnostních složek
Kasárna T. G. Masaryka, 
Zborovské nám.
11.–12. 9. 2021
www.retromestecko.cz

PRIMA 
FRESH FESTIVAL
8. ročník, festival dobrého 
jídla a pití
Dostihové závodiště 
Pardubice
28.–29. 8. 2021
www.freshfestival.cz

PARDUBICKÝ 
VINAŘSKÝ 
PŮLMARATÓN 
mezinárodní běžecký závod
ulice města
19. 9. 2021
www.pardubickyvinarsky-
pulmaraton.cz

ZLATÁ PŘILBA 
73. ročník motocyklových 
plochodrážních závodů
plochodrážní stadion 
Svítkov 
1.–3. 10. 2021
www.zlataprilba.cz

PODZIMNÍ MĚSTSKÉ 
SLAVNOSTI 
S OHŇOSTROJEM
tradiční multižánrový festival 
Pernštýnské nám., 
tř. Míru a Příhrádek
8.–9. 10. 2021
www.pardubice.eu

VELKÁ PARDUBICKÁ 
STEEPLECHASE
se Slavia pojišťovnou
131. ročník
Dostihové závodiště 
Pardubice
10. 10. 2021
www.zavodistepardubice.cz

PARDUBICE
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Děti potěšíte návštěvou Zábavné stezky rytíře 
Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém příko-
pu vyzkouší střílení z luku, šplh na totem nebo 
lov ryb. Naučnou stezkou zámeckým parkem 
s mnoha úkoly a zastaveními dojdete k nově 
zpřístupněné Kolowratské věži. Každé patro 
věže je interaktivní 
a z výšky 20 metrů je 
překrásný výhled na 
zámecký areál a také 
na unikátní Vodácké 
muzeum. Navštívit 
můžete i expozici 

Příběh řeky Sázavy, kde se seznámíte s vora-
řem, ledařem, hamerníkem i dalšími postavami 
dříve spojenými s řekou. Kreslený film o staros-
tech řeky vás určitě pobaví. 
S dětmi můžete na nedaleké dětské hřiště, na 
kterém kromě nezbytných houpaček a proléza-
ček najdete unikátní kuličkovou dráhu s doprav-
ním hřištěm a půjčovnou šlapacích autíček.

V sezoně otevřeno denně od 9 do 17 hodin

KULTURNÍ AKCE: 
7. srpna – XXI. Historické slavnosti + skupina 

Plavci – Rangers – celodenní akce

Zámek Zruč nad Sázavou 
– ráj pro děti

Městu dominuje zrekonstruovaný pseudogotický zámek. Navštívíte zde dobové 
interiéry „Krále železnic“ Jana Schebka. 

Zámek Zruč nad Sázavou

 +420 327 531 329
 zamek@mesto-zruc.cz
 Zámek Zruč nad Sázavou
     Zámek Zruč
www.zamek-zruc.cz
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Stezka rytíře Miloty Kolowrata

Dětské hřiště     

Zámek zruč nad Sázavou Příběh řeky Sázavy



poklad v srdci Kolína

www.bartolomejskenavrsi.cz chrám sv. Bartoloměje - perla gotické architektury
zvonice s vystaveným chrámovým pokladem a vyhlídkou na město
stará farní škola s interaktivní expozicí věnovanou událostem 
z historie města a slavným osobnostem Kolína
kostnice s bohatou ornamentální výzdobou
zahrady na parkáně - ojedinělý relaxační prostor v centru města
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Máte-li rádi historii, využijte nabídku regionální-
ho turistického informačního centra a poznejte 
Českou Lípu při komentované prohlídce. Prohlíd-
ky města jsou pro malé i velké návštěvníky. S dě-
jinami města se můžete také seznámit v Archeo-
logickém muzeu Šatlava. Nezapomeňte navštívit 
rovněž Centrum textilního tisku s interaktivní 
expozicí historie potiskování textilu a vodní hrad 
Lipý, kde se kromě běžných komentovaných pro-
hlídek konají rovněž divadelní představení, kon-
certy a promítání v letním kině.

U vodního hradu vás navíc čeká venkovní výstava 
„Příběh vodního hradu“ a na náměstí T. G. Ma-
saryka venkovní výstava unikátních velkoformáto-
vých historických fotografií s názvem „Kus domo-
va“. Zde také každou prázdninovou středu zpestří 
od 17 hodin hudební vystoupení amatérských ka-
pel v rámci akce „Rozehrajeme náměstí“.
Baví vás pohyb a nevydržíte chvíli na místě? Na-
sedněte na kolo a projeďte se po některé ze zdej-
ších cyklotras a cyklostezek. Z České Lípy se mů-
žete vydat všemi směry. Procházejí tudy dvě 

regionální cyklotrasy a přímo ve městě začínají 
tři cyklostezky. 
Skvělým zážitkem pro vás i vaše děti bude jízda 
na koloběžce, kterou si můžete vypůjčit na Pan-
ské skále u Kamenického Šenova. Po cyklostezce 
Varhany se pak jednoduše svezete až do České 
Lípy. Koloběžky si můžete půjčit také v samém 
centru města v informačním centru a na dalších 
místech v České Lípě a okolí.
Cestovat však nemusíte jen po souši. Vydej-
te se z Novin pod Ralskem po řece Ploučnici, 
proplouvejte členitými meandry, překonávejte 
stromy padlé přes řeku i místa, kde se řeka dělí 
do mnoha ramen, a užijte si nezapomenutelnou 
plavbu do České Lípy.
Hladinu adrenalinu si můžete zvýšit také ve Wake 
sport parku Dubice na okraji města, kde vás čeká 
wakeboarding, paddleboarding a vodní lyže. Děti 
se tu vydovádí u vodních herních prvků a ve 
3D bludišti, ti starší si mohou zahrát plážový vo-
lejbal, minigolf nebo stolní tenis. 
Zažijte letní Českou Lípu, těšíme se na vás.

Letní Česká Lípa
Přijeďte do České Lípy strávit svůj letní prázdninový čas. 
Pamětihodnosti ve městě i blízkém okolí, přírodní zajímavosti, množství 
turistických stezek i cyklostezek, možnosti vodní turistiky, kulturní akce, to vše 
tvoří pestrou paletu pro všechny. 

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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I N Z E R C E

 | foto: Vít Černý



ÚSTÍ

   sezónní vstupné do zoo  
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea  
a zrcadlového bludiště na Větruši  
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  celodenní vstupné na koupaliště v Brné  
(Městské služby Ústí nad Labem)

jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

  V mobilní aplikaci SEJF zakupte 
	 		 	 	 	 				zvýhodněný	balíček	vstupenek:

-30
%

zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

Více informací na www.usti-nad-labem.cz
Výhodné pro dospělé a děti od 6 let.

1. 7. - 15. 9. 2021
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Albrecht z Valdštejna je dodnes záhadnou po-
stavou naší historie, opředenou mnoha mýty 
a spekulacemi. Jednou z nich může být i údajný 
vévodův poklad schovaný v prostorách hradu 
Valdštejna. Vydejte se na dobrodružnou cestu 
za tímto domnělým pokladem, vyřešte nelehké 
úkoly a vyluštěte tajemné šifry. Zahrajte si dob-
rodružnou hru Kryptex! 
Účastníci hry si vyzkouší svůj postřeh, důvtip 
a logické myšlení. Zároveň se při ní pobaví celá 

rodina i přátelé. Odměnou jim bude exkluzivní 
turistická vizitka a drobný dárek. Přijďte se do-
zvědět něco nového a prožít nevšední zážitek! 
Hrací karta potřebná ke hře stojí 100 Kč a hru si 
můžete zahrát od 1. 7. 2021. Určena je pro ro-
diny s dětmi staršími 7 let či skupinu maximálně 
5 osob. Na její účast je nutná předchozí rezerva-
ce! Více na www.hrad-valdstejn.cz.

Nové regionální suvenýry v turnovském 
infocentru
Bohatý sortiment zboží 
v infocentru v Turnově byl 
doplněn na letošní turis-
tickou sezónu o regionál-
ní produkty, a to o mýdla 
a hořické trubičky. Zakou-
pit si můžete mýdla od 
dvou výrobců – z Malé 
Skály a z Liberce. Na výběr 
je například mýdlo s vůní 
levandule či lemongrass. 

Za ochutnání stojí i tradiční hořické trubičky 
s příchutí čokolády v originálním balení s moti-
vem Turnova a Valdštejna.

Turnovské léto 
V červenci a v srpnu je v Turnově připravena 
pestrá nabídka aktivního trávení volného času. 
Můžete navštívit zajímavá místa a prozkoumat 
město a jeho okolí nevšedním způsobem. Zú-
častněte se rozmanitých dílniček, prohlídek, 
koncertů, divadelních představení a dalších kul-
turních pořadů pro malé i velké.

Hrad Valdštejn odtajňuje novinku 
letošní sezóny – tajemný Kryptex
Hrad Valdštejn si pro vás letos přichystal zábavnou hru, která nese název 
„Kryptex“. Hra skrývající v sobě mnoho zajímavých otázek, tajných šifer, 
záhadných skrýší a dobrodružného pátrání se odehrává ve středověkých 
a romantických kulisách hradu.

T U R N O V S K É  L É T O  2 0 21

Užívejte si po celou dobu prázdnin

Objevujte, hrajte si, nechte se inspirovat. Zažijte
Turnov a jeho okolí jinak. Výlety, exkurze, koncerty, divadla,
výtvarné a řemeslné dílny. Každý den v týdnu bohatý program.
A samozřejmě i něco navíc...

w w w . i n f o c e n t r u m - t u r n o v . c z

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

Regionální turistické informační centrum 
Skálova 84, 511 01 Turnov
 +420484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

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

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

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

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

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

Podívejte se 
na líhniště 

pro hady 
a ještěrky.

Mokřadní louka 
Kolo, Slavkov / 

Uh. Hradiště

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

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

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

Obejděte s námi  
celý Svět.
Cesta kolem Světa, 
Třeboň

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

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

Přesvědčte se na www.blizprirode.cz 
a vyrazte rovnou do přírody!www.net4gas.cz
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(Ne)únavná zábava pro děti i dospělé
Je tolik zážitků, které na vás na Lipně čekají! Spousta 
zábavy u vody, ve vrcholcích stromů i v dobrodruž-
ném stínu lesa. Mnohá tajemství přírody a jejích oby-
vatel je možné poodkrýt v Království lesa – velkém 
lesním hřišti, kde se děti nejen dostatečně vyřádí na 
obřích trampolínách, prolézačkách Hradní stezky les-
ních zvířat, ale třeba se i na malou chvíli ztratí v Blu-
dišti loupežníka Godoše. Načerpat síly na další dová-
dění mohou v Lesních dílnách Modřínek, kde si také 
na památku vyrobí drobný dárek z čistě přírodních 
materiálů.  Celé hřiště a jeho prvky jsou inspirovány 
životem v lese a děti se tak nejen dostatečně unaví, 
ale naučí se mnoho zajímavostí z lesní říše.
Z Království lesa je na dohled majestátní věž bezbari-
érové Stezky korunami stromů. Z ní je krásný výhled 
na jezero, okolní Šumavu, a při dobré viditelnosti až 
na vrcholky Alp vzdálené 200 kilometrů. Při procház-
ce do korun stromů potkáte adrenalinové zastávky, 
na kterých vyzkoušíte balanc i odvahu. Po celou ces-
tu vás bude doprovázet zábavná a vzdělávací Ptačí 
stezka. Dřevěné sošky šumavských opeřenců s infor-
mačními tabulemi i originální hnízda s vajíčky jednot-
livých ptáků. Na vrcholu věže pak zpívají ptačí hodi-
ny. Cestu zpátky z vrcholků stromů na pevnou zem si 
můžete zkrátit 52 metrů dlouhým toboganem. Právě 
tam, kde na něj budete nastupovat, se během léta 
střídají mnozí více i méně známí hudební interpreti. 
Úterní večery totiž na Lipně patří romantickým zápa-
dům slunce a tradičním koncertům na Stezce. 

Půjčovny, prodejna pro lehčí kufry
Lipno v létě to jsou desítky kilometrů cyklotras, 
atraktivní a různě náročné turistické trasy, koupání, 
plachtění, koloběžky i inline brusle a mnoho zajíma-
vých sportovních, kulturních a zábavních akcí. Aby 
vaše kufry byly při cestě na Lipno co nejlehčí, může-
te si na Lipně veškerou potřebnou výbavu zapůjčit. 
K dispozici jsou moderně vybavené půjčovny s kvali-
fikovaným, příjemným a ochotným personálem, kte-
rý vždy rád odborně poradí, zda je pro váš výlet lepší 
kolo trekové, horské nebo s elektrickým pohonem. 
Pro ty, kteří raději, než pohodovou projížďku kolem 
jezera volí klopené zatáčky, skoky a terénní vlny, jsou 
připraveny dvě různě obtížné trasy Bikeparku a ro-
dinná cyklostrasa Floutrejl. 
Nová a aktuálně největší prodejna značky Intersport 
na českých horách přijde vhod, když si doma zapo-
menete tričko nebo rukavice nebo si budete chtít 
udělat radost novou čepicí či brýlemi.  Otevřena je 
celoročně, a tak spolehlivě doplní potřebnou výbavu 
pro děti i dospěláky. Stejně jako půjčovnu ji najdete 
hned u centrálního parkoviště, kde zaparkujete zcela 
zdarma a vydáte se vstříc novým zážitkům.

Rodinný areál Lipno,
to je 365 dnů zábavy
pro všechny členy rodiny
Ráj pro děti, rodiče i prarodiče v čisté šumavské přírodě u jihočeského moře. 
To je Lipno. Nabízí zábavu pro malé i velké s jedinečnou a širokou škálou 
možností trávení volného času a dovolené, a to jak v zimě, tak v létě.
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Hotel, kemp, apartmán. Ubytování podle vašeho 
vkusu
Strávit noc pod širým nebem nebo v komfortu nové-
ho hotelu? Záleží na vašem vkusu či náladě. My mů-
žeme slíbit, že zážitek to bude tak jako tak. Camping 
Lipno Modřín je kemp s moderním zázemím, vybave-
ný vším, co je třeba. Vždy čisté a voňavé sociální zá-
zemí, kuchyňka i prádelna se sušičkou, místa s elek-
trickými přípojkami i bez nich. K tomu sportoviště pro 
děti i dospěláky a restaurace, kde si dáte chutnou ve-
čeři i míchaná vajíčka k snídani. Animační programy 
s lišákem Foxem baví děti od neděle do pátku, a to 
hned od rána, kdy se děti protáhnou oblíbenou lišá-
kovou rozcvičkou.
Letošní novinkou lipenského areálu je zcela nový 
kongresový hotel Element s restaurací Stodola, jejíž 
kuchyně pod vedením špičkového šéfkuchaře Mi-
chala Hrudy nabídne moderní jihočeskou kuchyni. 
Milovníci dobré kávy a zákusků jistě ocení zbrusu 
novou cukrárnu Povidloň s lahůdkami od věhlasného 
cukráře.

Lipenské svahy lákají bikery i snowboarďáky
Lipenské svahy jižní části Šumavy si v létě užívají cyk-
listé v Bikeparku a v zimě milovníci sjezdového lyžo-
vání. Skiareál Lipno je oblíbenou destinací pro rodiny 
s dětmi, lyžařské začátečníky i amatérské závodníky. 
Tři čtyřsedačkové a jedna dvousedačková lanovka 
zajistí dostatek míst pro plynulou přepravu na zasně-
žené vrcholky. Zda si ke sjezdu dolů vyberete z 13,5 
kilometru upravených sjezdovek mírnější modrou, 
nebo svižnou černou, je už zcela na vás. Pro nejmen-
ší lyžaře je připraveno výukové hřiště Fox park, kde 
s prvními sjezdy pomáhají instruktoři z Lyžařské školy 
Lipno a maskot areálu lišák Fox. Děti vždy s úsměvem 
rozptýlí a pomůže tak alespoň na chvilku zapome-
nout na unavené nožičky nebo na to, že to na začátku 
prostě nejde hned.

www.lipno.info
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VĚRA A JAROSLAV KRÁLOVI – majitelé Vodního 
mlýna Wesselsky v Loučkách (místní část Oder). 
Věra Králová, pokračovatelka rodu Wesselských, 
a její manžel Jaroslav již 20 let zachraňují kulturní 
památku. Návštěvníci a hosté areálu mlýna Wessel-
sky mohou poznávat mimořádně zachovalou mlýn-
skou technologii, mohou využít specifické ubytová-
ní, poznávat přírodu a také skutečný život a práci 
majitelů. Rok 2020 byl pro veřejnost desátým ro-
kem zpřístupnění objektu, na kterém se stále pra-
cuje. V letošním roce došlo k opravám podlah jedno 
z pater tohoto krásného mlýna, na jehož prohlídce 
Vás majitelé určitě rádi přivítají.

2. místo v této kategorii obsadila ALENA ZEMA-
NOVÁ – předsedkyně spolku Krajina břidlice. 
Alena se věnuje propagaci části Nízkého Jeseníku 
zvaného Krajina břidlice. Na základě geologických 
a hornických zajímavostí seznamuje návštěvníky 
se silnými příběhy lidí, kteří zde v letech minulých 
žili, s řemeslnou zručností a namáhavou prací 
našich předků vepsanou do starých důlních děl, 
se zajímavými přírodními kompozicemi vzniklými 
bývalou hornickou činností. To vše činí Krajinu 
břidlice unikátní. Velkou měrou se podílela na 
zpřístupnění historického důlního díla Flascharův 
důl pro veřejnost.

A tímto se dostáváme k vítězi další kategorie – Nej-
lepší počin v cestovním ruchu Moravskoslezského 
kraje roku 2020. Jde o projekt cestovního ruchu, 
který se v roce 2020 na území kraje realizoval či 
významným způsobem inovoval, a na 1. místě se 
umístil FLASCHARŮV DŮL ODRY.
Pětileté úsilí města Oder bylo v létě 2020 završe-
no otevřením historického dvoupatrového důlní-
ho díla, ve kterém se na přelomu 19. a 20. století 
těžila břidlice. Turistický prohlídkový okruh dolu 
nabízí více než 400 m zpřístupněných chodeb, ně-
kolik těžebních komor a lezní oddělení nainstalo-
vané v 20metrovém vysokém spojovacím komínu. 
Z odpadního kamene jsou v dole pečlivě vyskládá-
ny zakládky a klenuté chodby ve tvaru gotického 
i románského oblouku. Velkou komorou spodního 
patra dolu se prolíná impozantní, částečně vytěže-
ná vrása. Návštěvníci zažijí naprostou tmu, projdou 
se skutečným dolem, poslechnou si zvuky netopýrů 
a při troše štěstí nějakého i uvidí. Krajině břidlice byl 
v roce 2020 přidělen Národní radou geoparků ČR 
statut „kandidátský národní geopark“.
A kromě těchto oderských úspěchů, které Vás do 
Oder určitě nalákaly, se v létě můžete těšit i na další 
akce, jako je třeba Helax open air party na fotbalo-
vém hřišti, která se bude konat 31. 7. 2021 od 20:00 
hodin, nebo si počkejte až do 28. srpna na Dožínky.

Odry mají co nabídnout! 
O Odrách jako takových už toho bylo napsáno mnoho, ale co 
zcela jistě nevíte je, že zabodovaly v soutěži Ceny cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje 2020. Soutěž se skládá z několika kategorií 
a hned ve dvou kategoriích Odry uspěly! Jednou z kategorií je 
osobnost cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020; je to 

osoba, která svou usilovnou prací významně napomohla rozvoji cestovního ruchu 
v regionu v roce 2020. A v našem případě se na 1. místě umístily osoby hned dvě: 

Vodní mlým Wesselsky – Loučky       

Flascharův důl Odry 
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Dominantou Chráněné krajinné oblasti je roman-
tický hrad Kokořín. Vypíná se na pískovcových 
skalách Kokořínského dolu, jež můžeme směle 
zařadit mezi nejkrásnější údolí České republiky. 
Kokořínským dolem vede tzv. Cinibulkova stezka. 
Na trasu vedoucí labyrintem kokořínských skal si 
vyhraďte přibližně tři hodiny. Stezka je místy ná-
ročná a pro malé děti nevhodná. Nedaleko od 
Cinibulkovy stezky můžete obdivovat Kokořínské 
pokličky – jedinečný geologický útvar připomína-
jící obrovské zkamenělé houby. Kokořínské, nebo 
též Mšenské pokličky figurují i ve znaku CHKO Ko-
kořín.
Milovníci záhad by při svých toulkách Kokoříns-
kem neměli vynechat legendami opředený hrad 
Houska. Nádherný výhled na celé Kokořínsko si 
užijete z Vrátenské hory (508 m.n.m.).
Na samém kraji CHKO Kokořínsko se nachází 
Autokemp-ubytovna SK Mšeno. Jeden z nejob-
líbenějších autokempů nabízí skvělé zázemí pro 

pro školy, sportovní soustředění, turisty i rodiny. 
K dispozici jsou travnaté plochy pro stanování, 
čtyři čtyřlůžkové chaty s terasou, tři dvoulůžkové 
karavany a ubytovna s kapacitou 34 lůžek. Stravo-
vání je zajištěno v restauraci, jež je součástí areá-
lu. K pobytu lze zajistit snídaně, polopenzi, plnou 
penzi nebo si vybírat z jídelního lístku. Připojení 
k internetu je v celém areálu zdarma. 

Kokořínsko
Malebná oblast ležící asi 50 km severně od Prahy nabízí svým návštěvníkům 
bezpočet přírodních krás. Obdivovat zde můžete skalní formace, pískovcové 
věže, bludiště, tajemné rokle, údolí i překrásná jezírka. Vyrazit můžete pěšky, 
nebo po dobře značených cykloturistických trasách.

www.e-pobyty.cz
www.autokempskmseno.sluzby.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1.  Jak se jmenuje stezka vedoucí 
Kokořínským dolem?

2.  Jaký geologický útvar má ve 
znaku CHKO Kokořín?

3.   Jaké číslo objektu má  
Autokemp-ubytovna SK 
Mšeno na portálu e-pobyty.cz?

CENY DO SOUTĚŽE:
1. cena:  Víkendový pobyt pro 4 osoby 

v rodinném apartmánu tur. ubytovny

2. cena:  Víkendový pobyt pro 2 osoby 
v apartmánu tur. ubytovny

3. cena:  30% sleva na víkendový pobyt ve 
čtyřlůžkové chatce BPP s terasou

Odpovědi posílejte mailem na adresu redakce: 
info@czech-tim.cz 
Do 10. 8. 2021. 
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Slavonice – renesanční brána do České Kanady
Malebné renesanční městečko na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, které budí dojem, že se v něm zastavil čas.

V létě to bude
v Jindřichově Hradci zase žít

Pojďme si společně a s radostí užít léto 2021 naplno. Jindřichův Hradec opět 
ožije velkou řádkou kulturních, společenských i sportovních akcí.

Prázdninová pozvánka do Dačic
Nejvýchodněji položené město Jihočeského kraje je vhodným 
výchozím bodem pro toulky přívětivou krajinou Podyjí a České Kanady.

V jeho centru jsou k vidění krásné renesanční 
domy se sgrafitovou výzdobou, unikátní diaman-
tová klenba, řezbářský ateliér nebo keramické 
dílny. Navštívit můžete městské podzemí, věž, lu-
teránskou modlitebnu. Nebo se pohodlně usaď-
te v některé z kaváren, dejte si výbornou kávu 
a užívejte si zdejšího genia loci. Jako každý rok, 
i letos je připraven bohatý kulturní program. 

Naskočme společně do rozjetého vlaku, třeba rov-
nou do Jindřichohradecké úzkokolejky, která vás 
provede krajinou České Kanady.

Hned na začátku prázdnin, a to 2. a 3. července, 
zveme všechny na tradiční Jindřichohradeckou čino-
hru v podání jindřichohradeckých ochotníků z Diva-
delního spolku Jablonský. Letos pod širým nebem na 
třetím nádvoří zámku představí divácky velmi oblíbe-
nou hru Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst 
v mapách.
Po úspěchu nočních prohlídek o Vilému Slavatovi při-
pravil Státní hrad a zámek na letošní červenec a sr-
pen volné pokračování „O té ohavné rebelii aneb 
Příběh o Válce české“, týkající se osudů hradeckého 
zámku, ale i událostí z doby stavovského povstání 
ukončeného popravou 27 českých pánů na Staro-
městském náměstí. Velkolepé bitevní scény v podání 
více než tří desítek herců.

Na konci července mohou návštěvníci zhlédnout 
dva muzikály Divadla na Maninách Mladí a Neklidní 
a Robinson Crusoe v hlavní roli s Danielem Hůlkou.
Mezi nejprestižnější akce roku patří opera pod širým 
nebem na třetím nádvoří státního hradu zámku. 
Letos se můžete v sobotu 21. srpna těšit na operu 
Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. 

 Turistické informační centrum 

nám. Míru 476
378 81 Slavonice
 +420 384 493 320
 mob. 720 280 183
 i@slavonice-mesto.cz
www.i.slavonice-mesto.cz
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•  Výstava HIC ET NUNC – anamorfní portrét Tomáše 
Krýzy českého sochaře a vizuálního umělce Patri-
ka Proška v Muzeu Jindřichohradecka

•  Fešandy ze šuplíků II – Sudek, sochy, Jižní Čechy 
v Muzeu fotografie a moderních obrazových 
médií

• Dílny a ukázky prací tkadlen v Domě gobelínů 
•  Projekce, vzdělávací programy a pozorování jevů 

na obloze v Hvězdárně a planetáriu prof. Františ-
ka Nušla 

•  3. až 5. září – Dny města Jindřichův Hradec – food 
festival na náměstí Míru a v Husových sadech

•  17. až 19. září – XXIV. Slavnosti Adama Michny 
z Otradovic

•  25. září - Svatováclavské slavnosti na náměstí 
Míru

Další zajímavé tipy na kulturní akce
a výstavy v Jindřichově Hradci:

Infocentrum Jindřichův Hradec 
infocentrum.jh.cz
kultura.jh.czKO

NT
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Blahodárně na tělo i duši působí procházky podél 
Moravské Dyje s řadou malebných zákoutí. Zamiřte 
do kopců Javořické vrchoviny nebo si vyšlápněte na 
kole na bizoní farmu na Rožnově, hrad Landštejn, 

na rozhlednu U Jakuba nebo se zajeďte vykoupat 
na Zvůli. 
I přímo ve městě je spousta zajímavých míst – státní 
zámek Dačice, vyhlídka z renesanční věže, první 
kostka cukru na světě, letecké muzeum Viléma 
Götha, křížová cesta … Lákavá je procházka zámec-
kým parkem, kterou můžete zakončit v tamní útulné 
kavárně. 
O prázdninách si po výletu či túře můžete dopřát 
osvěžení na městském koupališti a večer kulturní 
zážitek v rámci dačického kulturního léta. 

•  1.– 11. července – Dačická kostka – hudebně 
divadelní festival na zámeckém nádvoří  

•  24. července – Házení kozla z věže – historická 
slavnost

•  14. srpna – Prázdninové hraní Pod Lipkami – 
program pro děti a rodiče  

•  16.–21. srpna – Dačická řežba – řezbáři, so-
chaři, kováři, keramické dílny a sklářská huť se 
představí v rámci oblíbeného sympozia přímo 
v centru města 

Informace o dalších akcích, program kina, před-
prodej vstupenek, stejně jako tipy na zajímavé 
výlety do okolí získáte na Infocentru Dačice, které 
se těší na vaši návštěvu.

 Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1, 380 01  Dačice
 +420 384 401 265
 info@dacice.cz
www.dacice.cz, @infocentrumdacice
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• HLAVNÍ AKCE LETOŠNÍ SEZÓNY: 
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V Táboře můžete navštívit:
Husitské muzeum s podzemními chodbami • věž 
Kotnov a Bechyňskou bránu • Muzeum čokolády 
a marcipánu • Muzeum LEGA • Housův mlýn s filmo-
vou zbrojnicí • vyhlídkovou věž děkanského kostela 
• botanickou zahradu • rozhlednu Hýlačku •  poutní 
kostel v Klokotech • Strašidelné podzemí • Augusti-
niánský klášter • ZOO Tábor • Geologickou expozici 
Pod Klokoty • Jordán (nejstarší vodní nádrž ve střední 
Evropě) • Lesopark Pintovka • Jordánský vodopád • 
Granátovou skálu • Stezku údolím Lužnice Toulavou

Léto ve městě aneb kultura se vrací na scénu! 
Jako již tradičně každý rok si město České Budějovi-
ce připravilo pro své návštěvníky, ale i místní, boha-
tý kulturní program. Na programu je řada koncertů, 
výstav, divadel, slavností, festivalů a dalších událostí 
a aktivit. Více v kalendáři akcí na www.budejce.cz
Tak neváhejte a zařaďte návštěvu Českých Budějovic 
do svých cestovatelských cílů, město se se slevou vy-
platí navštívit víc než kdy jindy.

 Turistické informační centrum 

náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice
 +420 386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz
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• 17. července – Jazzový Tábor na Žižkově 
náměstí - v historickém centru se rozezní bá-
ječná jazzová a swingová hudba v podání Kateřiny 
Syrné, Ondry Kříže, Evy Emingerové a Ondřeje 
Rumla s Jazz Quintetem.

• 6.-8. srpna – Komedianti v ulicích na Starém 
městě – 10. ročník mezinárodního festivalu 
pouličního divadla, jehož uměleckým šéfem 
a dramaturgem se stal opět přední český mim 
a umělecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry.

• 20. srpna – Táborská muzejní noc – tradiční akce 
nabízející nevšední zážitky z večerních návštěv 
táborských muzeí a galerií, které zpříjemní kon-
cert Jiřího Káše na handpan, tj. mystický hudební 
nástroj s jedinečným zvukem.

• 29. srpna – Zakončení léta s Gumpem na Žižk-
ově náměstí – zábavný program pro celou rodinu 
inspirovaný úspěšnou knihou Gump – pes, kteý 
naučil lidi žít. Vystoupí kapela Poetika, Desmod, 
Olga Lounová a další hosté.

• VRCHOL SEZÓNY – jednou ročně o festivalu Tá-
borská setkání se centrum Tábora na několik dní 
promění ve středověké město se svými trhovci, 
rytířskými souboji, řemeslníky, kejklíři, tanečnice-
mi a muzikusi. V letošním roce se 10.-12. září us-
kuteční již 30. ročník festivalu.

1.–6. 7. Múzy na vodě – soutok Vltavy a Malše
multižánrový mezinárodní hudební festival na 
vodě
1. 7.–31. 8. Radniční léto – nádvoří radnice
divadelní a hudební festival v prostorách historické 
radnice
13. 7. – 27. 8. Hudební večery na náměstí – 
náměstí Přemysla Otakara II.,Hudební vystoupení 
pod širým nebem
8.–7. 8. Jihočeský jazzový festival
Piaristické náměstí 
– venkovní hudební festival jazzové hudby
26.–31. 8. – Země Živitelka – Výstaviště České 
Budějovice, 47. ročník mezinárodního agrosalonu 
27.–28. 8. Město lidem / lidé městu, historické 
centrum města, venkovní multižánrový festival pro 
celou rodinu
10.–11. 9. XII. South Bohemia Classic 2021, 
náměstí Přemysla Otakara II., přehlídka a závod 
automobilových veteránů
20.–25. 9. Mezinárodní pivní festival, 
Výstaviště České Budějovice, přehlídka pivovarů 
a minipivovarů

• TOP KULTURNÍ AKCE

• LETNÍ TOP  AKCE

Zažijte Tábor
Pozvánka do prázdninového 
Tábora

V Českých Budějovicích
by se chtěl zdržet každý
Po loňské úspěšné kampani „Léto v jižních Čechách“ si pro letošní sezonu 
město připravilo pro své návštěvníky obdobnou akci v podobě voucherů na 
ubytování. Turisté mohou získat slevu až 300 korun na osobu a noc, kterou 
stráví v Českých Budějovicích. Více informací a podmínky pro získání slev 
naleznou na webových stránkách www.dovolena.jiznicechy.cz. 

www.visittabor.eu
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Ten vznikl předěláním a přestavěním staré, již zchát-
ralé plovárny. Biotop je rozdělen na dvě části. V jed-
né se můžeme vykoupat, zaplavat si a v té druhé se 
nachází laguna s rostlinami, které čistí vodu. Tato 
čistící část není přístupná, ale pohled na ni nás za-
vede v myšlenkách do přírody a je tak krásným de-
signovým prvkem koupaliště. Nově vzniklý bazén má 
hloubku téměř 3 metry. Kolem bazénu a nádrže jsou 
pláže a velká travnatá plocha. Na své si přijdou hlav-
ně děti, protože zde je i dětské hřiště a další atrakce. 
Nejvíce se jim bude určitě líbit brouzdat se v potoce, 
kterým protéká voda z laguny do bazénu a spojuje 
tím tyto dvě části biotopu. Součástí každého koupali-

ště je i parkoviště, převlékárny a samozřejmě stánky 
s občerstvením, kde si koupíme toho nanuka, sedne-
me si na deku a můžeme snít, relaxovat a prostě si 
užívat parných letních dnů plných sluníčka.
Pokud naleznete více času, tak Hlinsko nabízí i dal-
ší vyžití. Když se zaměříme na děti, tak se jim jistě 
bude líbit naše Pohádková stezka, která vede k Ra-
tajským rybníkům. Cestou se zastavte v Turistickém 
informačním centru v růžové chaloupce na Betlémě, 
kde vám poskytnou více informací. Určitě si řekněte 
i o kód ke hře s TV Déčko, které je Hlinsko součástí. 
Rovněž vám doporučíme návštěvu 62. Výtvarného 
Hlinecka, které je letos zaměřené více na děti a na 

pohádkové náměty 
v českém umění. 
Během léta zde 
proběhnou i dva 
čtené večery na 
půdě galerie. To 
zajisté využijete při 
nepřízni počasí. 
Pokud si budete 
chtít udělat s dětmi 
i výlet do okolí, je 
tu pro vás náš nový 
propagační materi-
ál s názvem Výlety 
s dětmi, kde na-
leznete 14 výletů. 
Mezi tipy nechybí 
návštěva malého 

hrádku, podíváte se 
za zvířátky, projede-
te se vláčkem nebo 
si můžete vyhrabat 
z písku pravěkého 
dinosaura. 

Popřejeme vám 
příjemně strávené 
chvíle v našem měs-
tě a okolí a spoustu 
zajímavých zážitků. 

Vzácně zachovalé středověké hradby obklopují his-
torické jádro Klatov, ke kterému neodmyslitelně 
patří kostel Narození Panny Marie se zázračným 
obrazem Madony, Bílá věž i Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše. Moderní budova Pavilonu skla ukrývá 
křehkou krásu skla šumavské sklárny Lötz z Klášter-

ského mlýna. K relaxaci, sportu i zábavě jsou jako 
stvořené nově zrekonstruované klatovské parky, 
četné cyklostezky i plavecký bazén se saunovým 
světem a aquaparkem. Město Klatovy se může 
pochlubit také pestrým kulturním životem. Sto-
procentním tipem je klatovská pouť, která se kaž-
doročně koná druhý červencový víkend, letos tedy 
v termínu 10.–11. 7. Čeká vás vystoupení folklorních 
souborů, dechové hudby, staročeský trh, pouťové 
heligonky, výstava klatovských karafiátů a mnoho 
dalšího. V sobotu na klatovském náměstí od 19:00 
se můžete těšit na folkrockovou kapelu Hradní duo. 
Příjemnou tečkou za pouťovým programem bude 
vystoupení zpěváka Marka Ztraceného od 17:00. 
Klatovy v podhůří Šumavy jsou místem, kam se bu-
dete rádi vracet.

Více na https://www.klatovy.cz/icklatovy/

Hlinsko a prázdniny
Teplé sluneční dny máme jistě všichni spojené s vodou. Už od 

dětství nás láká ten příjemný pocit, když se můžeme zajít vykoupat. A to 
jak na koupaliště nebo do přírody. Pak si lehnout na deku a s nanukem 
v ruce si prostě užívat prázdnin. Ani ve městě Hlinsku tomu už teď nebude 
jinak, a to díky novému koupacímu biotopu. 

Do Klatov se jezdí 
za památkami i zábavou
Klatovy jsou městem s bohatou historií a atraktivními 

památkami. Odměnou za výstup na 81 metrů vysokou Černou věž je 
pohled na město i okolní šumavské kopce a vrcholky. Do podzemí a na 
výlet za jezuitskou historií města zvou klatovské katakomby. Siluetu 
klatovského náměstí dokreslují barokní skvosty v podobě lékárny U Bílého 
jednorožce a kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce.

62·     VýtVarné Hlinecko | 2021

P
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Chlumíčkova lesní a Trubičková stezka pro děti
Lesní stezka z Hořic k secesnímu přírodnímu koupa-
lišti Dachova, vedoucí krásnou přírodou nad údo-
lím řeky Bystřice, je lemována množstvím herních 
a naučných prvků pro děti i dospělé. Děti se zde 
dozví leccos o obyvatelích lesní říše a zabaví se na 
mnoha různých prolézačkách. Příjemnou zastávkou 
je lesní pramen Kalíšek s křišťálově čistou vodou. 
Trubičková naučná stezka je vedena v krásném 
prostředí Smetanových sadů, po vyluštění kvízu 
jsou děti odměněny diplomem a sladkou odmě-
nou.

Muzeum veteránů Czech Road Racing
Bohatá sbírka historických motocyklů a předmě-
tů vztahujících se k hořickému přírodnímu okruhu 
v unikátním prostředí barokního zámku. Letošní vý-
stava je věnována 60. výročí prvního poválečného 
závodu. Otevřeno od 20. května do 15. září. Zábav-
ná expozice překvapí interaktivností nejen děti, ale 
i  dospělé, návštěva vhodná za každého počasí!

Hořicemi po vlastní ose s průvodcem Smart Guide
Letošní novinkou v oblasti cestovního ruchu je mo-
bilní aplikace Smart Guide. Turisty seznámí s dvaceti 

nejzajímavějšími památkami Hořic. Výhodou je in-
dividuální přístup a tempo procházky podle vlast-
ního uvážení.

Muzeum letos láká na drahé kameny
Stálá expozice Od kamene k soše v hořickém muzeu, 
která je zaměřena za těžbu a umělecké zpracování 
pískovce, se v letošní letní sezóně rozroste o výstavu 
drahých kamenů, které našly uplatnění již v pravěku 
a byly nalezeny v oblasti Podkrkonoší a Českého ráje. 

Rozhlédni se, člověče!
Z rozhleden Hořický chlum a Masarykova věž samo-
statnosti jsou ty nejkrásnější výhledy do Podkrkono-
ší i Polabí. Ta druhá je navíc unikátním památníkem 
s muzejní expozicí. 

Léto s Kartou návštěvníka
Letošní sezónní novinkou je zavedení Karty ná-
vštěvníka. Jejím smyslem je podpořit cestovní ruch 
ve městě systémem slev pro turisty ve vybraných 
podnicích, sportovních areálech a památkách, kde 
se předloží. Zdarma je k dispozici v infocentru, pro 
její uplatnění stačí vyplnit stručný dotazník, který 
poslouží k interní analýze v dalším směřování měs-
ta jako významného turistického cíle.

V dnešní době sbírka muzea sčítá tisíce hraček a je 
již takového rozsahu, že patří mezi největší stálou 
expozici historických a retro hraček v republice. Ob-
divovat můžete panenky z dávné historie, do sbírky 
nedávno přibyla nová unikátní panenka vyrobená 
kolem roku 1890, Armand Marseille DEP. Zkrátka 
nepřijdou ani milovníci autíček a mašinek. A za 
vidění rozhodně stojí sbírka loutek a loutkových 
divadélek! Vše autentické, původní, opečovávané 
a rozhodně působivé!
www.muzeumhracekbydzov.cz 

A jako bonus dostanete při návštěvě muzea Gustí-
kovu samolepku do hrací karty. O co že jde? Celé 
léto můžete v Hradci Králové a na Hradecku sou-
těžit se lvem Gustíkem. Při návštěvě spřátelených 
subjektů máte možnost získat samolepku do hrací 
karty a až ji budete mít vyplněnou, v hradeckém tu-
ristickém informačním centru vás náležitě odmění. 
Celkově můžete navštívit přes tři desítky atraktivit, 
které se do Gustíkovy soutěže zapojily. Všechny po-
třebné informace najdete na www.gustik.cz 

Hořice lákají na památky i zábavu,
na své si zde přijdou hlavně rodiny s dětmi

Město Hořice je přirozenou vstupní branou do regionu Podkrkonoší. 
Díky ideální poloze, množství unikátních pískovcových památek 
a široké škále sportovních možností je ideální destinací na výlet 
i kvalitní dovolenou. Osvědčenou atrakcí budou i letos organizované 
prohlídky po nejzajímavějších místech Hořic s průvodcem.

 Městské informační centrum Hořice

 +420 492 105 432
  infocentrum@horice.org
www.horice.orgKO
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Hradecko nejen pro děti
Hračky jsou neodmyslitelnou součástí našich životů. Máte-li 
pocit, že patří pouze do dětských let, opak je pravdou. Hračky 
se staly skutečnou vášní manželů Stuchlíkových z Nového 
Bydžova právě v dospělosti! Nadšení pro hračky všeho druhu 
rádi sdílejí s návštěvníky ve svém Muzeu hraček. 

www.hradecko.eu
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Na malé princezny a rytíře se těší zámky v Litomy-
šli, Moravské Třebové a Nových Hradech i tajemný 
hrad Svojanov. Nevšední příběhy i zajímavé výhledy 
nabízejí historická města Polička, Svitavy a Vysoké 
Mýto. Hned trojice rozhleden se tyčí v oblasti Tou-
lovcových maštalí s pískovcovými skalními městy 
a roklemi. Pokud navštívíte Průmyslové muzeum 
v Mladějově, můžete se vydat vláčkem po úzkoko-
lejce k Hřebečským důlním stezkám a dalším roz-
hlednám a vyhlídkám. To vše a ještě mnohem více si 
užijete během víkendu či dovolené v Českomorav-
ském pomezí.
Připraveny jsou pro vás soutěže o skvělé ceny. Může-
te zkusit štěstí ve fotosoutěži nebo hledat odpovědi 

na otázky poznávací soutěže. Mezi cenami nechybí 
chytré hodinky, víkendový pobyt, stolní hry, vstupen-
ky do památek nebo třeba taška plná dárků. A to už 
přece stojí za to! Tak neváhejte a vydejte se s námi 
vzhůru do oblak!

Užijte si Českomoravské pomezí 
s hlavou v oblacích
Stačí vystoupat na některou z 22 rozhleden, věží či 
vyhlídek, odkud budete mít nejkrásnější místa turistické 
oblasti Českomoravské pomezí jako na dlani.

www.ceskomoravskepomezi.cz

Rozhledna Borůvka

Hrad Svojanov

LITOMYSL_inzerce_TIM_200x132  25.06.2021  18:57  Stránka 1
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KULTURNÍ LÉTO 2021

z á m e c k é

M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á
HUDEBNÍ ČTVRTKY
Koncerty kapel z blízkého okolí
19:00 | nádvoří zámku | vstupné dobrovolné

1. 7. Bluemy
hanácko americké blues rock

8. 7. PNS
převzaté hardrockové písně

15. 7. Fupo
 funk rock, autorská tvorba s českými texty

22. 7. Josef Klíč
violoncello napříč žánry
Kvarteto Ivana Hřebabetzkého
koncert nejen vážné hudby

29. 7. Kopjam
big beat, vlastní tvorba s českými texty

5. 8. Proč Ne Band
koncert pro příznivce country stylu

12. 8. Kačenka&Strašidla
repertoár převzatých písní napříč žánry
StoneKid Band
blues s přesahem do folku a rocku

19. 8. DeZabura
vlastní písně bez ladu a skladu s českými texty
Do větru
směsice stylů rock-folk-funky a latino rytmiky 

26. 8. AcousticBox
převzaté skladby v akustickém podání

POHÁDKOVÉ NEDĚLE

4. 7. Větrná pohádka - Teátr Pavla Šmída
loutková pohádka

11. 7. Co se stalo v pohádkovém lese 
- DS J. K. Tyla
pohádka v podání místních ochotníků

18. 7. O třech neposlušných kůzlátkách
- Pruhované panenky
interaktivní klasická pohádka

25. 7. Za čárou - Labil Bonnes 
klauniáda

1. 8. Z tajného deníku Smolíčka Pé - Damúza
loutková pohádka

8. 8. Námořnická pohádka - Klaun Family
klauniáda

15. 8. Perníková chaloupka - Damúza
loutková pohádka

22. 8. Sněhurka - Lokvar
loutková pohádka

16:00 | nádvoří zámku | vstupné dobrovolné

kulturni.sluzby www.ksmt.cz
Bližší info a podrobnější program:

Svátova 
zázitková 
cesta

Jak na kuličku?

Vydejte se na cestu 
do areálu Brand okolo rybníku 
Rosnička ve Svitavách. 
Při putování se skřítkem Sváťou 
narazíte na 8 herních prvků, 
kde děti plní různé úkoly pomocí 
dřevěné kuličky.
Vyražte za dobrodružstvím.
Na kole, pěšky, na vozíku 
nebo s kočárkem.

I N Z E R C E

•  věže, brány, opevnění
•  největší (skoro)čtvercové náměstí, na kterém 

probíhá zdarma řada kulturních akcí
•  největší obraz barokního malíře Petra Brandla 

a unikátní secesní výzdoba kostela sv. Vavřince
 • nejstarší městské muzeum v českých zemích
 •  elegantní automobily v Muzeu českého 

karosářství 
•  jedna z největších přírodních plováren 

s kouzlem první republiky
• oblíbené trailové tratě
• půjčovna koloběžek
• půjčovna motokár na autodromu

V Mejtě to je jízda! vysoke-myto.cz
infocentrum.vysoke-myto.cz

Vysoké Mýto plné úžasných zážitků
Vysoké Mýto je právem označováno městem bran a věží. Při 
procházce historickým centrem se s nimi setkáme téměř na 
každém kroku. Z Vysokého Mýta si zcela jistě odvezete i spoustu 
dalších nezapomenutelných zážitků.
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182, 183, 184… 192! 
Po vystoupání schodů až do výšky 36 m, vám bude 
odměnou netradiční oživená prohlídka rodné 
světničky světoznámého hudebního skladatele, 

jež se nachází ve věži 
kostela sv. Jakuba. Tam 
se budete moci setkat 
s „Bohuslavem Martinů“ 
a jeho sestrou Marií.

Těšit se můžete na 
průvodkyni v dobovém 
kostýmu a chlapce 
hrajícího na housle tak, 
jak jistě dříve hrával i sám 

malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých 
životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné 
bydlení rodiny pověžného. 

Časové prohlídky 
budou probíhat  v sobotu a v neděli 

v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00 a 16.00 hod. 

Vstupenky je nutné zakoupit v muzeu, 
zároveň je vhodné se předem objednat.

Tel. 461 723 855
www.cbmpolicka.cz

Výstava Krása zrakům ukrytá bude doplněna o egypt-
skou kanopu z 8. až 4. století před Kristem, původně 
náležející do majetku zámku Zelená Hora. Jelikož se 
jedná o velice cenný exponát, bude vystaven jen 
v průběhu července. Kanopu si můžete prohlédnout 
při přednášce: Co všechno jste chtěli vědět o po-
hřbívání ve starověkém Egyptě… a báli jste se ze-
ptat? Přednáška se uskuteční 13. července od 17:00 
a taji egyptského posmrtného života Vás provede 
paní magistra Petra Maříková Vlčková z Archeologic-
kého ústavu AV ČR v Praze. 

Druhá přednáška v červenci je nazvaná Fenomén 
šlechty v proměnách 20. století a přednášet bude 
pan doktor Hazdra, ředitel Ústavu pro studium tota-
litních režimů. Prostory galerie od 24. června zapl-
nila unikátní výstava žáků z malotřídní školy v Milči 
nazvaná „Tady jsem doma“, která má za cíl fotogra-
fií dokumentovat pohled dětí na své okolí.  Výstava 
byla zahájena vernisáží 24. června a potrvá do konce 
července. V průběhu července bude v galerii také 
vystavovat své práce pan Ladislav Čáslavský a to až 
do 6. srpna, kdy celou galerii zaplní výtvarné práce 
Atelieru K. 
Pouťová ohlédnutí je název panelové výstavy ma-
pující na fotografiích nepomucké svatojánské oslavy 
a poutě před rokem 1993.
Od začátku července je v Městském muzeu a galerii 
Nepomuk připraven také program pro děti. Mohou 
se tak vyfotit jako černá paní ze zámku Zelená Hora, 

vyzkoušet si repliku přilby ze třicetileté války, nebo se 
na chviličku stát kněžnou Libuší.
Budeme se na Vás těšit.

Život na věži v Poličce
kostýmové prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů 
17. a 18. července 2021 a 14. a 15. srpna 2021

Na letošní léto si pro vás Kulturní centrum Česká Třebová připravilo v městském parku Javorka 
opět celou řadu koncertů, promítání filmů a hraných pohádek pro děti. V sobotu 21. sprna pak 
prázdniny v parku zakončí tradiční celoměstská akce Piknik v Javorce.

Městské muzeum Česká Třebová nabízí po celé letní prázdniny svým návštěvníkům možnost 
navštívit výstavu plavkové módy a trávení letní dovolené Do Plavek! Přístupná je také stálá 
expozice Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. 
Průvodcovská služba je zajišťována pro místní památky, jako je rotunda sv. Kateřiny, kostel sv. 
Jakuba, kaple na Horách a chaloupka Maxe Švabinského v obci Kozlov.

I N Z E R C E

Krása zrakům ukrytá v Nepomuku  11. 5.–30. 9.
V letních měsících můžete prožít řadu kulturních akcí v Městském 
muzeu a galerii Nepomuk. 

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126
335 01 Nepomuk
 +420 371 591 167
 infocentrum@nepomuk.cz
www.nepomuk.eu

KO
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Město se může pochlubit jednou z největších měst-
ských památkových zón ve východních Čechách, 
jejíž součástí jsou i budovy tří chrudimských mu-
zeí s moderně pojatými expozicemi – Muzeum 
loutkářských kultur, Muzeum barokních soch 
a Regionální muzeum v Chrudimi. Za návštěvu 
jistě stojí nepřehlédnutelná dominanta města – 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. V jeho interiéru 
naleznete legendami opředený ,,zázračný“ obraz 

sv. Salvátora. A jak se stal obraz zázračným? To se 
dozvíte přímo v kostele nebo v Regionálním muzeu 
při prohlídce expozice s názvem Mozaika z dějin re-
gionu. Zajímavá je také tamější expozice zaměřená 
na tvorbu Alfonse Muchy. 
Historické jádro města každoročně propůjčuje neza-
měnitelnou atmosféru mnoha kulturním a sportov-
ním akcím v čele s festivalem Loutkářská Chrudim, 
konaném tradičně na začátku července nebo Letní 
barokní scénou v polovině srpna, následovanou 
hudebním festivalem Zlatá Pecka, jehož patronkou 
je světoznámá mezzosopranistka Dagmar Pecková.
Chrudim lze označit jako „Bránu Železných hor“. 
Příznivci aktivního odpočinku jistě ocení městské 
rekreační lesy na Podhůře s rozhlednou, cyklopar-
kem a dalšími atraktivitami, nalézajícími se přímo na 
okraji chráněné krajinné oblasti a Národního geo-
parku Železné hory.
www.chrudimsky.navstevnik.cz 

Chrudim – Město loutkářství
i Brána Železných hor

Chrudim je největším městem turistické oblasti 
Chrudimsko-Hlinecko. Leží na rozhraní Železných 
hor a Polabské nížiny asi 10 kilometrů jižně od 
krajského města Pardubic.

I N Z E R C E

Muzeum loutkářských kultur

Resslovo náměstí
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Expozice: Historie města v časové ose, archeolo-
gie - doba kamenná až slovanské osídlení, Mine-
rály stříbrských rudních žil, Historie hornictví na 
Stříbrsku, Minerály a horniny-systematická sbír-
ka, Paleontologie-fosilní živočichové a rostliny, 

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

části ambitu je zpřístupněna křížová chodba. Zde 
jsou odkryty dva gotické portály a další architek-
tonické prvky. Městské muzeum provozuje  i  věž 
Děkanského kostela Všech svatých s možností vy-
hlídky na město a jeho okolí.
V galerii muzea se konají během roku četné vý-
stavy, nyní: „Vzorná hospodyňka aneb z domác-
nosti našich prababiček“. Žánrově bohatou vý-
stavu vhodnou pro všechny věkové kategorie lze 
zhlédnout od 1.června do 11. září 2021.

Více na:
www.muzeum-stribro.cz

www.infocentrumstribro.cz

Navštivte Královské Horní Město 
Stříbro, v městském muzeu
se seznámíte s jeho historií 

Městské muzeum vlastivědného typu je umístěno v historické 
budově barokně přestavěného, původně gotického, minoritského 
kláštera z poloviny 13. století. Nedílnou součástí muzea je i turistické 
infocentrum v přízemí.

Turistické infocentrum Cheb • infocentrum@cheb.cz • www.tic.cheb.cz

Navštivte nové webové stránky
turistického infocentra v Chebu
Navštivte nové webové stránky turistického infocentra v Chebu a nechte se inspirovat k návštěvě 
historického města obklopeného výjimečně krásnou a zdravou přírodou.

Jste u nás vítáni, pěšky, i na kole, s dětmi i psy, program máme pro každého.

TIP NA VÝLET
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PAMÁTKY ZDARMA
Prostějovská radnice 
Výstup na radniční věž
Muzeum Prostějovska
Galerie Špalíček
Červený domek v Kostelci na Hané

AKTIVITY ZDARMA
Aquapark Prostějov – celodenní vstupenka
Minigolf – vstupné na 2 hodiny hry
Šmoulíkov – 1 hodina pro dítě od 3 do 12 let 
zdarma
Laser Aréna – 1 hra pro dvě osoby
Vstupenka do kina METRO 70 (nebo letního kina 
METRO 70)
Botanická zahrada

PARTNEŘI:
Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Aquapark Koupelky
Šmoulíkov
Laser Aréna
Kino Metro 70
FCC Environment

Skrytý příběh Prostějova
Město Prostějov se připojilo k městům, která nejen 
pro rodiny s dětmi nabízí jednu z forem poznání 
města, a to hrou hledající skrytý příběh. „Hra může 
být vítaným zpestřením pro volné dny, a to nejen pro 
návštěvníky města, ale  i pro místní,“ říká primátor 
František Jura.
O co vlastně jde? Vybere se cíl výletu, stáhne se 
do mobilu připravená mise s off-line mapou, audio 
s nahrávkou příběhu a herními instrukcemi, no 
a účastník se vydá za zábavou:
„Na každé trase se účastníci zaposlouchají do 
příběhu vyprávěného historickou postavou, která 
je spojena s daným místem, a která právě řeší 
nějaký malér nebo obtížný záměr. Na jednotlivých 
zastaveních účastnící pomáhají posunovat historii 
tím, že řeší úkoly, a za to sbírají body. Před časem 
jsme vyzvali občany, aby sami navrhli, kdo že by měl 
být onou historickou postavou řešící důležitý úkol, 
a která bude zároveň průvodcem hrou. Návrhů 
jsme dostali mnoho a nejčastěji se objevoval jako 
průvodce akademik Otto Wichterle. Skrytý příběh 
v Prostějově je tak příběhem objevení měkkých 
kontaktních čoček a já věřím, že se lidem bude líbit.
Hru je třeba stáhnout do mobilu buď na Google 
Play nebo App Store. 

Něco málo ke scénáři:
Ve městě je 8 zastávek, první z nich je 
u hlavního vlakového nádraží, pokračujeme 
ulicí Svatoplukovou. Na každém stanovišti se 
hráči zaposlouchají do příběhu Otto Wichterla 
a následně splní jeden úkol, který přímo souvisí 
s danou zastávkou a navíc je vodítkem příběhu 
vynálezu „čočkostroje“. Na poslední zastávce je 
možno s průvodcem (virtuálním) se vyfotografovat. 
Příběh je vystavěn na skutečném objevu měkkých 

kontaktních čoček a stavbě „čočkostroje“ z tehdy 
velmi populární stavebnice Merkur. Dozvíme se, 
jakým protivenstvím ze strany tehdejších úřadů 
i některých univerzitních kolegů musel prostějovský 
rodák čelit, ale nevzdal to!

#Prostějov baví
Ubytujte se s rodinou nebo kamarády na dvě 
noci v Prostějově a získejte poukázku pro 
návštěvu vybrané aktivity v Prostějově a okolí!
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Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

KROMĚŘÍŽÍ
PO SVÝCH 

SÉRIE TEMATICKÝCH 
PROCHÁZEK PO KROMĚŘÍŽI 

PŘEDSTAVUJÍCÍ ZAJÍMAVÁ 
MÍSTA A ZÁKOUTÍ,  

KTERÁ MAJÍ SVÉ KOUZLO 
A HISTORII.

trasy v centru města pro 
všechny věkové kategorie

praktická mapa s popisem 
míst, jimiž trasa prochází

délka max. 2 km,  
30 – 50 minut

Po stopách židovské historie Kostely tvořící tvář města Arcibiskupský zámek a zahrady Dětská výprava za poznáním

I N Z E R C E



magazintim.cz 25

V REGIONECH

Jihlava byla místem 
dětství významného 
hudebního skladatele 
a dirigenta Gustava 
Mahlera (1860 Kaliště 
– 1911 Vídeň). Rodina 
v domě na dnešní 
Znojemské ulici žila od roku 1860 a provozovala 
výčep a palírnu alkoholu. Expozice mapuje 
Mahlerova školní léta, počátky hudební kariéry 
i rodinné zázemí včetně manželství s o 19 let mladší 
Almou Mahler. Shlédnout lze projekci o Mahlerově 
cestě životem i se nerušeně zaposlouchat do jeho 
hudby. Pro zábavu (nejen) nejmladších návštěvníků 
slouží interaktivní hry ve sklepení domu a hudební 
herna s rozličnými nástroji k vyzkoušení.  Expozice 

zmiňuje i česko-německo-židovské vztahy v Jihlavě 
jakožto středu německého jazykového ostrova. 

Výstava Vladimír Kiselov: Bratři vášně – Wagner/
Bruckner/Mahler (do 12. 9.). 
Hudbou inspirované, neobyčejně silné synestetické 
obrazy mladého malíře 
a performera. 
3. 8. 17:00 
komentovaná prohlídka 
výstavy s autorem

Mahler s gustem (12. – 16. 7.)
Masarykovo náměstí: program Domu Gustava 
Mahlera pro celou rodinu - workshopy, koncerty, 
hudební dílničky, letní pohoda. Více na jihlava.cz

Skryté příběhy: Mahlerova duše (celoročně)
Venkovní zážitková hra v mobilní aplikaci – 
pomozte na dobrodružné duchařské výpravě 
mladému Mahlerovi a poznejte zajímavá místa 
Jihlavy s ním spojená. První úkol naleznete v DGM. 
Více na skrytepribehy.cz

Otevírací doba: út–ne 9–12, 12:30-17
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč; 

expozice v Čj, Aj, Nj. 
Audiovýklad přes QR kódy v mobilu. 

Komentovaná prohlídka na objednání.

Pro menší děti je připravená 
zábavná hra ZA SKŘÍTKY DO 
VĚŽE, která zpestří dětem vý-
stup do věže kostela sv. Miku-
láše. Zatímco děti budou hle-
dat skřítky, počítat zvonečky, 
kreslit, skládat a počítat, ro-
diče si prohlédnou výstavu 
historických fotografií Město 
ve věži a porovnají je se sku-

tečným výhledem. Pro celou 
rodinu je také připravená 
velkolepá interaktivní výstava 
EXPEDICE STŘEDOVĚK,  v níž 
nechybi středověká mučidla, 
je zde možnost vyrazit si min-
ci, vyzkoušet si středověkou 
módu včetně brnění a ná-
sledně nasednout na koně.
Další velmi bohatý program HUMPOLECKÉHO 
LÉTA, v němž nechybí koncerty, divadla, letní kina, 
výstavy, a další kulturní akce, které létu sluší, najde-
te na www.infohumpolec.cz 

Již z dáli je vidět zámek, který se tyčí na skále a le-
tos zve na nové expozice. Další impozantní stav-
bou je kostel sv. Mikuláše, jehož Vyhlídková věž 
se otevřela veřejnosti a po vyjití 153 schodů nabízí 
vyhlídku na celou památkovou zónu i významné 
dominanty. Věž má výšku 64 metrů a je na ní umís-
těno šest zvonů. Na věži kostela jsou umístěny ho-
diny s největším prosvětleným ciferníkem ve střední 
Evropě.
Letos ale návštěvníky věže čeká hned několik novi-
nek a překvapení, ke kterým patří především nová 
výstava o věži samotné, ale i o historii a dalších za-
jímavostech města. Překvapením je poutavá, inter-

aktivní hra nazvaná Záhada 
prvního hodináře, která je 
určena pro děti i zvídavé 
dospělé a provede je jed-
notlivými podlažími, až na 
samotnou vyhlídku. V kaž-
dém patře je čeká úkol.
Ve věži můžete navštívit 
byt věžníka, uvidíte chlívek 
s kozou, model města ve 3D a nechybí ani kiosek 
s upomínkovými předměty.
Další vyhlídkou je rozhledna Fajtův kopec ve tvaru 
šroubovnice, kdy při jasném počasí jsou v dáli vidět 

vrcholky Alp. Jinak skýtá krásný pohled na město 
a jeho široké okolí s působivými mosty. Ve tmě svítí 
a pyšní se několika tituly jako rozhledna roku nebo 
nejhezčí rozhledna v České republice.
Oblíbená vyhlídka ve městě Tři kříže má svoje mys-
tické kouzlo a nedaleká rozhledna Rubačka otevře 
pohled na Velké Meziříčí.  

www.turistikavm.cz
www.facebook.com/ticvelkemezirici.cz

www.instagram.com/ticvelkemezirici/dáte 

Dům Gustava Mahlera v Jihlavě
Navštivte památník světoznámého skladatele a galerii 
výtvarného umění v památkově chráněném domě pod 
rozlehlým jihlavským náměstím.

Dům Gustava Mahlera  |  manuál vizuálního stylu  |  1  |  logotyp

Dům Gustava Mahlera

Dům Gustava Mahlera

 Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava 586 01
 + 420 739 609 444
 mahler@branajihlavy.cz
www.mahler.cz
 facebook.com/mahler.jihlava
provozovatel: Brána Jihlavy, p. o
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Do Velkého Meziříčí za zážitky a krásami
okolní přírody z vyhlídkových míst

Malebné město mezi řekami můžete spatřit z dálničního mostu Vysočina, který 
je svojí výškou 77m nejvyšší a druhý nejdelší na D1.

DOKÁŽETE DOSTÁT ČTYŘEM SCHOPNOSTEM SPRÁVNÉHO HODINÁŘE? 

V KAŽDÉM PATŘE NA VÁS ČEKÁ ÚKOL - OBJEVIT ČÍSLO. 

PŘESNOST  

BYSTROST

 

POZORNOST

VIDITELNÉ PO NASMĚROVÁNÍ PAPRSKU
PŘES ZRCÁTKA DO KOTOUČE

HLEDANÉ ČÍSLO JE:

 

SCHOVANÉ V MÍSTNOSTI     

SKRYTO VE ZVONKOHŘE     

UMÍSTĚNO ZÁPADNÍM SMĚREM

CIT PRO DETAIL

Fajtův kopec

Vyhlídková věž

Humpolec si hraje
Humpolec letos vsadil na zážitky. Velké dobrodružství čeká každého, 
kdo se zapojí do venkovní únikovky JEŽEK V KLECI V HUMPOLCI. 

Všichni milovníci foglarovek se vydají na napínavou cestu po stopách 
hlavolamu, čekají vás zapeklité úkoly a ne úplně jednoduché šifry, které vás 
provedou humpoleckými Stínadly, připomenou příběh chlapce Jana Tleskače 
a záhady spojené s partou Vontů. Hra je vhodná pro děti od deseti let a pro 
všechny dospěláky, co si umí hrát. 
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Město Bílina v Ústeckém kraji pořádá letos městské 
slavnosti. Potrvají pět dní se zaměřením na bohatou 
hornickou historii města. Součástí programu budou 
výstavy zaměřené na hornictví, historická přednáška, 
hornická hudba či ukázka důlní techniky. Doprovodný 
program bude letos ve znamení kvalitní české hudby, 
lidé se mohou těšit třeba na Marka Ztraceného nebo 
skupinu Xindl X a nebude ani dražba hraček.  
Městské slavnosti začnou 12. září výstavou výtvar-
ných prací dětí ze základních škol v galerii Pod Věží na 
téma svaté Barborky, hornického kahanu či lucerny. 
O den později se v 17 hodin uskuteční vernisáž výsta-
vy Malováno na uhlí ve Výstavní síni U Kostela.
Ve čtvrtek 14. září budou lidé na středověkou Bílinu 
vzpomínat při besedě s ředitelem Oblastního muzea 
v Mostě Michalem Soukupem v městské knihovně. 
Předposlední den oslav bude určen hlavně milovní-
kům dechovky. Od 17.30 zahraje k poslechu i tanci 
Hornická dechovka před Kulturním domem Fontána.
Oslavy vyvrcholí 16. září Dnem horníků. Ten zaplní 
areál Kyselky, začne však v centru města mší v kos-
tele v 9 hodin. Odtud se poté vydá hornický průvod 

přes Újezdské Předměstí do areálu koupaliště. Tam 
bude zhruba v 11 hodin oficiální zahájení programu. 
„Den  horníků  bude mít  letos  opět  tři  hudební  a  tři 
dětské scény. Samozřejmostí je občerstvení a stánky 
šikovných  rukou.  Z  náměstí  bude  návštěvníky  opět 
vozit výletní vláček,” uvedla Martina Tuháčková. Na 
hlavní scéně v letním amfiteátru se od 15.15 hodin 
budou dražit hračky. Ty vznikly v chráněné dílně spol-
ku Šance žít podle obrázků dětí ze soutěže Bílinská 
čarodějnice. Výtěžek z dražby bude věnován mateř-
ským a základním školám, ze kterých práce pochází. 
Mezi hlavní hvězdy večera bude patřit zmiňovaný 
Marek Ztracený a Xindl X, kromě nich v Bílině vystou-
pí například Ondřej Ruml, Kristína, Karel Kahovec či 
Viktor Sodoma a v rámci Babího léta na Kyselce i Ne-
zmaři nebo Křáp. Den horníků ukončí ve 22 hodin 
ohňostroj.

Podřipsko 
– malebnou Roudnicí na zámek i na vinici!
Největší novinkou letošního léta je nový městský 
okruh „Roudnice nad Labem v proměnách staletí“, 

Na městské slavnosti, 
ochutnávky vína 
a turistiku
láká Ústecký kraj
Letošní léto v kraji vína, sakrálních památek, výletních míst, lodní turisticky 
a slavností si užije každý, kdo vyrazí na výlet nebo prodloužený víkend do 
některé oblíbené destinace. 

Kostel Všech svatých – Litoměřice

Věž Hláska
Roudnice nad Labem

Katedrála sv. Štěpána na Dómském pahorku – Litoměřice
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který své účastníky díky interaktivní aplikaci prove-
de od pravěké Roudnice až do 20. století. Výchozím 
bodem je Informační a dopravní centrum Podřipska 
a cílem věž Hláska. V ní na vás čeká závěrečná odmě-
na. Jen musíte zadat kód!
 
Na roudnickém zámku i na věži Hláska na vás čekají 
rozšířené expozice! 
Prohlídkový zámecký okruh je nově veden do 2. pat-
ra zámku, kde jsou připraveny výstavy o Maxovi Lob-
kowiczovi, Lobkowiczové a hudba či Vojenská hudba. 
Na Hlásce vznikla za spolupráce s Podřipským muze-
em a Galerií podřipských betlémů v Bechlíně pouta-
vá výstava o tehdejším venkovském životě a vinaři 
ocení nově instalovaný vinný lis z 18. století.
Na nedaleké vinici Sovice vznikl též nový vinařský 
turistický okruh. K příjemné procházce podél vinic 

vás nové informační tabule seznámí s odrůdami révy 
vinné. Více na: www.vyletnarip.cz 

Litoměřice – okruh mezi kostely a kavárnami
Mezi nejoblíbenější turistické produkty patří Okruh 
po památkách – 5 památek za 1 cenu s odměnou 
pro dospělé i děti. Ten je možný absolvovat během 
července a srpna vždy od úterý do neděle. Otevřen 
pak zůstane i první tři zářijové víkendy. Za jednu vstu-
penku se dostanete na vyhlídkovou věž i do samotné 
katedrály sv. Štěpána na Dómském pahorku.  Turis-
tům je otevřen kostel Všech svatých na Mírovém ná-
městí, kostel sv. Jakuba i „červený kostel“ Zvěstová-
ní Panny Marie. V tom bude navíc probíhat unikátní 
výstava Zjevení přírody. Celý okruh je možné projít 
s dětmi!  Za tři vstupy můžete čerpat odměnu – kávu 
v kavárně Fér Kafe, domácí limonádu pro děti nebo 
láhev piva v Biskupském pivovaru u sv. Štěpána. 

Nouzové přespání i občerstvení
na hoře MILEŠOVKA
Pokud raději cestujete s batohem ve volné přírodě, 
vyšlápněte si na Milešovku. Celé léto bude od úte-
rý do neděle otevřena místní chata s občerstvením, 
výborným pivem i regionálními suvenýry od 10:00 
do 18:00 hodin. Navíc je zde k dispozici pro nouzové 
přespání Veberova nouzovna s kapacitou až 10 míst 
ve vlastním spacím pytli. Je zde možnost dobití drob-
ných digitálních spotřebičů. Podmínky jsou skromné 
a přenocování je zdarma či za dobrovolný příspěvek

www.stredohori.cz 
www.branadocech.cz

Katedrála sv. Štěpána na Dómském pahorku – Litoměřice Pohled z Milešovky

Weberova nouzovna - Milešovka

TIP NA VÝLET
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Turistický ruch na Nechranicích, které přehradily řeku 
Ohři mezi Kadaní a Žatcem, se soustředí především 
do Vikletic na jižním břehu. Návštěvníci si tu mohou 
užívat rybolovu, všech nemotorových vodních sportů 
i cyklistiky, neboť kolem vede značená Cyklostezka 
Ohře. Přímo ve Vikleticích najdete v kempech 
dostatek místa pro stan, karavan nebo obytný vůz. 
Kemp Vikletice může navíc nabídnout i ubytování 

v chatkách nebo vám půjčit obytný přívěs. Sousední 
Kemp Nechranice je oblíbený především u jachtařů, 
kterým poskytuje veškeré zázemí od ubytování po 
vstupy do vody. V létě tu pořádají také kurzy pro 
jachtaře včetně dětí nebo handicapovaných. Kousek 
od Nechranické přehrady, v místech, kde řeka Ohře 
ještě teče ve svém korytě, nabízí ubytování ATC 
Hradec u Kadaně. I zde si můžete vybrat z mnoha 
typů ubytování a rybařit.
Oblíbeným je také Autokemp Prunéřov 
s koupalištěm s kvalitní horskou vodou. Kromě 
chatek a srubů tu najde místo sedm desítek stanů 
a 25 karavanů. Součástí areálu je i restaurace. 
S královským městem Kadaň je kemp spojen 
cyklostezkou.
Řeka Ohře je oblíbená u vodáků, a tak její horní 
tok lemuje i celá řada kempů a vodáckých tábořišť. 
Příjemný malý kemp přímo u řeky s výhledem do 
zámeckého parku najdou vodáci v Klášterci nad 

Ohří. Přímo na místě je možné si půjčit loď a vyrazit 
na řeku.
Zcela jinou atmosféru nabízí kemp v údolí 
Debéřského potoka v Peruci na Lounsku. Je ideálním 
výchozím bodem pro poznávání památek Dolního 
Poohří – nově otevřeného zámku přímo v Peruci, 
zámků v blízkém Pátku a Libochovicích, tajemného 
nedostavěného chrámu v Panenském Týnci nebo 
lounského gotického kostela Benedikta Rejta.

Dolním Poohřím
s vlastní střechou
Cestovatelům, kteří milují nezávislost a svou ‚střechu nad hlavou‘ si raději 
vozí s sebou, nabízí region podél řeky Ohře spoustu lákavých míst. Největším 
centrem vyznavačů kempování je přehrada Nechranice, oblíbená u rybářů, 
sportovců, jachtařů i všech milovníků vodních radovánek.

 Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

Chmelařské muzeum 
nám. Prokopa Velkého 1952
438 01 Žatec
 dolnipoohri@gmail.com
 +420 731 086 714
www.dolnipoohri.cz
www.branadocech.cz
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 Kemp na Nechranicích poskytuje zázemí pro vyznavače jachtingu.

Uprostřed zeleně a nedaleko královské Kadaně 
se nachází Kemp Prunéřov

Oblíbeným místem pro camping v Dolním Poohří 
je vodní nádrž Nechranice.
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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

V PRAZE



Křížovku a osmisměrku zasílejte do 20. 8. 2021 na e-mailovou adresu: info@czech-tim.cz • www.magazintim.cz

Pokud dnes potkáte na ulici jednoho člověka v zimníku
a druhého v šortkách a tričku, nedivte se, ten první vyšel

z domu okolo 7.00 ... (Tajenka).“

„Tak co, berou, berou?” ptá se okolojdoucí rybáře, který sedí na břehu
a sleduje splávky. „Jo, zrovna teď jsem jednoho hodil do vody.”

„Copak? Neměl míru?” „Ne, ... (Tajenka)!“

ANDORRA, ARMÉNIE, BAHAMY, BELGIE,
BELIZE, BHÚTÁN, BURUNDI, DÁNSKO, ERITREA,

FINSKO, IRÁK, IRSKO, ISLAND, ITÁLIE, IZRAEL,
JAMAJKA, JAPONSKO, JORDÁNSKO, KAMERUN,

KANADA, KAPVERDY, KEŇA, KUBA, KUVAJT, KYPR,
LAOS, LESOTHO, LIBANON, LIBÉRIE, LIBYE,

LUCEMBURSKO, MAKEDONIE, MALAWI, MAROKO,
MONAKO, NAMIBIE, NIZOZEMSKO, OMÁN, RWANDA,

SAMOA, SOMÁLSKO, SRÍ LANKA, THAJSKO,
UKRAJINA, UZBEKISTÁN

Znění tajenky z minulého čísla: „pijte pomalu, voda je tu studená“
Výherci: Vladimíra Košíková ze Zlína, Pavel Muska z Kadaně, Libuše Myšáková z Vysokého Mýta

Znění osmisměrky z minulého čísla: „já se to hovado pokusím rozjet“
Výherci: Jitka Čekalová z Třeboně, Jiřina Danihelková z Prahy, Hana Polatová z Plzně

Soutěž chata Doubravka:
Výherci: 1. cena: Jaroslav Bizoň, 2. cena: Jaroslav Stejskal, 3. cena: Pavlína Kopecká

Tak co, berou, berou?” ptá se okolojdoucí rybáře, který sedí na břehu a sleduje splávky.
„Jo, zrovna teď jsem jednoho hodil do vody.” „Copak? Neměl míru?”
„Ne, ... !”(tajenka)

Léčivý
výluh

1. díl
tajenky

Přestat
bolet

Ramak, atys, 
akolyt, Kobr,
ztad, Teka, 
omela, TEX

Řím. číslo
(51)

Značka
fotopotřeb

Sloven.
„pometla“

Lekat

Psovitá
šelma

Obyvatel
severu

Afghán.
sídlo

Píchat

Vědec

Značka
abvoltu

Pramáti

Popravčí

Kovodělný
podnik

Kód let.
Telluride

Domácky
Natan

Nízké 
dřeviny

Stékat po 
kapkách

Nevelké

Nehajat

Nošením
nakupit

Autor
Mikeše

Burund.
sídlo

Podnik
v Kopřivnici

Svěrákův 
oscar. film

Dřevina
(týk)

Odtud
(nář.)

Přizvisko
Kašpara
Mstitele

Korý-
šova

Nižší
klerik

Kód let.
Lucknow

Čidlo
zraku

Mytolog.
krasavec

ANDORRA, ARMÉNIE, BAHAMY, BELGIE, 

BELIZE, BHÚTÁN, BURUNDI, DÁNSKO, ERITREA, 

FINSKO, IRÁK, IRSKO, ISLAND, ITÁLIE, IZRAEL, 

JAMAJKA, JAPONSKO, JORDÁNSKO, KAMERUN, 

KANADA, KAPVERDY, KEŇA, KUBA, KUVAJT, KYPR, 

LAOS, LESOTHO, LIBANON, LIBÉRIE, LIBYE, 

LUCEMBURSKO, MAKEDONIE, MALAWI, MAROKO, 

MONAKO, NAMIBIE, NIZOZEMSKO, OMÁN, RWANDA, 

SAMOA, SOMÁLSKO, SRÍ LANKA, THAJSKO, 

UKRAJINA, UZBEKISTÁN

Pokud dnes potkáte na ulici jednoho člověka v zimníku 
a druhého v šortkách a tričku, nedivte se, ten první vyšel 
z domu okolo 7.00 ... (tajenka).“

Zn. auto-
svíček

Napomí-
nat

Kopáním
poškodit

Přemet

Nebo

2. díl
tajenky

Britský
kytarista
(Chris)

Indický
bicí nástroj

Okrasa

Závod míru
(zkr.)

Zakula-
ceně

Ostravský
herec

A sice

SPZ
Olomouce

SPZ
Ostravy

3. díl
tajenky

Slučovat
(chem.)

Kamarád
Boba Slezské

město

Název
hlásky L

Ztratit
listí

Výjezd
(z dálnice)

L I B É R I E L A

O K A N O M A T J

E M J N K O E O D

R A A R S I R K Y

M R P W N D I S D

A O O A Á N T N R

K K N N D U R I E

E O S D I R E F V

D K K A W U A K P

O S O R A B U U A

N J M M L B N E K

I A Á É A A Z H N

E H N N M I R Á K

I T E I L Á T I S

G L B E J Ú J R I

L I B R H A Í Z A

E B P B M L R D Ý

B Y D A A A A K L

K E J N E N O N U

B K K L A A M Á C

A A O K N L A T E

H O K Ž D V S S M
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M T M T R I M K U

Y O E J R B Á E R

O S Z A A A L B S

K E O V Ň N S Z K

S L Z U E O K U O

R E I K K N O S E

I T N U R E M A K

Tak co, berou, berou?” ptá se okolojdoucí rybáře, který sedí na břehu a sleduje splávky.
„Jo, zrovna teď jsem jednoho hodil do vody.” „Copak? Neměl míru?”
„Ne, ... !”(tajenka)

Léčivý
výluh

1. díl
tajenky

Přestat
bolet

Ramak, atys, 
akolyt, Kobr,
ztad, Teka, 
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Řím. číslo
(51)

Značka
fotopotřeb

Sloven.
„pometla“

Lekat

Psovitá
šelma

Obyvatel
severu

Afghán.
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Nošením
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Autor
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sídlo

Podnik
v Kopřivnici

Svěrákův 
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Dřevina
(týk)
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(nář.)
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Kašpara
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Korý-
šova

Nižší
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Kód let.
Lucknow
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Křížovku a osmisměrku zasílejte do 20. 8. 2021 na e-mailovou adresu: info@czech-tim.cz • www.magazintim.cz

Pokud dnes potkáte na ulici jednoho člověka v zimníku
a druhého v šortkách a tričku, nedivte se, ten první vyšel

z domu okolo 7.00 ... (Tajenka).“

„Tak co, berou, berou?” ptá se okolojdoucí rybáře, který sedí na břehu
a sleduje splávky. „Jo, zrovna teď jsem jednoho hodil do vody.”

„Copak? Neměl míru?” „Ne, ... (Tajenka)!“

ANDORRA, ARMÉNIE, BAHAMY, BELGIE,
BELIZE, BHÚTÁN, BURUNDI, DÁNSKO, ERITREA,

FINSKO, IRÁK, IRSKO, ISLAND, ITÁLIE, IZRAEL,
JAMAJKA, JAPONSKO, JORDÁNSKO, KAMERUN,

KANADA, KAPVERDY, KEŇA, KUBA, KUVAJT, KYPR,
LAOS, LESOTHO, LIBANON, LIBÉRIE, LIBYE,

LUCEMBURSKO, MAKEDONIE, MALAWI, MAROKO,
MONAKO, NAMIBIE, NIZOZEMSKO, OMÁN, RWANDA,

SAMOA, SOMÁLSKO, SRÍ LANKA, THAJSKO,
UKRAJINA, UZBEKISTÁN

Znění tajenky z minulého čísla: „pijte pomalu, voda je tu studená“
Výherci: Vladimíra Košíková ze Zlína, Pavel Muska z Kadaně, Libuše Myšáková z Vysokého Mýta

Znění osmisměrky z minulého čísla: „já se to hovado pokusím rozjet“
Výherci: Jitka Čekalová z Třeboně, Jiřina Danihelková z Prahy, Hana Polatová z Plzně

Soutěž chata Doubravka:
Výherci: 1. cena: Jaroslav Bizoň, 2. cena: Jaroslav Stejskal, 3. cena: Pavlína Kopecká
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Kouzelné 
Království lesa

Existuje místo, o kterém rodiče sní.
Místo, kde zážitek střídá zážitek a nikdo z rodiny se nenudí ani  
minutu. A ti nejmenší se dokonce nenudí tak moc, že už jim  
na konci dne ani nezbývá energie na dovádění. Rodiny s dětmi, 
maminky s kočárky a prarodiče s vnoučaty – vítejte v úžasném 
přírodním resortu s desítkami aktivit, vítejte na Lipně.

www.lipno.info, www.stezkakorunamistromu.cz 

… Království lesa si dáme 
raději až zítra.

TOLIK ZÁŽITKŮ, ŽE…

Magazin TIM_KL 235x300.indd   1 27/05/2021   13:35



Nejen děti, ale i dospěláci se 
mají na co těšit. Z hradních 
sklepů je pro Vás připravena 
bohatá nabídka těch nejlepších 
vín a vyhlášené originální Star-
ohradské medoviny. Pro děti 
i dospělé máme spoustu po-
hádkových novinek! 

Pojďte s námi do pohádky zachránit princeznu Laskonku! Najděte pohádkové 
zaklínadlo a poznejte na čtyřicet druhů draků a dráčků, dračích princů a rytířů. 
Na osobní audienci Vás v Dračí královské komnatě přijme i sám Dračí král, Jeho 
Veličenstvo Rozumbraďák XVI. 

Čekají Vás ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
– ORIGINÁLNÍ ČESKÉ POHÁDKY, které zažijete jen u nás: 
• Hrad a zámek – Jak se žilo za císaře pána +  Dračí královská komnata 
• Zámecké pohádkové sklepení – novinka Vodovodní draci Potrubáci 
•  Hradní pohádková půda s lekcí čarodějného létání – novinka Obří rubínoví 

draci 

V prosinci navštivte ČERTY a ČERTICE ze Starohradských pohádek. Ochutne-
jte atmosféru VÁNOČNÍ POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY. Zvýhodněným okruhem 
pohádkovým hradem a vánoční pohádkou vás provede živá čarodějnice, 
princezna, čertice nebo hradní čaroděj. Kromě draků obsadili hrad i DRAKULÁ-
CI – dračí sněhuláci. Zažijete Vánoce našich prababiček a v pohádce tu na vás 
čeká nejedno překvapení se spoustou veselých kamarádů. 
V Čarodějné Bestyjole a na nádovoří uvidíte spoustu živých zvířátek, havěti 
a potvůrek našich čarodějnic – bílé pávy, zlaté bažanty, holoubky, králíky, 
slepice a mnoho dalších včetně kozla Kleofáše. Děti, které nám za pomoci 
krásné princezny nebo veselé čarodějnice namalují obrázek, se pak mohou 
zúčastnit i *Velké pohádkové 
soutěže čaroděje Archibalda 
I.* 

Přijeďte a přesvědčte se, že 
na Starých Hradech pohád-
kové bytosti skutečně žijí! 

Hrad a zámek STARÉ HRADY leží nedaleko města Jičína. Pohádkové bytosti tu ani v zimě nespí, všechny prohlídkové 
okruhy jsou pro malé i velké návštěvníky otevřeny celoročně. Letošní podzim a zima jsou ve znamení VÍNA, MEDOVINY, 
ČOKOLÁDY A POHÁDEK. 

Hrad a zámek Staré Hrady 
POHÁDKOVÝ VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – ZÁBAVA, SOUTĚŽE, HRY, překvapení a mnoho dalšího. 

Pohádkové  zážitky

Originální pohádkové knížky a deskové hry můžete objednat na www.starehrady.cz/e-shop.

VŠEMI SMYSLY

VYCHUTNEJTE SI

Unikátní  LEDNICE
s nádherným

 výhledem na Pálavu

Tepidárium 
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