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Adventní čas 
a klidné Vánoce

www.regionysobe.cz/kralovehradecky

Bije vaše srdce pro Královéhradecký kraj? Pak navštivte 
web www.regionysobe.cz/kralovehradecky a podpořte 
producenty a poskytovatele služeb ve vašem okolí. 
Podpoříte tak místní ekonomiku a uděláte něco i pro 
ekologii. Zkrátíte totiž cestu výrobků k vám a tím ekolo-
gickou stopu dopravy. 
Projekt Regiony sobě! funguje na celonárodní úrovni a 
jeho nositelem je Národní síť Místních akčních skupin, 
která podporuje lokální ekonomiku na území celé České 
republiky. 
Na webu najdete několik kategorií, ze kterých můžete 
vybírat: obchody a prodejny, potraviny a přírodní 
produkty, řemesla, rukodělné výrobky, služby a stravová-
ní a ubytování. 
Poznejte lépe svůj region, propagujte ho a přispějte do 
místní ekonomiky!

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ SOBĚ!
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Třeboň

Hradec Králové

Cheb

Jindřichův Hradec

Telč

Polička

Litomyšl

Kutná Hora

8 z nejkrásnejších ceských mest

Přidejte se do facebookové skupiny Česká inspirace a sdílejte svoje zážitky z cest.
www.ceskainspirace.cz



Při procházce v národním parku Crater of Dia-
monds (Kráter diamantů) v americkém Arkansa-
su našla velký žlutý diamant. A tento výlet se jí 
určitě vyplatil, podařilo se jí najít 4,38 karátový 
žlutý diamant , jehož cenu vyčíslili na 15 330 do-
larů, tedy asi 340 000 korun. Nalezený diamant 
dostal jméno Lucy. 
Jestli se chytáte k podzimním procházkám příro-
dou,  nešlapte si po štěstí a raději pozorujte co 
máte pod nohama. 

Z OBSAHU:

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T A

NAVŠTIVTE 
INTERNETOVÉ

  STRÁNKY MAGAZÍNU
Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

Při procházkách přírodou 
se vyplatí být pozorný
Najít totiž můžete nejrůznější zajímavosti, ale to, co našla Noreen Wredbergová, 
asi u nás nenajdete, i když kdo ví.

TIM V KUCHYNI 

TIM NA HORÁCH 
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ÚVODNÍK

Evropské vánoční speciality19–20

🙂

Vážení čtenáři,
pomaličku polehoučku se nám blíží konec roku a my 
v redakci přemýšlíme, zda se opět všichni pustíme 
do vánočního třeštění, nebo si pod tíhou okolností 
konečně uvědomíme, že nemusíme mít nakoupeno 
na měsíc dopředu a pro každého z rodiny hromadu 
dárků. Covid nám totiž nejen způsobil zdravotní potí-
že, přeplnil nemocnice, ale možná jsme si teprve teď 
uvědomili, na čem vlastně opravdu záleží. Přece nej-
větší radost a pohodu budeme mít s rodinou a přá-
teli při procházce lesem, návštěvě muzea, při dobré 
večeři, hlavně pohromadě a zdraví. 

Přejeme vám z celého srdce hezký pod-
zim i konec roku, užijte si radosti se 

svými blízkými a my vám k tomu po-
skytneme zajímavé tipy, jak můžete 
strávit volné dny.  

Vaše redakce 
magazínu TIM

TIM V REGIONECH 

Hlinsko láká k návštěvě i v zimě24

Také se už těšíte 
na Svatomartinskou husu?31

Lyžování na Lipně
v rodinné atmosféře14–15
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Informační centra v období adventu
Přijďte do informačních center pro zimní pohled, 
kalendář, drobný suvenýr, nebo jen načerpat infor-
mace, jak si toto období v klidu a spokojeně užít.
Pracovníci turistických informačních center (TIC) 
stále pracují s informacemi, získávají je, zpracová-
vají a poskytují. Pokud nám pandemie koronaviru 
umožní pracovat dále bez omezení provozu, získáte 
v informačních centrech přehled všech akcí, vč. těch 
adventních a vánočních, informace o výstavách, 
sportovním vyžití, jako je např. veřejné bruslení ap. 
V informačních centrech můžete rovněž očekávat 
nejširší výběr pohlednic různých vydavatelů, či na-
bídku drobných dárků a upomínkových předmětů, 
často i s vánoční tematikou. 

Svět informačních center v roce 2021
Turistická informační centra se před 27 lety sdružila 
a vytvořila si vlastní asociaci (dnes A.T.I.C. ČR). Jejím 
prostřednictvím se pak pracovníci infocenter setká-
vají, vzdělávají a organizují společné akce. Letošní 
rok byl stejně jako loňský výjimečný v tom, že řadě 
společných aktivit příliš nepřál, informační centra 
se otevřela až 10. května. I přesto se letos podařilo 
poměrně mnoho různorodých akcí uskutečnit. 
Turistická informační centra (TIC) se letos v počtu 

117 provozoven zapojila do prázdninové soutěže 
s Českou televizí (ČT: D), zúčastnila se ankety o Ob-
líbené informační centrum roku 2021 (zapojení cca 
470 TIC), s vydavatelstvím KAM po Česku, a řada 
infocenter také přihlásila své propagační materiá-
ly do soutěže turistických propagačních materiálů 
Turistpropag. Novinkou bylo zapojení informačních 
center do projektu České Televize „Artoulky“, do níž 
TIC pro milovníky architektury a umění připravila 
tipy na výlety. 
Na sklonku října se uskutečnil „Týden turistických 
informačních center“, ke kterému se přihlásilo více 
než 140 infocenter. Jeho cílem bylo přiblížit činnost 
infocenter veřejnosti, pozvat návštěvníky na drob-
né občerstvení, nebo k vyluštění kvízu, popovídat si 
apod. Lepší covidová situace letos na podzim umož-
nila uskutečnění členského fóra A.T.I.C. ČR, kde se 
po roce a půl opět setkali pracovníci infocenter, aby 
mohli společně probrat novinky v cestovním ruchu 
a plány asociace na další období. Asociace také 
v druhé polovině roku spustila další vzdělávací se-
mináře pro pracovníky infocenter v krajích ČR. Do-
sud se těchto školení zúčastnilo již více než 150 pra-
covníků. Asociace turistických informačních center 
ČR se také rozrostla o 14 nových členů a vytvořila si 
pro své další směřování novou strategii.

Pro zbytek roku a k vánočním svátkům všem přeje-
me pevné zdraví, co nejméně omezení k cestování 
a aby informační centra byla stále plná úsměvů při-
cházejících turistů.

Turistické informační centrum, 
první krok na vašich cestách

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

Narodila jsem se v Opavě a žiji tady celý život. 
Opavu miluji a nikdy bych neměnila. Město mi 
dává vše, co pro život potřebuji. Je to krásné, čis-
té město plné historie a zeleně, ne nadarmo se 
mu říká bílá Opava. V informačním centru pra-
cuji již 14 let a rovněž bych neměnila. Práce je to 
skvělá, inspirující a mám také štěstí na perfektní 
pracovní kolektiv.  

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

Za těch 14 let praxe se objevila spousta kurióz-
ních dotazů, které mě dokázaly zaskočit, přivést 
do rozpaků či rozesmát. Byly to například dotazy 
typu: „Doporučte mi nějaké soukromé erotické 
služby.“, „Kde se mohu osprchovat?“, „Kde kou-
pím nejlevnější boty na podpatku?“. Bohužel jsem 
se už také setkala s řadou nepříjemných kuriozit, 
např. při řešení stalkingu.

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

Denně se pohybuji v samotném centru města, 
které je pro mě zároveň nejoblíbenějším místem 
v Opavě. Na každém rohu na vás dýchne histo-
rie, můžete si dopřát procházku prstencem parků 

a vychutnat si kávu v jedné z mnoha příjemných 
kaváren. 
Turistům téměř skryté místo, které ráda navště-
vuji především v podvečerních hodinách, je pout-
ní kaple sv. Anny uprostřed polí v místní části 
Opava-Jaktař. Na tomto místě najdeme kovovou 
napodobeninu původní kaple z 18. století a při 
dobré viditelnosti lze odtud dohlédnout až na vr-
cholky Jeseníků. Obzvlášť si pak ráda vychutná-
vám mystickou atmosféru tohoto místa při zápa-
du slunce. 

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

Regionálních produktů najdeme v oblasti Opav-
ského Slezska spoustu. Pokud by se mělo jednat 
o čistě opavské produkty, tak za zmínku jistě stojí 
tradiční vánoční baňky podniku Slezská tvorba 
a také pro všechny známé fidorky, které se vyrá-
bí v opavské továrně Mondelēz. Já osobně jsem 
si zamilovala certifikované výrobky s označením 
OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt. Nechci zde 
žádné regionální produkty konkrétně vyjmenová-
vat, protože všechny stojí za to a jsou originální 
a jedinečné.   

Děkuji za rozhovor
REDRad

ROZHOVOR Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra v Opavě
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V PRAZE

Do 7. 11. se koná v Galerii v přízemí výstava černo-
bílých fotografií Jiřího Wackermana Retrospektiva 
2008-2020 a od 11. 11. do 9. 12. vám bude v rámci 
programu Světového romského festivalu představeno 
dílo výtvarného umělce Zorana Tairoviće na výstavě 
Tarit / Velika Arkana. Nezapomenutelnou hodinu 
v naprosté tmě s nevidomým průvodcem zažijete 

na Neviditelné výstavě a 5. 12. na prodejní Pražské 
podzimní výstavě nožů / Knives 2021 uvidíte nejlepší 
produkci nožířského umění v Evropě a ČR. Milovníci 
sochařství si mohou prohlédnout sochu Neptuna Bo-
huslava Schnircha, betonové polštáře Veroniky Psot-
kové či barevné sochařské dílo Alexandry Koláčkové 
na nádvoří.

Dne 13. 11. si budete moci 
zakoupit ochutnávku široké-
ho výběru whisky za mini-
mální ceny na Whisky Life! 
Prague 2021 a zúčastnit 
se pod vedením zkušených 
odborníků speciálních mas-
terclasses. Dne 11. a 12. 12. 
budou prostory Novoměst-

ské radnice zaplněny adventním zbožím, řemeslnými 
výrobky, pochutinami a hračkami na vánočním trhu 
Novoměstský advent. Nedílnou součástí je divadelní 
představení, vystoupení pěveckých sborů i modelové 
železniční kolejiště, nebudou chybět tvořivé dílny a na 
závěr bubnová show Petra Šušora, do které se může 
zapojit každý. 
Podzimní a adventní čas bude hlavně plný hudby. Na 
třetím koncertu 26. Mezinárodního jazzového festi-
valu si poslechnete dva skvělé pianisty, Janu Bezek 
a Samuela Yirga Mitiku a během dvou Podzimních 
stylových večerů smyčcový orchestr Harmonia Praga. 
V historickém Velkém sále vystoupí též např. Kühnův 
smíšený sbor, Kateřina Englichová s Vilémem Ve-
verkou a Jitkou Hosprovou, Emily Pogorelc s Boris-
em Prýglem a Ahmadem Hedarem, jeden z nejlep-
ších neaboriginských hráčů na didgeridoo na světě, 
Ondřej Smeykal, Roman Janál – baryton s Karlem 
Košárkem - klavír a Dvořák Piano Quartet. Konat se 
zde bude i adventní koncert ZUŠ Lounských a ZUŠ I. 
Hurníka Praha 2 – Královské Vinohrady, závěrečný 
koncert letošního Novofestu - Trio Siraels a další.

Aktuální informace a podrobnosti naleznete na: 

www.nrpraha.cz

Během nich hraje už od roku 2012 nenahraditel-
nou roli Mělnické kulturní centrum, o.p.s., zná-
mější pod zkratkou Mekuc. Přechod dříve samo-
statných institucí Masarykova kulturního domu, 
Městské knihovny Mělník, galerie Ve Věži a Turi-
stického informačního centra Mělník pod jednu 
organizaci nastartoval díky výborné spolupráci 
jednotlivých poboček rozkvět kulturního a spole-
čenského života, který oceňují nejen místní, ale 
i návštěvníci města včetně zahraničních. 
V nadcházejícím roce 2022 oslaví Mekuc 10 let 
od svého založení a zároveň 85. výročí dostavby 
Masarykova kulturního domu, památkově chrá-
něné budovy v čistém stylu prvorepublikového 
funkcionalistického purismu, v níž se koná většina 
jeho pořadů. Při této příležitosti připomene v MKD 
od 10. listopadu 2021 do 11. ledna 2022 výstava 
Mělník se baví… 10 let s Mekuc deset let úspěšné 
činnosti Mekuc a jeho čtyř poboček i tvorbu sou-
borů, které Mekuc podporuje a které mají v MKD 
své stálé působiště.

 

Mělnické kulturní léto, Zámecká scéna Mělnického 
vinobraní či kulturní program Adventních a Vánoč-
ních trhů na náměstí Míru nadchnou každoročně 
tisíce návštěvníků. Stejně tomu je i letos, kdy před-
vánoční těšení zahájí rozsvícení vánočního stromu 
27. listopadu při Vítání adventu s mladým vínem 
a každou následující sobotu obohatí Adventní trhy 
odpolední vystoupení místních souborů i význam-
ných hostů. Třídenními Vánočními trhy 17.–19. 
prosince pak sváteční přípravy vyvrcholí. Přijeďte 
si užít předvánoční čas do Mělníka vonícího sva-
řeným vínem, lahodnými perníčky a vzácným ko-
řením a nalaďte se na nadcházející nejkrásnější 
svátky roku.
Kulturní akce se budou konat i v MKD, divadelní in-
scenace Přízraky, Šťastný vyvolený, Lakomec, před-
stavení plné netradiční závěsné akrobacie Wendigo 
či autorský muzikál DS Nové divadlo Mělník Šehere-
záda. Zazní zde koncerty pěveckých hvězd Štefana 
Margity, Václava Neckáře a dalších, nebudou chybět 
ani vánoční vystoupení místních souborů a spolků.

Pochmurný podzimní čas vám zpříjemní 
Novoměstská radnice v Praze 
Ze sedmdesátimetrové vyhlídkové věže Novoměstské radnice je překrásný 
výhled na stověžatou matičku Prahu, v bývalém bytě věžníka se nachází 
stálá expozice o historii Nového Města pražského a ochoz je zpřístupněn 
až do třetího adventního víkendu. Každý si vybere z bohatého kulturního 
programu akci dle vlastního gusta, konají se zde koncerty, výstavy a další 
kulturní a společenské akce. Již poosmé si letos na radnici užijete i klidnou 
předvánoční atmosféru na adventním trhu, který se stal po letech tradičním 
místem pro radost, setkávání, vánoční nákupy a odpočinek. 

Výstava Tarit Velika Arkana

Už 10 let je na Mělníku Mekuc
synonymem kultury
Město na soutoku největších českých řek Labe a Vltavy je kromě 
skvělého vína proslulé i tím, že po celý rok žije kulturními událostmi.

V REGIONECH

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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10 let s Mekuc10 let s Mekuc

Mělník se baví

Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra v Opavě



V REGIONECH

LISTOPAD–PROSINEC 2021

Máme-li zlu 
předcházet, 
musíme jej 
napřed poznat.

Navštivte unikátní expozici 
na pietním místě věnovaném 
obětem heydrichiády.

Otevíráme 26. října 2021 
v  Pardubicích.

www.zamecek-memorial.cz

I N Z E R C E

“Od dopoledních do podvečerních hodin obsadí zá-
mecké nádvoří více než dvacet stánků, ve kterých 

si můžete zakoupit mimo jiné vánoční ručně vyrá-
běné dárečky, výrobky z keramiky, textilu či šperky. 

Chybět nebudou ani různé pochutiny - ochutnáte 
například pečené sele, tradičně rybí speciality, sýry 
a mléčné produkty, čerstvě upečené sladkosti, sva-
řené víno, kávu z místní pražírny a mnoho dalších 
dobrot. 
V předsálí zámecké konírny vám malérečka na přá-
ní namaluje vaší vánoční ozdobu. Vánočně laděné 
nádvoří zámku zkrášlí nazdobené stromečky a celý 
den se z reproduktorů budou linout vánoční melo-
die a koledy. V odpoledních hodinách vystoupí žáci 
ZUŠ Dobříš z hudebního a tanečního oboru. Všech-
ny srdečně zveme.

Další informace najdete na:

www.zamekdobris.cz

Nasajte vánoční 
atmosféru na zámku 
Dobříš
Milou sváteční adventní atmosféru bez shonu 
a stresového vypětí můžete letos o druhém adventním 
víkendu nasát na zámku Dobříš. Historické nádvoří hostí 

v sobotu 11. prosince od 11:00 do 19:00 hodin Vánoční trh pod záštitou paní 
Livie Colloredo-Mannsfeldové.

6
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Otevřené vinné sklepy 
na Podřipsku
Otevřené vinné sklepy na 
Podřipsku vás opět ve dne 13. 
listopadu zavedou k regionál-
ním vinařům.  Výrobce bude-
te moci navštívit ve vinném 
pavilonu u roudnického zám-

ku, v Kulturním domě Říp, na samotné vinici Sovice 
a v Jeviněvském vinařství. Mezi jednotlivými stanovi-
šti budou jezdit kyvadlově autobusy. Každý milovník 
vína obdrží skleničku s nosičkou a informativní brožu-
ru s detailními informacemi o akci. Předprodej na akci 
bude spuštěn na www.kulturaroudnice.cz
Při příchodu musí být všichni návštěvníci s výjimkou 
dětí do dovršení 6 let věku schopni prokázat splnění 
jedné z následujících podmínek vstupu, např. prostřed-
nictvím aplikace Tečka, nebo jiným způsobem v aktuál-
ně platném nařízení: nebo doložením certifikátu.

Památné stromy Ústeckého kraje
Významná přírodní výstava Památné stromy pro-
běhne v termínu od 6. listopadu do 31. prosince 
2021 v prostorách muzea a galerie v Mostě. Památné 
stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. 
Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta 
Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stro-
my v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynika-
jících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či kra-
jinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných 

z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné 
naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když 
jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty 
jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Na-
hlédnete také do života památných stromů, jejich 
ohrožení i možností je chránit.
U příležitosti této výstavy vznik-
la publikace Památné stromy 
Ústeckého kraje. Autorem knihy 
je botanik a dendrolog Vít Joza, 
kurátor botanické sbírky Oblast-
ního muzea a galerie v Mostě. 
Prodej knihy je možný v recepci 
muzea za cenu 100 Kč.

Den válečných veteránů na zámku Stekník
V den výročí konce první světové války zveme váleč-
né veterány a jejich rodiny na prohlídky rokokového 
zámku Stekník. Připraveny jsou speciální prohlídky 
interiérů zámku Stekník s ukázkou obrazů bitevních 
scén z 18. století, kterých se účastnil stavitel zámku 
Jan František hrabě z Klaudensteina. V tento den 
bude přístupný I. prohlídkový okruh: soukromé a re-
prezentační prostory posledních majitelů zámku a II. 
prohlídkový okruh: zámecké zahrady.
Zájemci o tyto mimořádné prohlídky se mohou rezer-
vovat mailem: steknik@npu.cz

Hora Milešovská a její nej
Milešovka se také pyšní hned několika „nej“. Je nej-
větrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá 
nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považo-
ván za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí 
převyšuje o úctyhodných 350 m, a tak nabízí ideální 
kruhový rozhled. Na vrcholu se nachází rozhledna 
a meteorologická stanice. Po výstupu na vrchol přes 
národní přírodní rezervaci Milešovka, která je rovněž 
evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 
2000, je možné strávit příjemné chvíle v zázemí pro 
turisty a občerstvit se v horské chatě.
Otevírací doba: PO– ČT: ZAVŘENO, PÁ: 16 –20:00, 
SO: 10–18:00, NE: 10–17:00, STÁTNÍ SVÁTKY: 
10–17:00 hodin.
Milešovka: GPS: 50.555N, 13.9311E

Adventní prohlídka a koncert na zámku Krásný 
Dvůr
Prohlídky vyzdobených interiérů se zaměří na zvyky 
šlechty v zimním i letním období. Jak vypadala spole-
čenská sezona ve městě a na venkově, co se dělo, po-
kud vás někdo pozval na hostinu, jaké vánoční zvyky 
panstvo dodržovalo. Chybět nebude povídání o nej-
známějších vánočních symbolech. Prohlídky začínají 
ve 14 a 15 hodin.

Dne 18. prosince od 17 hodin zahrají na zámku lout-
nista Jindřich Macek a akordeonistka Jitka Baštová 
adventní písně. Zazní skladby G. F. Händela, A. Mich-
ny z Otradovic, G. Zamboniho, L. Bernátha, M. Mur-
ta, F. Angelise a dalších.
www.zamek-krasnydvur.cz
Více tipů na výlet najdete na 

www.branadocech.cz

Zavítejte za vinaři na Podřipsku do jejich sklípků a ochutnejte české víno, 
navštivte výstavu ve městě Most – Památné stromy Ústeckého kraje nebo 
si naplánujte prohlídku interiérů zámku Stekník s ukázkou bitevních scén 
z 18. století. Nasát čerstvý vzduch doporučujeme výletem na horu Milešovku, 
která je právem označována jako královna Českého Středohoří.

TIP NA VÝLET

Ústecký kraj 
v podzimních barvách
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Výstava pokryje dlouhé časové období od středo-
věku do 20. století. Jedna z místností bude napří-
klad věnována příchodu německých kolonistů ve 

středověku, další se budou zabývat vládou Karla 
IV., reformací či reformami Josefa II. Návštěvníci 
se ocitnou na barikádě v revolučním roce 1848, 

navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami 
mezi Čechy a Němci, projdou ulicí lemovanou po-
litickými plakáty z doby první republiky a seznámí 
se s osudy českého, německého i židovského oby-
vatelstva v době druhé světové války. Stranou po-
zornosti nezůstalo ani poválečné vysídlení Něm-
ců z Československa. Vedle politického vývoje se 
výstava věnuje ve velké míře také hospodářským 
dějinám, umění, lidové kultuře či sportu. 
Návštěvníky jistě zaujme legendární motocykl 
Böhmerland-Čechie, zmenšená kopie pomníku 
maršála Radeckého, rukopisy Franze Kafky či por-
trét T. G. Masaryka od německého malíře Emila 
Orlika. Během prohlídky bude možné posedět 
v hospodě v Lokti a vyslechnout rozhovor štam-
gastů nebo si zahrát stolní fotbal s mužstvy v dre-
sech německých klubů. Výstavu doplňují kresby 
Jaze, autora populární komiksové série Opráski 
sčeskí historje. 
Expozici vytváří Collegium Bohemicum za pod-
pory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města 
Ústí nad Labem a Česko-německého fondu bu-
doucnosti.

Cestovní kancelář AGM TRAVEL nabízí již 22. se-
zónu tak trochu jinou dovolenou v Chorvatsku! 
Jedná se o kombinaci plavby lodí a cyklovýletů 
po ostrovech Dalmácie.  
Ubytování je zajištěno na lodi Aloha. Jedná 
se o loď kategorie A – kajuty hotelového typu 
s vlastním příslušenstvím (koupelna, WC a umy-
vadlo) a klimatizací. Na lodi se nachází celkem 
16 kajut, z nichž 2 kajuty jsou 3lůžkové a 14 
kajut je 2lůžkových (s lůžky do L/s manželskou 
postelí). 
Na lodi se nachází lodní kuchyně, stravováni je 
zajištěno formou polopenze. Snídaně a večeře 

jsou servírovány v klimatizovaném lodním saló-
nu. Je zde i lodní bar s točeným pivem a širokým 
výběrem alko/nealko nápojů. Na lodi se o Vás 
postará zkušená chorvatská posádka, která ro-
zumí česky.
Každé ráno probíhá u snídaně brífing, při kte-
rém průvodce představí možné trasy na kole 
a zajímavosti v okolí. Každý den je na výběr ně-
kolik cyklotras. Je možné jet pár kilometrů po 
asfaltce, případně zvolit náročnější šotolinové 
cesty. Kdo nechce ten den na kolo, nebo na kole 
nejezdí, zůstává na lodi, koupe se, prohlíží si pří-
stavy, lenoší na lehátku na palubě a relaxuje. 

Večery na lodi se tráví na zadní palubě, která je 
kryta proti větru a dešti, nebo se můžete vydat 
na prohlídku přístavu, ve kterém je loď na noc za-
kotvena. 
Každá z plavebních tras je něčím jedinečná a sklá-
dá se z několika ostrovů a přístavů. V nabídce jsou 
trasy od severu po jih Dalmácie. Základní trasa se 
skládá z ostrovů Brač, Hvar, Vis, Biševo a Šolta. Za-
jímavostí této trasy je ostrov Vis, který byl za dob 
Jugoslávie z vojenských důvodů uzavřen zahranič-
ním návštěvníkům. Je to nejvzdálenější obydlený 
chorvatský ostrov, který je proslulý neposkvrně-
nou přírodou a krásnými zátokami (zátoka Stiniva 
na fotce). Vypadá to, jako kdyby se zde zastavil 
čas. Někteří ostrov Vis označují za Perlu Jadranu. 
V roce 2017 zde byl natáčen i 2. díl filmu Mamma 
mia! 
V nabídce jsou termíny od dubna do října. Další 
lodě na poptávku (loď Marija Magdalena, Mila 
Majka, Leonardo a další). Lodě lze využit pro ak-
tivní dovolenou, relaxaci u moře, poznávaní pří-
stavů, oslavy, teambuilding a firemní akce. 
Na lodi je spokojen jak biker, tak rekreačni cyklis-
ta, pěšák, vegetarián, ale i gastroturista! Nenech-
te si ujít tuto přiležitost a poznejte během pár 
dnů opravdové krásy Chorvatska. 

Více informaci najdete na

www.agmtravel.cz

Naši Němci v českých zemích
V listopadu 2021 se v ústeckém muzeu otevřela dlouho očekávaná expozice 
Naši Němci. Ve 22 výstavních místnostech představí dějiny německojazyčného 
obyvatelstva v českých zemích a vývoj česko-německých vztahů. 

Zažijte Chorvatsko jinak!
Na lodi a na kole nebo relax po ostrovech Dalmácie, tomu 
se říká nezapomenutelná dovolená. 

Informační středisko Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1
 +420 475 271 700
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Kromě návštěvy neogotického zámku, ve kterém se 
nachází muzeum porcelánu a druhé nejstarší české 
porcelánky, založené v roce 1794, Klášterec v ad-
ventním čas nabízí několik zajímavých akcí. Těšit se 
můžete na rozsvícení vánočního stromu v zámec-
kém parku spojené se stánkovým prodejem a již 
tradičním ohňostrojem, adventní koncerty v kos-
tele Nejsvětější Trojice či na zámku nebo vánoční 
tvůrčí dílny pro děti v městské galerii Kryt pod radni-
cí. A právě v městské galerii Kryt se letos v prosinci 
uskuteční benefiční výstava, kterou se rozhodli při-
pravit zaměstnanci města, a to především úředníci 

městského úřadu. Její výtěžek jistě potěší někoho 
potřebného. 
Město také každoročně v zimním čase vydává ná-
stěnný kalendář a letos se mají návštěvníci i občané 
na co těšit, protože tentokrát v něm najdete foto-
grafie Klášterce a okolí publikované na instagramu 
města porcelánu. 

Adventní Klášterec nad Ohří
Přijměte naše pozvání do města Klášterce nad Ohří, perly Podkrušnohoří. 
Najdete nás na rozhraní Krušných a Doupovských hor v severozápadních 
Čechách v malebném údolí řeky Ohře. 

Turistické informační centrum

nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
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Od 10 do 18 hodin na nich seženete nejen vše potřebné pro adventní 
a vánoční výzdobu svého domova, ale také se seznámíte s tradičními řemesly a vánočními 
zvyky. Vyvrcholením adventních 
trhů bude ohňostroj a rozsvícení 
vánočního stromku. Tradiční bo-
hoslužba s žehnáním adventních 
věnců se letos uskuteční 27. listo-
padu od 18:30 v kostele Čtrnácti 
sv. pomocníků ve Františkánském 
klášteře.

Turistické informační centrum Kadaň

Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
 +420 474 319 550Mobil: +420 725 763 497
 infocentrum@kultura-kadan.cz
www.kultura-kadan.cz
www.dolnipoohri.cz
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Již tradiční adventní trhy v Kadani se budou i letos 
konat v sobotu 27. listopadu na Mírovém náměstí. 

Advent 
v Kadani
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Celoročně vás zveme k návštěvě areálu rozpro-
stírajícího se kolem chrámu sv. Bartoloměje v Ko-
líně a k procházce kolem hlavní městské hradby, 
po místech, kde býval dříve hřbitov nebo kudy 
chodil Jakub Krčín do školy. 
Ale i jiné kolínské památky jsou v zimní sezoně 
připraveny na své návštěvníky. Rozhledna Vodár-
na nabízí z nejvyššího patra výhled na značnou 
část Polabí a při dobré viditelnosti lze dohlédnout 
až na zasněžené vrcholky Krkonoš. A návštěva sy-

nagogy, jedné z nejstarších v Čechách, je možná 
za každého počasí i ročního období. 
Tu pravou vánoční náladu zaručeně dostanete 
na některé z vánočních akcí, které na advent při-
pravujeme. Vánočního strom na Karlově náměstí 
bude slavnostně rozsvícen v neděli 28. listopadu, 
každou další neděli je pak připraveno adventní 
zastavení a zapálení další adventní svíčky. Vánoční 
řemeslné trhy plné tradičních výrobků i dobrot bu-
dou na náměstí od 30. listopadu do 11. prosince. 

Více tipů na vánoční akce i tipy na výlety najdete na:
www.mukolin.cz 

www.kutnohorskokolinsko.cz

Ještě před jeho začátkem vás však v České Lípě čeká 
strašidelný průvod alpských čertů, kteří v sobotu 
20. listopadu ovládnou náměstí T. G. Masaryka. 
O týden později, na první adventní neděli se tu 
ale již v 18 hodin rozzáří vánoční strom. Čekání na 
tento slavnostní okamžik vám od 14 hodin zpříjem-
ní vánoční jarmark a pestrý doprovodný program. 
Děti se mohou těšit na Majdu z Kouzelné školky, 

v 15.15 hodin vystoupí žáci ZUŠ, v 16 hodin zazpí-
vá Olga Lounová, kterou v 17 hodin vystřídají čtyři 
tenoři – Marián Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž, Michal 
Bragagnolo, a v 18.05 hodin zahraje skupina Pegas.
Vánoční jarmark se na náměstí koná až do 23. pro-
since od 14 do 18 hod. a každou adventní neděli 
ho v 16 hodin zpestří promítání českých pohádek 
na velké obrazovce. Poslední adventní neděli za-

hraje v 15 hodin kapela Poutníci a od 14 do 16 ho-
din si dopřejte punč paní starostky.
V pondělí 13. prosince a ve čtvrtek 16. prosince 
se na náměstí rozezní koledy, které zazpívají děti 
ze základních a mateřských škol a celou atmosféru 
umocní živý betlém. 
Předvánoční čas si užijete také na hradě Lipý. So-
bota 4. prosince tu proběhne v duchu dobových 
Vánoc s jarmarkem, dílničkami pro děti, koncer-
tem a pohádkou, v neděli 5. prosince se od 16 ho-
din děti pobaví s čerty. Dospělé potěší ve čtvrtek 
9. prosince v 19 hodin vánočním koncertem zpě-
vačka a kytaristka Věra Klásková se svou kapelou 
Věra & Her People.
Protože je období Vánoc časem, kdy více než jindy 
myslíme na své bližní, konají se v České Lípě také 
charitativní akce. V pátek 10. prosince a v sobotu 
11. prosince prožijete v Centru textilního tisku Ad-
vent s Ozvěnou, přátelské setkání, kde si zakoupíte 
ručně vyráběné dárky, posedíte při svařeném víně 
a zazpíváte si koledy. Bazilika Všech svatých se ve 
čtvrtek 16. prosince rozezvučí tóny koncertu Sláva 
budiž, který již po čtrnácté pořádá českolipská ZUŠ 
na podporu činnosti Charity Česká Lípa.

Objevte poklad v srdci Kolína
Využijte přicházejících zimních dní k návštěvě královského města 
Kolína. Při procházce tajemným Bartolomějským návrším na vás 
dýchne atmosféra naší slavné minulosti a poetická nálada his-
torického Kolína. 

Turistické informační centrum Kolín

Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín 2
 +420 311 510 866
 tic@muzeumkolin.cz
www.tickolin.cz

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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28. 11. 
Rozsvícení vánočního stromu Karlovo 
náměstí, Kolín

30. 11.–11. 12.
Vánoční trhy na Karlově náměstí

5. 12.
Druhé adventní zastavení u vánočního 
stromu

12. 12. 2021
Třetí adventní zastavení u vánočního stromu

19. 12. 2021
Čtvrté adventní zastavení u vánočního 
stromu

PROGRAM • AKCE

Vánoční Karlovo náměstíZasněžené Bartolomějské návrší

| foto: Hana Morová

Vánoční Česká Lípa
Odložte na chvíli starosti všedního dne a užijte 
si vánoční atmosféru naplněnou vůní jehličí 
a svařeného vína. Bohatý program českolipského 
adventu vám to umožní.

Foto Vít Černý

Foto archiv Lipý

10
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Pro turisty je zde připravena expozice věnující se 
kamenářství a šperkařství, horolezectví a geopar-

ku Český ráj. V prostoru návštěvnického centra se 
nachází velkoformátové fotografie atraktivních 

turistických cílů. Návštěvníci zde naleznou také 
přívětivé zázemí s přístupem k internetu, dětský 
koutek a automat na kávu. 
Na vaši návštěvu se těší tým informačního centra, 
který vám s úsměvem a ochotou vždy rád poradí.

Regionální turistické informační centrum 
Turnov

nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov
 +420484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Nové návštěvnické centrum 
v Turnově se otevře návštěvníkům

Návštěvníci Turnova budou moci zavítat od ledna 2022 
do nově zrekonstruovaných prostor Regionálního turistického 
informačního centra. Prostory informačního centra prošly 
rekonstrukcí, která zahrnovala modernizaci a rozšíření 
o nové prostory návštěvnického centra. 

Už teď vám prozradíme, že se můžete těšit na vá-
noční koncerty souborů Provaz, Madrigalion Praga, 
Musica Fortuna, Hradecké komorní tucteto či na 
varhanní koncert Radka Rejška. Vedle koncertů míst-
ních i vzdálenějších pěveckých souborů, zde nebude 

chybět ani setkání s vévodou Albrechtem z Vald-
štejna, který na hradě popovídá o své době i o Vá-
nocích. Den před Štědrým dnem navíc proběhne 
tradiční rozdávání Betlémského světla ve spolu-
práci s turnovskými skauty. Letošní rok se budete 

moci také těšit na vánoční prohlídky klasicistního 
domu - Aehrenthalské Vánoce.
Až pojedete z Valdštejna, nezapomeňte se zasta-
vit ve městě Turnov. Náměstí Českého ráje ožije 
10. – 11. prosince tradičními Vánočními řemesl-
nickými trhy. Těšit se můžete na bohatý kulturní 
program a množství stánků, kde si budete moci 
zakoupit dárky pro své blízké od šikovných regio-
nálních výrobců, vánoční dekorace či cukrovinky.  
Nebude chybět ani občerstvení a něco pro zahřátí. 
Podrobné informace o kompletní vánoční nabídce  
v Turnově i okolí získáte na webových stránkách in-
focentra.

Zažijte Vánoce na pohádkovém 
hradě Valdštejn
Přijměte pozvání na hrad Valdštejn, který si pro vás připravil pestrý adventní 
a vánoční program. Hrad je obklopen romantickou krajinou Českého ráje 
a v zimním hávu dostává kouzelnou atmosféru. 

Projekt Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického centra v Turnově byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Hrad Valdštejn

Kadeřavec 18, 511 01 Turnov
 +420 739 014 104
 info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz
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Míváte na svém vánočním stromku ozdoby ze slá-
my? Pak Vás určitě ohromí vánoční zvon s průmě-
rem 68 cm a délkou 70 cm od Josefa Vajbara, jež na 
svůj výtvor spotřeboval 520 m pšeničné slámy. Do 
expozice Zlaté české ručičky rozhodně patří i maxi-
prskavka dlouhá 2,5 metru a prskající téměř 18 mi-
nut, nebo megaformička na vánoční cukroví. Ta má 
tvar vánočního stromečku, je 157 cm vysoká a 150 
cm široká.
Šikovné pekařky z pelhřimovské pekárny zase v mi-
nulosti zvládly upéct rekordní vánočku dlouhou 497 
cm a vážící 51 kg. Dokázaly jí uplést najednou ze 
šesti pramenů a z pekárny jí dostávaly jeřábem.

K Vánocům neodmyslitelně patří betlémy. Některé 
si můžete v Muzeu rekordů prohlédnout na fotogra-
fiích, některé jsou k vidění trvale. Jako např. unikát-
ní dílko Miloše Němce, který dokázal z lipového dře-
va vyřezat betlém s motivem svaté rodiny a umístit 
jej do skořápky lískového oříšku. Nejvyšší postava 
(svatý Josef) měří pouhých 12 mm.
Ať zavítáte do Muzea rekordů a kuriozit v kteroukoli 
roční dobu, radost uděláte sobě i svým nejmenším. 
Více o muzeu, jeho expozicích i plánovaných akcích 
najdete na https://www.dobryden.cz/muzeum-
-rekordu-kuriozit-pelhrimov/.

Soutěžte s Muzeem rekordů a kuriozit a vyhrajte 
Českou knihu rekordů, volnou rodinnou vstupenku 
nebo volné 1+1 vstupenky.
A pokud nebudete mít štěstí, o volnou rodinnou 
vstupenku můžete soutěžit i s portálem e-pobyty.
cz a jeho facebookovou skupinou DOVOLENÁ V ČR. 
Naplánujte svou dovolenou na Vysočině a vydejte 
se obdivovat nejúžasnější česká nej. Ubytování si 
vyberte na portálu e-pobyty.cz.

Vánoční čas 
plný rekordů
Po celý rok přináší Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově svým návštěvníkům 
netradiční podívanou. V pěti zrekonstruovaných patrech historické věže 
můžete obdivovat věci nejmenší, největší, nejdelší, nejrychlejší, zkrátka samá 
nej. Čekají Vás stovky exponátů a doprovodná fotogalerie mapující netradiční 
akce a rekordní pokusy. A protože i Vánoce mají svá nej, čekají Vás v Muzeu 
rekordů a kuriozit opravdu dechberoucí zážitky.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1.  V jakém městě se nachází 
Muzeum rekordů a kuriozit?

2.  V jakém oříšku se skrývá 
nejmenší betlém vytvořený 
M.Němcem?

3.  Jak se jmenuje facebooková skupina portálu 
e-pobyty.cz?

VÝHRY:
1. Česká kniha rekordů
2. Volná rodinná vstupenka
3. Vstupenka 1+1

Odpovědi posílejte mailem do 20. 12. 2021 
na adresu redakce: info@czech-tim.cz
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Speciality husích pokrmů připraví nejen lokální 
restaurace, ale nově také ty nejlepší food trucky. 
Své kuchařské umění předvede JIŘÍ BABICA, jehož 
svatomartinskou kuchyni budete moci i ochutnat. 
Plejáda vinařů nabídne svá letošní svatomartin-
ská a mladá vína. Na podiu se představí folklorní 
soubory, první valašský ryze mužský sbor SUROVO 
DREVO, skvělí muzikanti z F DUR JAZZBAND a místní 
ZUŠ. Pro děti budou připraveny tematické tvořivé 
dílničky, atrakce, soutěže a spousta zábavy. 

Pravou vánoční atmosféru vykouzlí adventní 
trhy ve Zlíně
Kouzelnou předvánoční atmosféru si užijete 
na vánočních trzích, které odstartují v sobotu 
27. listopadu na náměstí Míru. Letošní novin-
kou budou vánočně vyzdobené parky, kterými se 
můžete procházet z náměstí Míru k Obchodnímu 
domu, u něhož se od 25. listopadu roztočí ruské 
kolo, otevřou stánky s občerstvením a odpoledne 
vám zpříjemní čas i hudební vystoupení. První 

adventní neděli společně rozsvítíme na náměstí 
Míru živý vánoční strom. Po rozsvícení vystoupí 
kapela F DUR JAZZBAND a zpěvačka BÁRA BA-
SIKOVÁ. V dalších dnech zahraje a zazpívá např. 
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, ADAM ĎURICA - 
populární slovenský zpěvák, KATEŘINA MARIE TI-
CHÁ a BANDJEEZ, PETER JUHAS Trio, ADD GOSPEL 
Přerov, THE BEATLES REVIVAL a mnoho dalších. 
Vystoupí také dětské folklorní soubory, místní ka-
pely a v programu rovněž nebude chybět „Čes-
ko zpívá koledy“. Bohatý kulturní program doplní 
i ten doprovodný. 
Pro děti budou připraveny vánoční tvořivé dílnič-
ky, dětské kinečko s pohádkami a filmy, Ježíškova 
pošta nebo Vánoční polární expres. „Ledoví“ so-
chaři nám předvedou svůj um, kdy přímo na ná-
městí vytvoří sochu „Zlínského ledového Anděla“. 
Součástí programu bude také dětský sochařský 
workshop, kdy si děti budou moci vyzkoušet te-
sání do ledových kvádrů. Od 4. prosince přibydou 
na náměstí stánky s tradičním vánočním sorti-
mentem a řemeslnými výrobky. Adventní trhy 
potrvají do středy 23. prosince. Na památku si 
budete moci koupit vánoční plecháček a baňky 
s ručně malovaným motivem zlínských Vánoc. Od 
26. prosince do 1. ledna můžete opět zavítat na 
náměstí Míru, kde zůstane několik stánků s ob-
čerstvením a podvečerní atmosféru zpříjemní 
živá hudba.
V sobotu 1. 1. bude připraven tradiční Novoroční 
ohňostroj. 
Podrobný program naleznete na našem webu:

www.ic-zlin.cz

Užijte si atmosféru
Svatomartinských 
hodů a adventních 
trhů ve Zlíně
Tradiční podzimní akcí, která se koná na svátek svatého Martina, jsou 
Svatomartinské hody. Již počtvrté se zlínské náměstí Míru stane dějištěm oslav 
toho nejchutnějšího jídla a vína! Svátek svatého Martina sice připadá letos na 
čtvrtek, ale my se na vás budeme těšit v sobotu 13. listopadu. 

Městské informační a turistické středisko

náměstí Míru 12
760 01 Zlín
 +420 577 630 222, +420 577 630 270
  is@zlin.eu
www.ic-zlin.cz
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Moderní lyžařský areál pro každého 
Na Lipně najdete nejmodernější lyžařský skiareál 
v celé České republice. Je přizpůsobený nejen pro 
rodiny s dětmi, ale nabízí zábavu pro lyžaře všech 
kategorií. Na jeho svazích si tak lyžování užijí i sku-
piny přátel, které čítají lyžaře začátečníky i ty po-
kročilejší. Sjezdové tratě mají různou obtížnost. Od 

těch mírných přes střední až středně těžké tratě. 
Sjezdovky s příjemným pozvolným profilem jsou na-
prosto ideální pro děti a začátečníky, ty příkřejší pak 
pro lyžaře zkušenější. Všechny tratě jsou kompletně 
pokryty zasněžovacím systémem.  
Přepravu lyžařů zajišťují tři pohodlné a moderní 
čtyřsedačkové lanovky a jedna dvousedačková. Jed-

Lyžování na Lipně
v rodinné atmosféře
Zima na Lipně to je lyžování pro celou rodinu, partu přátel i jednotlivce. 
Lipenské sjezdovky, které dohromady měří třináct a půl kilometru, nabízí 
velkou porci zábavy na jednom místě a uspokojí lyžaře všech kategorií. 
S možností ubytování přímo u sjezdovky, tradiční šumavskou, a přitom vysokou 
gastronomií a dalšími atraktivitami je tím pravým místem pro zimní dovolenou.  
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nou z novinek posledních let je rozšířený a vylep-
šený Snowpark, který je připraven pro lyžaře všech 
výkonnostních kategorií. Vyzkoušet si ovšem může-
te i Skicrossovou či Snowcrossovou trať, která je sa-
mostatně oddělena a měří více než jeden kilometr. 
Ti nejmenší si zadovádí na sněhové pokrývce 
a s maskotem areálu lišákem Foxem, který na ně ka-
ždý den čeká ve výukovém hřišti Fox park a postará 
se o zábavu svými animačními programy. Fox park 
je výukový park pro děti a začátečníky. Je zdarma 
a přináší dny plné zábavy. Najdete v něm čtyři po-
jízdné koberce pro maximální pohodlí při přepravě 
na svahu nebo pohádkové a zvířecí slalomové dráhy 
s podjezdy a tunely.

Bude o vás postaráno a vše najdete na jednom 
místě 
Komplexní služby půjčovny, servisu, prodejny 
i rezervace lyžařské školy najdete na jednom 
místě. Stejně tak největší prodejnu sportovního 
vybavení Intersport, která se nachází hned vedle 
centrálního parkoviště a nového dopravního ter-
minálu. A abyste to na sjezdovku měli co nejblí-
že a šance vychutnat si první ranní manžestr na 
čerstvě upravených sjezdovkách bylo co největší, 
můžete se ubytovat ve zcela novém a moderním 
čtyřhvězdičkovém hotelu Element. Nachází se 
hned vedle centrálního parkoviště a na lanovku 
se z něho dostanete jen po pár metrech, a to 

pohodlně i v lyžařských botách nebo rovnou na 
lyžích. 
Jen pár metrů od něj na vás čekají zážitky gastro-
nomické. Restaurace Stodola vaří podle receptury 
místních tradic a v nové cukrárně Povidloň, dávají 
důraz na originalitu a chuť tradičních zákusků. 

Lyžařská škola pro začátečníky, vodní svět pro 
relaxaci 
V jedné z největších a klienty velmi oblíbené Skischool 
Lipno vás zábavnou formou her a soutěží naučí ly-
žovat a nabídnou výuku pro začátečníky i pokročilé, 
na lyžích či na snowboardu. Děti se budou učit pod 
dohledem zkušených instruktorů, kteří začínající ly-
žaře připraví po všech stránkách. Škola má pro své 
klienty vyhrazenou samostatnou sjezdovku, kde mají 
dostatek prostoru se na lyžích postupně zlepšovat. 
Po celodenním lyžování si jistě zasloužíte kvalitní 
odpočinek. Jednou z možností, jak relaxovat, je ná-
vštěva vodního ráje Aquaworld, kde můžete své tělo 
zregenerovat třeba ve vířivce s výhledem na lipenské 
jezero. Uvolnit se můžete také v plaveckém bazénu 
nebo finské sauně s vůní bylinkových esencí. 

Stezka korunami stromů nabízí výhledy na zimní 
Šumavu i Alpy
Součástí Skiareálu je i Stezka korunami stromů. Při-
náší naprosto jedinečné zážitky z výhledů ze své 
devítihranné 40m věže. Otevřeno má po celý rok, 
a tedy i v zimním období ji můžete navštívit a užít si 
tu nádheru lipenské přírody z ptačí perspektivy. 
Při cestě na vrchol Stezky se rozhodně nudit nebu-
dete. Součástí trasy jsou naučné didaktické prvky, 
tři zážitkové stanice s lanovými prvky i unikátní ptačí 
stezka, která dětem i dospělákům přinese mnoho 
poznatků z ptačí říše.  

www.lipno.info
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Večerním ježděním od 18.00 do 21.00 hodin startu-
je skiareál Monínec pravděpodobně první tuzemské 
lyžování pro veřejnost. V prvních týdnech provozu 
probíhá v zimní sezóně pro zájemce večerní lyžování 
standardně každé úterý, středu, čtvrtek, pátek a so-
botu. Denní lyžování si můžete užít vždy od pátku do 
neděle od 9.00 do 16.00 hodin. Skoro až do zahájení 
vánočních svátků se bude jezdit opět na 500 metrů 
dlouhé horní části Hlavní sjezdovky, kterou obsluhu-
je vlek kotva. Následně by měla být v provozu nejen 
celá Hlavní, ale i Hotelová sjezdovka.  
Areál se během zimní sezóny zaměřuje především 
na rodiny s dětmi. Pro děti i dospělé nabízí napří-
klad lyžařskou školu, a to hned ve dvou skiparcích. 
Samozřejmostí je absolutní zázemí s kompletním 
vybavením pro zimní sporty, včetně půjčovny i ski-
servisu. 

Kromě sjezdového lyžování zde můžete využít i dal-
ší zimní atrakce, jako je například snowtubing, a sa-
mozřejmostí je i možnost sáňkování a bobování. 
V okolí Monínce jsou pravidel-
ně udržované a dobře značené 
běžkařské trasy v délce zhruba 
54 kilometrů. 
Výrobu sněhu umožňuje na 
Monínci technologie Snow-
factory. Tato technologie pro-
dukuje sníh, i když je venku nad 
nulou. Sníh je bez jakýchkoliv 
chemických přísad, založený 
pouze na dvou hlavních zdro-
jích – vodě a vzduchu.
Po celou sezónu se organizační 
tým areálu ve zvýšené míře za-

měřuje na opatření spojená s pandemií koronaviru. 
Jedná se například o každodenní dezinfekci, včetně 
kritických míst, jako jsou kliky, umyvadla a toalety.
Areál Monínec leží na pomezí středních a jižních 
Čech v oblasti zvané Česká Sibiř. Od Prahy je vzdále-
ný pouhých 80 kilometrů. 

Další informace lze nalézt na 

www.moninec.cz

Lyžařská sezóna 
na Monínci
začíná 19. listopadu!
Lyžařský areál Monínec zahajuje letošní zimní sezónu již v pátek 19. listopadu. 
Zařazuje se tak opět k prvním střediskům v Česku, kam bude možné vyrazit na 
lyže nebo snowboard. 
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900 LET ŘÁDU premonstrátů a výstava na Strahově 
jsou v letošním roce hlavní událostí. Výstava trvá 
od 27.listopadu 2021 do 31. března 2022. Výsta-
va je věnovaná výročí založení premonstrátského 
řádu, se zvláštním zřetelem na země Koruny české 
a Strahovský klášter.
Premonstrátský řád existuje od roku 1143, kdy 
byl na západní straně petřínského kopce, zvané-
ho Strahov založen první premonstrátský klášter 
v českých zemích. Stali se tak „bílí bratři“, jak jsou 
někdy premonstrátští řeholníci označováni, nedíl-
nou součástí duchovních i kulturních dějin českých. 
Za zakladatele premonstrátského řádu je pova-
žován Sv. Norbert z Xanten, který se narodil mezi 
roky 1080 a 1085 v Xanten, 100 km severně od 
Kolína nad Rýnem. Jeho otec se jmenoval Herbert 
a byl pánem hradu Gennep. Matka Hedvika pochá-
zela pravděpodobně z rodu lotrinských vévodů. 

Norbert byl jako mladší syn podle tehdejšího zvyku 
obětován Pánu - stal se kanovníkem xantenské ka-
pituly. 
Slavné sliby svatého Norberta a jeho prvních ná-
sledovníků na slavnost Narození Páně roku 1121 je 
počátkem historie, která trvá už devět století. 
Svatý Norbert je také ochráncem nastávajících ma-
tek, šťastného porodu a bezdětných manželství. 
Jsou to již stovky matek, které se modlily ke sv. 
Norbertovi a nyní se těší ze zdravých dětí. Je mno-
ho bezdětných manželství, která na Norbertovu 
přímluvu dostala potomka. 
Další informace najdete: 

www.premonstrati2021.cz
www.900premontre.org

www.strahovskyklaster.cz

17magazintim.cz

Strahovský klášter 
a knihovna ve jménu oslav
Premonstrátský řád o letošních Vánocích oslaví 900 let od svého vzniku 
a prvních slibů svatého Norberta a jeho následovníků.

Strahovská knihovna

Strahovské nádvoří 1, Praha 1
 +420 233 107 718
Otevírací doba: denně 9–17.00 hodin,
polední pauza 12–13.00 hodin
vyjma Štědrého dne, Božího hodu 
vánočního (25. prosince) a Velikonoční 
neděle

Strahovská obrazárna

Otvírací doba:
9:00 - 11:30 hodin; 12:30 - 17:00 hodin 
vyjma Štědrého dne, Božího hodu 
vánočního (25. prosince) a Velikonoční 
neděle.
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Zájmové dětské skupiny a školy mohou využít pátra-
cí hru ve výstavě s názvem Tajemná Stínadla. Tato 
hra je základem programu pro žáky ZŠ Vítejte ve Stí-
nadlech, který trvá 90 minut a seznámí hravě s Fo-
glarovým světem a některými oddílovými hrami.

Rodiče s dětmi mohou využít pátrací hru, uprave-
nou pro individuální účastníky. Třeba se ukáže, že 

rodiče mohou dětem pomoci s jednoduchým šifro-
váním a dalšími úkoly.
Sady karet pro individuální i skupinovou hru jsou 
připraveny v pokladně objektu.

V pokladně domu U Zlatého prstenu lze také zís-
kat slepou mapu k venkovní hře Stínadla, která je 
dalším doprovodným programem k výstavě Město 

jako přízrak. Zavede hráče na 17 míst a umožní jim 
získat celkem 17 pamětních kartiček. Hrát je ji mož-
no až do března 2022.

Ke stálé expozici v domě 
U Zlatého prstenu nabí-
zí Muzeum města Prahy 
programy pro školy, které 
jsou věkově odstupňovány.  
V prvním patře expozice je 
to Praha Karla IV. – střed 

Evropy, ve druhém patře Praha Karla IV. – stře-
dověké město. Zajímavý je i program Co po sobě 
zanechali Pražané Karla IV., který propojuje minu-
lost se současností na tématu odpadového hospo-
dářství.

Zámecký areál Ctěnice  zve na výstavu Pat a Mat… 
a je to! zejména žáky mladšího školního věku a ro-
diče s dětmi. I zde se můžete těšit na program Kuti-
lovy trampoty pro školní a zájmové skupiny.

Podskalská celnice na Vý-
toni je otevřena pro veřej-
nost o víkendech a pro škol-
ní skupiny, které si objednají 
některý z lektorských pro-
gramů, i v úterý a ve čtvr-
tek. Můžete se vydat na Vy-
cházku Podskalím, anebo 

přímo v expozici prožít programy Jak ploul strejda 
František, Zaniklé Podskalí či Plnou parou vpřed!

Muzeum hlavního města Prahy

Hlavní budova MMP na Florenci je uzavřena 
z důvodu rekonstrukce.
Dům U Zlatého prstenu
Týnská 6, Praha 1
Podskalská celnice na Výtoni
Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2
Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1, Praha 9 - Vinoř
www.muzeumprahy.cz
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 Muzeum města Prahy
zve školní skupiny, zájmové skupiny dětí, a také rodiče 
s dětmi na programy v expozicích a výstavách.
Bohatý doprovodný program nabízí výstava Město jako přízrak/Pražské 
inspirace Jaroslava Foglara v domě U Zlatého prstenu. V suterénu tohoto domu 
ožila Stínadla z knih Jaroslava Foglara.
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V KUCHYNI

Jak se začnou blížit vánoční svátky, hospodyně 
opráší svou kuchařku s recepty  a už určitě ví, jaký 
salát, kapra, řízky nebo vánoční pečivo chce připra-
vit., a my ostatní,  jak domem zavoní vanilka, se za-
čneme těšit na vánoční dobroty.
Víte ale jaké vánoční speciality můžeme ochutnat 
u sousedů?   
Začneme něčím dobrým na zahřátí při návštěvě 
vánočních trhů. Oblíbené je samozřejmě svařené 
víno, zvaný lidově svařák. Je horké, ochucené sko-
řicí, kořením a většinou je i sladké. Je nezbytnou 
součástí všech vánočních trhů a jarmarků po celé 
Evropě. Svařené víno je známé pod různými jmény, 
jako jsou například Bischopswijn, Gluehwein nebo 
Gløgg. Kromě svařeného vína si můžeme pochut-
nat na teplé medovině, grogu, nebo vánočním čaji 
s pečeným ovocem. V posledních letech si na trhu 
můžete také pronajmout či zakoupit vánoční hrnek, 
který vám pak může zůstat jako suvenýr, nebo ho 
vrátíte a dostanete zpět zálohu. Ušetří se tak mno-
ho miliónů kelímků, které by jinak skončily na sklád-
kách.   
Jedním z typických vánočních dezertů Německa 
a Nizozemí je vánoční štola, která se už objevuje 
i u nás. Známá je také jako Weihnachtsstollen (ně-
mecká verze) a Kerststol (holandská verze). Jedná 

se vlastně o bochníček plněný ořechy, s kořením, 
marcipánem a sušeným ovocem a cukrovou pole-
vou. Pro nás je štola opravdu hodně sladká. První 
štoly se pekly v Drážďanech už v roce 1545, ale pů-
vodní štoly byly odlišné. Dříve se více světil půst, 
neobsahovaly tedy  většinu dnešních ingrediencí 
a byly proto dost hutné. Nyní se každoročně v Drá-
žďanech koná festival Dresden Stollen, jež oslavuje 
tradici pečení tohoto chleba a pro ochutnání se vy-
rábí jedna obrovská štola, aby mohlo uchutnat co 
nejvíce návštěvníků. 
Panettone je italský sladký bochník s rozinkami, ci-
tronem, piniovými oříšky a anýzem. Původně po-
chází z Milána, ale během vánočních a novoročních 
svátků se servíruje po celé západní, jižní a jihový-
chodní Evropě. Obchody nabízejí širokou paletu Pa-
nettone a lze ji také koupit jak dokonalý dárek. Pa-

nettone se během let  změnila, hlavně proto, aby 
obstála v konkurenci ostatních vánočních dezertů. 
Původní Panettone byla docela hutná, namáče-
la  se do kávy nebo do vína, ale jak její popularita 
rostla, na trh se dostaly nové příchutě. 

Bûche de Noël nebo vánoční poleno je oblíbe-
ný francouzský dezert ve tvaru polena. Mnoho 
lidí tvrdí, že jeho počátek lze sledovat až k prasta-
rým keltským tradicím oslav zimního slunovratu, 
ale tento dort získal na široké popularitě až během 
20. století. Dort se vyrábí z upečeného piškotu po-
sypaného cukrem, který se pak zaroluje jako roláda 
a znovu posype moučkovým cukrem a efektem kůry 
stromu. Nakonec se pak dozdobí houbami z marci-
pánu nebo sněhové hmoty, nebo zeleným posypem 
jako jehličí. 
Jaké by to byly Vánoce bez křupavých, voňavých 
sušenek? Ty nejslavnější z nich pocházejí z Bel-
gie. Speculoos nebo speculaas, jak se jim také říká, 
jsou teplé, kořeněné, křupavé sušenky se skoři-
cí a hnědým cukrem. Jsou výborné ke kávě či čaji 
a děti je milují. 
Švestkový pudink nebo vánoční pudink je tradiční 
dezert vyráběný v Anglii, ale je zajímavé, že neob-
sahuje švestky. Původ tohoto moučníku pochází 
ze středověké Anglie a tehdy se slovem “plum – 

Evropské vánoční
speciality 

Vánoce jsou tím specifickým obdobím roku, který se v každé zemi v Evropě 
slaví, ale zároveň v každé zemi, ba i každé rodině najdete u vánoční tabule 
určité zvláštnosti.
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Adventní čas v Dačicích začne v neděli 28. listo-
padu Zvonkovým průvodem a rozsvícením vánoč-
ního stromu. Centrum města se promění v bohatě 
vyzdobený prostor s vánoční atmosférou, kterou 
umocní vyřezávaný betlém v životní velikosti, který 
pro Dačice zhotovil Jaroslav Pecháček, mistr světa 
v rychlořezbě. 
Náměstí provoní punč a svařené víno, které bude 
od listopadu do ledna nabízet Vánoční chaloupka. 
Máme pro vás připravenou řadu akcí neodmysli-
telně spjatých s tímto obdobím - přijede Mikuláš 
i čerti, budou se zpívat koledy, po dva večery před 
Štědrým dnem se můžeme těšit na živý betlém 

v podání DS Tyl Dačice a prvního ledna na tom sa-
mém místě zvesela a společně přivítáme rok 2022. 
Dříve než masopustní obchůzka městem symbolic-
ky zakončí zimní radovánky, čekají nás plesy, kon-
certy, divadelní představení a samozřejmě i pohád-
ky pro děti, které pro malé i velké diváky připravil 
Kulturní dům Beseda.  
A co Dačice a zimní sporty? Sice u nás nemáme ly-
žařské vleky, ale když napadne sníh, najdete v okolí 
města a po celé České Kanadě kvalitní udržované 
běžecké stopy. Přímo ve městě bylo minulý rok vy-
budované moderní venkovní kluziště s nezbytným 
zázemím a kdo neholduje běžkám ani bruslím, urči-

tě si najde z naší nabídky tu správnou vycházkovou 
trasu, která ho provede klidnou zimní krajinou.  

švestka” označovaly rozinky. Pudink se 
vyrábí ze sušeného ovoce, vajec a často 
i tmavé melasy, nicméně tento pudink se 
během staletí hodně změnil, co se týče 
formy i ingrediencí. Často se připravuje 
a pak zavěsí a suší týdny před samotným 
servírováním, tak aby se chutě propo-
jily. S přípravou tohoto dezertu se váže 
mnoho pověr, například ta, že by se měl 
připravit z celkem 13 ingrediencí symbo-
lizujících Ježíše a jeho 12 učedníků.  
Ve  Španělsku můžete také ochutnat ce-
lou řadu cukrovinek a turrón je jednou 
z nich. Je to cukrovinka podobná turec-
kému medu vyrobená z medu, cukru, 
vaječných bílků, pražených mandlí nebo 
jiných oříšků. Podle tradice se turrón vy-
rábí již po mnoho století od středověku 
dodnes a je stále oblíbenou vánoční po-
choutkou na jihu Evropy. Čím více man-
dlí turrón obsahuje, tím je považován za 
kvalitnější. 

Smörgåsbord - švédský stůl je bufet 
s různými pokrmy, kde si hosté sami na-
bírají na talíř a tato forma servírování 
jídla je velmi populární po celém světě, 
obvykle se takto jídlo servíruje při svá-
tečních příležitostech. Pro spoustu lidí 
je to jen bufet s každodenním jídlem, 
ale pro Švédy má mnohem širší význam 
a tradici. Ve Švédsku žádné vánoční 
svátky nejsou dokonalé bez vánočního 
švédského stolu smörgåsbord. Obvykle 
se servírují různě upravené ryby (losos 
apod.), chléb, šunka, masové kuličky, 
vepřová žebra, zelí, sýr, paštiky apod. Sa-
mozřejmě, že existují pravidla, v jakém 
pořadí se tato jídla konzumují.

Dačice od adventu po masopust
Dačicko se obléklo do podzimních barev a pomalu se připravuje 
na příchod zimy. Utichl letní ruch a všichni se těší na období adventu 
a zimních radovánek. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, 
odpočinout si a nasát sváteční atmosféru. 

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
+420 384 401 265
 info@dacice.cz
www.dacice.cz
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Nakoupit vánoční dekorace a výrobky klientů chrá-
něných dílen bude možné na malém adventním 
trhu v barokní kapli kláštera. Pro děti, které přijdou 
s rodiči budou opět připraveny tradiční dílničky 
nebo také nová napínavá hra o hledání ztracené 
kozy. Během akce bude přístupný anamorfní por-
trét Tomáše Krýzy – tvůrce Krýzových jesliček – od 

Patrika Proška, který je umístěn již na stálo v sakris-
tii kostela sv. Jana Křtitele. Výjimečně bude v tomto 
čase otevřena i městská vyhlídková věž.
Tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
na jindřichohradeckém náměstí Míru se v letošním 
roce odehraje v sobotu 27. 11. 2021 za doprovodu 
Antikvartetu Dušana Vančury.

O druhém adventním víkendu, 4. a 5. prosince zve-
me k návštěvě tradičních Adventních dnů na zám-
ku a vánočních trhů ve městě. 
1. ledna 2022 přivítá Jindřichův Hradec nový rok 
při slavnostním ohňostroji. 
Po celou dobu adventu si nenechte ujít prohlídku 
unikátního mechanického betlému – Krýzovy jes-
ličky.

www.visittabor.eu

TÁBORSKÉ VÁNOCE
24. 11.–7. 1. Vánoční výstava

– Andělské Vánoce
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu
1.–23. 12. Ježíškova nebeská kancelář
5. 12. Čertovské rojení
11.–12. 12. Staročeský vánoční trh

19. 12. Zlatá neděle
24. 12. Štědrovečerní vytrubování

Půlnoční mše
26. 12. Sváteční varhanní koncert
1. 1. Novoroční varhanní koncert

Festival betlémů zahájí
advent v Jindřichově Hradci

Předvánoční festival betlémů se bude v Jindřichově Hradci konat v tradičním 
čase o prvním adventním víkendu 27. až 28. listopadu.  V muzejních 
prostorách minoritského kláštera ve Štítného ulici budou k vidění různé 
betlemářské techniky, a návštěvníci budou moci pozorovat řezbáře 
vyřezávající dřevěné betlémské figurky při práci. 

Infocentrum Jindřichův Hradec

 kultura.jh.cz
www.infocentrum.jh.czKO
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Podrobnější informace o adventních akcích na:
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Sleva
   na ubytování30%
Sleva
   na ubytování30%

www.budejce.cz

Adventní trhy   
19. 11. 2021—5. 1. 2022

Rozsvícení 
vánočního stromu   
27. 11.

Přílet Anděla     
5. 12.

Radniční vánoční trhy   
13. 12.—18. 12.

Vánoce na starém městě 
a staročeská ulička v Panské
19. 12.

Živý Betlém   
21. 12.

Na prodloužený víkend 

    do Budějovic

Magazin TIM 235x300.indd   1Magazin TIM 235x300.indd   1 20.10.2021   21:00:0120.10.2021   21:00:01



magazintim.cz 23

V REGIONECH

Výlov kaprů je opravdovou podívanou a vy si ji mů-
žete užít hned dvakrát. Poprvé na rybníku s krás-
ným „lesním“ jménem Datlík a podruhé na rybníku 
Výskyt. Odtud si můžete kapříka hned odnést ane-
bo vyčkat, až bude ta správná doba těšení se na Vá-
noce. Však to jistě znáte: „Kolikrát se ještě vyspíme 
než přijde Ježíšek?“ Takže uvařte do termosky teplý 
čaj, do krabičky zabalte trochu cukroví a špekáček, 
navlékněte dětem kulichy a rukavice a vyrazte spo-
lečně na prima adventní vycházku. V Hradeckých 
lesích se budou šupináči prodávat i před Vánocemi.  
Věřte nebo ne, je to docela jiný zážitek, než si kapra 
koupit před supermarketem! A pokud to v Hra-
deckých lesích neznáte, možná budete překvape-

ni. Čeká vás tu pohádková stezka, kryté posezení 
s ohništěm, kde si opečete právě ty vaše špekáčky 
i rozsáhlé dětské hřiště s názvem Rytířské hradiště. 
Nejen děti potěší obora se zvířátky, z kryté pozoro-
vatelny pak můžete sledovat daňky, muflony, jele-
ny a divoká prasátka.  Pro kočárky je terén sjízdný, 
odrážedla s sebou! A jen tak na okraj... víte, jak se 
jmenuje maminka od táty daňka? Připravte se dů-
kladně na všetečné dotazy dětí, ať nejste zaskočeni.

Hradecký kapr
Hradecký kapr je unikátní ryba 
díky své kvalitě a výjimeč-
né chuti, kterou určuje ryze 

přírodní prostředí. Odchov probíhá z velké části 
v odbahněných rybnících s písčitým dnem. Ryba tak 
nemá klasickou bahenní příchuť. Hradecký kapr je 

v posledních letech vyhledávanou a oblíbenou vari-
antou na štědrovečerní stůl.  
Vše o Hradeckých lesích, včetně ceníku za ryby, na-
jdete na www.mestske-lesy.cz

Kde si Hradeckého kapra zakoupíte?
•  každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 na sádkách Datlík 

– celoročně
•  při výlovech na hrázích rybníků
•  předvánoční prodeje jsou vždy 21.–23. 12. na 

sádkách Datlík

Více tipů na výlet najdete na: 

www.hradecko.eu

Jižní Čechy? Samá voda. 
I na Hradecku si užijete
výlov rybníků
„Mámo, málo platný, na vánoce má být kapr!“ 
Slyšíte tuhle větu doma také? Nebo nejste milovníci kaprů na talíři? V každém 
případě si nenechte ujít výlov rybníků v Hradci Králové. Užijete si skvělý podzimní 
den nebo adventní vycházku v Hradeckých lesích. A pokud to nevíte, tak 
teď už vědět budete, že zdejší kapr má i své logo a řadí se do velké rodiny 
Regionálních produktů Hradecka. 

Akce okolo sv. Martina
•  11. 11. – PŘÍJEZD MARTINA 

NA BÍLÉM KONI POD BÍLOU 
VĚŽ – Hradec Králové, 

  www hradeckralove.org

•  13. 11. – MARTINSKÝ JARMARK + 
SLAVNOSTI DŘEVA – XIII. ročník 

   – Nový Bydžov, www.novybydzov.cz

•  13. 11. – MARTINSKÉ TRHY
  Hradec Králové, www.adalbertinum.cz

•  13. 11. – VÍTÁNÍ SV. MARTINA NA BÍLÉM 
KONI, Hořiněves, www.horineves.cz

Adventní trhy a další předvánoční akce
20. 11. – VÁNOČNÍ TRHY
Smiřice, www.mestosmirice.cz

26. – 28. 11. – MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRHY
Hradec Králové, www.muzeumhk.cz

27. 11. – 12. 12. – VÁNOCE NA ZÁMKU
Hrádek u Nechanic
www.zamek-hradekunechanic.cz

29. 11. – 14. 12. – VÁNOCE LETEM SVĚTEM
Karlova Koruna
www.karlovakoruna-zamek.cz

10. – 22. 12. – VÁNOČNÍ TRHY
Hradec Králové, www.adalbertinum.cz

11. 12. – ADVENTNÍ JARMARK
Nový Bydžov, www.novybydzov.cz

11. 12.– BETLÉMSKÉ TRHY
Třebechovice pod Orebem
www.betlemsketrhy.cz

11. 12.– PROHLÍDKA BÍLÉ VĚŽE S ANDĚLEM
Hradec Králové, www.hkinfo.cz

19.12.– PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM
Hradec Králové, www.hkinfo.cz

24. 12. – ZVONĚNÍ NA ZVON AUGUSTIN
Bílá věž, Hradec Králové, www.hkinfo.cz

PROGRAM • vánočních akce

Sleva
   na ubytování30%
Sleva
   na ubytování30%

www.budejce.cz

Adventní trhy   
19. 11. 2021—5. 1. 2022

Rozsvícení 
vánočního stromu   
27. 11.

Přílet Anděla     
5. 12.

Radniční vánoční trhy   
13. 12.—18. 12.

Vánoce na starém městě 
a staročeská ulička v Panské
19. 12.

Živý Betlém   
21. 12.

Na prodloužený víkend 

    do Budějovic
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Jedním ze zajímavých tipů na výlet může být i akce 
30. prosince s názvem Silvestr na Chrudimce. Jedná 
se o turistickou tečku nejen pro členy klubu turistů 
v Hlinsku, ale pravidelně se k prameni Chrudimky vy-
dávají i stovky návštěvníků. 
Muzeum v přírodě Vysočina láká k prohlídce Betlé-
ma s průvodci po celý rok a tedy ani zima turistům 
dveře nezavře. Na Veselém Kopci je pro návštěvníky 
připraven program, který přiblíží tradiční zvyky, k vi-
dění bude vánoční výzdoba, která provázela adventní 
čas v minulosti. Tato výstava bude přístupná od 27. 

listopadu do soboty 5. prosince, kdy vyvrcholí Před-
vánočním jarmarkem s lidovými výrobci.
Pokud píšeme o zimních radovánkách v Hlinsku, tak 
k nim neodmyslitelně patří masopust. Po několik 
desítek generací udržují místní obyvatelé prastarý 
obyčej, při němž ožívají tradiční masky a zvyky. Pro 
svoji jedinečnost byly Vesnické masopustní obchůzky 
a masky na Hlinecku v roce 2010 zapsány na Repre-
zentativní seznam nemateriálního kulturního dědic-
tví lidstva UNESCO. 
Akce pro veřejnost, kterou se v Hlinsku s masopus-

tem loučíme, se nazývá Rozloučení s masopustem 
a tuto zimu to připadne na krásné datum 22.2.2022. 

Hlinsko láká k návštěvě i v zimě
Město Hlinsko není typickým horským městem, přesto zde naleznete dostatek 
zimních radovánek. Ožívají tradiční zvyky a nadílka sněhu probudí i místní 
sjezdovky ve SKI areálu. Okolní krajina je jako stvořená pro běžkaře. Trasy, 
které se kolem Hlinska protahují pro tyto účely, navazují na další stezky, které 
vás dovedou až do širokého okolí, lze zde vymyslet spousty krásných výletů. 

Turistické informační centrum Hlinsko

 ic@hlinsko.cz
 +420 731 697 418KO
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www.regionysobe.cz/kralovehradecky

Bije vaše srdce pro Královéhradecký kraj? Pak navštivte 
web www.regionysobe.cz/kralovehradecky a podpořte 
producenty a poskytovatele služeb ve vašem okolí. 
Podpoříte tak místní ekonomiku a uděláte něco i pro 
ekologii. Zkrátíte totiž cestu výrobků k vám a tím ekolo-
gickou stopu dopravy. 
Projekt Regiony sobě! funguje na celonárodní úrovni a 
jeho nositelem je Národní síť Místních akčních skupin, 
která podporuje lokální ekonomiku na území celé České 
republiky. 
Na webu najdete několik kategorií, ze kterých můžete 
vybírat: obchody a prodejny, potraviny a přírodní 
produkty, řemesla, rukodělné výrobky, služby a stravová-
ní a ubytování. 
Poznejte lépe svůj region, propagujte ho a přispějte do 
místní ekonomiky!

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ SOBĚ!
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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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BONUSY

• 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



www.orea.cz

Vyberte si svůj ideální pobyt
v OREA hotelech
v Mariánských Lázních

Léčba i Wellness

VYSOČINA

PRAHA

HARRACHOV

ŠPINDLERŮV MLÝN

BRNOŽELEZNÁ RUDA

JINDŘICHŮV HRADEC

OREA Hotel Pyramida Praha
OREA Hotel Angelo Praha

OREA Resort Horal Špindlerův Mlýn

OREA Resort Sklář Harrachov

OREA Resort Devět Skal Vysočina

OREA Spa Hotel Bohemia Mariánské Lázně
OREA Spa Hotel Palace Zvon Mariánské Lázně
OREA Spa Hotel Cristal Mariánské Lázně
OREA Spa Hotel San Remo Mariánské Lázně
OREA Hotel Anglický Dvůr Mariánské Lázně

OREA Resort Horizont Šumava
OREA Hotel Špičák Šumava

Hotel Concertino ****

OREA Congress Hotel Brno
OREA Hotel Voroněž II Brno
OREA Resort Santon Brno

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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25. 11. 2021 - 6. 1. 2022, Městská galerie 
Hasičský dům
Vůně svátků
Vánoční výstavu připravilo město Telč, 
Muzeum Vysočiny, pob. Telč, Muzejní spolek 
a Lenka a Vlasta Přibylovy ze Studnických 
perníčků.

28. 11., 18.00 hod., náměstí Zachariáše 
z Hradce
Rozsvícení vánočního stromu a vánočního 
osvětlení města
s krátkým vystoupením sboru Notre Dame 
z Týnského chrámu v Praze a trumpetistou 
Evženem Mašátem

3. 12., 11.00 - 17.00 hod., náměstí Zachariáše 
z Hradce
Mikuláš
Vánoční trh, zpívání a hraní dětí u stromečku, 
jízdy vánočním vláčkem 
pro děti, ozdobené 
vánoční stromky dětí.
Peklo v podzemí Domu 
dětí a mládeže. Příchod 
Mikuláše s anděly 
a čerty z čertovského 
pekla.

Sledujte www.telc.eu

          Prožijte s námi společně
kouzlo Vánoc v Telči
Telč má ve své nabídce pro adventní čas bohatý kulturní program. Letošní 
advent zahájíme v Městské galerii Hasičský dům výstavou Vůně svátků. 
V kostele Jména Ježíš se každou adventní neděli budou konat adventní 
koncerty. Vystoupí sbor Notre Dame z Týnského chrámu v Praze, sbormistr 
Leona Stříteská, pěvecký sbor Santini Telč, žáci a učitelé ZUŠ Telč, pěvecký 
sbor Smetana Telč a Trumpet company Evžena Mašáta.
Vstoupit na zasněžené náměstí s rozsvíceným vánočním stromem 
a vánočním osvětlením náměstí a nasát vánoční atmosféru, stojí určitě za to.
V Telči jste vždy vítáni!

PROGRAM • vánoční akce

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
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fYI  
www.andelskalitomysl.cz 

andělské adventní neděle v Litomyšli

Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma“  
mají v chrámu Nalezení sv. Kříže – v expozici Andělé na návrší, 
v dětském programu Vzhůru k andělům, ale i na Andělské  
vyhlídce či na akcích pořádaných v ulicích.  

28. listopadu – 19. prosince 2021

Výběr z programu 
  
hh Slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu s videomappingem 
hh kapela Timothy 
hh David Kraus s kapelou 
hh velká výstava betlémů 
hh stylové adventní trhy 

s živými zvířátky 
hh Zámecké sklepení v moci pekelné 
hh Putování s Andělkou 
hh Andělská dárečkárna 
hh výtvarné dílny 
hh prodejní výstava vánočních ozdob 
hh sváteční slovo 
hh Betlémské světlo 
hh Česká mše vánoční J. J. Ryby  

LITOMYSL_Advent_inzerce_TIM_200x132_Sestava 1  22.10.2021  14:24  Stránka 1

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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Vánoční trhy v Chebu nabídnou i  v letošním roce 
nepřeberné množství vystoupení, stánky s vá-
nočním zbožím, dobrým jídlem a pitím, kluziště, 
Ježíškovu dílnu a mnoho dalšího. Představí se re-
gionální umělci, řemeslníci a chybět nebudou ani 
známé osobnosti české hudební scény – Tereza 
Kerndlová, Andrea Tögel Kalivodová, David Deyl, 

Jitka Zelenková, Voxel, Radka Fišarová, Verona, Ja-
kub Smolík. 
Vánoční trhy v Chebu potrvají od 27. 11. do 26. 12., 
kluziště bude otevřeno do 2. 1. 2022.

Více na:
www.chebskevanoce.cz

Pořadatel: 
Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organi-
zace za finanční podpory Města Cheb.

26. 11. Rozsvícení vánočního stromu, od 17:45 
– tradiční akce s kulturním programem na ná-
městí Míru

28.11. Voňavá adventní neděle, od 13:00, sál 
Střední školy zemědělské a potravinářské Kla-
tovy. Čekají Vás ukázky vánočních zvyků, tradic, 

dekorací a balení dárků. V kulturním programu 
vystoupí klatovské dětské sbory, od 13:30 se 
můžete těšit na Ledovou show, která obsahuje 
interaktivní vystoupení pro děti plné písní, tan-
ců, vědomostních her a soutěží, od 16:00 Vám 
zpestří 1. adventní neděli známý zpěvák Petr 
Rezek

5. 12. Nebeské náměstí aneb... – zábavný mikuláš-
ský program na klatovském náměstí

12. 12. Klatovský klášterní bazar – XI. Ročník, od 
9:00-15:00 v Divadelní ulici vedle náměstí Míru 
spolu s adventním trhem

15. 12. Zpívání koled s Českým rozhlasem, náměs-
tí Klatovy od 17:00, vystoupí dětský pěvecký sbor 
Sněženky a machři , dále vystoupí zpěvačka Magda 
Malá, která si společně s dětmi zazpívá závěrečné 
písně

22.12. ADVENTNÍ TRHY 
S KULTURNÍM PROGRAMEM
Vystoupení ZUŠ J. Kličky Klatovy - 
Vánoce, Vánoce přicházejí Pěvecké 
sbory – ZŠ Čapkova ul. Klatovy, Hana 

Křížková (15:00–16:00), Sentiment (16:30–
17:30, Pavel Callta (19:00–20:00) Hradní duo 
(20:30–21:30)

23. 12. ADVENTNÍ TRHY
S KULTURNÍM PROGRAMEM
Vystoupení - Úhlavanka, Zpívající andělé, Big 
band, 4TENOŘI (16:00–17:00) taneční vystou-
pení ZUŠ J.Kličky , Klatovy, Christmas band

Více informací na www.klatovy.cz/icklatovy/
| foto:  archiv města

Vánoční trhy 
v Chebu s Ježíškovou dílnou 

Milujete procházku po vánočních trzích se spoustou dobrot a skvělou zábavou? 

Klatovy zvou 
na kouzelný advent

Klatované se ani o letošním adventu a Vánocích rozhodně nudit nebudou. 
Obyvatelé Klatov stejně jako návštěvníci města si mohou vybrat z pestré 
nabídky akcí, které jsou ve městě pořádány.



V REGIONECH

LISTOPAD–PROSINEC 202130

Město Velké Meziříčí ve spolupráci s Jupiter clubem 
nabízí možnost přihlásit se o pronájem stánků 
v adventním čase. Celkem šest dřevěných stánků 
tak ozdobí Náměstí, doplní je také umělé kluziště. 
Slavnostní zahájení trhů se uskuteční 26. listopadu 

od 17. hodin za účasti starosty města Alexandrose 
Kaminarase, jenž převzal nad akcí patronaci.
„Vyzývám všechny zájemce z řad podnikatelských 
subjektů i fyzických osob v oblasti služeb a obchodu 
ke spolupráci. Přispějte svým umem k oživení 
centra našeho města,“ vybízí ředitel Jupiter clubu 
Milan Dufek. Nejzazší termín pro podání přihlášky 
je stanovený na 29. října 2021. Více informací 
naleznete v přiložených souborech.

Velké Meziříčí poprvé zažije
pravé Adventní trhy

Ve městě se připravují první adventní trhy, i vy se můžete objevit 
ve stánku se svými produkty, které navodí vánoční atmosféru.

Slavnostní zahájení trhů 
 26. 11. od 17. hodin

Ilustrační foto: Trh v Novém Městě na Moravě

text:  Zuzana Najtová |

TIC Mariánské Lázně
� 777 338 895
� info@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz
www.mariankyjsousuper.cz
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KVĚTEN–ČERVEN 202122

Prameny štěstí v kavárnách
Mariánských Lázní

Stovky historických jídelních lístků z lázeňských 
hotelů jsou uloženy v archivu Městského muzea
v Mariánských Lázních. Nejstarší z nich pochází
z hospůdky hotelu Klinger z roku 1851. V denním 
menu najdete to, co můžete v našich lázeňských re-
stauracích a kavárnách najít i dnes. Zajisté nás však 
nepřekvapí, že lázeňští  hosté odjakživa věnovali 
zvláštní pozornost dezertům. Vždyť je lékařským vý-
zkumem prokázáno, že „sladké“ nás dělá šťastnými.
Kam tedy v dnešní době můžete v Mariánských 
Lázních zajít na vynikající kávu s dortí kem, po-
kud k nám přijedete na dovolenou a chcete také
pocítit štěstí?
Doporučujeme zahájit putování po sladkých 
místech našeho města v kavárně Classic Cafe 

na Hlavní třídě. Zde si můžete pochutnat na vě-
hlasném a oblíbeném marcipánovém dortu. Pod 
tenkým závojem marcipánu se ukrývá jemný oře-
chový krém a piškotový korpus. Tento dort svou 
vytříbenou chutí  potěší i nejnáročnější labužníky.
Oblíbený Sacherův dort neboli Sachr můžete 
ochutnat v restauraci hotelu Esplanade. Sachr 
patří mezi oblíbené kulinářské speciality majitele 
hotelu, který vynaložil spoustu úsilí a času, aby 
dosáhl přesně takové chuti , jakou má původní 
receptura ve věhlasné vídeňské kavárně.
Pamatujete si, jak ve fi lmu Amélie z Montmartru 
hlavní hrdinka s požitkem prolamovala kovovou 
lžičkou sladkou krustu na jemném vanilkovém 
dezertu crème brûlée? Do srdce Francie se pře-

nesete v restauraci Villa Patriot. Kromě crème 
brûlée zde najdete také vynikající čokoládovou 
pěnu mousse au chocolat. 
Pokud nejste naladěni na fi lmové dezerty, ale 
přesto se chcete odměnit něčím sladkým, za-
miřte nejkratší cestou do Modré cukrárny. Zde 
na vás čeká pudingový pohár s borůvkami nebo 
jahodami, který vám připomene chuť dětství.

  V REGIONECH

VARY°ZDRAVÍ
TĚLO I DUŠI
Vyzkoušejte moderní pojetí
tradičních karlovarských procedur

Čím Karlovy Vary léčí

Horké prameny Přírodní silice Lehké atmosferické ionty

www.mestozazitku.cz

I N Z E R C E
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Pro naše předky znamenal svátek sv. Martina ukon-
čení hospodářského roku a k tomu patřila i sva-
tomartinská husa. Kromě husy se pekly i tradiční 
svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy. Sloužily 
jako výslužka odcházející čeledi a dívky jimi obdaro-
vávaly mládence.  
 
Svatomartinské víno je už pojmem nejen pro re-
staurace, ale i pro znalce vína.
I v dnešní době je v Česku tento svátek spojován 

zejména s  pečenou husou. V tento den se také na-
číná první víno nového ročníku, které ctí jméno své-
ho patrona a nazývá se proto svatomartinské. Toto 
víno, které zraje pouze několik málo hodin, má svěží 
ovocnou chuť. Správně je potřeba ho vypít do Veli-
konoc, je-li lahodné, znamená to,  že se vydaří celý 
vinný ročník.  
 

Pečení husy je obřad, který se nesmí uspěchat.  
Den před pečením je důležité husu nasolit, pěkně 
vně i zevnitř okmínovat a nechat ji přes noc v chla-
du odpočinout. Tak maso krásně zkřehne. Před 
pečením se do ní vloží hrušky a jablka, v některém 
kraji nadívají husu i švestkami. Pak už ji stačí jen 
upéct a podávat s houskovým nebo bramborovým 
knedlíkem a červeným nebo i bílým zelím. Pečte po-
malu a podlívejte, správná husa pustí pěkný hrníček 
sádla.  V týdnu kolem svátku sv. Martina nabízí celá 
řada restaurací speciální Svatomartinské menu, 
kde kromě husy můžete ochutnat  také například 
výtečnou paštiku z husích jater jako předkrm, nebo 
polévku - husí kaldoun. Připravte si hodovou husu 
podle našeho receptu.

Také se už těšíte 
na Svatomartinskou husu?
A víte proč se jí právě na svátek svatého Martina?
Legenda praví, že husy kejháním rušily Martina v kázání, a tak skončily za trest 
na pekáči. Kdo podle lidového rčení na sv. Martina husu neochutná, bude prý 
celý rok hladovět.
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Soutěží se v několika kategoriích, z nichž asi nelze 
vybrat tu nej… Ale dovolím si napsat, že pro diváky 
nejatraktivnějšími jsou kategorie, kde je ve spřežení 
více psů. Vidět několik párů nádherných severských 
psů, jak poslušně naslouchají povelům svého pána 
a jak s dokonalostí sobě danou zvládají nejdelší 
a nejnáročnější závod v naší zemi, je naprosto 
úchvatné. Být u toho a na vlastní oči spatřit tu souhru 
člověka a psa, je krásný zážitek, který zůstává v srdci 
zaryt hodně dlouho.  
Tento závod se stal již tradicí a součástí našich hor. 
Ale rádi bychom připomněli ve stručnosti jeho historii 
za 24 let nepřetržitého konání a několik důležitých 
údajů. První ročník se konal v roce 1997, a to za velké 
podpory starostky obce Deštné v Orlických horách, 
paní Václavy Domšové. Všechny následující ročníky 
už zůstaly v těchto horách. Často slýcháme dotazy na 
to, jak vznikl tak krásný název. Pokaždé, když začneme 
vyprávět ten smutný příběh, objeví se nám slzy v očích. 
ŠEDIVÁČKŮV LONG je totiž pojmenován na památku 
velmi smutné události. Den před startem prvního 
ročníku utekli pořadateli závodu Pavlovi Kučerovi dva 
psi, jeden z nich, sibiřský husky jménem Šedivák, byl 
zastřelen u vzdálené vesnice místním občanem. 

Trasy závodu se mění, ale v průběhu let se ustálily na 
základní okruhy, ty vedou po hřebenech i po úbočích 
Orlických hor, zavedou nás i přímo do obce Deštné 
v Orl. h. nebo se proženou nad místními sjezdovkami. 
Závod má několik etap. Základní čtyřetapová varianta 
má délku 240 km, v některých ročnících se jelo 
dokonce pět etap. Jela se i varianta tzv. superlongu 
na 333 km. Součástí závodu je jeden nebo dva bivaky, 
kdy musheři musí se svými psy strávit noc venku 
a další etapa začíná brzy ráno po probuzení. 

Původně se závodu zúčastnilo jen několik závodníků 
(15), v průběhu času se ze závodu však stala 
závodníky vyhledávaná akce.  Být účastníkem tohoto 
závodu je velká prestiž. Momentálně se jedná o závod 
celoevropského formátu, který má své jméno i místo 
na poli mezinárodních závodů psích spřežení a který 
si získává rok od roku větší obdiv, jak u závodníků tak 
u návštěvníků. 

Termín jubilejního ročníku je od úterý 25. ledna 
do soboty 29. ledna 2022. Slavnostní zahájení 
s bohatým doprovodným programem pro veřejnost 
proběhne v úterý 25. ledna 2022 od 17. hod 
v Deštném v Orlických horách na vyhrazeném 
parkovišti pod sjezdovkou Marta II. Zahajovací večer 
bude zároveň i startem pro psí spřežení, startující 
na nejdelší trati tohoto závodu o délce přes 300 km. 
Od nepaměti je pes spojován s člověkem, ale jen 
málo toho zůstalo z původního účelu tohoto soužití. 
Právě závody  psích spřežení se k těmto kořenům 
vrací. Týmová práce, drsnost tohoto sportu, láska 
ke psům a přírodě nás na těchto závodech láká.

Aktuální info a podrobný program na:
http://czechlongtrail.com

Za celý pořadatelský tým
Ředitel závodu Pavel Kučera

Závody psích spřežení 
ŠEDIVÁČKŮV LONG 2022
V Orlických horách se bude konat již 25. jubilejní ročník 
Máte rádi volání divočiny, je vaším snem se ocitnout na dosah čtyřnohým 
psím hrdinům a toužíte na chvíli zažít severskou mrazivou atmosféru? To vše si 
můžete splnit během letošní zimy. Deštné v Orlických horách se opět promění 
v „polární sever“.  Po vrcholcích hor se bude prohánět více jak 100 závodníků, 
kteří budou se svými čtyřnohými kamarády soutěžit o to, který dokáže 
zadanou trať zvládnout nejrychleji.
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Brání chlap svoji manželku před svými parťáky v hospodě:
„Moje manželka není tak zlá, jak vypadá. Před
Vánocemi mně dokonce kupuje domů i rum.

Jenom mi vadí, ... (Tajenka).“

„To je ti zajímavé, jaké hlouposti se někdy člověku zdají,”
říká ráno s povzdechem muž manželce. „A copak se ti zdálo?”

„Ani se neptej,” mávne rukou muž, „zdálo se mi, že jsem
ti koupil pod stromeček zástěru ... (Tajenka)!“

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

BABICE, BABYLON, BÁCOVICE, BAČICE, BAČKOV,
BALINY, BANTICE, BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, 

BAVORY, BEČICE, BĚCHARY, BECHLÍN, BEZUCHOV, 
BÍLINA, BISKOUPKY, BLAZICE, BLAŽIM, BLUČINA,

BOHDALOVICE, BOCHOŘ, BOLKOV, BOŘICE,
BRNO, HAVLÍČKŮV BROD, CHRUDIM, KLADNO, 

KOŠICE, MOST, PLZEŇ, POPRAD, PŘÍBRAM,
SENICA, ŠUMPERK, ZVOLEN.

Znění tajenky z minulého čísla: „aby si nevšiml, že mám i zlaté zuby“
Výherci: Petra Rojíková z Plzně, Eva Babyštová z Kroměříže, Kateřina Černínová z Ostravy

Znění osmisměrky z minulého čísla: „a řekla to tchýni“
Výherci: Jana Janáčková z Vysokého Mýta, Oldřich Štěpán z Kopřivnice, Zdeňka Slováková z Fulneku

Výherci soutěže Strahovského kláštera: Jana Hejtmánková, Věra Vondrejsová, Lucie Černoušková

Výherci soutěže Davle: Julie Vilkošová, Jaromír Havlíček

„To je ti zajímavé, jaké hlouposti se někdy člověku zdají,” říká ráno s povzdechem muž 
manželce. „A copak se ti zdálo?” „Ani se neptej,” mávne rukou muž, „zdálo se mi, že jsem 
ti koupil pod stromeček zástěru ”... (tajenka)!
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