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Barevný podzim 





Miroslav Oros u Ústí zvládl dvoutýdenní cestu na 
koloběžce z Paříže do Prahy, ujel 1683 kilometrů 
a na svém stroji strávil 140 hodin. Koloběžkový 
výlet vydělal 100 000 korun pro sbírku Pomozte 
dětem. Od Eiffelovky odstartoval 23. července, 
kdy začínaly hry v Tokiu. Trasa vedla přes Belgii, 
Lucembursko a Německo. Dohromady měl Úste-
čan v plánu 15 etap a dva odpočinkové dny. Na-
konec jel dnů šestnáct, aby dohnal ztrátu. Denně 
na koloběžce ujel v průměru sto kilometrů, ale 
jednou také 150. Doprovod mu dělal Tomáš Čapek 
s obytným automobilem a kamerou, na kterou 
zachycoval důležité okamžiky cesty pro chystaný 
dokument. 
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Vážení čtenáři, 
Léto se nám přehouplo do podzimu, ale nevěšme 
hlavu. Podle předpovědi počasí nás čeká přiměřeně 
teplý a slunečný podzim, takže naše cestovatelské 
a sportovní snažení může klidně pokračovat. Máme 
radost, že putování po naší krásné krajině pokračo-
valo i letos, a my všichni jsme objevili zajímavá kra-
jinná zákoutí, nové turistické i cyklistické stezky, málo 
známé zříceniny, ale k tomu i památky v historických 
městech. Tak by měli naše výlety totiž vypadat. Spor-
tovní výkon, zajímavá historie i dobré jídlo, pokud 
možno z místních zdrojů. Těšme se spolu na prožití 
podzimu, přinášíme další zajímavé tipy na krásné vý-
lety s rodinou či přáteli.
                                                                         Vše redakce   
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Na výlet do Karlovarského kraje
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V REGIONECH

Kraj lázním zasvěcený
Karlovarský kraj je proslulý především jako kraj 
lázeňský, za což vděčí mimořádnému bohatství 
na přírodní léčivé zdroje, které pomáhají léčit
a také předcházet civilizačním chorobám. 
Lázeňská města jsou plná architektonických 
skvostů, které dodávají kraji noblesu. Jedinečná 
atmosféra tu skrze lázeňské kolonády, upravené 
parky a zdobené historické budovy dýchá na 
každém kroku. Právě díky unikátní architektuře, 
ale také celostnímu přístupu ke zdraví a léčbě, 
se lázeňský trojúhelník uchází společně s dalšími 
významnými lázeňskými městy z Evropy o zápis 
na seznam světového dědictví UNESCO.
Naplánujte si svůj pobyt v některém z lázeň-
ských měst, odkud můžete podnikat výlety za 
poznáním magických míst.

Krásné památky i přírodní unikáty
Karlovarský kraj ale není jen krajem lázeňským. 
Na poměrně malém území najdete neuvěřitel-
né množství historických památek i přírodních 
unikátů. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, 
které byste určitě neměli vynechat.

Hrad Loket

Gotická perla se tyčí na skalním ostrohu v zá-
krutě řeky Ohře již od 13. století. Dřívější sídlo 
českého krále Karla IV.dnes platí za klenot celé-
ho kraje. Hrad Loket zve návštěvníky do svého 
hradního vězení s expozicí útrpného práva, mu-
zea historických zbraní nebo na výstavu dobové-
ho porcelánu. V podhradí se nachází amfiteátr 
s neopakovatelnou atmosférou, kde se během 
roku pořádají mnohé kulturní akce.

Zámek Kynžvart
V klasicistním zámku – bývalém sídle kancléře Me-
tternicha najdete mimo jiné muzeum s přírodními 
i technickými kuriozitami nebo exotickými zbra-

němi. Mezi skvosty zámku patří socha bohyně 
Diany podle vzoru z Versailles nebo jedinečná 
zlatá zámecká jídelna. 

TIP:
K procházkám v okolí vybízí přírodní rezervace 
Kladská, jedna z nejstarších a nejrozsáhlejších 
rezervací na Karlovarsku. Naučná stezka začíná 
před loveckým zámečkem a vede kolem rybníka 
po dřevěných chodníčcích.

Bečov nad Teplou
Zámecký areál Bečov nad Teplou ukrývá druhou 
nejvzácnější zlatnickou památku Česka – relikviář 
svatého Maura, jehož objevení je opředeno doslo-
va špionážním příběhem. Hned vedle zámku se na 
vysoké skále tyčí neméně významný gotický hrad.

TIP:
Milovníky přírody osloví rozsáhlá botanická za-
hrada, která nabízí odpočinek ve stínu vzrost-
lých stromů či projížďku na pramicích po jezír-
ku. Sportovci mohou vyzkoušet skalní bioferratu 
pro zkušené i začínající lezce.

Zámek Chyše

Zámek z 12. století proslavil Karel Čapek, který 
zde pobýval v roce 1917 a zvěčnil ho ve svých 
mistrovských dílech Krakatit nebo Věc Makropu-
los. Součástí zámku je i rozsáhlý a vzácný park. 

Projít si můžete zámecké interiéry včetně sálu se 
stropní malbou od Petra Brandla, sklepení nebo 
expozici věnovanou právě Karlu Čapkovi.

TIP:
Ve zdejším historickém pivovaru s restaurací vám 
načepují pivo dle staročeské receptury.

Soos
Jednou z nejznámějších lokalit mimořádného vý-
znamu je národní přírodní rezervace Soos, pře-
zdívaná český Yellowstone. Naučná stezka vede 
po dně vyschlého jezera a nabízí pohled na četná 
rašeliniště a slatiniště, vývěry minerálních prame-
nů a probublávající oxid uhličitý takzvaných mofet 
– bahenních sopek.

Krušné hory
Krušnohoří nabízí bohaté vyžití pro celou rodinu
v každém ročním období. V zimě jsou známé jako 
lyžařské centrum. V létě si tu přijdou na své mi-
lovníci turistiky a jízdy na kole. Na svých toulkách 
můžete navštívit Božídarské rašeliniště s chráněný-
mi druhy rostlin a živočichů, Ježíškovu cestu nebo 
netradiční Boží vyhlídku. 

TIP:
Pokud jste připraveni na pořádnou dávku adrena-
linu, měli byste vyzkoušet zdejší trailparky na Ple-
šivci a Klínovci.

Krušnohorské hornické památky
na seznamu UNESCO

Divotvorná hornická krajina Krušnohoří byla v roce 
2019 zapsána na seznam UNESCO. Mezi nejzná-
mější lokality v kraji patří Hornická krajina Aberta-
my-Boží Dar-Horní Blatná s prohlídkovou štolou 
Johannes u Božího Daru a cínovým dolem Mau-
ritius u Abertam. Fascinující jsou také Vlčí jámy, 
pozůstatky cínových dolů z 16. století. Zlatým hře-
bem návštěvy Krušnohoří je výlet do Jáchymova
a návštěva prohlídkové Štoly č. 1, Muzea Královská 
mincovna a Naučné stezky Jáchymovské peklo. Vy-
nechat byste neměli ani Rudou věž smrti u Ostrova. 

Víte, že…? 
V Jáchymově se razily stříbrné mince tolary, podle 
kterých je pojmenován (nejen americký) dolar.

Další tipy na výlety najdete na www.zivykraj.cz
a na blog.zivykraj.cz

Vydejte se na nejkrásnější 
místa Karlovarského kraje
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V PRAZE

Zajímavé historické události radnice vám přiblíží ko-
mentovaná prohlídka při západu slunce, je možné 
si dohodnout i individuální termín pro šest a více 
osob. Podrobnosti o Novém Městě se dozvíte při 
prohlídce stálé expozice v bývalém bytě věžníka. 
Otevřena je již i Galerie v přízemí, od 10. 9. do 7. 11. 
bude hostit výstavu ALMA MATER PALAESTRA, od 
8. 10. do 7. 11. černobílé dílo Jiřího Wackermanna 
– Fotografie: Retrospektiva 2008-2020. Přihlásit 
se můžete i na známou Neviditelnou výstavu, na 
nádvoří shlédnout sochařské umění v souvislosti se 
Sculpture Line a v úterý odpoledne v předsálí sva-
teb i originál sochu Neptuna. Od 12. do 21. 10. se 
v Recepčních saloncích budete moci podívat během 
výstavního projektu v rámci festivalu Mene Tekel na 
tři související expozice výstavy Cesty ke svobodě.
Historický Velký sál se rozezní hudbou. Těšit se mů-
žete na tři koncerty Podzimních stylových večerů 
s orchestrem Harmonia Praga, na Klavírní recitál 
Marka Kozáka během festivalu Novofest, vystoupí 

zde např. i slovenský hudebník Maok, jazzová ka-
pela Emmet Cohen Trio, orchestr Ensemble +18 
s Ivanem Ženatým a Kristina Fialová, Jana Koub-
ková Quartet a X-tet Víta Fialy na koncertu Mene 
Tekel. Konat se tu bude i Magisterský koncert Anny 
Svobodové a Jubilejní koncert k 75. narozeninám 
primáše Jiřího Janouška.
Děti si užijí dvě divadelní představení, Dnes prová-
zí Minor a Bruncvík a lev, budou moci i soutěžit 
o horské kolo během projektu Měsíc věží a rozhle-
den aneb stoupá celá rodina, který bude ukončen 
28. října výstupem na věž s českou vlajkou. Dny 
evropského dědictví (11. – 19. 9.) vám nabídnou 
prodlouženou otevírací dobu i slevy. 
23. září bude zahájen čtyřdenní již 45. veletrh sta-
rožitností Antique – září 2021, tentokrát zaměře-
ný na České sklářství – umění a řemeslo, kterému 
se klaněl svět. Po dlouhé covidové pauze budete 
moci na Novoměstské radnici a v přilehlé části Kar-
lova náměstí opět mlsat a hodovat, 9. 10. se koná 

Festival delikátních chutí – Jsme tu a pořád nám 
chutná! Na své si přijde každý, milovník masa i ve-
getarián, návštěvník konzervativnější i ten, kdo rád 
objevuje chutě z druhého konce světa. Menu bude 
tentokrát doplněno i o výběrovou kávu, lahodná 
vína i další nápoje. A 20. – 21. 10. se znovu potkáte 
s řemesly, řemeslníky, a především školami na festi-
valu workshopů Řemesla živě a pro život. 

Podrobné informace o plánovaných kulturních akcí 
pražské Novoměstské radnice naleznete v progra-
mu na webových stránkách www.nrpraha.cz.

 Navštivte přírodně cenné lokality po celé České republice.

 Vydejte se s námi pěšky, na kole či s kočárky 
 na naučné stezky.

 Sledujte rostliny a živočichy z vyhlídek a pozorovatelen.

 Objevte s námi orchidejové louky, pralesy 
 a památné stromy.

 Podívejte se do nitra obnovených rašelinišť 
 a mokřadních luk.

 Vyberte si lokalitu na www.blizprirode.cz
 a vyrazte s NET4GAS a ČSOP do přírody!

www.blizprirode.cz

     Pojďte s námi  
     do přírody!

Rozvíjíme společensky odpovědnou politiku 
ochrany přírody s ohledem na současné a budoucí 
generace a jsme jedním z největších firemních  
dárců v oblasti ochrany přírody v České republice.

Kam v Praze za kulturou po prázdninách? 
Na Novoměstskou radnici!
Jedna z nejkrásnějších pražských národních kulturních památek na Karlově náměstí 
nabízí ve svých netradičních reprezentačních prostorách návštěvníkům bohatý 
program, vyhlídku z ochozu téměř sedmdesátimetrové věže a komentované 
prohlídky.

I N Z E R C E
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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, rozhleden a dalších turistických atraktivit. 
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. 

Týden turistických informačních center 
Asociace turistických informačních center ČR 
připravuje na období od 25. do 31. října TÝDEN 
turistických informačních center (TIC) České re-
publiky, který je organizován v návaznosti na Svě-
tový den pro rozvoj informací zapsaný na 24. říjen. 
Poprvé se akce uskutečnila 24. října 2019 jako Den 
TIC.
Aktuálně se tvoří soupis všech zájemců z řad in-
formačních center, kteří se do této významné akce 
zapojí. Ta informační centra, která se k týdnu in-
focenter přihlásí, obdarují v jimi zvoleném dni své 
návštěvníky nějakou drobností, nebo je pozvou na 

znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj apod. Vol-
ba dne v týdnu i nabídky, s níž turistická informační 
centra veřejnost osloví, je na každém jednotlivém 
pracovišti. Seznam turistických informačních cen-
ter, která se do akce zapojí, a dnů, na které svoji 
nabídku připraví, bude průběžně aktualizovaný na 
webových stránkách asociace www.aticcr.cz.
Srdečně zveme všechny návštěvníky, aby se do in-
formačních center přišli na jejich činnost podívat, 
navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

Podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR v Trutnově 
Ve dnech 21. - 22. října 2021 se v Trutnově usku-
teční setkání pracovníků infocenter v rámci pod-
zimního členského fóra A.T.I.C. ČR. Účastníci fóra 
se mohou opět těšit na setkání s kolegy, výměnu 
zkušeností a nové informace. Čtvrteční jednání 
bude tradičně obohaceno o dvoudenní doprovod-
ný program.

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

֎  Prosím, řekněte nám něco o informačním 
centru, kdy vzniklo?

Infocentrum města Jindřichův Hradec bylo ote-
vřeno 1.srpna 1995 a je umístěno na stále stejné 
adrese v centru města na pěší zóně v ulici Panská. 
Pokud vstoupíte do našeho Infocentra, tak vás 
s úsměvem obslouží Jana Popelková a Pavlína 
Pípalová. Činnosti, které souvisí s chodem celé-
ho oddělení a infocentra, tj. prezentace města 
a regionu, marketing, akce, propagační materi-
ály, účetnictví, destinační management, spolky 
aj. zajišťují Zuzana Bedrnová a Barbora Píšová. 
Členem týmu je i Marcela Kozlová, šéfredaktorka 
Jindřichohradeckého zpravodaje, který je každý 
měsíc k dispozici v tištěné i elektronické podobě. 

֎  Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy ná-
vštěvníků infocentra?

Ano. Již několik let jedna naše kolegyně tyto ku-
riozní, netypické a zábavné dotazy zapisuje a jed-
nou je možná vydáme knižně. Zde je ukázka ně-
kterých z nich:
- A íčko je co?
- Jsme tu tejden, tak povídejte! 
-  Vono už tu není papírnictví? (po patnácti letech 

na stejné adrese)
- Máte obrazový atlas brouků?
-  Kde je ten nultý poledník? (Jindřichovým Hrad-

cem prochází 15.poledník východní délky)
-   A jak jezdí ta jednostopka? (myšleno úzkokolejka)
- Půjčujete párty stany?
- Máte školní křídy?
- Máte zmrzlinu?
- Máte rybičky?

֎  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které 
není běžně známé z bedekrů, ale přesto stojí 
za návštěvu?

Turisty vyhledávané jsou především objekty v his-
torické části města, ale já naprosto zbožňuji náš 
městský park, okolí řeky Nežárky a všechna tato 
klidová místa. Jindřichův Hradec je součástí tu-
ristické oblasti Česká Kanada a mým oblíbeným 
místem je okolí Ratmírovského rybníka a Hamer-
ského potoka. 

֎  Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, kte-
rý osobně doporučujete?

V Jindřichově Hradci máme dvě likérky. Za zmín-
ku a za hřích určitě stojí výborné likéry z rodinné 
likérky Hill´s Liquere nebo vyhlášený rum Jindři-
chohradecký tuzemák s plachetnicí, který se vy-
rábí v likérce Fruko-Schulz. 

֎  Jak jste pracovali a zvládli těžké období pan-
demie ve vašem infocentru?

V období pandemie, kdy bylo naše infocentrum 
uzavřeno jsme připravovali dva nové průvodce, 
aktualizovali webové stránky, připravovali pro-
story na letní sezónu, prezentovali město v médi-
ích pomocí motivačních soutěží a snažili jsme se 
tento čas smysluplně využít pro naší další práci, 
na kterou v letní sezóně není nikdy čas. V období 
od března do června jsme tři z našeho pětičlenné-
ho týmu pracovaly jako dobrovolnice v jindřicho-
hradeckém očkovacím centru, kde jsme zabezpe-
čovaly administrativní činnost. Všem nám moc 
chybělo společné potkávání se s turisty a kolegy 
na veletrzích a výstavách a díky práci v očkova-
cím centru jsme si toto vzduchoprázdno nečekaně 
příjemně a lidsky vyplnili.

Děkuji za rozhovor paní Z. Bedrnové
–RED RaDek–

ROZHOVOR Rádi bychom vám představili pracovníky Turistického informačního centra v Jindřichově Hradci
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Každé patro věže je interaktivní a z výšky 20 met-
rů je překrásný výhled na zámecký areál a na uni-
kátní Vodácké muzeum. V podkroví zámku nalez-

nete expozici Svět kostiček a panenek a velkou 
hernou budou nadšeny hlavně děti.
Můžete navštívit s rodinou dětské hřiště, na kte-

rém je kromě nezbytných prolézaček, houpaček, 
kolotoče a pískoviště také unikátní kuličková drá-
ha a dopravní hřiště.
Zámek lze navštívit denně od května do září, 
v dubnu a říjnu o víkendech, mimo sezónu je zá-
mek otevřen po předchozí dohodě.
V sezoně otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Návštěvníky čeká kromě degustací, historického 
tržiště a pouťových atrakcí bohatý program na 
několika scénách, mezi hlavní hvězdy budou patřit 
Aneta Langerová, Ben Cristovao, Bára Basiková, 
Ester Kočičková, Vladimír Merta a Jan Hrubý, 
J.A.R., a dokonce i z dálného východu (až ze 
slovenské Nitry) na vinobraní zavítají legendární 
Horkýže Slíže. Chybět nebudou samozřejmě místní 
interpreti včetně velkolepého Velkého dechového 
orchestru MKD Mělník.
S vínem je na Mělníku spojeno i jméno sv. Ludmily, 
nejslavnější zdejší rodačky a české patronky, která 
zde podle tradice zakládala vinice k produkci 
mešního vína a vinařskému umění učila i svého 
vnuka sv. Václava. K letošnímu výročí 1100 let 
od mučednické smrti první české světice chystá 
město Mělník v kostele sv. Petra a Pavla slavnostní 
provedení monumentálního hudebního díla 
Antonína Dvořáka, oratoria Svatá Ludmila, část 1. –  
Na nádvoří hradu mělnického, v podání předních 
sólistů, sboru a orchestru Opery Národního divadla.

Po celé září a říjen potěší malé i velké interaktivní 
výstava Zachuchleno na motivy oblíbené počítačo-
vé hry CHUCHEL od renomovaného českého herní-
ho vývojářského studia Amanita Design, kterou ná-
vštěvníci najdou v novém sídle Městské knihovny 
Mělník na nám. Karla IV.
Galerie Ve Věži v gotické Pražské bráně připomene 
výstavou Vladimír Veselý a jeho žáci památku své-
ho zakladatele, výjimečného výtvarníka a výtvarné-
ho pedagoga. Vernisáž se uskuteční 14. 9. 2021.

Pro návštěvníky Mělníka připravilo Turistické 
informační centrum v době nuceného jarního 
uzavření nového Průvodce městem Mělník. 
Brožura plná krásných fotografií seznámí čtenáře 
s historií i současností města, představí Mělník 
jako dějiště filmů a seriálů, město kultury 
a sportu, a nabídne tipy pro rodiny s dětmi i výlety 
za pamětihodnostmi v okolí.

Na Mělník za vínem, 
sv. Ludmilou a Chuchlem
Ani podzimní měsíce nejsou ve městě na soutoku Labe a Vltavy chudé na 
kulturu! Jako každé září zveme letos v termínu 17.–19. 9. všechny přátele 
dobrého vína a burčáku, městských slavností, tradic, hudby a zábavy na 
největší a nejstarší vinařský svátek v Čechách – Mělnické vinobraní 2021. 

 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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Zámek Zruč nad Sázavou 
– ráj pro celou rodinu

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

Zámek Zruč nad Sázavou 
a Informační centrum

Zámek 1, Zruč nad Sázavou
 +420 327 531 329
 zamek@mesto-zruc.cz
 Zámek Zruč nad Sázavou
      Zámek Zruč
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Poklad v srdci Kolína!
Hlavní dominantou a nejcennější architektonic-
kou památkou města je Bartolomějské návrší. 
Chrám sv. Bartoloměje je mimořádným dílem 
gotické architektury. Kromě chrámu je návštěv-
níkům přístupná barokní kostnice z roku 1733. 
Ve zvonici je vystaven chrámový poklad, věž na-
bízí expozici zvonů i skvělou vyhlídku na město. 

Zpřístupněna je také stará farní škola s inter-
aktivní moderní expozicí věnovanou událostem 
z historie města a slavným osobnostem Kolína. 
Františka Kmocha zná téměř každý. Víte ale, že 
z Kolína pocházel i slavný pierot a zakladatel mo-
derní pantomimy Jean-Gaspard Deburau, milá-
ček Paříže? Do této staré farní školy chodil třeba 
i ďábelský rybníkář Jakub Krčín, pomocí hologra-
mu a videomappingu se přenesete k jihočeským 
rybníkům. Do svého ateliéru vás pozve Josef Su-
dek. Neváhejte a pozvání přijměte. Otevřeno je 
celoročně, vstup do venkovních expozic je zdar-
ma. Návštěva unikátního Bartolomějského návrší 
v samém srdci Kolína rozhodně stojí za to!
 www.bartolomejskenavrsi.cz

Jeruzalém na Labi 
– kolínský židovský klenot
Bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcenněj-
ším památkám svého druhu na území Čech. Pro-
cházka po místech, kudy kráčela krutá historie, 
patří k silným zážitkům pro každého návštěvníka. 
Kolínská synagoga je jedna z nejstarších v Če-
chách, stejně jako starý židovský hřbitov, kde se 
pochovávalo do roku 1887. Je zde pochován i je-
diný syn pražského rabína JehudyLöwa (Mahara-
la) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína 
a založil zde ješivu (talmudistickou školu).

www.jeruzalemnalabi.cz

Výhled až do Krkonoš? Proč ne. 
Pokud se rádi díváte na svět z výšky, nesmíte 
zapomenout na kolínskou rozhlednu Vodárna. 
Všechny milovníky výhledů i technických pamá-
tek zveme k návštěvě této unikátní technické 
a architektonické památky meziválečné archi-
tektury. Vodárenská věž byla postavena v letech 
1928–1930 dle projektu J. V. Hráského a archi-
tekta F. Jandy, žáka Jana Kotěry.  Čtyřicet pět me-
trů vysoká věž nabízí z nejvyššího patra výhled na 
značnou část Polabí a při dobré viditelnosti lze 
dohlédnout až do Krkonoš.  Unikátní je přístup 
do prostoru bývalé vodní nádrže. 

www.vodarnakolin.cz

Památky,  příroda,  pohoda  a  mnohem  víc  na 
vás na Kolínsku  čeká. Na webových  stránkách 
www.kutnohorskokolinsko.cz  najdete  tipy  na 
výlety,  kontakty  na  informační  centra,  restau-
race i penziony, doporučení, akce a novinky. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KOLÍN

Karlovo náměstí 8
280 02 Kolín 2
 +420 311 510 866
 tic@muzeumkolin.cz
www.tickolin.cz
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Kolín a jeho
opomíjená krása
Královské město, které staví na křesťanské i židovské tradici, 
je známé pro své unikátní církevní památky i stavby moderní 
architektury. Objevte s námi jeho krásy.

Chrám sv. Bartoloměje

Rozhledna Vodárna

Kostnice

Starý židovský hřbitov

| foto: Ladislav Renner
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Již po šesté se sejdou sportovci na startu běžec-
kého závodu City Cross Run & Walk. V sobotu 
25. září 2021 čekají na závodníky trasy o distancích 
21,1 km, 7 km nebo štafety 7x1 km. Zkrátka nepři-
jdou ani rodiny s dětmi, pro které bude připraven 
1 km dlouhý rodinný běh, pro milovníky turistiky 
pak tradiční procházka. Školní týmy se mohou tě-
šit na štafetový závod vícečlenných družstev. Vedle 
samotného závodu zpestří divákům celý den také 
doprovodný kulturní a sportovní program. Pro do-
spělé je přichystán koncert a pro děti pak“sporti-
máček“ nebo-li tipy, jak správně cvičit a hýbat se 
už od mládí. Moderátorem celého sportovního 

svátku v České Lípě bude olympionik Aleš Valenta. 
Veškeré informace a registrace na závod jsou k dis-
pozici na www.citycrossrun.cz
Během Muzejní noci ve vlastivědném muzeu a ga-
lerii v pátek 17. září ožijí klášterní zahrady šermíř-
skými souboji v podání skupiny MERLET, loutkovou 
pohádkou, turnajem o královnu a ohňovou show. 
Vystoupí také jazzová a swingová kapela DIXI DC. 
Výstavy - Palné zbraně v ambitu i výstava hub v ga-
lerii Chodba mají o muzejní noci prodlouženou 
otevírací dobu.
V pátek 24. září bude na vodním hradě Lipý slav-
nostně zahájena výstava Křišťálový hrad. Originál-
ní skleněná díla zde budou k vidění do 23. října. 
V okolí vodního hradu si návštěvníci mohou pro-
hlédnout venkovní výstavu Příběh vodního hradu, 
která zábavnou formou informuje o historii této 
významné českolipské památky.  
Na nevšední zážitky se mohou těšit milovníci diva-
dla, pro které je také v letošním roce připravena 
v termínu 14.–16. října a 20.–23. října přehlídka 
amatérských divadelních souborů Českolipský di-
vadelní podzim. Z důvodu rekonstrukce Jiráskova 
divadla se tentokrát uskuteční v novoborském di-
vadle, v Centru textilního tisku v České Lípě a v kul-
turním domě Crystal.

Doporučujeme cyklostezku okolo Panské skály, 
vyšlápněte si na samotný Ještěď nebo se projeď-
te po vršcích skal v oblasti Hruboskalska. To vše je 
na podzim možné. Liberecko je plné cyklostezek. 
Každý z turistických regionů má vlastní cykloma-
pu s unikátními místy. Kromě těchto míst jsou na 
mapách vyznačená další zajímavá místa, které 
budete moci po cestě navštívit včetně bike parků 
a singltreků. Pro ty, kteří milují projížďku na kole 
panenskou přírodou, jsou právě tyto mapy ideální 
volbou! Hustá síť cyklotras však vaše kola zaveze 
i na středověké hrady, zříceniny i zámky. Bude mít 
možnost přiblížit se k tradicím každého regionu 

a jejich lidových řemesel. Trasy lze vybrat i pro ty 
menší cyklisty, kteří teprve začínají. V putování po 
kraji dopomohou i cyklobusy nebo vlaky, které jez-
dí i v září. Aktuální jízdní řády najdete na stránkách 
www.idol.cz v záložce Turistika. Kompletní výlety 
jsou na webu: https://www.liberecky-kraj.cz/

V REGIONECH

Pestrý podzim v České Lípě 
Běžecký závod, výstavy, divadelní festival a Muzejní noc tvoří 
rozmanitou mozaiku zážitků

Babí léto na kole 
Vypravit se můžete do Lužických hor nebo do Máchova kraje. Stačí nasednout 
na kolo a poznat přírodní krásy celého kraje od Českého ráje přes Jizerské 
a Lužické hory až po vrcholky Krkonoš. 

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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Pravou jizerskou atmosféru zažijete ve dnech, kdy 
ve vzduchu ucítíte první vůni sněhu. Mlhy, tajem-
né hory a chladné počasí – takové je jizerské friš-
no, které pocítíte na každém kousku svého těla.

Čarování babího léta v Jizerkách si užijete při vý-
letech k vodopádům nebo na řadě rozhleden, 
kterými jsou hory doslova poseté. K nejvyhle-
dávanějším vodopádům Jizerek patří vodopády 
na Jedlové. Na vodopády velmi bohatá je také 
řeka Černá Desná. Podél jejího toku vede na-
učná stezka, která vás dovede až k vodní nádrži 
Souš. Drahokamem mezi vodopády Jizerek jsou 
Štolpišské vodopády nacházející se v Jizersko-
horských bučinách. Chcete-li si užít aktivní chvíle 
a obdivovat podzimní paletu barev, naplánujte 
si výlet k přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou, 
nebo k přehradě Harcov v Liberci. Můžete zde 
běhat, jezdit na bruslích, koloběžkách i kolech 
a cestou si užívat pohled na barvy odrážející se 
ve vodní hladině.
Snad v každé části hor narazíte na nějakou roz-
hlednu. Slunné podzimní počasí si můžete vy-
chutnat při výšlapech nad koruny stromů. Nejvý-
še položenou rozhlednou je rozhledna na Smrku, 
řadu dalších můžete navštívit zejména v okolí 
Jablonce nad Nisou a Tanvaldu. Nejnovější výhle-
dy na Jizerky se vám naskytnou z nově otevřené 
rozhledny Světlý vrch u Albrechtic v Jizerských 
horách a Vyhlídky Špička na Malém Špičáku nad 
Tanvaldem. 
Jizerské frišno je originální název pro typicky 
podzimní jizerské počasí. Abyste poznali pravou 

atmosféru Jizerek, musíte si ho prožít na vlast-
ní kůži. Jedinečným místem pro tento podzimní 
prožitek jsou Jizerskohorské bučiny, první pří-
rodní památka UNESCO v Čechách. Na území 
rozprostírajícím se mezi Oldřichovem v Hájích 
a Lázněmi Libverda objevíte řadu skalních vyhlí-
dek a tajemných skalních útvarů. Na podzim se 
celé bučiny zahalí do zlatavě hnědé barvy spada-
ného listí a dokonalou atmosféru dokreslí mlhy 
a chlad prostupující krajinou. Vydejte se za ne-
všedními zážitky do podzimních Jizerek, inspiraci 
najdete na www.jizerky.cz/podzim.

Inspirující babí léto
a jizerské frišno
– prožijte podzimní Jizerky!
Podzim v Jizerkách má dvě podoby, které se od sebe naprosto liší, a přesto 
jsou obě tak lákavé. Babí léto přináší do hor pestrou paletu barev. Sluneční 
paprsky se odrážejí od vodních hladin říček, vodopádů a přehrad a spolu 
s barevným listím stromů vytvářejí okouzlující podzimní podívanou. 

Vodopád Velký Štolpich Rozhledna Smrk

Vodopády Jedlové

Vyhlídka Špička nad Tanvaldem, foto: A. Bělonožník a M. Gál
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Podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech patří 
mezi největší výstavy svého druhu nejen v Ústec-
kém kraji. Návštěvníci se mohou těšit na zahrad-
nický sortiment, mezi kterým nebudou chybět 
venkovní i pokojové rostliny, trvalky, stromky, keře, 
cibuloviny, sadba, osiva, český česnek či sazenice 
jahod. V nabídce bude kvalitní nářadí a zahradnic-
ká technika. Sortiment doplní vše potřebné okolo 

domu, chalupy či zahrady. Letošní ročník je zkrácen, 
posledním dnem je středa!  Veletrh nabídne všem 
milovníkům zahradničení, chalupářství a kutilství ty 
nejkrásnější výpěstky, ukázkové expozice, zajímavé 
inspirace, možnost výhodného nákupu i bohatý kul-
turní a doprovodný program.
Vstupenky lze zakoupit online na:

www.zahradacech.cz 

Hudební festival Švestkové dráhy 
a Třebívlické vinobraní
Ve dne 11. září v parku u zámku v Třebívlicích se 
koná hudební festival pod širým nebem. Dopravit 
se můžete pohodlně linkou U10, která bude na 
akci posílena. Vlaky budou zastavovat ve všech za-
stávkách linky. Vzhledem k omezenému parkování, 
doporučuje organizátor využití dopravy Ústeckého 
kraje. Kulturní program zajistí od 13 hodin v Par-
ku u zámku skupina Hradišťan a Jiří Pavlica, od 15 
hodin vystoupí hitmaker Michal David, poté od 17 
hodin O5 a Radeček, od 19 hodin Anna K. a od 21 
hodin Poetika. Vstup na akci je zdarma.  
Zámecké vinařství Třebívlice se nachází v oblasti 
Českého středohoří. Vinice v Třebívlicích jsou sou-
částí nejstarší viniční oblasti v Čechách, které byly 
založené darovací listinou Spytihněva II. v roce 1057 
a poté povznesenou českým králem Karlem IV. Ve 
středověku byla po Praze druhou největší vinařskou 
oblastí v Čechách. Dnešní rozloha vinohradů je 35 
hektarů.
Více informací naleznete na: 

www.svestkovadraha.cz

Krajské dožínky Peruce
Tradiční, již XIII. Krajské dožínky Ústeckého kraje 
se konají 11. září 2021, kde se prezentují drobní ře-
meslníci, vystavovatelé zemědělské techniky a pro-
dejci z celého Ústeckého kraje. Dožínky se konají 
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schille-
ra. Přijďte ochutnat a nakoupit oceněné regionální 
produkty, ovoce a zeleninu z kraje. 
Kulturní program zajistí na hlavní scéně umělci Pe-
tra Černocká, Kroky Michala Davida revival a další. 
Děti se mohou těšit na výstavu moderní a historic-
ké zemědělské techniky a ukázku hasičské techniky. 
V zámeckém parku vystoupí skupina historického 
šermu Vítkovice, klaun nebo uvidíte letové ukázky 
dravců. 
Více informací najdete na www.dozinkyperuc.cz

Zahrada Čech, vinobraní 
a podzimní výlety
do Ústeckého kraje
Důvodů, proč navštívit Ústecký kraj, je několik. Jedním z nich je návštěva 
tradiční podzimní výstavy Zahrada Čech. Jubilejní 45. ročník veletrhu Zahrada 
Čech zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky 
a milovníky přírody proběhne od 10. do 15. 9. 2021.



DO ÚSTÍ NAD LABEM ZA PŘÍRODOU, KULTUROU I SPORTEM

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ N. L.
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí n. L.
t: 475 271 700,  e: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Ústí nad Labem – volný čas

I N Z E R C E
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Jednou ze zářijových akcí v Dolním Poohří, kterou 
doporučujeme navštívit je Svatováclavské vinobraní 
v Kadani, které je spojeno nejen s ochutnávkou vína. 
Vinobraní je zahájeno v sobotu 24. září bohoslužbou 
v kostele Františkánského kláštera mší, na kterou na-
vazuje otevírání „hory“ ve Svatováclavské vinici. Mů-
žete si prohlédnout výstavu zaměřenou na tradici vi-
nařství v tomto regionu.  V areálu zahrad kláštera se 
dozvíte o průběhu zpracování hroznů, mletí, lisování 
a ochutnáte letošní burčák, čerstvý vinný mošt a kva-
litní víno. 
Další pozvánkou je slavnost v sobotu 11. září, která je 
součástí mnoha evropských států a cílem této slavnos-
ti je zdůraznit a podpořit kořeny společné kultury. Jde 

o Dny evropského kulturního dědictví, pod zkratkou 
EHD. V tomto dni se návštěvníkům otevírají zdarma 
dveře běžně nepřístupných památek v Poohří.
www.mesto-kadan.cz

Ve stejný den 11. září se koná v rodinném pivova-
ru Zichovec v Lounech ZICHOVEC BEER FEST, na 
kterém vystoupí kapely Sto Zvířat, Silver Spoons, 
Michal Horák a další.  Po celý den budou probíhat 
prohlídky pivovaru, degustace a na své si přijdou 
i rodiny s dětmi, pro které je připraven dětský pro-
gram a odpočinková zóna. Doprava Praha – Louny 
je obousměrně zajištěna. 
Více na www.pivovarzichovec.cz

V den státního svátku české 
státnosti a sv. Václava dne 28. 
září boudou návštěvníci rokoko-
vého zámku Stekník seznámeni 
mimo jiné i s příběhem tohoto 
zemského patrona. Zámek Stek-
ník najdete ve stejnojmenné 
obci Stekník, východně od měs-
ta Žatce. V zámecké kapli se nachází podobizna na vel-
kém barokním plátně od známého malíře Ignáce Raaba. 
Svatý Václav je na něm vyobrazen s Paladiem země čes-
ké, který údajně zajišťuje zvláštní ochrannou moc nad 
Českými zeměmi.  Povídání o svatém Václavu a Paladiu 
země české si můžete přijít poslechnout každou hodinu. 
www.zamek-steknik.cz

Také letos se otevřou brány mnoha významných kostelů, palácových vil, technických 
památek, muzeí a dalších zajímavých budov. Na řadě míst bude pro návštěvníky rovněž 
připraven zajímavý doprovodný program. Návštěvníci se tak mohou těšit na nejrůzněj-
ší koncerty,  komentované prohlídky objektů a další zajímavé akce.
I v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet soutěž o ceny! Sbírejte 
razítka do turistického pasu a budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny. Pozorně 
čtěte pravidla soutěže.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města 
Ústí nad Labem Mgr. Tomáše Vlacha.

Informace a pravidla soutěž najdete na:

www.usti-nad-labem.cz 
nebo na instagramu.

Dny evropského dědictví
v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem se Dny evropského 
dědictví konají již po šestadvacáté. Ústečané 
a návštěvníci města si opět mohou v termínu 
od 11. do 19. 9. 2021 prohlédnout 26 památek, 
z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné.

Dolní Poohří 
plné života a akcí

Turistická destinace Dolní Poohří o rozloze cca 40km2 je jednou ze čtyř 
základních destinací Ústeckého kraje. Celá oblast povodí Ohře nabízí 
návštěvníkům královská města, mystické památky, pěstování chmele a vína. 

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

KO
N

TA
KT

Františkánský klášter Zámek Stekník Svatováclavské vinobraní

Obraz Sv. Václava
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Zajímavým unikátem Davle je vrch Ďábel. Na za-
lesněném kopci najdete geometrický střed Čech. 
Na hranice Čech s Moravou, Polskem, Němec-
kem i Rakouskem je to odtud vždy shodných 105 
km.
Pokud toužíte po klidu, nebo chcete strávit jen 
romantický víkend ve dvou, perfektní volbou je 

chata Davle. Architektonicky unikátní rekreační 
objekt na kouzelném místě vysoko nad údolím. 
Moderní pojetí naplní požadavky i náročných 
hostů. Chata Davle má vše, co potřebujete k do-
konalé relaxaci. Díky velké prosklené stěně mů-
žete pozorovat okolní přírodu přímo z postele. 
Dispozici tvoří otevřený obytný prostor s ložnicí, 

kuchyní a navazující venkovní terasa se zahrad-
ním domkem a saunou. Zahradní domek nabízí 
kromě sauny i úložný prostor na lehátka, kola 
atp. Romantický večer můžete zakončit u roz-
páleného venkovního grilu. Chata je vytápěna 
krbem, klimatizací i podlahovým topením, k dis-
pozici je TV, spolehlivé a rychlé připojení k wifi, 
samozřejmostí je plně vybavená kuchyň s in-
dukční deskou, pračkou i sušičkou, velký jídelní 
stůl, prostorné dvoulůžko a koupelna s WC a spr-
chovým koutem.

Více informací o chatě najdete na www.chatadavle.cz. 
A pokud rádi soutěžíte, můžete ve spolupráci s por-
tálem e-pobyty.cz pobyt na chatě i vyhrát. Odpo-
vězte na tři otázky v rámečku a soutěžte o voucher 
na dvě noci pro dvě osoby.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1.     Jak se jmenuje kopec, 
    na kterém se nachází 
    geometrický střed Čech?

2.  V jakém roce byl založen 
klášter na ostrově sv. Kiliána?

3.  Jaké číslo objektu má chata 
Davle na portálu e-pobyty.cz?

CENY DO SOUTĚŽE:
1. cena: Voucher na dvě noci pro dvě osoby.

2. cena:  Voucher na 50% slevu na pobyt na dvě 
noci pro 2 osoby.

Odpovědi posílejte mailem do 20.10.2021 
na adresu redakce: info@czech-tim.cz

DAVLE – malebný soutok 
Sázavy s Vltavou
Jen 22 km jižně od Prahy najdete místo, které vás překvapí svým klidem. Místo 
obklopené vodou, lesy a skalami, jako stvořené k odpočinku a rozjímání. Snad 
i proto na místním ostrově sv. Kiliána vznikl roku 999 historicky první mužský 
klášter na našem území. Na začátku 20. století objevili krásu Davle trampové. 
Na své si přijdou turisté i cyklisté, zážitkem je plavba po vodní hladině.
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Až do konce měsíce září zve Státní hrad a zámek Jind-
řichův Hradec na prohlídky části svých expozic nebo 
na zajímavé výstavy. Jedna z nich je výstava Kabine-
ty Stuchlé. Kouzelný svět pohyblivých loutek, což je 
okouzlující svět loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé, 
která vyrábí postavy ze dřeva, kůže, starého textilu, 
využívá i dráty, krajky či pštrosí peří a loutky umisťuje 
do dokonale vybavených zmenšených interiérů v po-
hybu. Výstava okouzlí nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Dále zámek zve na výstavu jednoho z nejvýznamněj-
ších současných českých sochařů Jiřího Netíka – Sly-
šet ticho.
V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií 
probíhá několik výstav, které prezentují široké spek-
trum fotografie. První z nich nese název „Dagmar 
Lühringová & Václav Novotný / Zátiší a Krajina se-
verních Čech“, druhým počinem je pak výstava před-
stavující kolekci většinou velkoformátových snímků 
z tvorby jednoho z nejznámějších a nejuznávanějších 
českých sportovních fotografů Jiřího Vojzoly nebo 
výstava Fešandy ze šuplíků - Sudek, sochy, jižní Čechy 
fotografa Josefa Sudka, který se proslavil především 
svými fotografiemi pražských památek, zahrad, par-
ků, krajinných motivů či zátiší. Dům gobelínů, ukazu-

je šikovnost tkadlen přímo při práci či pořádá řadu 
zajímavých workshopů. Hvězdárna a planetárium F. 
Nušla je vaším pravidelným spojem do vesmíru při 
pozorování noční oblohy a nebo při promítání v pla-
netáriu. Výstavní dům Stará radnice nabídne letos 
vedle stálých expozic například výstavu karikatur 
„Čeští vědci a jejich vynálezy“ či výstavu k loutkové-
mu animovanému večerníčku „Krysáci“. 
Při procházce po okolí můžete navštívit rozhlednu 
Rýdův kopec u obce Děbolín. Na výlet do okolí se 
můžete vydat Jindřichohradeckou úzkokolejkou, kte-
rá vás již tradičně proveze krajinou České Kanady, 
a to buď klasickým motoráčkem nebo až do konce 
září historickým parní vlakem.

Více info na: infocentrum.jh.cz

Každý, kdo se ho jen očima dotkne, zůstane oča-
rován. Tato turistická destinace s atraktivním 
historickým centrem obklopeným mohutnými 
hradbami s baštami a uprostřed s rozlehlým 

čtvercovým náměstím zláká ne jednoho návštěv-
níka. Ke Klatovům se pojí dva přívlastky - „Měs-
to karafiátů“ a „Brána Šumavy“. Ten první se 
vztahuje ke květinám, jejichž pěstování tu má 
dlouholetou tradici. Ten druhý pak ke skuteč-
nosti, že známé české pohoří je odtud vzdáleno 
coby kamenem dohodil. Ani jeden z přívlastků 
ale nevypovídá o městě samotném. Například 
o tom, že Klatovy mají množství cenných a krás-
ných památek, jejichž historie Vás tu prostoupí 
ze všech stran. A kde začít s prohlídkou města? 
Třeba na historickém náměstí s Černou věží, na 
jejíž ochoz vede 226 schodů. Vedle věže přitahuje 
pozornost na první pohled majestátně působící 
barokní stavba jezuitského kostela s výraznými 
portály v čele chrámu. Tajemné podzemní pro-
story kostela – klatovské katakomby, navozují 
pocit posvátné úcty. V této kryptě byli pohřbíváni 
členové jezuitského řádu a významné osobnosti 
města. Nádherným unikátem je také dochovaná 
barokní lékárna U Bílého jednorožce s historic-
ky cennou expozicí lékárenství. Každým rokem 
se v Klatovech koná řada významných kulturních 
a sportovních akcí. Bezpochyby k nim patří akce 
Dny Evropského dědictví, na kterou bychom vás 
chtěli ve dnech 16. 9. a 18. 9. 2021 pozvat.

Babí léto v Jindřichově Hradci
I po prázdninách je stále v Jindřichově Hradci co navštívit 
a budou k tomu ideální podmínky díky přicházejícímu babímu 
létu, které je pro toulky městy přímo ideální.

3. až 5. září
Dny města Jindřichův Hradec
17. až 19. září
XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic
25. září
Svatováclavské slavnosti v centru města

PROGRAM • AKCE

16. 9. – Zahajovací koncert Mezinárodního 
festivalu komorní hudby – Umění koloratury 
– jezuitský kostel 
Kristýna Kůstková – soprán, orchestr Barocco 
sempre giovane

18. 9.  
10:00 – 11:30   jihočeská dechová skupiny 

Babouci
12:00 – 12:45  ZUŠ  Klatovy se staročeskými 

písněmi
13:00 – 13:30  folklorní soubor Šumavánek 

Klatovy
13:45 – 14:45  dechový orchestr KUFR při ZUŠ 

Klatovy
15:30 -16:30   zpěvák Petr Kocman
18:00               hudební skupina Čechomor

Doprovodný program:

Prohlídky jezuitského kostela na náměstí 
Míru v 10:30 a 11:30 
Prohlídky památek za snížené vstupné: Černá 
věž, katakomby, Vlastivědné muzeum Dr. Hos-
taše, barokní lékárna , PASK

Více informací na
 www.klatovy.cz/icklatovy

PROGRAM •Pozvání do Klatov
Přijměte srdečné pozvání do malebného městečka Klatovy, které 
patří díky své bohaté historii mezi vzácné klenoty Čech.

Děkanský kostel
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Více informací a podmínky pro získání toho-
to bonusu naleznete na webových stránkách 
www.dovolena.jiznicechy.cz. 

A nudit se rozhodně nebudete. Čekají tu na Vás 
tajemné památky, bohatý kulturní program, 
skvělá gastronomie, sportovní vyžití a krásná 
okolní příroda. Mnohem více informací o pořá-
daných akcích a městě samotném naleznete na 
turistickém portále www.budejce.cz.

Takzvaná Stezka Vltavy se táhne podél toku řeky 
od Budějovic po Týn nad Vltavou. Tento splavně-
ný úsek nabízí řadu aktivit přímo na vodě, nebo 
v její těsné blízkosti. Vyrazit na vodu můžete na 
malých plavidlech, jako jsou paddleboardy, šla-
padla a veslice, nebo se stát kapitánem a půjčit 
si motorový člun v jedné z půjčoven. Nepotře-
bujete k tomu žádné speciální oprávnění. Stačí 
věk nad 18 let, krátké zaškolení a můžete plout 
za dobrodružstvím například na jednom ze čtyř 
vodních zdymadel nebo v krásné přírodě Hněv-
kovické přehrady u Hluboké nad Vltavou. Pro ty, 
kteří se nechtějí starat o kormidlování samotné, 
jsou připraveny pravidelné lodní linky, na kterých 
splujete celou Stezku Vltavy nebo objevíte cent-
rum Českých Budějovic a soutok Vltavy a Malše.

Hausbótem po Vltavě
Můžete si ale k vašemu dobrodružství vybrat 
i plovoucí hausbot. Půjčovny najdete ve sportov-
ních přístavech v Českém Vrbném a v Hluboké 
nad Vltavou. Klidnou plavbou pak zdoláte řeku až 
k Orlické přehradě a cestou navštívíte místa místa 
v okolí, například Zámek Hluboká, Karlův hrádek 
u vorařské obce Purkarec nebo třeba historické 
podzemí Týna nad Vltavou či nedaleký soutok 
Vltavy a Lužnice. Podél řeky vede také 60 kilo-
metrů cyklistické stezky, která je součástí evrop-
ské dálkové trasy EuroVelo 7. Veškeré informace 
naleznete na www.stezkavltavy.cz (vložit měřící 
link https://app.gas-online.cz/cm-public/click?-
code=ysv130fcj5r5)

Slevové vouchery na ubytování
Díky kampani Dovolená v jižních Čechách ušet-
říte na ubytování 30 %, pokud využijete slevové 
vouchery. Ty si zájemci mohou rezervovat na 
webu dovolena.jiznicechy.cz, kde naleznou také 
seznam zapojených ubytovatelů. Slevu až 300 Kč 
na osobu a noc mohou čerpat skupiny 2 -6 osob 
a to v období od září do listopadu 2021. Mimo 
samotných slev na ubytování můžete zkusit štěs-
tí a soutěžit o pobyt na rok 2022. Budějovicko 
je ideální základnou pro výlety po celých jižních 
Čechách. Rezervovat slevové vouchery můžete 
už nyní na dovolena.jiznicechy.cz (vložit měřící 
link https://app.gas-online.cz/cm-public/click?-
code=r5u30y9hl1rk)

V Budějovicích 
léto prázdninami nekončí!

Zařaďte návštěvu Českých Budějovic do svých cestovatelských cílů 
a prodlužte si léto! Není na co čekat, město České Budějovice si pro své 
návštěvníky opět připravilo akci v podobě voucherů na ubytování. Získat 
můžete slevu až 300 korun na osobu a noc, kterou zde strávíte. 

30. 8. — 3. 9.
Buskers fest – Festival pouličního umění

10. 9. — 11. 9. 
XII. South Bohemia Classic 2021   
XII. ročník přehlídky a závodu automobilových 
veteránů

18. 9. 
Dny evropského dědictví 2021    
Zpřístupnění památek veřejnosti vč. doprovod-
ného programu 

20. 9. — 25. 9.
Mezinárodní pivní festival
Nejprestižnější pivní festival v České republice

7. 10. — 9. 10 
Podzimní (švestkové) trhy
Tradiční  podzimní  trhy  na  náměstí  Přemysla 
Otakara II.

23. 10.
Mattoni 1/2 Maraton
České Budějovice opět ožijí během

PROGRAM • TOP AKCE VE MĚSTĚ

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

 +420 386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.czKO
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Jihočeské vodní dobrodružství
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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.

I N Z E R C E
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přehlídka hasičské techniky  historická letadla  policejní helikoptéra  akční ukázky  kolový obrněný 

transportér Pandur  jízda historických autobusu  motorový vlak Hurvínek
2 / 10 / 2021

Letiště Kroměříž10 - 17 hod.

www.kromeriz.eu
VSTUP ZDARMA

V KUNOVICÍCH

DNY OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ PAMÁTEK  
V LITOMYŠLI 

10. – 12. září 2021  
• zdarma nebo za zvýhodněné vstupné  

je otevřeno velké množství památek 
• podíváte se i tam, kam běžně ne 
• unikátní pohledy z litomyšlských věží  
• komentované prohlídky 
• festival Litomyšlské dvorky  

oživí uměním dvorečky v centru města  

www.litomysl.cz

LITOMYSL_inzerce_EHD_TIM_200x132  26.08.2021  16:42  Stránka 1

I N Z E R C E



Dny 
evropského 
dědictví
6.–12. září 2021 | Olomouc
ded.olomouc.eu

Sloup světla
pátek 10. září | Horní náměstí
živá modlitba za konec pandemie
jedinečné audiovizuální open air představení, ve kterém se spojí 
všechny umělecké soubory Moravského divadla Olomouc
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VYZKOUŠEJTE VARY°Metro
Inspirativní trasy, na kterých objevíte notoricky i méně známá místa Karlových Varů. 
Není povinností projít celé trasy, stačí si jen nasadit sluchátka a nechat se chvíli vést, protože...

• Památka – Vám ukáže a popíše historická místa, objekty a budovy
• Výlet – Vás zavede převážně do přírody, na vyhlídková místa a rozhledny
• Pramen – Vám najde cestu k minerálním pramenům a kolonádám.
• Zážitek – ocení hlavně sportovci, děti a ti, co mají rádi akci a kulturní program

JAK NA TO?
1. Do mobilního zařízení si stáhněte aplikaci SmartGuide.
2. Vyhledejte Karlovy Vary.
3. Vyberte si svůj START i CÍL podle nálady a naskočte na nejbližší zastávce VARY°Metra. 
4. Chcete šetřit data? INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Vám ZDARMA nabízí offline verzi.

Stáhněte si aplikaci 
SmartGuide

Poznej kouzlo Karlových Varů!Pro získání aplikace si naskenujte QR kód                 
Nebo zadejte do svého telefonu  
get.smart guide.org/KarlovyVary

Podzim v Poděbradech
Poděbrady vedle lázeňských služeb a aktivního pohybu nabízí i bohatý kulturní, 
sportovní a společenský program, kde si svůj „šálek kávy“ najde jistě každý.

11.–18. 9. / DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

 11. 9. / 11:00 / Jezero / PODĚBRADSKÉ 
DRAČÍ SRDCE, 14.ročník závodu dračích lodí 
o putovní pohár města Poděbrady

 12. 9. / Jezero / PODĚBRADSKÝ TRIATLON 

12. 9. / 15.00 / Pódium na kolonádě /  
LÁZEŇSKÝ KONCERT / ÚSTŘEDNÍ HUDBA 
ARMÁDY ČR

15. 9. / 10.00 – 17.00 / Pódium na kolonádě / 
PREZENTAČNÍ DEN POLICIE ČR A SLOŽEK IZS, 
vystoupí HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE 
ČR

16.–19. 9. / Divadlo Na Kovárně / FEMAD, 
Festival mladého amatérského divadla

18.–19. 9. / Kolonáda  / Přehlídka Mažoretk-
ových skupin

18. 9. / 14.00–22.00 / Zahrada evangelické 
fary u altánu Gloriet / GLORIET FEST  

DIVADELNÍ ŘÍJEN:
7. 10. / 19.30 / MY SE VÁM OZVEME 
V podání Divadelního spolku Jiří / Divadlo Na 
Kovárně

19. 10. / 19.30 - DOBRÝ PROTI SEVERÁKU 
V podání 3D Company /Divadlo Na Kovárně

TRADIČÍ LISTOPAD:
13. 11. / 1. nádvoří zámku / SVATOMARTIN-
SKÉ TRHY 

PROGRAM • KULTURNÍ ZÁŘÍ

Aktuální program akcí a dění ve městě můžete sle-
dovat na www.ipodebrady.cz

I N Z E R C E
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Virtuální prohlídku najdete webu 
fondu: 
www.historickycheb.cz/cs/pro-
jekty/virtualni-pruvodce

Pokud se vám prohlídka zalíbí 
a chtěli byste podobné krovy vi-
dět na vlastní oči, můžete navštívit 
prohlídkovou trasu Pod střechami 
chebských domů, provozovanou 
turistickým infocentrem. 

Rezervovat si ji můžete na webu 
nadačního fondu 
www.historickycheb.cz
nebo na webu infocentra 
www.tic.cheb.cz

Zápis lázní na seznam UNESCO opět potvrzuje 
vysokou hodnotu bohatství, které zde máme! 
Jedná se především o léčivé minerální prameny, 
kterých je ve městě a okolí zhruba stovka a přímo 
na území města je jich asi čtyřicet. Prameny se 
liší chemickým složením a jsou bohaté na vápník, 
hořčík, železo, oxid uhličitý nebo sůl, a mohou 
tak pomoci s různými nemocemi.
Není divu, že krása pramenů a místní přírody 

byla popsána i v dopisech a dílech světoznámých 
spisovatelů, kteří byli vždy častými hosty Marián-
ských Lázní; například Johann Wolfgang Goethe, 
Maxim Gorkij, Mark Twain, Ivan Gončarov, Franz 
Kafka, Theodor Lessing, Josef Dobrovský, Jaro-
slav Seifert, Vladimír Páral a další.
Všechna lázeňská města v České republice, Ně-
mecku, Rakousku, Belgii, Francii, Itálii a Velké Bri-
tánii, zařazená nově na seznam UNESCO, se mo-
hou pochlubit jedinečnou architekturou. Naše 
město se pyšní světoznámou kolonádou, zpívající 
fontánou, která letos slaví 35. výročí, nebo třeba 
pravoslavným kostelem sv. Vladimíra, ve kterém 
se nachází jediný majolikový ikonostas na světě. 
Těchto 11 lázeňských měst má svou bohatou 
historii a dlouhou tradici. Naše město navštívil 
devětkrát britský král Edward VII., jehož 180. 
výročí narození letos slavíme. Našemu městu vě-
noval tyto řádky: „Procestoval jsem celou Indii, 
Cejlon, všechna lázeňská města Evropy, ale nikde 
na světě mne nechytila   u srdce poezie nádherné 

přírody, tak jako zde v Mariánských Lázních.“ Díky 
Edwardovi VII. se můžeme i dnes cítit královsky 
v Royal Golf Clubu, dalším pokladu města, zalo-
ženém právě tímto králem v roce 1905.
Na vrcholu letní sezóny můžete na kolonádě sly-
šet klasickou hudbu v podání Západočeského 
symfonického orchestru, který letos slaví 200 let 
od svého založení. Lázeňští hosté se tak tradičně 
léčí vodou, vzduchem, nádhernou přírodou, klid-
nými procházkami, jedinečnými balneologickými 
procedurami a nádhernou klasickou hudbou, 
která uzdraví duši. 
Zařazení na seznam UNESCO je bezpochyby vy-
sokým hodnocením naší společné práce a novou 
příležitostí k přilákání turistů a lázeňských hostů, 
ale přináší také velkou povinnost nejen udržovat 
zavedený pořádek, ale také neustále zlepšovat 
kvalitu života občanů a návštěvníků města.

Virtuální prohlídka 
krovu františkánského kostela v Chebu

Jak vypadá krov kostela Zvěstování Panny Maria v Chebu, 
před kolika lety byl postaven, či co znamenají značky, které 
se dodnes na trámech krovu zachovaly? To jsou jen některé 
z otázek, na které vám odpoví mimořádný dokument o jednom 
z největších a nejstarších zachovaných krovů v České republice. 
Průvodcem jedinečnou konstrukcí vám bude stavební historik 
Michal Panáček, který chebské krovy zkoumá a prezentuje již 

pátým rokem. Nadační fond Historický Cheb virtuální prohlídku realizoval ve 
spolupráci s firmou REXLIF.

Světové dědictví UNESCO
Po 10 letech intenzivní a obtížné práce na přípravě 
potřebných dokumentů, podepisování předběžných 
dohod, pořádání schůzek a jednání a vypracovávání 
společných plánů byly Mariánské Lázně spolu s dalšími 
10 lázeňskými městy Evropy zapsány na seznam UNESCO.

Turistické informační centrum
Mariánské Lázně

 +420 777 338 865
 info@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz 
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Pro zdraví 
do Mariánských Lázní
Krásné prostředí, vysoká kvalita lázeňské péče, prvotřídní ubytování a služby, to jsou Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 
Pro návštěvníky Mariánských Lázní jsme připravili lázeňské, relaxační a wellness balíčky, nabídky pro rodiny s dětmi i pobyty zamě-
řené na volnočasové aktivity.

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 za osobu ve dvoulůžkovém pokoji/2 noci
Platnost do 20. 12. 2021

Hvězda od  4 520 Kč
Centrální Lázně od  4 520 Kč
Pacifik od  4 520 Kč

Jednotlivé kategorie a jednolůžkové pokoje – ceny na vyžádání

RELAX V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

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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• Hotelový bazén a fitness

• Wifi internet v hotelu zdarma

• ENSANA MARIENBAD CARD – karta výhod

Přijeďte relaxovat do Mariánských Lázní.

2 noci / 3 procedury
•  1 x uvítací nápoj
•  2 x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře)
•  1 x klasická masáž  částečná
•  1 x minerální koupel s přírodním CO2
•  1 x parafínový zábal
•  Vstup do hotelového bazénu a sauny

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
•  Přírodní park Prelát
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Kraj lázním zasvěcený
Karlovarský kraj je proslulý především jako kraj 
lázeňský, za což vděčí mimořádnému bohatství 
na přírodní léčivé zdroje, které pomáhají léčit
a také předcházet civilizačním chorobám. 
Lázeňská města jsou plná architektonických 
skvostů, které dodávají kraji noblesu. Jedinečná 
atmosféra tu skrze lázeňské kolonády, upravené 
parky a zdobené historické budovy dýchá na 
každém kroku. Právě díky unikátní architektuře, 
ale také celostnímu přístupu ke zdraví a léčbě, 
se lázeňský trojúhelník uchází společně s dalšími 
významnými lázeňskými městy z Evropy o zápis 
na seznam světového dědictví UNESCO.
Naplánujte si svůj pobyt v některém z lázeň-
ských měst, odkud můžete podnikat výlety za 
poznáním magických míst.

Krásné památky i přírodní unikáty
Karlovarský kraj ale není jen krajem lázeňským. 
Na poměrně malém území najdete neuvěřitel-
né množství historických památek i přírodních 
unikátů. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, 
které byste určitě neměli vynechat.

Hrad Loket

Gotická perla se tyčí na skalním ostrohu v zá-
krutě řeky Ohře již od 13. století. Dřívější sídlo 
českého krále Karla IV.dnes platí za klenot celé-
ho kraje. Hrad Loket zve návštěvníky do svého 
hradního vězení s expozicí útrpného práva, mu-
zea historických zbraní nebo na výstavu dobové-
ho porcelánu. V podhradí se nachází amfiteátr 
s neopakovatelnou atmosférou, kde se během 
roku pořádají mnohé kulturní akce.

Zámek Kynžvart
V klasicistním zámku – bývalém sídle kancléře Me-
tternicha najdete mimo jiné muzeum s přírodními 
i technickými kuriozitami nebo exotickými zbra-

němi. Mezi skvosty zámku patří socha bohyně 
Diany podle vzoru z Versailles nebo jedinečná 
zlatá zámecká jídelna. 

TIP:
K procházkám v okolí vybízí přírodní rezervace 
Kladská, jedna z nejstarších a nejrozsáhlejších 
rezervací na Karlovarsku. Naučná stezka začíná 
před loveckým zámečkem a vede kolem rybníka 
po dřevěných chodníčcích.

Bečov nad Teplou
Zámecký areál Bečov nad Teplou ukrývá druhou 
nejvzácnější zlatnickou památku Česka – relikviář 
svatého Maura, jehož objevení je opředeno doslo-
va špionážním příběhem. Hned vedle zámku se na 
vysoké skále tyčí neméně významný gotický hrad.

TIP:
Milovníky přírody osloví rozsáhlá botanická za-
hrada, která nabízí odpočinek ve stínu vzrost-
lých stromů či projížďku na pramicích po jezír-
ku. Sportovci mohou vyzkoušet skalní bioferratu 
pro zkušené i začínající lezce.

Zámek Chyše

Zámek z 12. století proslavil Karel Čapek, který 
zde pobýval v roce 1917 a zvěčnil ho ve svých 
mistrovských dílech Krakatit nebo Věc Makropu-
los. Součástí zámku je i rozsáhlý a vzácný park. 

Projít si můžete zámecké interiéry včetně sálu se 
stropní malbou od Petra Brandla, sklepení nebo 
expozici věnovanou právě Karlu Čapkovi.

TIP:
Ve zdejším historickém pivovaru s restaurací vám 
načepují pivo dle staročeské receptury.

Soos
Jednou z nejznámějších lokalit mimořádného vý-
znamu je národní přírodní rezervace Soos, pře-
zdívaná český Yellowstone. Naučná stezka vede 
po dně vyschlého jezera a nabízí pohled na četná 
rašeliniště a slatiniště, vývěry minerálních prame-
nů a probublávající oxid uhličitý takzvaných mofet 
– bahenních sopek.

Krušné hory
Krušnohoří nabízí bohaté vyžití pro celou rodinu
v každém ročním období. V zimě jsou známé jako 
lyžařské centrum. V létě si tu přijdou na své mi-
lovníci turistiky a jízdy na kole. Na svých toulkách 
můžete navštívit Božídarské rašeliniště s chráněný-
mi druhy rostlin a živočichů, Ježíškovu cestu nebo 
netradiční Boží vyhlídku. 

TIP:
Pokud jste připraveni na pořádnou dávku adrena-
linu, měli byste vyzkoušet zdejší trailparky na Ple-
šivci a Klínovci.

Krušnohorské hornické památky
na seznamu UNESCO

Divotvorná hornická krajina Krušnohoří byla v roce 
2019 zapsána na seznam UNESCO. Mezi nejzná-
mější lokality v kraji patří Hornická krajina Aberta-
my-Boží Dar-Horní Blatná s prohlídkovou štolou 
Johannes u Božího Daru a cínovým dolem Mau-
ritius u Abertam. Fascinující jsou také Vlčí jámy, 
pozůstatky cínových dolů z 16. století. Zlatým hře-
bem návštěvy Krušnohoří je výlet do Jáchymova
a návštěva prohlídkové Štoly č. 1, Muzea Královská 
mincovna a Naučné stezky Jáchymovské peklo. Vy-
nechat byste neměli ani Rudou věž smrti u Ostrova. 

Víte, že…? 
V Jáchymově se razily stříbrné mince tolary, podle 
kterých je pojmenován (nejen americký) dolar.

Další tipy na výlety najdete na www.zivykraj.cz
a na blog.zivykraj.cz

Vydejte se na nejkrásnější 
místa Karlovarského kraje
Na výlet 
do Karlovarského kraje
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V REGIONECH

Kraj lázním zasvěcený
Karlovarský kraj je proslulý především jako kraj 
lázeňský, za což vděčí mimořádnému bohatství 
na přírodní léčivé zdroje, které pomáhají léčit
a také předcházet civilizačním chorobám. 
Lázeňská města jsou plná architektonických 
skvostů, které dodávají kraji noblesu. Jedinečná 
atmosféra tu skrze lázeňské kolonády, upravené 
parky a zdobené historické budovy dýchá na 
každém kroku. Právě díky unikátní architektuře, 
ale také celostnímu přístupu ke zdraví a léčbě, 
se lázeňský trojúhelník uchází společně s dalšími 
významnými lázeňskými městy z Evropy o zápis 
na seznam světového dědictví UNESCO.
Naplánujte si svůj pobyt v některém z lázeň-
ských měst, odkud můžete podnikat výlety za 
poznáním magických míst.

Krásné památky i přírodní unikáty
Karlovarský kraj ale není jen krajem lázeňským. 
Na poměrně malém území najdete neuvěřitel-
né množství historických památek i přírodních 
unikátů. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, 
které byste určitě neměli vynechat.

Hrad Loket

Gotická perla se tyčí na skalním ostrohu v zá-
krutě řeky Ohře již od 13. století. Dřívější sídlo 
českého krále Karla IV.dnes platí za klenot celé-
ho kraje. Hrad Loket zve návštěvníky do svého 
hradního vězení s expozicí útrpného práva, mu-
zea historických zbraní nebo na výstavu dobové-
ho porcelánu. V podhradí se nachází amfiteátr 
s neopakovatelnou atmosférou, kde se během 
roku pořádají mnohé kulturní akce.

Zámek Kynžvart
V klasicistním zámku – bývalém sídle kancléře Me-
tternicha najdete mimo jiné muzeum s přírodními 
i technickými kuriozitami nebo exotickými zbra-

němi. Mezi skvosty zámku patří socha bohyně 
Diany podle vzoru z Versailles nebo jedinečná 
zlatá zámecká jídelna. 

TIP:
K procházkám v okolí vybízí přírodní rezervace 
Kladská, jedna z nejstarších a nejrozsáhlejších 
rezervací na Karlovarsku. Naučná stezka začíná 
před loveckým zámečkem a vede kolem rybníka 
po dřevěných chodníčcích.

Bečov nad Teplou
Zámecký areál Bečov nad Teplou ukrývá druhou 
nejvzácnější zlatnickou památku Česka – relikviář 
svatého Maura, jehož objevení je opředeno doslo-
va špionážním příběhem. Hned vedle zámku se na 
vysoké skále tyčí neméně významný gotický hrad.

TIP:
Milovníky přírody osloví rozsáhlá botanická za-
hrada, která nabízí odpočinek ve stínu vzrost-
lých stromů či projížďku na pramicích po jezír-
ku. Sportovci mohou vyzkoušet skalní bioferratu 
pro zkušené i začínající lezce.

Zámek Chyše

Zámek z 12. století proslavil Karel Čapek, který 
zde pobýval v roce 1917 a zvěčnil ho ve svých 
mistrovských dílech Krakatit nebo Věc Makropu-
los. Součástí zámku je i rozsáhlý a vzácný park. 

Projít si můžete zámecké interiéry včetně sálu se 
stropní malbou od Petra Brandla, sklepení nebo 
expozici věnovanou právě Karlu Čapkovi.

TIP:
Ve zdejším historickém pivovaru s restaurací vám 
načepují pivo dle staročeské receptury.

Soos
Jednou z nejznámějších lokalit mimořádného vý-
znamu je národní přírodní rezervace Soos, pře-
zdívaná český Yellowstone. Naučná stezka vede 
po dně vyschlého jezera a nabízí pohled na četná 
rašeliniště a slatiniště, vývěry minerálních prame-
nů a probublávající oxid uhličitý takzvaných mofet 
– bahenních sopek.

Krušné hory
Krušnohoří nabízí bohaté vyžití pro celou rodinu
v každém ročním období. V zimě jsou známé jako 
lyžařské centrum. V létě si tu přijdou na své mi-
lovníci turistiky a jízdy na kole. Na svých toulkách 
můžete navštívit Božídarské rašeliniště s chráněný-
mi druhy rostlin a živočichů, Ježíškovu cestu nebo 
netradiční Boží vyhlídku. 

TIP:
Pokud jste připraveni na pořádnou dávku adrena-
linu, měli byste vyzkoušet zdejší trailparky na Ple-
šivci a Klínovci.

Krušnohorské hornické památky
na seznamu UNESCO

Divotvorná hornická krajina Krušnohoří byla v roce 
2019 zapsána na seznam UNESCO. Mezi nejzná-
mější lokality v kraji patří Hornická krajina Aberta-
my-Boží Dar-Horní Blatná s prohlídkovou štolou 
Johannes u Božího Daru a cínovým dolem Mau-
ritius u Abertam. Fascinující jsou také Vlčí jámy, 
pozůstatky cínových dolů z 16. století. Zlatým hře-
bem návštěvy Krušnohoří je výlet do Jáchymova
a návštěva prohlídkové Štoly č. 1, Muzea Královská 
mincovna a Naučné stezky Jáchymovské peklo. Vy-
nechat byste neměli ani Rudou věž smrti u Ostrova. 

Víte, že…? 
V Jáchymově se razily stříbrné mince tolary, podle 
kterých je pojmenován (nejen americký) dolar.

Další tipy na výlety najdete na www.zivykraj.cz
a na blog.zivykraj.cz

Vydejte se na nejkrásnější 
místa Karlovarského kraje
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Vrchy Velký a Malý Blaník – potkáte rytíře? 
Tajemno ucítíte na každém kroku při výstupu na Velký 
Blaník, kde uvnitř hory odpočívá národní záchranná 
jednotka: blaničtí rytíři. Až to bude potřeba, otevře se 
Veřejovská skála a udatní muži v čele se sv. Václavem 
z ní vyjedou. Krásné výhledy do širokého okolí nabízí 
dřevěná rozhledna na vrcholu hory. Za pečlivé 
prozkoumání stojí také zřícenina kaple svaté Máří 
Magdaleny na nedalekém Malém Blaníku. Není to 
totiž kaplička jen tak ledajaká! Pověst praví, že v jejím 
nitru střeží duch posledního poustevníka vzácný 
poklad. 

Chráněná krajinná oblast Brdy – ticho, klid a vůně 
lesa 
Kde si lépe užít podzim než v přírodě? Vůně lesa vás 
bude doprovázet toulkami po Brdech, jejichž krajina 
je tichá a neuhlazená, příroda divoká, lesy střídají 
vřesoviště, rašeliniště a mokřady, nechybí vzácná 

paleontologická naleziště a turistů je poskromnu. Proč? 
Roku 1926 tu byl zřízen vojenský výcvikový prostor 
a Brdy tak byly na následujících 65 let uchráněny před 
kultivací zemědělstvím, stavební činností i rozmachem 
turismu. Od roku 2016 je území chráněnou krajinnou 
oblastí, protkanou mnoha kilometry stezek a tras 
určených jak pro pěší, tak pro cyklisty. 

Zřícenina hradu Valečov – Český ráj trochu jinak 
Co by byla česká krajina bez hradů, zámků a podmani-
vých zřícenin? Objevte jednu méně známou v Českém 
ráji. Zřícenina skalního hradu Valečov je romanticky 
obklopena korunami stromů, které umí obzvlášť na 
podzim vykouzlit nádhernou podívanou. V náruči pís-
kovcových skal stojí Valečov už od počátku 14. století. 
Po třicetileté válce byl opuštěn. Dnes tu kromě hradu 
můžete prozkoumat také předhradí se skalními obydlí-
mi. Věřte nevěřte, poslední obyvatelé skalních bytů tu 
žili až do roku 1892! 

Poutní místo Maková hora – rozjímání nad korunami 
stromů 
Oddychněte si od každodenního shonu na místě 
s duchovním přesahem. Poutní místo Maková hora 
nadchne obdivovatele vytříbené architektury i ty, 
kteří hledají klid v náruči přírody. Kostel svatého Jana 
Křtitele a Panny Marie Karmelské, stojící osamoceně 
uprostřed lesů středního Povltaví, je skutečným 
barokním skvostem a v minulosti k němu směřovaly 
desetitisíce věřících. S okolní krajinou i Makovou horou 
samotnou se podrobněji seznámíte prostřednictvím 
naučné stezky začínající na smolotelské návsi. 

Železniční viadukt Žampach – zaslouží si obdiv 
Není nad to, když se lidský um krásně snoubí s přírodou. 
Nechte se okouzlit kamenným viaduktem u obce 
Žampach, nejvyšším v zemi. Tvoří ho sedm oblouků, 
přičemž ten nejvyšší se tyčí úctyhodných 41 metrů 
nad roklí pod ním. Působivé scenérie lze obdivovat 
také z vlaku: viadukt je součástí trampy opěvované 
trati zvané Posázavský pacifik. Na procházku s výhledy 
na technický unikát se vydejte po Posázavské stezce, 
která vás seznámí se zdejší přírodou, řekou Sázavou, 
vodáctvím i proslulou posázavskou tratí. 

Objevte 
neobjevené skvosty 
aneb 
TOP 5 podzimních cílů
ve středních Čechách
Podzim vybarvuje krajinu a vytváří scenérie, které není radno nechat si ujít. 
A co takhle spojit dva v jedno a osvěžující pobyt v přírodě využít k objevování 
dosud neobjevených skvostů středních Čech? Ať už je máte prochozené méně 
nebo více, stále je co objevovat. Navíc vás čeká notná dávka tajemna. A tím to 
nekončí, zbarvené stromy dopomůžou k tomu, že se z cílů vašich výletů stanou 
ta nejfotogeničtější místa, která byste si mohli přát. Už obouváte toulavé boty? 

BrdyMaková hora

| foto: Středočeská centrála cestovního ruchu.

Železniční viadukt Žampach
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V PRAZE

Letos si připomínáme výročí 900 LET působení 
řádu premonstrátů ve světě, spolu, s bohem 
a mezi lidmi.  Od roku 1143 také na území dnešní 
České a Slovenské republiky. Výstava na Strahově 
u příležitosti 900. výročí založení premonstrát-
ského řádu bude probíhat v termínu od 27. 11. 
2021 do 31. 3. 2022. 

Více informací najdete na:

www.premonstrati2021.cz
www.900premontre.org.

Otevřeno: 
denně po celý rok vyjma Štědrého dne, Božího 
hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoční 
neděle 9–17.00 hod., polední pauza 12–13.00 
hodin.

Vstupné:
Pouze Strahovská knihovna:
Dospělí 150 CZK
Snížené 80 CZK
Rodinné 300 CZK (dva dospělí + max 3 děti do 
15 let)
Skupiny žáků českých základních škol v rámci 
výukového programu 10 CZK za žáka.
Foto povolení (bez blesku) 50 CZK.

Společné vstupné Strahovská knihovna a gale-
rie (prodej pouze do 16.00 hodin)
Dospělí 280 CZK
Snížené 140 CZK
Rodinné 500 CZK (dva dospělí + max 3 děti do 
15 let).
Skupiny žáků českých základních škol v rámci 
výukového programu 20 CZK za žáka.
Foto povolení (bez blesku) 80 CZK
Zdarma: děti do 6-ti let věku, držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, pro CK 
každá 21. osoba.
Snížené: děti od 6-ti let, studenti do 27 let + 
pedagogové s kartou ISIC, ITIC, ICOM
České i cizojazyčné prohlídkové texty zapůjčí 
na požádání kustodi.

Strahovský klášter – 
podzimní výstava a foto kvíz o ceny
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší existující 
kláštery premonstrátského řádu na světě. V následujícím kvízu si procvičíte 
mozek. 

Strahovský klášter

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

KO
N

TA
KT

FOTOKVÍZ 
poznejte, co je na obrázcích

Odpovědi posílejte na adresu redak-
ce: info@czech-tim.cz nebo přímo na 
webu www.magazintim.cz.
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Podzim na Monínci láká především milovníky přírody 
a výletů. Celý kraj je doslova protkán řadou turistic-
kých míst. Vyberte si svou trasu a nechte se uchvátit 

přírodou Monínce! Jednou z tras může být například 
Stezka údolím Lužnice, která byla jako první a jediná 
v Česku zařazena na seznam nejlepších stezek Evropy 

- Leading Quality Trails Best of Europe. 
Chcete-li ale zkusit cyklistiku, není nic jednoduššího, 
než si v areálu půjčit elektrokolo a pak se již vydat na 
jednu z nabízených tras. Ta nejkratší, která měří jen 
15 kilometrů, vás zavede za Chlístovskými menhiry. 
Jedná se o skupinku tří žulových kamenů, jež údajně 
vyzařují energii. Ti zdatnější možná uvítají trasu dlou-
hou až 36 kilometrů, která je zavede k vodní tvrzi Sta-
rý zámek u Borotína.
Přírodu si můžete vychutnat i z pohodlí hotelového 
wellness, které díky velkoplošným oknům umožňuje 
během relaxace výhled do nádherné krajiny České-
ho Meránu. Využít zde můžete vnitřní bazén, vířivku, 
saunu nebo si dopřát masáž! Venkovní bazén je vy-
hřívaný a má rozměry 10x8 metru. Užít si tu můžete 
také protiproud nebo perličkovou lázeň.
Zapomenout byste neměli na návštěvu hotelové re-
staurace, kde vás čeká nabídka především tradičních 
českých jídel, ale i speciality pro mlsné jazýčky! Jídla 
připravuje kolektiv pod vedením šéfkuchaře Marka 
Volšanského, který pro vás se svým týmem vybral ty 
nejlepší pochoutky!
Další informace o nabídce areálu naleznete na strán-
kách www.moninec.czMonínecký podzim

hraje všemi barvami
I během podzimního období má Areál Monínec na pomezí středních a jižních 
Čech rozhodně co nabídnout. Kromě nádherné přírody na vás čeká wellness, 
kvalitní gastronomie nebo také vinné degustace. 
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RECENZE

Petru provázeli psi od dětství a jsou jejím koníčkem 
přes půl století. Dvanáct let byla i skutečnou panič-
kou svého dosud posledního psa, německého ovčáka 
Egona Ort Bohemia s neobyčejným pohledem. Na 

přání přátel zřídila facebookovou stránku Egon – 
z mýho deníčku, kde tento již starý ovčák „vyprávěl“ 
o tom, jaké to je být opečovávaným domácím mazlíč-
kem. Blog záhy získal tisíce příznivců, ale zanedlouho, 

jednoho brzkého letního rána před sedmi lety, Egon 
odešel do psího nebe. Petra chtěla stránku smazat, 
naštěstí to ale neudělala a vyhověla naléhání a pros-
bám fanoušků, aby příběh vydala knižně. Tak koncem 
roku 2019 světlo světa spatřila již několikrát dotisko-
vaná kniha Egon: Děsná psina.
Audioknihu si můžete pořídit na CDmp3 nebo si ji stáh-
nout ve formátu mp3 v e-shopu www.radioteka.cz, 
tištěnou knihu na www.kosmas.cz.

Herec Igor Bareš v roli psa Egona 
je děsná psina
Český rozhlas loni zaujala kniha Egon: Děsná psina Petry Baďurové, kterou 
vydalo pražské nakladatelství Titanic a na ČRo Dvojka z ní předčítal 
jednadvacet vybraných kapitol Igor Bareš. Role psího seniora Egona, který 
vypráví svérázným psím jazykem historky o své nesnesitelné paničce 
a shovívavém páníčkovi, se ujal bravurně. Rozhlasová četba měla 
u posluchačů velký úspěch a mnoho ohlasů, a Radioservis ji tedy vydal jako 
audioknihu.

Petra Baďurová s novým CD před prodejnou ČRo v Praze
foto Petra Dankovičová-Radioservis

Igor Bareš ve studiu při četbě. Foto Tomáš Vodňanský – ČRo

I N Z E R C E
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TIP NA VÝLET

Dýchne na vás nezaměnitelná domácí atmosféra, 
doplněná pestrou a kvalitní nabídkou. Je stále více 
vyhledávanou turistickou oblastí – pro mnohé 
zajímavou neznámou, která vyzývá k návštěvě, 
poznání a objevování. Krásná příroda se zde snoubí se 
zcela mimořádným bohatstvím kulturních památek, 
tajuplných míst, půvabných měst a vesniček, stále 
živými tradicemi i zachovalou lidovou architekturou. 
Typické jsou táhlé horské hřbety s dalekými výhledy 
i hluboká a romantická údolí řek. Hlavní páteří je vlastní 
hřeben Orlických hor s chráněnou krajinnou oblastí, 

který lemuje státní hranici s Polskem. Geografickou 
osou Podorlicka je významná dvojice řek – Tichá 
a Divoká Orlice. 
Region má své kulturní a historické dědictví, ať to 
jsou tradice, krajina, místní ruční, řemeslná nebo 
zemědělská výroba, historické stavby, ale také velké 
genius loci. Objevte místa, odkud pochází velikáni, 
zajímavé osobnosti či šlechtické rody, které tu stále 
žijí a starají se o svá šlechtická sídla. Ochutnejte zdejší 
regionální kuchyni z lokálních produktů. Prožijte 
tu krásné chvíle. Hory i podhůří nadchnou skvělou 

příležitostí k zastavení se v dnešním uspěchaném 
světě, ale také nespočtem zajímavostí a neobjevených 
míst, jež zde můžete obdivovat. Jsou skvělou inspirací 
nejen pro dovolenou, ale také pro prodloužené 
pobyty. Objevte nespočet míst, která zklidní vaši 
mysl i duši. Můžete k nám přicestovat vlakem či 
autem, spoustu toho objevíte na kole i pěšky. Orlické 
hory a Podorlicko jsou ideální cíl vaší cesty k relaxaci 
a odpočinku. V každém koutu hor i podhůří se můžete 
zastavit, odpočívat a načerpat energii. Jsou přátelské 
a přívětivé ve všech ročních obdobích. Stačí opravdu 
málo! Vnímejte tu nádheru, buďte se svými blízkými 
a odpočívejte, tady na to máte čas. ZASTAVTE SE… 

Výlet s dětmi: 
Na Vysočinu za sochami Michala Olšiaka
Putování po sochách Michala Olšiaka představuje 
perfektní výlet nejen pro rodiny s dětmi. Betonové 
sochy jsou až 5 metrů vysoké a jsou jako stvořené 
k prozkoumání. Můžete na ně sahat, fotit se s nimi 
a zapojit je do hry. Mezi nejoblíbenější betonové 
sochy patří Mamut, Hejkal Pepíno, Hamroň, Kůň 
s povozem nebo Drak – pohádkový hlídač pokladu. 
K většině soch se dostanete po pěkné cestě 
i s kočárkem. 

TIP: Zahrajte si s dětmi o památeční dárek. Stačí 
si vytisknout hrací kartu nebo se pro ni zastavit na 
některém z Turistických informačních centrech 
v Koruně Vysočiny a nasbírat 15 razítek z vyznačených 
stanovišť. V hrací kartě navíc najdete spoustu 
zajímavostí o krajině, kde sochy stojí. 

Výlety do přírody:  Na půvabných instagramových 
stezkách se vám zatají dech
Věděli jste, že na Vysočině najde spoustu překrásných 
míst, kde se vám zatají dech? Jen je třeba o nich vědět. 
Společnost Koruna Vysočiny proto dala dohromady 
všechny malebné skryté lokality, o kterých dosud 
věděli jen místní, a zpřístupnila je na svém webu 
a na informačních letácích. Na Instagramové stezce 
prožijete aktivní dny, které vás naplní pohodou. V podobě 
fotek si pak odnesete vzpomínky na nezapomenutelné 
zážitky, které budete chtít sdílet třeba právě na 
Instagramu. Instagramovou stezku si užijete pěšky i na 
kole. Pro dobrodruhy je přichystána také adrenalinová 

trasa Ferrata okruh Vír. Tuto cestu zvládnou s vybavením 
(možno zapůjčit si přímo na místě) dospělí i děti.

Netradiční Vysočina:  Výlety za starými sklárnami 
a řemeslem
Ještě dnes jsou sklárny na Vysočině pro mnohé neznámé. 
Zejména jejich historie. Udělejte si pěkný výlet po 
stopách sklářů – V Horácké galerii, v muzeu v Novém 
Městě na Moravě i v malých okolních vesničkách poznáte 
historii místních sklářů sahající až do 13. století. Například 
ve sklárně v Karlově si toto řemeslo vyzkoušíte na vlastní 
kůži. Děti určitě zaujme malování na sklo nebo možnost 
vybrat si pěkný skleněný suvenýr v obchůdku. Výlety za 
skláři zvládnete pěšky s kočárkem, na kole i autem. 

TIP: Na webu korunavysociny.cz najdete další desítky 
nápadů na nejrůznější výlety: do přírody, s kočárkem, 
s dětmi, za kulturou i za poznáním. Pokud plánujete 
na Vysočině strávit více než jeden den, oceníte také 
doporučení na ubytování a restaurace. Ve vybraných 
zařízeních pak dostanete slevu nebo malý dárek díky 
Zážitkové kartě. 

„Zážitkovou kartu může dostat každý, kdo se ubytuje ve 
vybraných ubytovacích zařízeních. S kartou pak lidé získají 
bonus – dárek, výhodu nebo slevu na služby. Cílem je, aby 
se u nás na Vysočině turisté cítili dobře – jako u babičky. 
Aby věděli, že je o něj postaráno a měli nabitý a zajímavý 
program. Zážitkovou kartu jsme rozjeli letos v červnu 
2021,“ uzavírá Oľga Königová, ředitelka destinační 
společnosti Koruna Vysočiny. 

v Orlických horách a Podorlicku
Nejromantičtější pohoří České republiky se rozpíná od Olešnice v Orlických 
horách až po Červenou Vodu. Zpomalte a vnímejte zdejší klid i nádhernou 
přírodu hor a podhůří. 

S dětmi, do přírody
i za kulturou po Vysočině
Přemýšlíte, kam na výlet? Koruna Vysočiny přináší parádní tipy na místa, 
která zaujmou děti i dospělé. Vyrazit na ně můžete autem, na kole, ale třeba 
i pěšky s kočárkem. Podívejte se na 3 nejoblíbenější tipy na výlet po Vysočině 
a naplánujte si skvělý program třeba hned na příští víkend.
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Zloděj vyloupí banku, vezme dva muže jako rukojmí
a ptá se prvního: „Viděl jsi mě, jak vykrádám banku?“

Muž odpoví: „Ano.“ Zloděj jej okamžitě zastřelí.
Potom se ptá druhého muže: „Tys mě taky viděl,

jak vykrádám banku?“ Muž odpoví: „Já ne, ... (Tajenka).“

K policistovi přiběhne muž a křičí:
„Před půl hodinou mi nějaký zloděj strhl z ruky zlaté hodinky!“

„A proč křičíte až teď?“ „Nechtěl jsem moc otevírat pusu, ... (Tajenka).“

ANGOLA, ARGENTINA, ARMÉNIE, BAHAMY,
BAHRAJN, BARBADOS, BELGIE, BELIZE, BHÚTÁN,

BOLÍVIE, BOTSWANA, DÁNSKO, ETIOPIE, FIDŽI,
FINSKO, GUATEMALA, IRSKO, ISLAND, ITÁLIE, 

IZRAEL, JAMAJKA, JAPONSKO, KAMERUN, KANADA,
KAPVERDY, KATAR, KEŇA, KIRIBATI, KUBA, KUVAJT,

LAOS, LESOTHO, LIBÉRIE, MALEDIVY, MAROKO,
NAMIBIE, NORSKO, PANAMA, RUMUNSKO, RUSKO,

RWANDA, SENEGAL, SLOVENSKO, SURINAM,
UGANDA, UKRAJINA

Znění tajenky z minulého čísla: „...měl takové blbé řeči jako vy.“
Výherci: Milan Kovář z Českých Budějovic, Lubomír Kolman z Brna, Marta Havlíková ze Studené

Znění osmisměrky z minulého čísla: „...a ten druhý až v deset.“
Výherci: Petr Jaroš z Jičína, Hana Sodomková z Rumburku, Jaroslava Vašíčková z Chomutova

Soutěž Kokořínsko:
Výherci: 1. cena: Libor Obůrka, 2. cena: Jana Chudíková, 3. cena: Lenka Mužíková

K policistovi přiběhne muž a křičí: „Před půl hodinou mi nějaký zloděj strhl z ruky zlaté 
hodinky!“ „A proč křičíte až teď?“ „Nechtěl jsem moc otevírat pusu, . . . " (tajenka).
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900 LET ŘÁDU
ŘÁD PREMONSTRÁTŮ SLAVÍ 900 LET SVÉ EXISTENCE

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

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

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

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

  www.premonstrati2021.cz
www.900premontre.org

www.strahovskyklaster.cz




