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Během prohlídky zámku si můžete poslechnout, jak 
se slavily křesťanské Vánoce za první republiky, proč 
zapalujeme adventní svíce a co je to půst. Proč se sta-
ví betlém, jak k nám pronikla tradice zdobení vánoč-
ního stromku, a kde najdeme její původ. 
 K vidění budou i tradiční dobové stromečky, napří-
klad stromeček jablíčkový či přírodní. Tematická část 
prohlídky je letos věnována „Věhlasu českého prů-
myslu první republiky“, který bude oslaven například 
stromečkem pivovarským, který zajisté ocení pánská 

část návštěvníků. Vzhledem 
k tomu, že poprvé v historii 
oddělí letní a zimní olympiádu 
pouze jedny vánoční svátky, 
bude nejvýraznějším stromem 
na Loučeni právě stromeček 
Olympijský. Pro umocnění zá-
žitku se na fasádě zámku vždy 
v 17:00 rozehraje speciální 
světelná show.

Z OBSAHU:

Vážení čtenáři,
další rok pod nadvládou Covidu 19 je za námi, máme 
také novou vládu a všichni věříme, že se vše vrátí do 
zaběhnutých kolejí. Roušky a respirátory už bereme 
jako běžný doplněk každodenního oblečení. Zimní se-
zona na horách již začala, přesto je třeba dodržovat 
všechna bezpečností hygienická pravidla v areálech.
Přinášíme vám vydání magazínu TIM 1+2 2022, 
ve kterém vám představíme novinky z hor, měst, re-
gionů a krajů ČR. Těšíme se na masopustní veselí, ro-
diny s dětmi na jarní prázdniny na horách v českých 
a slovenských lyžařských areálech. 
Připravujeme pro vás v roce 2022 spoustu novinek, 
tipů na výlet a významné kulturní a společenské 
události. Představíme vám naučné stezky, programy 
kulturních a technických památek, hradů a zámků 
UNESCO. 
Pro čtenáře dychtící po výhře máme připraveny kří-
žovky, osmisměrky, fotokvízy a soutěžní otázky o ví-
kendové pobyty s portálem e-pobyty.cz nebo vstu-
penky do zábavních parků. Zveme Vás v březnu 2022 
na veletrh cestovního ruchu Holiday World 2022.

Přejeme vám mnoho štěstí a pevné zdraví 
v celém roce 2022.

 
Vaše redakce magazínu TIM

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T A

NAVŠTIVTE 
INTERNETOVÉ

  STRÁNKY MAGAZÍNU
Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

Příběh vánočního stromečku
Letos již počtvrté probíhá na zámku Loučeň speciální výstava s názvem PŘÍBĚH 
VÁNOČNÍHO STROMEČKU, která návštěvníkům nabízí celkem 21 speciálně 
nazdobených vánočních stromečků. Výstava potrvá do 17. ledna 2022.

TIM NA HORÁCH 
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SOUTĚŽNÍ KVÍZ S LYŽAŘSKÝMI AREÁLYSOUTĚŽNÍ KVÍZ S LYŽAŘSKÝMI AREÁLY
Oblíbené skiareály se chystají na otevření a zahájení zimní sezony. Navzdory Covidu se areály 
připravují, usilovně zasněžují a několik je již v provozu. Máte velkou šanci vyhrát hodnotné ceny. 

Odpovědi posílejte emailem na: info@czech-tim.cz do konce ledna 2022. 

N a 
z i m n í 
sezónu 

2021/22 je opět nastartován projekt Czech Ski-
pass, tento produkt bude v nadcházející zimě 
v prodeji. 
Horská střediska letos vložila hodně energie a pro-
středků také do zajištění bezpečnosti v souvislosti 
s koronavirovým onemocněním. Vnitřní prostory 
jsou pravidelně desinfikovány, připraveny jsou ro-
zestupy mezi návštěvníky. Skiareály zavedly nebo 
rozšířily online prodeje skipasů či rezervace vyba-
vení nebo pořídily bezkontaktní automaty na pro-
dej skipasů. 

Aktuální doba zároveň urychlila i spuštění nových 
systémů prodeje skipasů online a přes selfservice 
pointy v Harrachově a Říčkách, kde jsou samoob-
služné kiosky na prodej skipasů a vrácení chipka-
ret. Online služby a věrnostní programy fungují 
také v Dolní Moravě, na Lipně, kde nabízejí i exklu-
zivní personifikované nabídky, dále ve SkiResortu 
Černá Hora-Pec a ve Špindlerově Mlýně, kde pro-
dávají více jak 70 % skipasů online. V areálech Ski-
Resortu testují výdejní automaty tzv. sKiosky, kde 
si lidé budou moci vyzvednout online koupený ski-

pas pohodlně a bez fronty. Rezervovat si můžete 
i své parkovací místo online, a buď nahrát na kartu 
SkiResort Card nebo vytisknout. 
Na večerní lyžování se mohou návštěvníci těšit 
v areálu Dolní Moravy a Kohútky. Skicrossovou 
trať si mohou letos vyzkoušet závodníci i široká 
veřejnost ve Špindlerově Mlýně. Největší prodej-
na Intersport na horách se zázemím lyžařské školy 
a půjčovny najdou letos návštěvnici Lipna. V Ha-
rrachově si pak mohou lidé uschovat lyže v samo-
obslužném skidepotu. 
Na Malé Úpě vyzkoušejte nově propojený areál. 
Vše zařídíte výhodně a pohodlně online, od skipa-
su přes půjčení lyží. Nejlepší ale je, že mezi areály 
Pomezky a U kostela se budete moci přesouvat 
bez sundání lyží po nově vzniklých sjezdovkách Re-
nnerovka, Kolbenka a Trautenberk. 

www.ahscr.cz

České hory opět v ohrožení?
České skiareály díky příznivé předpovědi počasí začaly s technickým 
zasněžováním a další intenzivní přípravou na zimní sezónu. První lyžaři se 
objevili na sjezdovkách již začátkem prosince. Horská střediska zaručují 
dodržování platných hygienických opatření pro zajištění nepřerušeného 
průběhu sezóny. 

2.  Jak se jmenuje karta hosta 
    Jizerských hor?

a) JizerkyCard
b) SaveCard
c) SkiCard

3.  Jak se jmenuje adrenalinová 
atrakce v Sportareálu Klíny? 

a) ZipLine
b) HiLine
c) ZerLine 

5.  Jak se jmenuje maskot 
lyžařského areálu na Lipně? 

a) Myšák FOX
b) Méďa FOX
c) Lyšák FOX

4.  Kolik je celkem sjezdovek 
    v areálu Zadov? 

a) 5
b) 7
c) 9 www.magazintim.cz

1.  Jak se jmenuje restaurace 
na Monínci?

a) A2
b) M2
c) R10
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Na dvě stovky lyžařů míří ve všední dny za lyžovač-
kou právě do skiareálu Monínec. Zhruba až do vá-
nočních svátků se jezdí pouze na horní části Hlavní 
sjezdovky, kterou obsluhuje vlek kotva. Následně 
by měla být v provozu nejen celá Hlavní sjezdovka, 
dlouhá 1,2 km, ale i Hotelová sjezdovka. Návštěvní-
ci si navíc mohou vybrat mezi denním a večerním 
lyžováním.
Lyžařské podmínky na Monínci jsou takřka ideální 
a na sjezdovce leží 60 centimetrů sněhu. 
Monínec, který 19. listopadu jako první lyžařský 
areál v letošním roce zahájil zimní sezonu, zajišťuje 
sníh díky výjimečné technologii Snowfactory, která 
dokáže vyrobit sníh i při teplotách nad nulou. Za-
řízení vyrábí malé ledové vločky, které neobsahují 
zbytkovou vlhkost a mají teplotu minus pět stupňů 
Celsia.
I letos se areál v zimní sezoně zaměřuje hlavně na 
rodiny s dětmi, kterým nabízí lyžařskou školu a dět-
skou hernu, kde se mohou po výuce zabavit. No-
vinkou je i zvýhodněný skupinový tarif pro dospělé, 
skipas pro čtyři dospělé vyjde na pokladně na 2058 
Kč a v e-shopu na 1916 Kč.
Lyžařský areál Monínec je bezpečným místem, 
které dbá na zvýšenou hygienu a dodržování proti-
pandemických opatření. Pracovníci střediska každý 
den dezinfikují všechna kritická místa, jako jsou kli-
ky, zábradlí, umyvadla či toalety. V restauracích je 
nutné prokázat se dokladem o prodělání onemoc-
nění Covid – 19 či dokončeným očkováním, vstup 
do vnitřních prostor je povolen pouze se zakrytými 
dýchacími cestami. Při nákupu skipasů, jak fyzicky 
na pokladně, tak i při nákupu online, je kontrolová-
na bezinfekčnost. 

Celodenní skipas na Monínci vyjde na 735 korun, 
při nákupu online pak na 680 korun, za večerní ly-
žování dospělí zaplatí 465 korun, resp. 430 korun 
při nákupu přes eshop. Dětský denní skipas vyjde 
na 550 korun, při nákupu online pak na 510 korun, 
za večerní lyžovačku pro dítě zaplatíte 345 korun při 
nákupu na pokladně a 320 korun při nákupu online.

Lyžařský areál Monínec
hlásí ideální lyžařské
podmínky
Upravená sjezdovka, plynulý provoz 
a 60 centimetrů sněhu, to jsou aktuální lyžařské 
podmínky pro lyžování na Monínci.

Více informací najdete na: www.moninec.czwww.moninec.cz
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dlouhé a široké
sjezdovky skipasy online!

Nakupujte

Rokytnice
S K I A R E Á L

nad Jizerou
Lysá hora: 1 315 m n.m.

bez front na pokladně
rovnou na svah

RokyPASS

www.rokypass.cz
registruj se ONLINE

Vyzvedni bez front 
v našem PICK-UP 

BOXU

karta plná výhod

17 km sjezdovek

2  lanovky / 8 vleků
půjčovna / servis
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Na Tanvaldském Špičáku připra-
vují lyžování na TŠ2, tedy Kostel-
ní, Zalomené a Dětské sjezdov-
ce. Dále zasněžují na Turistické 
sjezdovce, ale zde chybí spodní 
část. Na Severáku jsou připra-

veny sjezdovky na Kampě a zasněžují sjezdovky 
Naproti Arnice a u dětského pásu. Na Bedřichově 
připravují spustit dětský vlek a pohyblivý koberec. 
Rolba PistenBully 600W Polar a sněžná děla Super-
snow jsou na svých místech a zasněžují na Tanvald-
ském Špičáku a na Bedřichově. 

Ceny skipasů
Pro letošní sezónu areály nabízí hlavní sezónu v ob-
dobí: 13. 12. - 24. 12. 2021 + 3. 1. - 30. 1. 2022. 
Cena za jednodenní skipas pro dospělou osobu na 
Tanvaldském Špičáku se zvýšila na 770 Kč. 
Na Bedřichově a Severáku se bude jednat o cenu 
490 Kč za den. Na všech pokladnách přijímají pla-
tební karty a poukázky Edenred Benefits.

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

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

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

www.jizerske-hory.cz

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

Skiaréna Jizerky
PROVOZ SKI AREÁLŮ: 
Tanvaldský Špičák  +420 733 535 350
Severák  +420 604 516 733
Bedřichov  +420 603 781 848
www.skijizerky.cz

KO
N

TA
KT
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Hory, zasněžené pláně… 
Běžky! 
Aneb fajna zima na Severní Moravě
a ve Slezsku
Hurá, zima už se blíží, a tak už plánujeme, kam letos vyrazíme na běžky… 
Věděli jste, že Moravskoslezským krajem se v zimě vine bez mála 850 kilometrů 
dohladka vyžehlených běloskvoucích stuh upravených běžeckých tras, které 
patří k nejkvalitnějším v republice? Splétají se do dvou magistrál, Beskydské 
a Jesenické. No odolejte…

V létě se na těchto trasách potkáte s turisty i cyk-
listy, v zimě oceníte to, že kromě důmyslného 
propojení stovek kilometrů lyžařských běžeckých 
tras s různými stupni náročnosti nabízejí i kom-
fortní zázemí v podobě kvalitního informačního 
mobiliáře. Jeho součástí jsou i webové stránky 
WWW.FAJNAZIMA.CZ, díky nímž naprosto jed-
noduše zjistíte nejen vše o místních běžkařských 
a lyžařských areálech, ale také o tom, jak si zimní 

dovolenou na severní Moravě a ve Slezsku zpestřit. 
Díky GPS zabudovaných do roleb žehlících sněhové 
pláně se na interaktivní mapě dozvíte i to, kdy byla 
která trať naposledy upravena.
A kam se vydat? Lákavých míst je mnoho v různých 
částech Beskyd, ať už v okolí Mostů u Jablunkova 
a Bukovce, v oblasti Pusteven s malebnými Jurkovi-
čovými útulnami, sochou Radegastem a půvabnou 
kaplí Cyrila a Metoděje na Radhošti, či na věhlasné 

Lysohorské běžecké magistrále s nejvýše položený-
mi trasami v Moravskoslezských Beskydech. Běžkaři 
si oblíbili také tratě kolem Bílé – třeba tu vedoucí 
přes Bílý Kříž a Švarnou Hanku – i skvěle upravené 
běžkařské areály, ve které se v zimě mění golfová 
hřiště na Ostravici a Čeladné.
Zatímco středobodem Beskydské magistrály je Lysá 
hora, jíž se přezdívá královna výhledů, Jesenické 
magistrále vévodí zdejší nejvyšší hora Praděd. Bě-
žecké trasy z Ovčárny na Praděd a z Pradědu na 
Švýcárnu jsou sice náročné, ale fascinující. Pohlceni 
tichem i monumentálností bělostných panoramat 
se mohou zkušení běžkaři vydat i po některé z hře-
benových tras. Do Jeseníků však mohou bez obav 
vyrazit i ti, kteří to s běžkami teprve zkoušejí. Na-
příklad v Nové Vsi u Rýmařova je pro ně připraveno 
hned několik běžeckých okruhů dlouhých tři až 6 
kilometrů. Překrásná je i trasa z Vrbna pod Pradě-
dem na Anenský vrch či z Karlova pod Pradědem 
k vyhlídce Nová Ves.
Na Beskydské i Jesenické magistrále najdete vše, 
co k příjemnému zimnímu zážitku patří. Pohodu, 
romantiku i dobrodružství. A hlavně fantastickou 
přírodu, o níž lze hovořit i psát jen v superlativech.

 @northmoravia

WWW.FAJNAZIMA.CZ
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TIP NA VÝLET

V zimě je Harrachov vyhledávaným lyžařským 
centrem. Na vrchol Čertovy hory vedou dvě čtyř-
sedačkové lanovky. Z upravených sjezdových tratí 
si vyberou začátečníci i pokročilí. Pro běžkaře jsou 
k dispozici desítky kilometrů perfektně udržova-
ných tras. Celosvětově známé jsou harrachovské 
skokanské můstky, na nichž se v minulosti konaly 
závody světového poháru i mistrovství světa.

Oblíbeným výletním místem je Mumlavský vodopád. 
Jeden z nejkrásnějších vodopádů v ČR se nachází pou-
hý kilometr od centra Harrachova. Procházka podél 
dravé řeky Mumlavy patří k neopakovatelným zážit-
kům. V zimě se navíc desetimetrový vodopád promě-
ňuje ve fascinující ledopád.
Milovníci řemesel si jistě nenechají ujít prohlídku harra-
chovské sklárny, jež tradičním způsobem vyrábí nejen 
nápojové a užitkové sklo, ale i luxusní křišťálové lustry.

Zajímavým zážitkem je rovněž prohlídka Hornické-
ho muzea. Jeden kilometr dlouhá hornická štola 
byla pro veřejnost otevřena v roce 2003.
Přemýšlíte, kde se v Harrachově ubytovat? Přijměte 
pozvání do rodinného penzionu nedaleko centra. 
Apartmány Kynčlová nabízí ubytování ve třech vy-
bavených apartmánech. Hostům je k dispozici velká 
zahrada s pergolou a krbem, hřiště na badminton 

a v letních měsících bazén. Samozřejmostí je úscho-
va lyží a kol a parkování přímo u domu. Sklářské mu-
zeum i bobovou dráhu najdete pouhých 200 m od 
apartmánu.

Pro více informací navštivte: 

www.apartmanykynclova.cz
www.e-pobyty.cz.

Harrachov
Patří k nejznámějším střediskům v Krkonoších. Na své si tu přijdou sportovci, 
výletníci i milovníci tradičního severočeského řemesla. Přijeďte si odpočinout. 
Krásy Harrachova a okolní přírody si vychutnáte v kteroukoliv roční dobu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1.  Jak se jmenuje vodopád v blízkosti  
Harrachova?

2.   V jakém roce bylo otevřeno Hornické 
muzeum Harrachov?

3.   Jaké číslo objektu mají Apartmány Kynčlová 
na portálu e-pobyty.cz?

VÝHRY:
1. cena: 
50% sleva na 4 noci v apartmánu pro 4 osoby
(Běžná cena je 1000 CZK/noc. Celková cena by byla 
4000 CZK, s voucherem tedy 2000 CZK.)

2. cena: 
25% sleva na 4 noci v apartmánu pro 4 osoby
(Běžná cena je 1000 CZK/noc. Celková cena by byla 
4000 CZK, s voucherem tedy 3000 CZK.)

Čerpání voucherů: od 21.3.2022 do 30.6.2022 a od 
1.9. do 30.9.2022.

Odpovědi posílejte mailem na adresu redakce 
info@czech-tim.cz do 20.2.2022.
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Kromě sportovního vyžití si na magistrále užijete také 
klid, ticho a třpyt dokonalé sněhové pokrývky a pro-
žijete tu jedinečnou atmosféru zimních Jizerek.
Do běžeckých stop můžete nastoupit z celkem 
23 různých nástupních míst nacházejících se na 
Jablonecku, Liberecku, Tanvaldsku, ale také Frý-
dlantsku. K těm nejvyhledávanějším nástupním 
místům patří Bedřichov, ale do stop nastoupíte 
i v Kořenově, Jablonci nad Nisou, Liberci, Josefově 
Dole, v Novém Městě pod Smrkem a na mnoha 
dalších místech. S výjimkou nástupních míst Bed-
řichov - Hájovna a Jizerka - hraniční přechod jsou 
všechna nástupní místa s možností parkování na 
oficiálních či soukromých parkovištích. Největší 
kapacitu parkovacích míst má Bedřichov - Maliník 
a Bedřichov - Centrální parkoviště. Kompletní pře-
hled nástupních míst a jejich parkovací možnosti 

najdete na jizerskaops.cz/magistrala/nastupní-
-mista/.
Trasy Jizerské magistrály jsou voleny tak, aby uspo-
kojily potřeby sportovců i turistů. Nemusíte se 
tedy obávat, že byste při lyžování minuli nějakou 
jizerskohorskou zajímavost. Stopa magistrály vás 
zavede k vodním nádržím Souš, Josefův Důl a Bed-
řichov, ale také k turisticky oblíbené Protržené pře-
hradě. Díky úzké spolupráci provozovatelů tratí na 
české a polské straně Jizerek a také v Krkonoších 
můžete využít pohodlných přechodů do běžeckých 
tras sousedících s Jizerskou magistrálou. Na běž-
kách se tak můžete projet po české i polské straně 
Jizerek a dostanete se až do Krkonoš.
Trasy Jizerské magistrály se nacházejí v chráněné 
krajinné oblasti a platí zde tedy pravidlo pohybu 
pouze po značených trasách. Ale také samotné 

běžecké lyžování má svá pravidla pohybu ve stopě. 
Osvěžte si je ještě před nástupem do stopy, jejich 
kompletní znění najdete na jizerskaops.cz/magis-
trala/pravidla-pohybu/. V upravených stopách se 
jezdí vždy vpravo. Pokud je upravena pouze jedna 

Bílá stopa Jizerské magistrály je každoročním lákadlem všech nadšenců 
běžeckého lyžování. Za úpravou stop stojí už od roku 1999 Jizerská, obecně 
prospěšná společnost. Ta v letošní zimní sezóně upravuje až 250 kilometrů tras, 
které vás zavedou do samého srdce hor. 

Jizerská magistrála
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stopa, pak přednost má lyžař jedoucí z kopce. Před-
jíždění je povolené z obou stran, ale předjížděný 
nemusí uvolnit stopu pro rychlejšího lyžaře. Předjíž-
dějící by však měl o svém záměru upozornit. Pokud 
zastavíte nebo spadnete, uvolněte stopu ostatním. 
A pokud se ocitnete při nehodě jiného lyžaře, po-
skytněte mu první pomoc, mějte uložený kontakt 
na Horskou službu +420 1210. Pokud se při lyžo-

vání potkáte se stroji upravujícími stopu, uvolněte 
stopu a nechte techniku bezpečně projet. Na trase 
i v okolí udržujte pořádek. A to nejdůležitější na 
závěr, berte ohled na ostatní a buďte ohleduplní!
Všechny praktické informace týkající se Jizerské 
magistrály najdete na stránkách jizerskaops.cz. 
Kromě nástupních míst do bílé stopy tu najdete 
mapu celé magistrály, tipy, kde se při lyžování ob-

čerstvit, informace o úpravách stop, ale také třeba 
historii magistrály. V části Kamery se můžete podí-
vat na celkem 9 míst. 

Užijte si zimní Jizerky v bílé stopě Jizerské magis-
trály naplno!

www.jizerky.cz

Oblíbený areál v Krušných ho-
rách v nadmořské výšce 1028 
metrů se pyšní 2 km jihový-
chodně od Abertam a 18 km od 
Karlových Varů.
Ve skiareálu je největší dětský 

park v ČR se čtyřmi pojízdnými pásy pro nejmenší 
o délkách 83, 42, 40 a 30 metrů. Velikým lákadlem 
je horský kolotoč a na čtyři desítky různých atrakcí, 
jako třeba umělý tunel ve tvaru velké houby, mno-
ho různých zvířat, několikametrový had sloužící 
k nácviku oblouků a další atrakce. 
Přímo na vrcholu krušnohorské tisícovky Plešivec 
je horský hotel Plešivec, který vás bude hýčkat ve 

všech směrech. Hotel je pár kroků od horních sta-
nic lanovek s restaurací a salónkem. Nechybí wel-
lness centrum s vířivkou a saunou. Součástí hotelu 
je rozhledna z roku 1895.
Karta 8hodinová umožňuje lyžovat ve středisku 
libovolných 8 hodin v sezóně, které nemusí násle-
dovat za sebou. Průchodem přes turniket je odečí-
taná 1 hodina, v jejímž průběhu je možné uskuteč-
nit neomezený počet jízd. Po uplynutí 1 hodiny od 
prvního použití a dalším průchodem přes turniket 
se odečte další hodina až do úplného vyčerpání 
8 hodin.

Krušnohorský Plešivec
Skiareál Plešivec patří mezi nejnovější lyžařské areály v ČR, který nabízí široké 
sjezdovky pro všechny lyžařské skupiny. Lákadlem pro nejmenší je největší 
dětský park se čtyřmi pojízdnými koberci a skvělým zázemím a servisem.

Skiareál Plešivec

Pstruží 71, 365 01 Pstruží
 info@skiarealplesivec.com
 Infolinka 601 563 536 (8:00–17:00)
www.skiarealplesivec.com

KO
N

TA
KT

INFOBOX

• Přes 12 km sjezdových tratí
• Provozní doba 9:00 – 16:00 hodin
•  V celém areálu jsou 3 hlavní bezplatná 

parkoviště
•  Občerstveni, skibar, restaurace nebo 

Apres-Ski Bar „U Dostyho“
•  Ubytovani v hotelu Plešivec nebo v hotelu 

Zele Udoli

Denní skipasy:

Dospělí Děti Student/
senior

850 Kč
(680Kč e-shop) 

490 Kč
(460Kč e-shop)

690 Kč
(500Kč e-shop)
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Horská střediska Krušných hor i přes letošní pande-
mická opatření otevřely své brány pro lyžaře a běž-
kaře za dodržování přísných protikoronavirových 
opatření. Areály nabízí bezpečné sportování, profe-
sionální služby půjčoven, a hlavně kvalitně uprave-
né sjezdovky. 

Sport centrum Bouřňák

Bouřňák patři mezi nejvyšší vrcholy východního 
Krušnohoří, je vhodnou lokalitou pro rodinné lyžo-
vání. Leží 90 km od Prahy a 13 km od Teplic. Nabízí 6 
sjezdovek s celkovou délkou přes 6 km a kapacitou 
3 190 osob/ hodinu. Pro děti a začínající lyžaře je 
připravena sjezdovka „Údolíčko“. 
Pro mírně pokročilé je připravena Hrobská sjezdov-
ka, která se jako jediná nachází na jižním svahu. 
U horní pokladny na „Hrobské“ je nově připrave-

na vytápěná útulna s terasou, kde se budete moci 
ukrýt před nepohodou, dobít telefon, případně 
zkonzumovat přinesené jídlo a nápoje.
Skialpové stezky v okolí lyžařského areálu jsou zna-
čené. Tento projekt skialpových tratí se optimisticky 
jmenuje SKIALP NAD HROBEM. Nástupním místem 
většiny tras je parkoviště v Mikulově, kde se nachází 
souhrnná mapa. K sestupům slouží sjezdovky. Sport 
Centrum Bouřňák o.p.s. také upravuje běžecké sto-
py v okolí Nového Města. Letos se areálu podařilo 
pořídit nová sněžná děla od firmy DEMACLENKO.
Otevírací doba: 

Po–Ne: 9-16 hod., 
CENÍK od 25. 12. 2021 – 13. 3. 2022

www.scbournak.cz

Na co se můžete těšit 
na Klínovci?

Rozhodně na nové a bez-
konkurenční večerní lyžo-

vání na oblíbené modré sjezdovce Dámská! Osvět-
lená v celé své kráse, délce necelých 1,5 km, šířce až 
40 metrů, s převýšením 230 metrů bude připravená 
na tu nejlepší lyžovačku i díky tomu, že na vrchol vás 
vyveze naše nejnovější lanovka s vyhřívanými seda-
dly a oranžovou krycí bublinou. Večer vás tak čeká 
skvělý lyžařský zážitek!
Další novinkou bude modrá sjezdovka u Jáchymov-
ské, v tuto chvíli probíhá její výstavba. Její kom-
pletní dokončení se chystá na další zimní sezónu 
2022/2023, na letošní sezónu zprovozní pouze její 
spodní část, která bude ale závislá na přírodním 
sněhu. Na příští rok už bude připravena v plné délce 
a doplněna o technické zasněžování. 

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

večerní: vlek F 16–21:00 hod.

www.klinovec.cz

Sport areál Klíny
Ideální místo pro zimní 
prázdniny nebo dovo-
lenou nabízí horský hotel Emeran se zázemím Sport 
areálu Klíny. Hotel a celý skiareál je zaměřen přede-
vším na rodiny s dětmi, sportovce a milovníky lyžová-
ní. Součástí areálu je lyžařská škola s vlastním uzavře-
ným areálem, půjčovna a servis lyží, sportovní hala, 
restaurace či skibar. Horské středisko je vzdálené 
5 km od hranic s Německem a 95 km od Prahy. Užijte 
si večerní lyžování na sedačkové lanovce s osvětle-
nou sjezdovkou a snowparkem. Celková délka trati je 
3100 metrů s kapacitou 3300 osob za hodinu. Parko-
vání je zdarma na 5 parkovištích s kapacitou pro 400 
osobních aut. 
Pro rychlé zajištění skipasů slouží on-line rezervační 
systém. V lyžařské škole najdete výukové prostředí, 
které využívá umělých terénních nerovností již u nej-
menších dětí. Oblíbená je lesní „fun-line“ pro děti 
podél sjezdovek a značení lyžařských běžeckých tratí. 

Zimní sezóna
v Ústeckém kraji
Krušné hory na severozápadu Ústeckého kraje lákají každoročně celé rodiny 
na kvalitní lyžování a zábavou. Lyžařská střediska nabízí víkendové i delší 
pobyty v místních hotelích a penzionech. Vyhlášená běžkařská Krušnohorská 
bílá stopa má v České republice dlouholetou tradici.  

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2021 
– 13. 3. 20212 Jednotné vstupné

Celodenní skipas 800 Kč

CENÍK hlavní sezóna

Celodenní 
skipas Dospělí Děti 

a senioři

Student,
senior,

ZTP

Denní 
webshop

920 Kč
on-line 850 Kč

550 Kč 730 Kč
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Otevírací doba: 
denně 9 -16 hod.

www.kliny.cz

Lyžařské středisko Zadní Telnice 
– lyžování pro všechny

Zadní Telnice je největší lyžařský 
areál ve východní části Krušných 
hor. Areál byl již v roce 1965 prvním průkopníkem 
zasněžování i nás, kdy zde bylo vybudováno první 
umělé zasněžování na území bývalého Českoslo-
venska. Šest lyžařských vleků o celkové délce přes 
5 km nabízí několik propojených sjezdovek různých 
obtížností s přepravní kapacitou lanovky 1440 osob 

za hodinu. Středisko je velmi dobře dostupné z Ústí 
nad Labem i za hodinu z Prahy. Součástí areálu je 
velkokapacitní parkoviště pro 500 aut, které je vzdá-
lené od vleků par metrů. 

Otevírací doba: 
denně 9 -16 hod.

www.ski-telnice.cz

Běžkování a tradiční závody
Na běžky se může vydat téměř každý. Pohyb si při-
způsobíte vlastnímu tempu a kondici. Projedete 
krásná místa a ujede větší vzdálenost, než když pů-
jdete pěšky. Běžkování je bezpečné, a právě Kruš-
né hory nabízí ideální podmínky. Krušnohorská bílá 
stopa poskytuje návštěvníkům Krušných hor kvalitní 
služby související s provozem běžeckých tras, jejíž 
historie začíná od roku 1945, kdy byly Krušné hory 
nejvíce navštěvované hory střední Evropy. 
V Krušných horách je organizováno několik akcí pro 
veřejnost jako například závody v běžeckém lyžo-
vání v Lesné, Dlouhé Louce, mistroství republiky 
ve psím spřežení, mistroství republiky ve skijöringu 
a závody do seriálu mistroství Evropy, mistrovství 
světa v běhu na lyžích atd. 
Dvě střediska Klíny a Dlouhá Louka jsou přímo na-
pojena na běžecké areály v sousedním Německu. 
Běžecké stopy upravují čtyři sněžné rolby rolbami 
značky Pistenbully se sněžnou frézou na bruslení 
a stopovači na klasiku. Propojené, strojově udržova-
né, běžecké stopy dosahují délky cca 250 km. Nad-
mořská výška tras je v rozsahu 740 až 950 m n. m. 
Úsek Krušnohorské magistrály v okolí Cínovce má 
na starosti Sport centrum Bouřňák, které zajišťuje 

úpravu celkem 60 kilometrů běžeckých tras od No-
vého Města přes Moldavu, Cínovec, Mikulov, Dubí 
až po Fojtovice a na Komáří vížku. 
Kromě samotné magistrály, která je v běžeckých 
mapách značená červeně, si můžete zaběhat také 
na desetikilometrovém zeleném lyžařském okruhu, 
pětikilometrovém modrém a na žlutě značených 
turistických trasách. Sport centrum Bouřňák je čle-
nem občanského sdružení Krušnohorská bílá stopa, 
které zajišťuje údržbu běžecké stopy na celé Kruš-
nohorské magistrále.

WWW.BRANADOCECH.CZ

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2021  
– 13. 3. 2022 Dospělí Děti 

6–15 let
Děti 

do 6 let

Celodenní 
skipas 490 Kč 350 Kč zdarma

CENÍK hlavní sezóna

20. 12. 2021
– 6. 3. 2022 Dospělí Junioři 

a senioři

Celodenní skipas 550 Kč 450 Kč
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Ubytování, půjčovna, škola i kvalitní gastrono-
mie. Vše na jednom místě přímo u svahu.
Před vašim příjezdem na Lipno nemusíte řešit ani 
nákup výbavy. Jen kousek od centrálního parkovi-
ště se nachází půjčovna INTESRPORT Rent, kde si 
během lyžařské sezóny můžete zapůjčit jak kom-
pletní sety, tak jednotlivé části lyžařského vybave-
ní. Čekají na vás proškolení pracovníci, kteří poradí 
s výběrem těch správných lyží nebo snowboardu. 
Pokud si dovezete vybavení vlastní a budete jej po-
třebovat pouze připravit na svah, můžete navštívit 

také místní servis. Vybavení je možné rezervovat 
on-line a máte tak jistotu, že pro vás bude včas 
připraveno. 
Lyžařská škola Skischool Lipno poskytuje výuku pro 
začátečníky i pokročilé, na lyžích i na snowboardu. 
Vaše děti se naučí lyžovat pod dohledem zkuše-
ných instruktorů a také s maskotem lišákem Fo-
xem, s nímž zažijí spoustu zábavy. K privátní a ro-
dinné výuce je samozřejmostí skipas zdarma. Škola 
využívá svoji část Fox parku i vlastní sjezdovku. 
Během výuky mají žáci s instruktorem přednostní 

vstup na lanovku, a tak čas strávený na sjezdovce 
maximálně využijí. Těšit se můžete také na lyžařské 
závody a pravidelné večerní bobování.
Večerní atmosféru také při lyžování si letos všichni 
užijí zdarma. A to tehdy, pokud si zakoupí jedno-
denní nebo pětidenní či šestidenní skipas. Ten to-
tiž letos nabízí možnost lyžovat nejen přes den, ale 
i večer při neopakovatelném výhledu na lipenské 
jezero a osvícenou marinu. 
A abyste to na sjezdovku měli co nejblíže a šance vy-
chutnat si první ranní manžestr na čerstvě uprave-
ných sjezdovkách bylo co největší, můžete se ubyto-
vat ve zcela novém a moderním čtyřhvězdičkovém 

hotelu Element. 
Nachází se hned 
vedle centrál-
ního parkoviš-

Lipno to je rodinné
lyžování a zábava 
pro celou rodinu 
Letos také s večerním lyžováním zdarma
Sjezdovky na Lipně jsou vhodné pro úplné začátečníky a občasné lyžaře, 
stejně tak pro lyžařské fajnšmekry. Každý si najde tu svou, oblíbenou. Celkem 
zde můžete lyžovat na 13,5 km sjezdovek, vozit se třemi čtyřsedačkovými 
a jednou dvousedačkovou lanovkou nebo ve Foxparku po čtyřech kobercích. 
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tě a na lanovku se 
z něho dostanete jen 
po pár metrech, a to 
pohodlně i v lyžař-
ských botách nebo 
rovnou na lyžích. 
U hotelu na vás če-
kají i zážitky gastro-
nomické. Restaurace 
Stodola vaří podle 
receptury místních 
tradic a v nové cuk-
rárně Povidloň, dávají 
důraz na originalitu 
a chuť tradičních zá-
kusků. 

Stezka korunami stromů nabízí nejen výhledy do 
okolí
Bezbariérová Stezka korunami stromů je otevřena 
celoročně a v každém roční období je zážitek z její 
návštěvy jiný. V zimě stojí za to vidět shora zasněže-
né vrcholky stromů a zamrzlé lipenské jezero i okolní 
kopce jižní části Šumavy. Při dobré viditelnosti uvidíte 
až na 200 km vzdálené vrcholky Alp. Při cestě vzhů-
ru na 40 m věž vás čeká také několik adrenalinových 
a edukačních zastavení i ptačí stezka. Díky ní se do-
zvíte mnoho zajímavostí ze života nejen šumavských 
opeřenců. Z centrálního parkoviště si ke Stezce mů-
žete udělat příjemnou procházku lesem nebo se ne-
chat vyvézt Stazkabusem. 
Během své návštěvy Lipna Stezku určitě nevynechej-
te. Výhledy se neokoukají, adrenalinové zastávky 
baví děti i dospěláky a ten klid šumavských lesů ve 
městě prostě nenajdete. www.lipno.info

INFOBOX

•  nejmodernější skiareál v České republice 
s 13.5 km sjezdovek všech obtížností

•  jedinečné výukové hřiště Fox park zdarma

•  lyžařská škola Skischool pro všechny věkové 
kategorie 

•  servis, půjčovna i obchod se sportovním vy-
bavením na jednom místě  

•  relaxace ve vodním ráji Aquaworld  

•  dechberoucí výhledy ze Stezky korunami 
stromů 

•  ubytování v moderním hotelu Element pří-
mo u sjezdovky

•  gastronomické zážitky v restauraci Stodola 
a cukrárně Povidloň 
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Největší lyžařský resort v Česku je bezpochyby Ski-
Resort ČERNÁ HORA-PEC, který spojuje 6 samo-
statných středisek (Malá Úpa - Velká Úpa - Pec pod 
Sněžkou - Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - Černý 
Důl). Na jeden skipas tak můžete lyžovat ve větši-
ně východních Krkonoš, která jsou navíc propoje-
na skibusy i rolbami. 

Špindlerův Mlýn je zimní středisko v srdci Krkonoš, 
které nabízí dlouhé sjezdovky na špičkové úrovni, 
propojené areály, síť skibusů a skvělé AprésSki pro-
gramy. Ideální středisko pro zimní dovolenou s par-
tou přátel nebo partnerem. 

Skiareál Harrachov v západních Krkonoších
Lyžařské středisko pod skokanskými můstky nabízí 
2 sedačkové lanovky a 3 vleky vedoucí na vrchol 
Čertovy hory a podmínky pro lyžaře všech kategorií 
věkových i výkonnostních.

Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nabízí sportovní lyžování pro celou ro-
dinu na téměř 17 km sjezdových tratí všech úrov-
ní. Část skiareálu na Lysé hoře zvaná Horní Domky 
je vhodná pro všechny kategorie lyžařů. Studenov 
navštěvují spíše rodiny s dětmi, začátečníci a ly-
žařské kurzy. V Rokytnici najdete skvěle upravené 
sjezdovky, kvalitní služby, profesionální půjčovnu 
a skiservis.

Destinační společnost pro turistickou 
oblast Krkonoše, 
Krkonoše - svazek měst a obcí

Vrchlabí 
 +420 499 405 744 
www.krkonose.eu
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Pojeďte lyžovat do Krkonoš
Krkonošské sjezdovky patří mezi špičku českého lyžování. Lyžařské areály 
jsou moderně vybavené a zajišťují vaše maximální bezpečí a pohodlí. 
Také se nemůžete dočkat, až nasadíte lyžáky do sjezdovek a pustíte se po 
manžestru dolů?

Finančně podpořeno 
Libereckým krajem

INFOBOX

INFOBOX

INFOBOX

•  Online prodej skipasů SkiResort Card je do-
stupný na www.skiresortcard.cz 

•  Online je možná také rezervace lyžařského 
vybavení v půjčovnách SkiResort Live

•  Rezervujte si své parkovací místo online 
a buď nahrajte na kartu SkiResort Card nebo 
vytiskněte. 

•  Stezka korunami stromů Krkonoše - celoroč-
ně otevřená Stezka od kořenů stromů až po 
jejich zasněžené koruny stojí přímo u dolní 
stanice lanovky Hofmanky Express.

•  Sáňkařská dráha - 3,5 km dlouhý sjezd z Čer-
né hory do Janských Lázní

•  Snowtubing Formánky
•  Aquacentrum Janské Lázně
•  Výstava Do Krakonošova
•  Pivní lázně Pecký pivovar
•  Z Horní Malé Úpy na Sněžku

•  Prodej skipasů bude probíhat online
•  Pro půjčení lyží je možné využít samoobsluž-

ný Ski depot

•  Skipasy pořídíte pohodlně a bez front onli-
ne, navíc s 10% slevou

•  K dispozici jsou nové a vyhřívané skidepoty.
•  Dětské návštěvníky čeká zbrusu nový Fun 

park na Kaprunech 
•  Skibusy i parkování jsou pro lyžaře zdarma 

(kromě parkoviště P1)

•  Sklárna a minipivovar Novosad a syn - exkurze 
u sklářů, jak vzniká české sklo

•  Ski muzeum
•  Lesnická a myslivecká expozice Šindelka
•  Procházka k Mumlavskému vodopádu 
   a na Krakonošovu snídani

•  Snowtubing Bosino
•  Procházka z Rokytnice na Dvoračky
•  Pašerácká stezka

ZÁŽITKY V HARRACHOVĚ

ZÁŽITKY V ROKYTNICI

•  Sáňkařská dráha - jízda ze Špindlerovy boudy 
zpět do Špindlu, noční jízda.  

•  Snowtubing-Svatý Petr a Bedřichov
•  Bobová dráha - první bobová dráha u nás 

s celoročním provozem 
•  Aquapark Špindl, Wellness centrum Bedři-

chov, Muzeum Leg

ZÁŽITKY VE SKIRESORTU

ZÁŽITKY VE ŠPINDLU



magazintim.cz 17

NA HORÁCH

Železniční trať začíná v Martinicích v Krkonoších, 
pokračuje do Jilemnice, Hrabačova, Víchové nad Ji-
zerou, Horní Sytové, Poniklé, Jablonce nad Jizerou 
a končí v Rokytnici nad Jizerou. Nádraží v Martinicích 
vzniklo v roce 1871. Od roku 2016 je vyhlášené kul-
turní technickou památkou, unikátní v České repub-

lice. K řízení železničního provozu se zde stále použí-
vají mechanická návěstidla.
Na libovolné zastávce můžete vystoupit, prohléd-
nout si okolí a dalším spojem pokračovat v jízdě. 
Během cesty se budou nejen děti kochat původními 
mostními stavbami a železným mostem za Víchovou. 

Cestujícím zpestří jízdu průjezd 80metrovým tune-
lem u Hradska. 
Celá trasa vede údolím řeky Jizery, láká ke svezení 
a naplánování výletů z jednotlivých stanic. Užijete 
si jedinečné výhledy na panorama Krkonoš. Využijte 
vlak a vyrazte s rodinou na výlet po západních Kr-
konoších. Kolem trati je mnoho tipů na pěší výlety, 
a několik zajímavých naučných stezek. Podrobné in-
formace najdete na www.krkonose.eu. 

Pojizerský Pacifik
– romantická jízda údolím Jizery
Pojizerký Pacifik, 20 km dlouhá regionální parostrojní železnice, s jejíž 
výstavbou se započalo 10. října 1989. Do provozu byla slavnostně uvedena 
7. prosince 1899. Hlavním iniciátorem stavby lokálky byl známý krkonošský 
politik, mecenáš a podnikatel Jan hrabě Harrach.

S tradicí kamenářství a šperkařství se můžete 
seznámit i v novém návštěvnickém centru při 
Regionálním turistickém informačním centru 
v Turnově na náměstí Českého ráje. Návštěvníci 
se zde na jednom místě seznámí s památkami, 

turistickými cíli, tradicemi Turnovska i historií 
horolezectví.  K vidění je například „strom plodů“ 
s ukázkami prací místních šperkařů i expozice 
českého granátu. Kromě zajímavých expozic je 
zde odpovídající moderní bezbariérové zázemí 

k odpočinku, kde nechybí ani dobrá káva. Celý 
prostor informačního a návštěvnického centra 
je navržen do designu vycházejícího z brusu 
českého granátu.  
Na vaši návštěvu se těší celý 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

Turnov, drahé kameny 
a návštěvnické centrum

Český ráj je známým nalezištěm drahých kamenů. Nejslavnějším českým 
drahým kamenem, který Turnov proslavil, je český granát, pyrop. Jeho 
zpracováním se v Turnově od roku 1953 zabývá Družstvo umělecké výroby 
Granát, které je dnes největším producentem granátového šperku na světě. 

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.
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Vítkova hora | Karlovy Vary 
Chcete se vzít v tomto kouzelném městě, ale ne-
můžete se rozhodnout, jestli mít svatbu na radnici, 
v kostele nebo na lázeňské kolonádě? A co takhle na 
nejromantičtějším místě, na Vítkově Hoře? Hotel leží 
v malebné lokalitě na okraji lázeňského centra s krás-
nými výhledy na Karlovy Vary. Za pěkného počasí 
můžete mít obřad venku a užít si tak dechberoucí 
vyhlídku na okolní přírodu nad údolím řeky Teplé. 
K dispozici je i báječná terasa a gril. Kdyby vám náho-
dou zapršelo, poskytuje hotel útulné zázemí s barem 
a tanečním parketem. Útulný hotel také nabízí kapa-
citu 24 lůžek v luxusně zařízených pokojích a k tomu 
wellness s relaxační zónou. O vše bude postaráno 
a jako svatební dar dostanete svatební noc zdarma!

Hostinec Na Statku | Jakubov
Hostinec najdete v klidné oblasti Doupovských hor. 
Jedná se o rozlehlou kamennou usedlost z 16. století, 
která si stále uchovává dobovou atmosféru. Kromě 
hlavní budovy, která se skládá z restaurace s barem 
a klenbovým sálem, je ideálním místem pro svatební 

hostiny krásně upravené nádvoří hostince. Oprav-
dovou třešničkou na dortu je ale prostorná stodola, 
která skýtá bar s výčepem,  prostor k sezení pro 120 
lidí a pódium k tanci a pro kapelu nebo DJ. K tomu 
všemu má Hostinec Na Statku vyhlášenou kuchyni. 

Honour and Grace | Ostrov  
Hotel  je prvotřídním klenotem, který se nachází 
v samém srdci krušnohorských lesů. Je to to pravé 
místo pro vás, pokud toužíte po tom, užít si váš velký 
den obklopeni luxusem. Vysoce profesionální perso-
nál vám pomůže vše zařídit a s maximální péčí se po-
stará o každý detail, abyste si celý den užili bez stresu 
a starostí. Uspořádají pro vás „Svatbu na klíč“. Kom-
pletní svatební servis přímo na míru tak, aby váš sva-
tební den byl skutečně jedinečný a jako z pohádky.

Statek Bernard | Velké Poříčí
Užijte si svůj svatební den na stylovém statku u So-
kolova, kde nabízejí kompletní zajištění svatebního 
dne v překrásném prostředí zrekonstruovaného pr-
vorepublikového areálu. Původní chebské hrázdění 

v kombinaci s bílými zdmi a udržovanou zahradní ar-
chitekturou, budou tou nejkrásnější kulisou pro vaše 
svatební fotografie. Statek je ideálním místem pro 
svatbu venku, snoubí se tu blízkost k přírodě i odkaz 
života našich předků. Samozřejmostí je i několik alter-
nativ v případě nepřízně počasí. Celá svatba se může 
uskutečnit na jednom místě – obřad, hostina i uby-
tování – vše bez zbytečného přejíždění a komplikací. 

Wellness Resort Retro Riverside | Březová u Karlo-
vých Varů
Jste-li fanoušci romantiky, svatební oslava v tomto 
resortu  bude přesně taková, o jaké jste snili. V po-
hádkovém prostředí na břehu jezera, v obklopení 
hustých lesů. Luxusní pokoje s výhledem na přehra-
du a obřad u vodní hladiny dělá z hotelu Retro River-

Chystáte se tento rok
na svatbu v rodině? 

Věnujte proto velkou pozornost výběru toho správného místa, tam kde se 
budete  cítit krásně a příjemně. Ačkoli se Karlovarský kraj pyšní nádhernou 
přírodou, lázněmi a proslulými hrady a zámky, vybrat to pravé není snadné.  
Ať už toužíte po malé útulné svatbě, nebo po velké slávě, po svatbě v interiéru 
či exteriéru, určitě si ale vyberete. 
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side naprosto exkluzivní místo. Vynikající italská ku-
chyně, profesionální servis a personál, který se umí 
dokonale vcítit do vašich potřeb. V hotelu si jasně 
uvědomují, že svatební den je jeden z nejdůležitěj-
ších momentů vašeho života, a proto se vám pokusí 
splnit jakékoliv přání, stačí ho jen vyslovit.

Zámek Bečov nad Teplou
Jedním z nejkrásnějších míst pro pořádání svateb-
ního obřadu je mimořádná památka hrad a zámek 
Bečov,  prostředí jako stvořené pro svatební obřad 
i hostinu. Svatební obřad je možné na zámku uspo-
řádat prakticky celoročně a na výběr máte ze dvou 
možností. Obřad se může konat v kapli sv. Petra nebo 
venku v zámecké zahradě a na zámeckých terasách. 
Na zámku se sice nemůžete ubytovat, ale můžete 

originálně zabavit svatebčany – třeba vystoupením 
šermířů či sokolníků. A pokud jde o hostinu a ubyto-
vání, můžete se zařídit v nedaleké Hradní baště, kte-
rá nabídne nejen  příjemné prostředí ale i vynikající 
jídlo. 

Statek Salajna | Dolní Žandov   
Statek pochází z roku 1802 a sloužil jako typická 
zemědělská usedlost. Po druhé světové válce začal 
chátrat, až ho postihla téměř úplná zkáza. Dokud se 
však neobjevili noví majitelé se srdcem na správném 
místě. Statek zrekonstruovali, ale zachovali kouzlo 
starých časů venkova. Každý kus nábytku má, stejně 
jako celý statek, svou historii.. Propojení unikátních 
historických prostor s moderním vybavením stat-
ku nabízí ideální příležitost pro uspořádání svateb. 

Obřad a hostinu můžete mít venku, případně v ote-
vřené kolně či bývalé maštali. Rušit vás bude pouze 
šumící potok a kokrhání kohouta. 
Karlovarský kraj je protkaný místy, která mají kouzel-
nou atmosférou a která přímo vybízejí k tomu, abys-
te v nich strávili svůj velký den. Raději se ale na místo 
zajeďte přímo podívat, jen tak člověk pozná, jestli je 
mu tam dobře a jestli je to ono. A pamatujte, když se 
budete dobře cítit vy, tak se budou dobře cítit i vaši 
nejbližší. 
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 Jsme nový moderně vybavený areál s nádechem his-
torie a tradice. Zařídíme vše pro svatbu přesně podle 
Vašich přání od ranních příprav až po večerní zába-
vu. Od malé komorní svatby v útulných prostorách 
našich restaurací až po velké svatební oslavy v na-
šem sálu s party stanem pro 150 lidí. K požadavkům 
a představám snoubenců přistupujeme individuálně 
a jsme v našich službách maximálně flexibilní.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, jsme 
tu pro vás!

V areálu nabízíme různé prostory pro obřad i ná-
slednou oslavu.
• Panské bydlení (v zámeckém stylu)
• Nádvoří pod lípami
• Tradiční horácká vesnice s chaloupkami
• Selský statek obklopený zvířátky
• Seminární sál (až 150 osob)
• Degustace (elegantní restaurace)
• Pivnice (útulná restaurace)
Pro kompletní nabídku nás prosím kontaktujte.

V areálu Edenu jsou pro návštěvníky připraveny dvě 
restaurace. Obě nabízejí výborná jídla z kvalitních 
lokálních surovin a širokou škálu nápojů včetně 
vlastního piva Mittrowsky z našeho pivovaru.
Restaurace Degustace se nachází přímo na Pan-
ském dvoře. Sezení je možné jak ve vnitřních pro-
storách, tak před restaurací na stylové zahrádce.
• denní nabídka
• domácí limonády
• pivo Mittrowsky
• Křížovická káva

Vzhledem k tomu, že se nevěnujeme masové ko-
merci a že přistupujeme ke každému klientovi in-
dividuálně, nejste tak nuceni vybírat ze standardní 
nabídky, ale můžete pustit uzdu svých přání a tužeb, 
aby tento den byl pro Vás skutečně jedinečný.K dis-
pozici vám je celý areál, ve kterém zajisté najdete 
to pravé místo, kde vyslovíte své „ANO“ či zákoutí 
k zhotovení úžasných fotek.

Samozřejmostí jsou služby pro nevěsty:
• svatební koordinátorka
• floristka
• kosmetička
• kadeřnice
• manikérka
Užijte si svůj velký den bez zmatků, přejíždění a tla-
čení se ve frontách v obřadních síních.

Nikdy nezůstáváme stát 
na místě. Baví nás stá-
le něco vylepšovat 
a vymýšlet. Proto jsme 

pro vás připravili spous-
tu možností realizací ven-

kovních barů. Je libo Aperol 
na prosluněném trávníku nebo si vychutnat dobrý 
rum na břehu rybníka? To vše můžete u nás zažít. 
V případě Vašeho zájmu Vám rádi sestavíme ceno-
vou nabídku přímo dle Vašich přání. V Hodějovic-
kém mlýně se budete cítit jako v bavlnce. 

Svatba v prostředí historického 
zámku je krásným zážitkem, 
na který rádi vzpomínají nejen 
svatebčané, ale i jejich hosté. 

Sdělte nám své představy a my uděláme vše pro 
vaši absolutní spokojenost. Vaše svatba může pro-
bíhat stylově a přitom v naprostém soukromí klidně 
celý víkend. Zámecký park je obehnán kamennou 
zdí a je uzamykatelný, nikdo nezvaný se tedy do pro-
storu nedostane a zároveň se nemusíte obávat o za-
toulání dětských hostů. Pro svatební obřad a raut 
lze zvolit vlastní prostory zámku či zámecký park.
Lokaci zámku Štěpánov ocení především svatebča-
né z míst jako Chotěboř, Ždírec nad Doubravou, Ha-
vlíčkův Brod, Hlinsko, Chrudim, Pardubice či Jihlava. 
Poloha zámku je výhodná současně pro hosty jak 
z Prahy, tak z Brna.

Konference
Zámek Štěpánov je vhodný pro pořádání firemních 
akcí, konferencí či seminářů.
Na základě Vašich požadavků je možné zajistit pro-
jekční a zvukovou techniku, občerstvení a další po-
třebné služby podle typu vaší akce.Prostory zámku 
jsou otevřeny i pro příležitostné pořádání výstav či 
autorská čtení, módní přehlídky apod.
Pronájem zámku je možný pouze s osvědčeným 
a námi doporučeným cateringem Catering Chotě-
boř s.r.o.

Zámecké apartmány
V prostorách zámku jsou k dispozici tři apartmá-
ny, každý s vlastním vstupem a sociálním zaříze-
ním. Apartmány č. 1 (modrý) a č. 2 (šedý) se sklá-
dají ze dvou dvoulůžkových pokojů, v každém 

z apartmánů tedy mohou být 
až 4 osoby. Apartmán č. 3 (okro-
vý) je třípokojový a nabízí místo 
pro 6 osob.
Všechny apartmány se nachá-
zejí v prvním patře zámku, jsou 
zařízeny stylovým nábytkem 

a jsou velmi prostorné. Wi-fi je k dispozici zdarma.
Jako svatební apartmá pro novomanžele doporuču-
jeme modrý apartmán.

Svatba v ráji na Vysočině  
Centrum Eden poprvé otevřelo v roce 2015. 
Jedinečná tematická linka od minulosti 
do budoucnosti nabízí využití nejen pro rodiny s dětmi, 
ale zájemce všeho věku a samozřejmě také pořádání 
firemních i soukromých akcí a zvláště pak svateb.

Svatba snů v Hodějovickém mlýně 
Chcete-li prožít svatbu nerušeně, pouze v okruhu své rodiny a přátel, obklopeni 
přírodou, která dotvoří kouzlo těchto nenávratných okamžiků, v dokonalém 
prostředí s nádechem romantické Provence, pak jste našli to správné místo. 

Svatba na zámku, nebo svatba v přírodě? 
Zámek Štěpánov nabízí obojí!

ZÁBAVNÍ A POZNÁVACÍ CENTRUM
NA VYSOČINĚ  –  Eden centrum
Nový Dvůr 318
Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Zřizovatel: LOSAC a. s.
 edencentrum@seznam.cz
 +420736743702 (9:30 - 16:00)

Hodějovický mlýn

Hodějovice 12
393 01 Pelhřimov
Kontaktní osoba: 
Veronika Jílková, majitelka firmy
 +420 721 906 300
 info@hodejovickymlyn.eu

Zámek Štěpánov

 +420 602 830 880
 zamekstepanov@gmail.com
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Svatba v malebné chalupě Budinka 
Chaloupku najdete v malebné jihočeské vesnici 
Černice, výhodně položenou 17 km od Českých Bu-
dějovic a 10 km od Českého Krumlova.
V chalupě najdete 7 pokojů, velkou společenskou 
místnost s kuchyní a jídelnou, sklep a malé wel-
lness, ve kterém si odpočinete a načerpáte novou 
energii. Uzavřený dvůr zajistí maximální soukromí 
a i děti si zde najdou své. Na zahradě stojí kouzelná 
chaloupka a dětské hřiště s klouzačkou a pískoviš-
těm. V letních měsících je k dispozici chalupářská 
pergola s plně vybaveným barem a grilem pro ne-
zapomenutelné večery s přáteli či rodinou. Ať už se 
jedná o rodinou pohodou,  svatební obřad, odpoči-
nek s přáteli či párty s kolegy. 
Chalupa prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí. 
Celá chalupa je nekuřácká a je zde k dispozici Wi-Fi při-
pojení zdarma. Váš šťastný den můžete u nás krásně 
propojit s hezkým výletem do Českého Krumlova nebo 
nedalekých Českých Budějovic. Pro aktivní odpočinek 
můžete navštívit Kleť nebo zříceninu Dívčí Kámen. 

Svatba na staku Jedraž
Jedraž se nachází na prahu Šumavy, pár kilomet-
rů za Hošticemi, proslavenými Troškovými filmy. 
V tomto 600 let starém stavení, které stálo již za Hu-
sitů, kdy tudy vedla kupecká stezka a bývalí majitelé 
sahají až k rodu Vítkovců a kde je údajně zakopán 
poklad, nabízíme jedinečný odpočinek a pohodu, 
která je pro Jedraž typická. Statek má jedinečnou 
atmosféru, nabízí naprosté soukromí. 

A hostina ve stodole zvýrazňuje středověký charak-
ter stavení. Naše svatební agentura je připravená 
vám všemožně vyjít vstříc nejen s celým angažmá, 
ale také s výběrem menu.    
Na statek se vejde až 180 svatebčanů, místo je pro 
ubytování 35 hostů.  

Hajnýho stodola
Hajnýho stodola je kou-
zelné místo v srdci šu-
mavské přírody. Zároveň 
je ideálním místem pro 
konání svateb a jiných 
kulturních akcí pro lidi, 
kteří mají k přírodě blíz-
ko. Pokud jste srdcem 
Šumaváci a chcete aby 
vaše svatba byla neza-
pomenutelným zážitkem, je toto místo jako stvo-
řené pro vás. Hajnýho stodola je součástí bývalé 
Schwarzenberské hájovny, která má svou bohatou 
historii a jedinečného genia loci. Je umístěna na sa-
motě u lesa nad obcí Lenora a z okolních luk, i od 
stodoly samotné, je kouzelný výhled do kraje a na 
údolí řeky Vltavy.
Kromě stodoly s maximální kapacitou 70 osob je 
v místě také bar v bývalé kolně, chladná rautová 
místnost, ohniště, rozsáhlý dvůr s nekonečnými 
možnostmi k sezení a okolní louky k relaxaci. Za Há-
jovnou je také les, který je jako stvořený pro roman-
tické svatební fotografie. V rámci objektu nabízíme 
také možnost ubytování přímo v podkroví. Jedná se 
o apartmán s kuchyní, dvěma ložnicemi a balkónem 
s maximální kapacitou 6 osob. Druhou možností je 
společná místnost s kapacitou 8 lůžek. Oba prostory 
mají vlastní koupelnu. Mimo to je pro svatebčany 
také možnost stanování.
Hajnýho stodola je tím nejlepším místem, pokud 
toužíte po svatbě, kde se bude vše odehrávat na 
jednom místě a vaší jedinou starostí je užít si ne-
zapomenutelný víkend. Pro více informací ohledně 
pořádání svateb, či jiných událostí, ubytování, vol-
ných termínů a pronájmu nás neváhejte kontakto-
vat. Jsme tady pro vás a váš splněný sen.
Catering, Bar, Grilování, Ubytování, Zajištění Hud-
by/DJ.

Oslavy v Jižních Čechách 
Na svatbu či rodinnou oslavu v Jižních Čechách si můžete vybrat podle svých 
představ malebnou chaloupku či statek vzdálený od turistického ruchu, ale 
i moderní luxusní hotel obklopený krásnou přírodou. Volba je vždy jen na vás. 

Chalupa Budinka

Černice 4,382 32 Mojné
 +420 773 659 970 / 774 230 074
 chalupabudinka@gmail.com
 chalupaBudinka
    chalupa_budinka

Statek Jedraž

Jedraž 1, 387 01 Radošovice
 +420 737 236 017
 statekjedraz@gmail.com

Hajnýho stodola

České Žleby 52, 384 42 Lenora
 +420  720 603 367
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Areál Botanika 
Areál Botanika je ideálním místem pro vaši svatbu či 
rodinnou nebo firemní akci.
Příjemné ubytování v pěti apartmánech nabízí ro-
dinná vila, dále potom hotel Botanika (13 pokojů) 
a nově hotel Golf (18 pokojů).K pohodové atmosfé-
ře přispěje krásná zahrada, dvanáctijamkové golfo-
vé hřiště, venkovní bazén a skvělá místní kuchyně.

Kapacita areálu: 
Hlavní restaurace: 100 míst 
Venkovní krytá restaurace Rybí bašta: 35 míst
Hala: 300 míst
Letní altán: 96 míst

Svatby
Svatební den je jedním z nejkrásnějších okamžiků 
v životě každého z nás. Je jen několik událostí, na 
které člověk nezapomíná, a mezi ně patří i svateb-

ní den. Proto vám nabízíme „pomocnou ruku“ pro 
bezproblémový průběh takto významné události.
Připravíme pro vás: realizaci svatebního obřadu 
jak v zajímavém interiéru, tak pod širým nebem, 
svatební hostinu ve stylové restauraci nebo v za-
hradním zastřešeném altánu, kompletní květinovou 
výzdobu vybraných prostor, svatební kytice pro ne-
věstu, zapůjčení luxusní limuzíny, popřípadě dalších 
automobilů doplňkové služby - živá hudební pro-
dukce, hostesky, profesionální fotograf atd., ubyto-
vání svatebních hostů.
 

Hotel hrad Zvířetice
Vaše rodinná událost, svatba, setkání s přáteli či part-
nery bude zcela vytvořena jen podle Vašich představ 
a jen vámi. My vám poskytneme prostory a vy sami si 

stvořte, co si představujete. Co vás těší, co je pro vás 
milé. Přivezte si víno, které Vám chutná. Jídlo, kte-
ré jste si sami připravili nebo připravil váš catering. 
Přivezte si to, co máte rádi. Připravte si vše tak, jak 
o tom sníte.Budete tu jen se svými přáteli, partnery, 
rodinou nebo jen vy sami. U nás se stáváte nedílnou 
součástí starého hradu. Hradu, který jako romantická 
zřícenina na Vás dýchá každým krokem.
Čeká na vás nádvoří, 4 sály, 8 pokojů, vše v historizují-
cím duchu, a strhující zřícenina hradu Zvířetice.

Statek Prak 

Statek Prak leží na místě, odkud byl dle pověsti os-
třelován hrad Český Šternberk obléhacím prakem při 
pokusu o jeho dobytí. Dnes se na statku můžete uby-
tovat při svém víkendovém nebo dovolenkovém po-
bytu. Zajistíme zde pro vás po předchozí objednávce 
také firemní akce s rautem nebo svatby. Potěšit se 
zde můžete pohledem na chov lipických koní, ustájit 
vlastní koně, popřípadě objednat jízdu kočárem po 
okolí.
Hledáte nevšední svatební den? Statek Prak je tím 
pravým místem. Přejete si stylově oslavit vstup do 
stavu manželského v úzkém kruhu přátel, nebo raději 
dáte přednost velkolepé venkovské veselici? Chcete 
si přitom vyjet kočárem po okolí nebo si užít jiný do-
provodný program? Nic není nemožné, statek splní 
každé vaše přání. Jsme schopni zajistit svatbu pro 20, 
ale i pro 200 hostů.

Zajímavá místa Zajímavá místa 
pro rodinné a firemní akce 
ve Středočeském kraji
Středočeský kraj nabízí velmi rozmanité možnosti k uspořádání slavnostních 
akcí, vybírat můžete z hradů a zámků, mlýnů, stodol, i stylových hotelů.
Vše záleží jen na vaší představě.

 Areál Botanika

 +420 604 938 525 
 areal.botanika@vysehrad2000.cz 
www.arealbotanika.cz  FARMA PRAK s.r.o.

Český Šternberk 47, DIVIŠOV, 257 26
 info@dvurprak.cz
Objednávky, informace:
 +420 603 832 346 (9-16hod., PO - PÁ)
www.dvurprak.cz

 Hotel hrad Zvířetice

 +420 777 778 777 
 zviretice@email.cz 
www.zviretice.com
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Pro všechny akce je ale společné hledání jedinečné-
ho místa, které se vryje do paměti nejen nám, ale 
všem pozvaným hostům. 
Situace se v poslední době zkomplikovala nejrůz-
nějšími omezeními a proto vyhledání ideálního pro-
storu včas, je nejen aktuální, ale dokonce nutné.  
Rádi bychom vám přiblížili několik zajímavých loka-
cí, které podle našeho mínění váš prožitek vynese 
do závratných výšin. 

Prvním z těchto prostorů je Winernitzova vila na 
Praze 5. Vila, kterou postavil architekt Loos  je nád-
hernou ukázkou architektury, a pro nás, kteří mají 
k architektuře úzký vztah je opravdu vzácným mís-
tem, kde strávit svoje významné dny, najdete jí ve 
výborné lokalitě, která je všem hostům velmi dobře 
přístupná a je zde krásně v každém ročním období. 
V rámci pronájmu má klient možnost využít celou 
vilu včetně prostorné zahrady a výhodou je, že si 

může domluvit catering dle vlastních požadavků 
a představ. 
Pokud vás prostor zaujal, je samozřejmě nejlépe 
zajít si vše prohlédnout, domluvit se, jak vaši před-
stavu co nejlépe realizovat. V rámci pronájmu je 
možné si vilu zajistit nejen na den, ale můžete zde 
i strávit noc.  
Winternitzova vila je zařazena do seznamu našich 
kulturních památek a jejím posláním je také podpo-
ra demokracie a lidských práv, takže vaším rozhod-
nutím připějete nejen na ochranu kulturní památky 
ale i na podporu demokracie. 

Svatba, oslava narozenin,
firemní akce 
Významný den každý člověk plánuje podle svého. Někdo ho chce prožít 
v přírodě, na chalupě mezi přáteli, s kulturním prožitkem, nebo třeba letem 
v balónu. 

 Kontaktní osoba svatby:

Lucie Šimková
 svatby@loosovavila.cz
 +420 774 180 330

 Kontaktní osoba pro další akce: 

Anna Stiburková 
 info@loosovavila.cz
 +420 603 878 786
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ubytování

genius loci

www.ZAMECKE-NAVRSI.cz

L I T O M Y Š L

Vyzkoušejte léčivou sílu konopí.
Karlovarský komplex Spa Resort Sanssouci **** je díky již několika získaným 
oceněním mistrem v lázeňských programech. Nezaměřují se ovšem jen na lázně. Uvědomují si, 
že v dnešní uspěchané době, jsou velmi žádané kratší pobyty s jasným cílem: rychlá a efektivní 
regeneraci těla a duše. S CDB programy začali jako jedni z prvních v česku a po skoro 3 letech 
a stovkách spokojených klientů se považují za specialisty.

Jaké jsou hlavní výhody CBD?
Kanabidiol (CBD) je po THC další účinnou látkou obsaženou v konopí, 
a vyskytuje se v největších koncentracích. CBD navíc není 
psychoaktivní látkou, tak jak je tomu u THC. 
V posledních letech vychází najevo, že CBD má velmi zajímavé farmakologické 
účinky. Vědecké výzkumy prokázaly, že kanabidiol chrání nervové buňky proti 
nedostatku kyslíku. Vykazuje protizánětlivé, antipsychotické a antidepresivní 
účinky. Má blahodárné účinky na kožní onemocnění.

Jaké procedury wellness program CBD ve Spa Resort Sanssouci nabízí?
Přes masáže s CBD emulzí a tepelné procedury po 90 minutový rituál 
obsahující peeling, zábal a třeba vanu s CBD. Využívají se pouze bio CBD 
produkty české produkce a některé si dokonce nechali vyvinout na míru.

Úspěch je tímto zaručen, odvezete si pozitivní mysl a novou energii!

Určitě to stojí za zkoušku – doporučujeme! 

Pokud navíc zašlete fotku tohoto článku na email: 
reservation@spa-resort-sanssouci.cz získáte 10% SLEVU na program „Relax s konopím“ na 2 až 5 nocí. 
Tento bonus platí do 31. 03. 2022. www.spa-resort-sanssouci.cz

I N Z E R C E
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•  Hotely všech kategorií 
v centru města, 1 700 lůžek, 
9 konferenčních místností

•  Unikátní historické i novodobé 
interiéry s moderním technickým 
zázemím

•  Lázeňské, wellness a beauty 
procedury

•  Prvotřídní kvalita stravovacích 
služeb

•  Individuální přístup ke klientovi

•  Doprovodný program dle přání 
zákazníka

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Spojení obchodu
s odpočinkem a relaxací 
v exkluzivních lázních

Ensana Health Spa Hotels
Mariánské Lázně

mice.cz@cz.ensanahotels.com
ensanahotels.com



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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Každý pátek od dubna do října je přistaven v od-
poledním hodinách autobus na domluvené místo 
nástupu (HK – Praha – Brno). Řidiči Vám naloží bez-
pečně kolo do cyklovleku, pomohou uložit zavaza-
dla a Vaše dovolená začíná. Brzy ráno budete v Krilu 
Jesenice, které se nachází 12 km pod Splitem a kte-
ré je domovským přístavem lodě Aloha.
Jedná se o loď kategorie A – kajuty hotelového typu 
s vlastním příslušenstvím (koupelna, WC a umy-
vadlo) a klimatizací. Na lodi je celkem 16 kajut, 

z čehož 2 kajuty jsou 3lůžkové a 14 kajut je 2lůžko-
vých. Některé kajuty mají manželskou postel, jiné 
mají postele do L. Na lodi najde každý své soukromí 
a klid.  
Po nalodění následuje oběd, který je servírován 
během plavby na ostrov dle trasy zájezdu. První 
oběd se skládá z rajské polévky, mixu grilovaných 
mas s hranolkami a ajvarem a jako dezert je banana 
split. V ostatní dny je již standardně snídaně a veče-
ře. Jídlo je podáváno v klimatizovaném lodním saló-

nu, kde je i lodní bar s dobrým točeným pivem Kar-
lovačko a s širokou nabídkou nealko/alkoholických 
nápojů. Na lodi se o Vás postará zkušená chorvatská 
posádka, která rozumí česky.
Po obědě si vybalíte, pokocháte se prvními maleb-
nými výhledy na pobřeží a pokud je dostatek času, 
loď zastaví na moři na kotvu a vy budeme moct ská-
kat z lodě a koupat se. Loď pak pokračuje do pří-
stavu a nedočkavci mohou vyrazit na kolo. Návrat 
z kola je okolo 18:00, v 19:00 je večeře. První sobo-
tu jsou k večeři slávky jako pozornost od kapitána.
Večery na lodi můžete trávit 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. 
Každé ráno probíhá od 8:00 snídaně, při které Vám 
průvodce představí možné trasy na kole a zajíma-
vosti v okolí. Vždy je na výběr několik cyklotras. Je 
možné jet pár kilometrů po asfaltu, případně zvolit 
náročnější šotolinové cesty. Kdo nechce ten den na 
kolo, nebo na kole nejezdí, zůstává na lodi, koupe 
se, prohlíží si přístavy, lenoší na lehátku na palubě, 
relaxuje.
Tomu se říká nezapomenutelná dovolená. Pojeďte 
s cestovní kanceláří AGM TRAVEL a zažijte Chorvat-
sko jinak!

Blíží se čas pomýšlet na dovolenou o letních prázd-
ninách nebo prodloužených víkendech v roce 2022. 
Naše doporučení pro příští rok zní: užijte si dovole-
nou v České republice. Těmi, kteří Vám pomohou 
se v předstihu zorientovat v místě, kam se chystáte 
vyrazit, jsou pracovníci informačních center, neboť 
velmi dobře znají svoji lokalitu i úroveň poskytova-
ných služeb.  Pracovníci TIC vám poskytnou informa-

ce o vhodných výletech, ubytování, jízdních spojích, 
možnostech koupání, nebo provozních hodinách tu-
ristických atraktivit. V infocentrech si můžete navíc 
koupit pohlednice, místopisné publikace, regionální 
produkty či suvenýry. 

Informační centra v roce 2022
Na rok 2022 přichystá Asociace turistických infor-

mačních center ČR opět řadu aktivit. K těm stěžejním 
a již tradičním bude bezpochyby patřit:
•  Jarní členské fórum pracovníků turistických infor-

mačních center, tentokrát ve Zlíně
•  Vzdělávání pracovníků infocenter ve 14 krajích ČR
•  Podzimní Týden turistických informačních center
•  Zapojení infocenter do letní prázdninové hry s ČT:D 

a do soutěže propagačních materiálů Turistpropag

Asociace turistických informačních center ČR 
(A.T.I.C. ČR)
Posláním asociace je prosazovat zájmy a význam 
svých členů, podporovat kvalitní služby TIC a ovlivňo-
vat prostředí pro jejich činnost. K tomuto si pro příští 
roky 2022 - 2024 asociace stanovila vlastní strategii 
definovanou prostřednictvím deseti dlouhodobých 
cílů orientovaných na výkonnost a finanční zabezpe-
čení činnosti asociace, zásobárnu know-how a pří-
kladů dobré praxe pro rozvoj TIC, podporu vzdělávání 
pracovníků TIC aj.
Členská základna se rozrostla o 26 nových členů 
a i přes ochod či ukončení činnosti 4 členů pokračo-
vala v dlouhodobém růstu let předchozích. V sou-
časnosti má A.T.I.C. ČR ve svých řadách 380 členů, 
k čemuž můžeme přičíst dalších 6 zájemců o členství, 
tzv. čekatelů. 

 www.aticcr.cz

Zažijte Chorvatsko jinak
Na lodi a na kole nebo relax po ostrovech Dalmácie 
s cestovní kanceláří AGM TRAVEL.  
Kombinace plavby lodí a cyklovýletů po ostrovech Dalmácie je 
nezapomenutelný zážitek. Jak vlastně tato nevšední dovolená probíhá? 

Cestovní kancelář AGM TRAVEL 

 +420 702 050 771
www.agmtravel.czKO
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Turistická informační centra, zdroj 
kvalitních ověřených informací

Informace se dnes hledají zejména na internetu. 
Co Vám však internet neposkytne, je osobní zkušenost 
a znalost místního prostředí, služeb a turistické nabídky, 
kterou můžete přeneseně získat díky doporučením 
obsluhy turistického informačního centra (TIC). 

Frýdlant nad Ostravicí Frýdek-Místek
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Z toulání po okolí se stanou velké plánované výle-
ty a za chvíli můžeme zjistit, že by nás mohlo třeba 
i zajímat, zda existují aktivity, které by skloubily naše 
představy o dlouhém výletě a zároveň jsme se dosta-
li do skupiny lidí, která má podobný pohled na svět. 
Tento úvod je napsán tak, aby přilákal k článku milov-
níky psů a představil jim nejen individuální turistiku 
se psem, ale něco o stupeň více, a to aktivity, které 
mohou už přinést i nějaké ocenění. Existují totiž zá-

vody, které krásně propojují vztah k přírodě a puto-
vání krajinou s láskou ke psům. Už v minulém čísle 
TIMa jsme se dozvěděli něco o závodech psích spře-
žení, formou pozvánky na nejdelší a největší závod 
tohoto druhu v České republice s názvem Šediváčkův 
long. Proto plynule naváži na toto téma. Na závody 
tohoto typu je ale většinou potřeba o trochu více 
psů, jiné vybavení, saně, postroje na psy atd. Tomuto 
sportu se říká mushing, ten rozvíjí ve sportovně za-

Turistika je nádherný koníček, který provozuje velká spousta lidí. Toto odvětví 
ale nemusí být jen výsadou lidí, můžeme k našemu putování přibrat i čtyřnohé 
společníky. Jistě to tak většina z nás už dělá a i pes byl a je častým důvodem, 
proč právě s poznáváním krajiny, památek apod. začít. 

Turistika s nejlepším 
přítelem člověka
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ložených psech (hlavně severských plemenech) jeho 
přirozené vlastnosti, a to tahání. Pejsci se zapřahají 
celý rok, kromě velmi teplých letních dnů. Asi nejběž-
nější a nejznámější variantou je psí spřežení, které 
táhne saně, můžeme se ale setkat i jak táhne člověka 
na běžkách a v létě na koloběžce, na kole, tříkolce, 
nebo může člověk jenom běžet se psem. Soutěží se 
v několika kategoriích - podle počtu psů, zda jsou psi 
s rodokmenem či bez něho, samozřejmě zda se jezdí 
na sněhu nebo tzv. na suchu a samozřejmě na druhu 
„dopravního prostředku“. Velkou zálibou a do popře-
dí se poslední dobou dostávající je hlavně koloběžka 
tažená psem, kde vám právě stačí jeden aktivní a po-
hyb milující pes. 
Nežli se ale k této fázi dostaneme, můžeme začít 
něčím mezi. Co se může stát vaším koníčkem, je do-
gtrekking. Je to sport, při kterém člověk se psem pře-
konává dlouhé vzdálenosti. Buď chůzí nebo během, 
prostě po vlastních, s batohem na zádech a s po-
vinnou výbavou na 2-3 dny. Jde vlastně o to, zdolat 
delší trasu a trávit se svým čtyřnohým kamarádem 

více času. Začíná to tréninkem v okolí, kde to znáte, 
ale i tak je dobré si brát na pomoc mapu, a končí to 
přihlášením na nějakou akci vyhlášenou např. při 
Mistrovství České republiky. Toto ale není podmín-
kou, existuje velká spousta závodů mimo MČR. Ur-
čitě i ve vašem okolí se najde skupina lidí, která něco 
podobného pořádá. Délka trasy se liší, může začínat 
už např. kolem 10 km. Pokud však chceme slovo do-
gtrekking používat, tak by trasy měly být mnohem 
delší. Závody v dogtrekkingu jsou pořádány na tratích 
v délce minimálně 80 km. Trasa je vedena krajinou 
po turistických trasách i po trasách, které pořadatelé 
v terénu sami označí. Závody se pořádají v různých 
místech naší republiky. Cílem závodu je, v co možná 
nejkratším čase zvládnout určenou trasu vyznače-
nou na mapě a popsanou v itineráři a na trase nalézt 
všechny kontrolní body. Během celého závodu se po-
siluje přátelství mezi člověkem a psem, sílí vzájemné 
pouto při zdolávání nástrah přírody a počasí. Často 
člověk překonává sám sebe, své fyzické, ale i psychic-
ké schopnosti. Jde o týmový závod, kdy pes i člověk 

mají společný cíl, společnou cestu a i společné jedno 
“srdce”. 
Přejeme vám velkou spoustu zdolaných kilometrů se 
svým čtyřnohým kamarádem, ať už to bude při in-
dividuálním rodinném výletě nebo na nějaké skupi-
nové procházce či dokonce na některém ze závodů 
MČR. Vždy jde jen o jedno, a to oplácet našim psím 
přátelům jejich oddanou a bezbřehou lásku k nám. 

Petra Šoltysová Plisková, manažerka CR Hlinsko 
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PARK SNOW Donovaly
Pro všechny návštěvníky, kteří neradi ztrácejí čas ve frontě před pokladnami, 
a po příjezdu do resortu, dávají přednost zamířit přímo na svah, máme 
výhodnou nabídku – „nekonečné sezónky“. Nekonečné, protože s koncem 
zimní sezóny nevyprší! Se sezónkou můžete využít lanovku na Novou hoľu 
i po celou letní sezónu 2022!
A to není vše, lyžovat můžete nekonečně dlouho přes 
den i večer v Záhradišti, každý den bez omezení a vý-
luk, od prvního do posledního dne sezóny i 12 hodin 
denně. Nekonečné množství zábavy s nekonečnou 
sezónkou si užijí nejmenší návštěvníci v jednom 
z největších dětských zábavních parků ve střední Ev-
ropě. Vstup do funparku a na všechny posuvné pásy 
a vlek je již zahrnut v ceně této sezónky.
Velmi si v Donovalech váží všech zákazníků a od-
měňují majitele nekonečné sezónky za jejich loaja-
litu pokaždé, když navštíví místní restaurační zařízení 
v Záhradišti a v Nové holi. S nekonečnou sezónkou 
získáte 10% slevu na občerstvení v Chatě pod Ma-
gurou, bistru Záhradišti a nových stáncích rychlého 
občerstvení na dolních stanicích lanovky. Všem drži-
telům nekonečné sezónky garantuje resort plnou ná-
hradu peněz v případě, že resort nemohl být otevřen 
v sezóně 2021/2022. Nákup skipasu online je nyní 

ještě více výhodný! Ceny na pokladnách v resortu 
se liší a jsou v průměru o 10% vyšší než při nákupu 
online.

Večerní lyžování
Před zimní sezónou zde přistoupili k modernizaci, 
která zajistí kvalitní, především ekologické osvětlení 
hlavní sjezdovky v Záhradišti a na nové sjezdovce 

u lyžařského vleku Lomená poma, takže večerní lyžo-
vání v Donovalech je největší na Slovensku. Osvětlení 
celkem 2 km sjezdovek je zajištěno technologií s mo-
derními LED světly.  

Après-ski bary přímo na svazích
Oblíbená zastávka všech lyžařů v dolní stanici lanovky 
na Novou hoľu je v apres ski Husky baru se zvětšenou 
částí samotného baru a novou terasou s kapacitou 
60 míst.
Úplnou novinkou je bar apres-ski v blízkosti 4-se-
dačkové lanovky v Záhradišti. Na věrné návštěvníky 
a majitele „nekonečné sezónky“ čeká při návštěvě 
restauračních zařízení resortu, jak apres ski barů, 
bistra Záhradiště, tak restaurace Chaty pod Magurou 
dárek, v podobě 10% slevy na konzumaci, po předlo-
žení čipové karty se skipasem.

Největší dětský FUN PARK ve střední Evropě
Dětský FUNPARK v Donovalech je jedním z největších 
parků v Evropě. Ve FUN PARKU o rozloze 2500 m2 je 
k dispozici 9 posuvných koberců, pomocí kterých 
se dětí naučí lyžovat mnohem lépe, rychleji a beze 
strachu. Nechybí tu ani kolotoč s pohonem, který je 
velkým pomocníkem při výuce lyžování. Děti se učí 
lyžovat v lyžařské škole již od 3 let. Každý den probíhá 
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Správa centra PARK SNOW Donovaly

 +421-48-4199-881
 info@parksnow.sk
www.parksnow.sk
Infocentrum Donovaly
Souvenir obchod Donovaly
Rezervace:  +421-48-4199-900
 info@infodonovaly.sk
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PARK SNOW Donovaly – další atrakce 

• volná umělá ledová plocha
• Riders Park - snowpark,
•  dětský PATTY ski Funpark s animačním 

programem pro děti
•  18,4 km běžeckých tras
•  9,5 km skialpových tras
•  snowparagliding, psí a koňské sáně
•  Fotopoint Nová hoľa
•  Moderní zdravotní středisko
•  Informační systém Deskline

ve 12 hodin jedinečná „Show na sněhu“ s množstvím 
zábavy a jízdou sněžným vláčkem. Oblíbení jsou mas-
koti Dodo, Lulu a Brumík a myšáci PARK SNOW. Re-
zervace a objednávky přímo na recepci hotelu!

Zimní Donovalkovo
DONOVALKOVO, které je vymyšleno a postaveno 
hlavně pro děti, čítá 24 malých domečků, které už 
z dálky září díky krásné vánoční výzdobě. V každém 
z nich se skrývá překvapení.
V Donovalech ještě navíc lyžuji děti až do 8 let s ro-
diči zdarma, v případě, že si jejich rodiče zakoupí 
3–7denní skipas. Šestiletý limit pro děti, které nepo-
třebují skipas a lyžují s rodičem, zůstává při nákupu 
krátkodobých skipasů - tedy všechny s platností kratší 
než 3 dny. Limit na 6 let se uplatňuje také při nákupu 
permanentky na celou sezónu.
6-denní lyžování s PARK SNOW Card v hlavní sezóně 
pro dospělouosobu již od  25.30€/ den!!

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

SNOW Donovaly
•  slevy ski na půjčovny lyžařského a snb vybavení, 

školy, služby, wellness, muzea a další
Pobytovou kartu hosta se všemi výhodami získává 
host na objednávku od pronajímatele před příjez-
dem do resortu.  Podle délky pobytu získává poby-
tovou kartu pro krátkodobý pobyt (2-4 noci) a dlou-
hodobou kartu (5-7 nocí). Samotnou kartu dostanete 
buď na recepci, nebo v infocentru. Cena karty je 2,90 
EUR (včetně DPH). www.parksnowcard.sk 

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

Donovaly i pro běžkaře
V Donovalech si na svoje určitě přijdou i vyznavači 

běžeckého lyžování. K dispozici jsou 2 běžecké okru-
hy v okolí Polianky a Močiarov a trasa z Donoval až 
na Šachtičku. Celková délka pravidelně upravova-
ných běžeckých tras je 18,4 km. Mapu běžkařských 
tratí si můžete stáhnout z www.parksnow.sk sekce 
„Mapy“.



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 
Výstavu můžete navštívit do 31.1.2022

  www.premonstrati2021.cz
www.900premontre.org

www.strahovskyklaster.cz
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  KŘÍŽOVKA / OSMISMĚRKA

Byl jsem nakupovat v supermarketu se svou ženou
a ta se mi zase někde ztratila. Hledal jsem ji asi 15 minut

a pak jsem uviděl mladou, krásnou a hubenou dívku.
Zeptal jsem se jí: „Ztratil jsem svoji ženu. Můžu si s vámi
chvíli povídat?“ Řekla mi: „Ano, ale jak vám to pomůže
najít vaši ženu?“ Řekl jsem: „Uvidíte, že  ... (Tajenka)!“

„Můj manžel mi denně dělá přednášku, jak dobře uměla vařit jeho matka.“
stěžuje si Bára. „Můj manžel to dělal také.“ mávne rukou Eva. „A už to nedělá?“

„Ne! Začala jsem mu vyprávět, jak dobře ... (Tajenka).“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE,
ALOJZOV, ARCHLEBOV, BABICE, BABYLON, 

BÁCOVICE, BAČALKY, BAČICE, BAČKOV, 
BALINY, BANÍN, BÁNOV, BARDEJOV, BARCHOV, 
BAŠKA, BAŠŤ, BAVORY, BDÍN, BEČICE, BEČOV, 
BEDNÁREČEK, BĚHAŘOVICE, BĚLEČ, BĚLOV, 
BENEŠOVICE, BEŇOV, BEZKOV, BEZNO, BÍLÁ,
BÍLOV, BÍTOV, BLANSKO, BLATNÁ, BOCHOŘ,
BORAČ, BOUDY, JESENÍK, POPRAD, TŘEBÍČ,

ZLÍN, ZNOJMO

Znění tajenky z minulého čísla: „a ty jsi z toho měla ohromnou radost“
Výherci: Jana Laňová z Plzně, Miloš Podzimek z Turnova, Lada Škanderová z Nýřan

Znění osmisměrky z minulého čísla: „že ho míchá s cukrovím“
Výherce: Vlasta Vašičková z Brumova-Bylnice

Výherci soutěže s Muzeem kuriozit:
Hana Medová z Jindřichova Hradce, Martin Votava z Chotěboře, Naděžda Janáková z Chomutova

Můj manžel mi denně dělá přednášku, jak dobře uměla vařit jeho matka.“ stěžuje si Bára.
„Můj manžel to dělal také.“ mávne rukou Eva. „A už to nedělá?“
„Ne! Začala jsem mu vyprávět, jak dobře “. . . (tajenka).

Kypřit
2. díl

tajenky
Soupeř-

ka

madison,
sajrajt, Dipra,
Italia, Adular,
tvíd, enol, lit

Zesilo-
vat Vření

Slovensky
„oves“

Rysům
vlastní

Značka
objektivu

Tkanina
s barev.
uzlíčky

Název
římské

padesátky

Vojenská
ošetřovna

Vyřazené
spisy

Písmeno
T

Dýmka
(řídce)

Španělský
malíř

Nobileho
vzducho-

loď

Konejšit

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE, 

ALOJZOV, ARCHLEBOV, BABICE, BABYLON, BÁCOVICE, 

BAČALKY, BAČICE, BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, 

BARDEJOV, BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, BAVORY, 

BDÍN, BEČICE, BEČOV, BEDNÁREČEK, BĚHAŘOVICE, 

BĚLEČ, BĚLOV, BENEŠOVICE, BEŇOV, BEZKOV, 

BEZNO, BÍLÁ, BÍLOV, BÍTOV, BLANSKO, BLATNÁ, 

BOCHOŘ, BORAČ, BOUDY, JESENÍK, 

POPRAD, TŘEBÍČ, ZLÍN, ZNOJMO

Byl jsem nakupovat v supermarketu se svou ženou a ta 
se mi zase někde ztratila. Hledal jsem ji asi 15 minut 
a pak jsem uviděl mladou, krásnou a hubenou dívku.
Zeptal jsem se jí: „Ztratil jsem svoji ženu. Můžu si s vámi 
chvíli povídat?“ Řekla mi: „Ano, ale jak vám to pomůže 
najít vaši ženu?“ Řekl jsem: „Uvidíte, že “. . . (tajenka)!

Osamo-
ceni

Býv. litev.
platidlo

Vtahovat
ústy

1. díl
tajenky

Sloužící
k sání

Pražský
podnik

Předmět

Čoudit

Celuloid.
pásek

Značka
astatu

Dobré
nálady

Infekční
činitel

Zbavit
mokra

Značka
india

Dřív. řím.
mince

Patřící au-
torovi RUR

Raní 
tisk

Nečistota
(expr.)

Odplata
za provi-

nění 3. díl
tajenky

Vlákno
k šití

Hrdina

Moderní
tanec

Léčivý
odvar

Třebaže

Být
nestálý

Šíje

Krátká
(sukně)

4. díl
tajenky

Rudý
plevel

Africký
veletok

Část 
nohy

Heslo

Neda-
rovat

Ž. jméno
(26. 1.)

Organ.
sloučenina

Téct
dovnitř

Šachový
velmistr

Nemocnič.
oddělení

Značka
abvoltu

D O B E Z N O Z B

J E S E N Í K N O

V O Ň E B T S O U

B A B Y L O N J D

B A B E R T A M Y

Í Ř K I C Č L O E

T A E Á L Í B T I

O K Č B A B I C E

V Š E B S E B E C

Č A R O B Ř E K I

B B Á CH A T N B V

A Č N O D Y E E O

Č E D Ř A N Š Č Ř

I L E B M I O I A

C Ě B Ě O L V C H

E B V L V A I E Ě

U N B O A B C V B

D T A V K T E O D

V V V O U Z N N Í

O O O J E B E Á N

K Č R E C B V B B

Č E Y D I Á O CH A

A B B R T C B A N

B U A A CH O E P Í

A D R B E V L Š N

Č B CH A R I CH R Í

A Í O Š B C R D L

L L V Ť L E A A Z

K O E D A R P O P

Y V V O Z J O L A

Můj manžel mi denně dělá přednášku, jak dobře uměla vařit jeho matka.“ stěžuje si Bára.
„Můj manžel to dělal také.“ mávne rukou Eva. „A už to nedělá?“
„Ne! Začala jsem mu vyprávět, jak dobře “. . . (tajenka).

Kypřit
2. díl

tajenky
Soupeř-

ka

madison,
sajrajt, Dipra,
Italia, Adular,
tvíd, enol, lit

Zesilo-
vat Vření

Slovensky
„oves“

Rysům
vlastní

Značka
objektivu

Tkanina
s barev.
uzlíčky

Název
římské

padesátky

Vojenská
ošetřovna

Vyřazené
spisy

Písmeno
T

Dýmka
(řídce)

Španělský
malíř

Nobileho
vzducho-

loď

Konejšit

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE, 

ALOJZOV, ARCHLEBOV, BABICE, BABYLON, BÁCOVICE, 

BAČALKY, BAČICE, BAČKOV, BALINY, BANÍN, BÁNOV, 

BARDEJOV, BARCHOV, BAŠKA, BAŠŤ, BAVORY, 

BDÍN, BEČICE, BEČOV, BEDNÁREČEK, BĚHAŘOVICE, 

BĚLEČ, BĚLOV, BENEŠOVICE, BEŇOV, BEZKOV, 

BEZNO, BÍLÁ, BÍLOV, BÍTOV, BLANSKO, BLATNÁ, 

BOCHOŘ, BORAČ, BOUDY, JESENÍK, 

POPRAD, TŘEBÍČ, ZLÍN, ZNOJMO

Byl jsem nakupovat v supermarketu se svou ženou a ta 
se mi zase někde ztratila. Hledal jsem ji asi 15 minut 
a pak jsem uviděl mladou, krásnou a hubenou dívku.
Zeptal jsem se jí: „Ztratil jsem svoji ženu. Můžu si s vámi 
chvíli povídat?“ Řekla mi: „Ano, ale jak vám to pomůže 
najít vaši ženu?“ Řekl jsem: „Uvidíte, že “. . . (tajenka)!

Osamo-
ceni

Býv. litev.
platidlo

Vtahovat
ústy

1. díl
tajenky

Sloužící
k sání

Pražský
podnik

Předmět

Čoudit

Celuloid.
pásek

Značka
astatu

Dobré
nálady

Infekční
činitel

Zbavit
mokra

Značka
india

Dřív. řím.
mince

Patřící au-
torovi RUR

Raní 
tisk

Nečistota
(expr.)

Odplata
za provi-

nění 3. díl
tajenky

Vlákno
k šití

Hrdina

Moderní
tanec

Léčivý
odvar

Třebaže

Být
nestálý

Šíje

Krátká
(sukně)

4. díl
tajenky

Rudý
plevel

Africký
veletok

Část 
nohy

Heslo

Neda-
rovat

Ž. jméno
(26. 1.)

Organ.
sloučenina

Téct
dovnitř

Šachový
velmistr

Nemocnič.
oddělení

Značka
abvoltu

D O B E Z N O Z B

J E S E N Í K N O

V O Ň E B T S O U

B A B Y L O N J D

B A B E R T A M Y

Í Ř K I C Č L O E

T A E Á L Í B T I

O K Č B A B I C E

V Š E B S E B E C

Č A R O B Ř E K I

B B Á CH A T N B V

A Č N O D Y E E O

Č E D Ř A N Š Č Ř

I L E B M I O I A

C Ě B Ě O L V C H

E B V L V A I E Ě

U N B O A B C V B

D T A V K T E O D

V V V O U Z N N Í

O O O J E B E Á N

K Č R E C B V B B

Č E Y D I Á O CH A

A B B R T C B A N

B U A A CH O E P Í

A D R B E V L Š N

Č B CH A R I CH R Í

A Í O Š B C R D L

L L V Ť L E A A Z

K O E D A R P O P

Y V V O Z J O L A



SVATBA
NA ZÁMKU
Vždy jste snili o tom, že svůj svatební den

prožijete na krásném místě,
které bude noblesní a bude mít své kouzlo?

 Nebudete se muset o nic starat a Váš den „D“ bude opravdu pohádkový? Všechno 
na jednom místě, žádné přejezdy, žádné přesuny, vše harmonicky plyne tak, jak má. 
V tom případě jsou přesně Vám určeny naše svatební balíčky, které zahrnují vše 
podstatné, co je pro takovou kompletní pohádkovou svatbu na zámku potřeba. 

Zajistíme vše k Vašemu vysněnému dni

 Svatební obřad
 Celodenní pronájem banketových prostor přímo v prostorách zámku
 Zámecká terasa s překrásným výhledem do okolí
 Ubytování na zámku pro novomanžele
 Služby svatební koordinátorky po celou dobu příprav i ve svatební den
 Kompletní catering (od tradiční hostiny až po večerní grilování či raut)
 Ubytování pro Vaše hosty s kapacitou až 160 lůžek
 Doplňkové služby (květinové aranžmá, DJ, fotokoutek, vizážistku a jiné)

Svatební obřad
Svatební obřady jsou určeny všem těm, kteří se rozhodli, že si chtějí říci 
své „ANO“ v prostředí našeho překrásného zámku, ale svatební veselici 
plánují s přáteli někde jinde.

Krásná kulisa, historické prostředí, nezapomenutelný zážitek, na který budete 
dlouho vzpomínat Vy i Vaši svatební hosté. Nabízíme Vám hned několik variant 
– jarní romantiku, krásnou letní svatbu pod širým nebem, s láskou vyslovené „ANO“ 
před Bohem nebo zasněženou romanci. Je jen na Vás, čemu dáváte přednost.

  Bližší informace najdete na
  www.zamekloucen.cz > svatba-na-zamku 
  nebo nám napište na e-mail: svatba@zamekloucen.cz
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