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

www.ceskainspirace.cz
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30. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ CESTOVNÍHO RUCHU A REGIONÁLNÍ TURISTIKY

ZÁŠTITA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ODBORNÁ SPOLUPRÁCE MÍSTO KONÁNÍ OFICIÁLNÍ VOZYHLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

OFICIÁLNÍ PŘEKLADATEL

18.–20. 3. 2022 MIMOŘÁDNĚ V SOUBĚHU 
S VELETRHEM

FOR CARAVAN



Dobrovolníci musí být starší 18 let a ti, kteří se nako-
nec dostanou dovnitř, se budou muset vzdát mobil-
ních telefonů a chytrých hodinek. Dostanou ale vy-
brat, zda chtějí vegetariánskou, halal nebo masovou 
stravu. Osobní prohlídka před nástupem do vězení, 
která je povinná pro skutečné vězně, bude pro testo-
vané osoby nepovinná.

Z OBSAHU:

Vážení čtenáři, 
na jarním vydání Tima jsme pracovali s opravdovým 
nadšením, věříme, že konečně nastanou ty pravé tu-
ristické a výletní podmínky. Už jsme byli příliš dlou-
ho omezení a plni obav, je čas se uvolnit a vyndat 
z krabice naši oblíbenou turistickou obuv. Snad každé 
město či kraj chystá zajímavé akce spojené s výročí-
mi, s nabídkou nových cyklostezek, s foood ochut-
návkami, či hudebním programem. I pro informační 
centra, která na těchto akcích spolupracují byl loňský 
rok plný omezení, vždy bylo tak trochu ve hvězdách, 
zda plánovaná akce proběhne. Doufejme, že ty časy 
odcházejí a užívejte přírodu, kulturu, sportovní klání 
ze všech sil. Uvidíte, že naše pozitivní myšlení se vrátí. 
Celý rok vám chystáme různé soutěže o ceny, a těší-
me se na vaše zážitky.

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

Zážitková turistika může začít i za mřížemi 
Věznice ve švýcarském Curychu hledá dobrovolníky, kteří by v březnu 
vyzkoušeli její nové prostory, než se otevřou pro skutečné vězně. A zájem 
o dobrovolný pobyt za mřížemi je obrovský. Přihlásilo se více než 600 zájemců, 
zařízení má přitom kapacitu pro 241 
vězňů. Pobyt dobrovolníků je testem pro 
zaměstnance nového vězení a umožní jim 
se s novým zařízením před jeho dubnovým 
otevřením seznámit.
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Chystáte se tento rok 
na svatbu v rodině?
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Jak si užít MIRAKULUM 
a kde se ubytovat?

HEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDAHEYDRICHIÁDA

www.zamecek-memorial.cz
 pamatnikzamecek

1.–31. 3. 2022  
VAŠE SMRT – NAŠE SVOBODA
venkovní výstava
Místo konání: tř. Míru a hl. nádraží Pardubice 
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

9. 3. 2022
TEREZÍNSKÝ RODINNÝ TÁBOR 
V OSVĚTIMI-BŘEZINCE 
přednáška | 17:00 | Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

23. 3. 2022  
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OSUDY OBĚTÍ 
PARDUBICKÉHO POPRAVIŠTĚ 
přednáška | 17:00 | Mgr. Monika Němcová 
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

2. 4. 2022  
LIBUŠE VOLÁ LONDÝN
připomínka působení výsadku Silver A, 
radiostanice Libuše | Místo konání: 
Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč
Pořadatel: Rybniční hospodářství, s.r.o., 
Rota Nazdar z.s., ČsOL

 LibusevolaLondyn 

6. 4. 2022  
HOLOCAUST ROMŮ A SINTŮ
přednáška | 17:00 | Mgr. Dušan Slačka
Místo konání: Památník Zámeček 
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

11. 4.–31. 5. 2022  
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A
venkovní výstava | Místo konání: tř. Míru
Pořadatel: město Pardubice, Univerzita Pardubice
www.zamecek-memorial.cz

23. 4. 2022  
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA A. BARTOŠE 
otevření rozšířené verze stezky komentované 
autorem PhDr. Vojtěchem Kynclem, Ph.D.
Místo konání: Památník Zámeček → hl. nádraží 
Pardubice | Pořadatel: město Pardubice, Památník
Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

27. 4. 2022  
HEYDRICHIÁDA NA PARDUBICKU
přednáška | 17:00 | doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

3. 5.–30. 6. 2022
HRDINOVÉ V POZADÍ 
výstava o osudech lidí z Pardubic a okolí, kteří 
během 2. světové války položili život 
za svobodu | Místo konání: Mázhaus Pardubice
Pořadatel: TIC Pardubice, město Pardubice, 
Státní okresní archiv Pardubice
www.mazhauspardubice.cz

13.–15. 5. 2022  
HEYDRICHIÁDA 80 
dobový polní tábor Československé armády 
ve Velké Británii z let 1940–1945
Místo konání: Památník Zámeček, Larischova vila
Pořadatel: město Pardubice, Rota Nazdar z.s., 
ČSoL, Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

14. 5. 2022
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA BARTOŠE
komentovaná prohlídka
Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice, město Pardubice
www.ipardubice.cz

27. 5. 2022  
SPITFIRE V PARDUBICÍCH
letadlo Spitfire, vojenská technika, výstava, 
pietní akt u sochy Ing. Jana Kašpara
Místo konání: tř. Míru | 9:00–18:00
Pořadatel: Sdružení Aviatické pouti, 
město Pardubice, Památník Zámeček
www.aviatickapout.cz

28. 5. 2022
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA BARTOŠE
komentovaná prohlídka
Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice, město Pardubice
www.ipardubice.cz

3. 6. 2022
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU
ZÁMEČEK
promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

8. 6. 2022  
KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V DOBĚ 
HEYDRICHIÁDY
přednáška | 17:00 | 
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. 
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

10. 6. 2022  
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU 
ZÁMEČEK
promítání filmů s tématikou 2. světové války 
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

15. 6. 2022  
POSLEDNÍ VYSÍLÁNÍ JIŘÍHO
POTŮČKA Z PARDUBICKA 
přednáška | 17:00 | Adolf Vondrka
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

17. 6. 2022  
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU 
ZÁMEČEK
promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

18. 6. 2022  
ŽIVOT V DOBĚ PROTEKTORÁTU
improvizované scény, prezentace historické 
techniky, výzbroje a výstroje, vystoupení 
swingové hudební skupiny | Místo konání: 
tř. Míru, Zelená brána, Machoňova pasáž
Pořadatel: KVH Pardubice, město Pardubice
www.zamecek-memorial.cz

18. 6. 2022  
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA BARTOŠE
komentovaná prohlídka | Místo konání: ulice 
města | Pořadatel: TIC Pardubice
www.ipardubice.cz

18. 6. 2022  
PUTOVÁNÍ ZA LIBUŠÍ
noční branný pochod | Místo konání: Pardubice 
→ Ležáky cca 38 km | Pořadatel: Z.S. Patriot, 
Military klub Ostřešany, město Pardubice, 
Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

20. 6. 2022  
PIETNÍ AKT ZÁMEČEK
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

24. 6. 2022  
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU 
ZÁMEČEK 
promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

25. 6. 2022
HRDINOVÉ, NA KTERÉ SE NEZAPOMÍNÁ 
– PIETNÍ AKT K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
KPT. ALFRÉDA BARTOŠE
Ústřední hudba AČR, čestná stráž, 
doprovodný program
Místo konání: prostory před sezemickou radnicí
| 14:00–17:00 | Pořadatel: město Sezemice
www.sezemice.cz

10.–11. 9. 2022  RETROMĚSTEČKO…
Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů 
a bezpečnostních složek | Místo konání: 
Kasárna T. G. Masaryka, Zborovské nám.
Pořadatel: Retroměstečko, s.r.o.
www.retromestecko.cz

Z.S. PATRIOT
KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE 
PARDUBICKÉHO KRAJE

5

Masopust držíme… aneb tip na 
velikonoční výlet do Tábora

27



V REGIONECH

BŘEZEN–DUBEN 2022

Za rok 2021 využilo služeb 468 infocenter cel-
kem 6 milionů a 109,5 tisíce návštěvníků. Po-
čet návštěvníků byl srovnatelný s rokem 2020 
(6mil. 838,5 tis. návštěvníků), kdy byla TIC uza-
vřena „jen“ cca 2 měsíce. V porovnání s rokem 
2019 poklesla návštěvnost TIC o 42,5 % z teh-
dejších 10 mil. 624,5 tis. návštěvníků zazname-
naných ve 426 infocentrech. 
Dlouhodobě je zřejmé, že největší provoz zaží-
vají infocentra v prázdninových měsících, a tak 

tomu bylo také vloni. Ve srovnání s rokem 2019 
využilo služeb TIC v červenci o cca 300 tis. do-
mácích návštěvníků méně (pokles z 1,6 mil. na 
1,3 mil.) a v srpnu stejně tak (pokles z 1,7 mil. 
na 1,4 mil. návštěvníků). Zahraničních návštěv-
níků ubylo v prázdninových měsících cca 50 tis. 
Aktuálně v České republice působí 494 certi-
fikovaných turistických informačních center 
(TIC), z nichž je 380 členem Asociace turistic-
kých informačních center ČR. Informační centra 
zaměstnávají v průměru 2 stálé pracovníky na 
hlavní pracovní poměr a 2 brigádníky využíva-
né dle potřeby během roku, zejména pak v letní 
turistické sezoně.

Nejlepší propagační materiály
V letošním roce se uskuteční již 7. ročník soutěž-
ní přehlídky turisticko-propagačních materiálů 
a předmětů Turistpropag 2022. Do přípravy ma-
teriálů se velmi často zapojují informační centra, 
jejichž cílem je kromě poskytování různorodých 
turistických informací také propagace města 
a oblasti, v níž působí. Kvalitu svých propagačních 

výstupů pak mohou TIC poměřit v každoroční 
soutěži Turistpropag, která se tradičně uskuteč-
ní v rámci veletrhu cestovního ruchu REGIONY 
ČR v Lysé nad Labem, a to ve dnech 21. - 24. 4. 
2022 (viz www.turistpropag.cz). 
Asociace turistických informačních center bude 
opět spolupořadatelem této akce a chystá se 
udělit ocenění „Cena A.T.I.C. ČR“ jednomu 
z nejlepších materiálů.

Setkání  pracovníků infocenter ve Zlíně
Ve dnech 28.–29. dubna se ve Zlíně uskuteční 
první letošní společné jednání pracovníků in-
formačních center sdružených v asociaci A.T.I.C. 
ČR. Účastníci setkání mj. projednají společné 
aktivity na letošní rok a seznámí se s příklady 
dobré praxe na poli cestovního ruchu. 

www.aticcr.cz

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

Jmenuji se Martina Cajthamlová, pocházím z Ko-
vářské, což je malý horský městys v Krušných 
horách nedaleko Klášterce. Když mi bylo 5 let, 
přestěhovala jsem se o 400 m níže. A to do měs-
ta Klášterce nad Ohří, které se vine údolím řeky 
Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami. V in-
formačním centru pracuji již 15 let ve skvělém 
kolektivu. 
֎  Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy ná-

vštěvníků infocentra?
Za ta léta co tu pracuji, jsem se setkala s návštěv-
níky s úsměvnými ale i s méně úsměvnými kuri-
ózními dotazy. Před časem na náměstí nedaleko 
infocentra stávala malá kavárna. Majitelé vlast-
nili krásného loveckého psa a kavárnu pojme-
novali U Ohaře, kterého měli i v logu. Německá 
turistka se mě ptala, proč, že mají psa v logu… to 
jako jedí psy? A ty další? Například se návštěvníci 
ptali, kde najdou radnici, a naše informační cen-
trum sídlí ve sklepních prostorách radnice nebo 
si mysleli, že jsou v jiném městě …a mnoho jim 
podobných dotazů.
֎  Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které 

není běžně známé z bedekrů, ale přesto stojí 
za návštěvu?

V našem okolí se nachází mnoho kouzelných 
míst, kde ráda trávím čas na procházce s vnou-

čaty nebo se psem. Krásná je například cesta 
podle řeky do Perštejna, kde se cestou ocitnete 
na kouzelné vyhlídce na řeku Ohře a Doupovské 
hory. Nebo s pejskem ráda chodím „ke mlejnu“ 
směrem k zaniklé obci Podmilesy, klidné místo 
nad obcí Ciboušov, kde kdysi stával mlýn a odsud 
po cestě v klidu lesa do vesnice Louchov ke smír-
čímu kříži. Zde většinou nepotkám ani živáčka což 
je skvělý relax po rušném dni.

֎  Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
osobně doporučujete?

Vřele doporučuji Klášterecké Priessnitzovy zába-
ly Mamavis, nebo také skvělý je také Klášterec-
ký knedlík. Samozřejmě nesmíme zapomenout 
na Klášterecké oplatky pečené přímo tady u nás 
a zakoupit je můžete v IC v lázních Evženie a sa-
mozřejmě porcelán. Stojí zde druhá nejstarší por-
celánka v Čechách, její výrobky zná celý svět pod 
názvem Thun 1794. 
                                         Děkuji za rozhovor  REDRad

ROZHOVOR Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra  v Klášterci nad Ohří.

4

Turistická informační
centra jsou tu pro vás
Děkujeme, že využíváte služeb turistických informačních center (TIC). 
Jejich návštěvnost byla v roce 2021 přiměřená faktu, že třetinu roku 
(do 10. května) byla TIC z důvodu pandemie uzavřena. 



magazintim.cz 5

TIP NA VÝLET

CENY DO SOUTĚŽE:

1. cena: 
Ubytování pro 3 osoby v třílůžkovém pokoji 
zdarma na dvě noci.

2. cena: 
40% sleva na ubytování pro 3 osoby v třílůžko-
vém pokoji na dvě noci.

Čerpání cen: květen, červen, září, říjen 2022.

Odpovědi posílejte mailem na info@czech-tim.
cz do 20.dubna 2022.

Park Mirakulum se rozprostírá na ploše 12 hek-
tarů. Najdete zde obrovské prolézací hrady, lano-
vá centra, obří trampolíny, houpačky, podzemní 
chodby i okouzlující vodní svět. Samozřejmostí 
je pestrá nabídka občerstvení. Perfektně zorga-
nizované parkování je pro návštěvníky bezplatné. 
V kamenném amfiteátru si můžete odpočinout 
při sledování živého vystoupení kouzelníka, ba-

viče či cvičitele psů a energii načerpáte i v mno-
hých odpočinkových zónách. Děti i dospělí si na 
místních záhoncích mohou prohlédnout pestré 
zemědělské plodiny, bylinky, pohladit si daňky 
nebo kozičky v kontaktní zoo. Projít si můžete 
i obrovské habrové bludiště. Tatínkům jistě udělá 
radost návštěva sousedního tankodromu či jízda 
v pásovém bojovém vozidle.
Abyste si celý areál Parku Mirakulum dostatečně 
užili a všechny atrakce náležitě vychutnali, dopo-

ručujeme návštěvu rozložit do více dnů. A po-
kud právě přemýšlíte, kde se v blízkosti parku 
ubytovat, skvělou volbou je rodinný Penzion 
Kotvas. Čekají na vás jednolůžkové až čtyřlůž-
kové pokoje či apartmány s vlastním sociálním 
zařízením, TV a wifi. Penzion je nově vybaven 
i vlastním fitness centrem. V letních měsících 
můžete využít venkovní rodinný bazén, grilovat 

u krbu, děti se zabaví na dětském hřišti s hou-
pačkou a trampolínou. 

Více o penzionu najdete na
www.penzionkotvas.cz

nebo na 
www.e-pobyty.cz

Jak si užít MIRAKULUM 
a kde se ubytovat?
Fascinující svět zábavy, poznání a pohádkové architektury se vám otevře 
ve středočeských Milovicích, 50 km severovýchodně od Prahy. Na své si tu 
přijdou děti všech věkových kategorií, i jejich doprovod se v tomto úchvatném 
areálu nebude nudit. Park Mirakulum okouzlí svým provedením, krásou, 
čistotou, organizací i neotřelou zábavou.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1. Jaká je plocha Parku Mirakulum?

2. V jaké obci se nachází Penzion Kotvas?

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

Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra  v Klášterci nad Ohří.



BŘEZEN–DUBEN 20226

V parku najdete lesní hřiště, kontaktní zoo, obří 
trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní 
chodby, prolézačky a širokou nabídku občerstve-
ní. Jedinečnou a nejnovější zónou je Farma, kde 
si děti pohrají s interaktivními laminátovými zví-
řátky v životní velikosti. 
Výstavba parku Mirakulum začala v roce 2009, 
od první myšlenky na vybudování rodinného par-

ku do jeho otevření uplynuly dva roky. Poprvé 
se jeho brány otevřely 12. 9. 2012. Od samého 
začátku byl jeho dominantou hrad s unikátním 
designem, který se stal i jeho logem a poznáva-
cím znamením. Kromě toho tu na ploše zhruba 
sedmi hektarů byly houpačky, kontaktní zoo nebo 
podzemní chodby. Postupně se park rozšiřoval, 
přibývaly originální herní prvky, které nikde jin-

de nenajdete. Velmi oblíbenou zónou je Vodní 
svět-unikátní vodní dílo, které nestojí na principu 
koupání, nýbrž hry s vodou.
Park však kromě zábavy přináší také poučení. 
Jsou zde naučné zahrady, kde se děti mohou se-
známit se zemědělskými plodinami, a naučná les-
ní stezka. Oblíbeným místem je například i Ptačí 
městečko, kde vystoupáte po můstcích a žebří-
cích k dalekohledům v korunách stromů. Těmi 
můžete spatřit věrné kopie ptáků ukryté na stro-
mech, kteří z naší přírody už pomalu mizí.
Navíc u nás najdete prostory jako je kaple, moš-
tárna a grilovací plácky, které jsou vhodné k pořá-
dání rodinných oslav a firemních akcí.
Zkrátka park Mirakulum je světem zábavy, pouče-
ní a relaxace.

Park Mirakulum letos 
slaví 10. výročí!
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí již desátou sezónu 
12 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých 
herních prvků. Mirakulum letos otevírá na Velikonoce 14. dubna 2022.

VÝROČÍ
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•  Co si mám představit pod pojmem Chorvatsko 
jinak? 

Jedná se  o unikátní spojení plavby lodí a cyklovýletů 
po pobřeží a vnitrozemí ostrovů. 
•  Kde se budu pohybovat? 
Budete plout v Dalmácii, a to převážně po dalmat-
ských ostrovech, nejznámější jsou ostrovy Brač, Hvar 
a Korčula. Dalmácie jich má však mnohem víc. V na-
bídce jsou plavební trasy od Zadaru po Dubrovník. 
•  Jak se tam dostanu? 
Do místa nalodění Vás odveze klimatizovaný auto-
bus s vlekem na kola. Nástupní místa jsou HK, Praha 
a Brno. Můžete si dokoupit sedadlo navíc a mít tak 
po obě cesty k dispozici dvousedadlo.  
•  Kde budu spát? 
Ubytováni budete na lodi v prostorných 2lůžkových 
kajutách. Každá kajuta má vlastní příslušenství a kli-
matizaci a vy tak budete mít pohodlí a soukromí. 

•  Co budu jíst? 
Na lodi se nachází lodní kuchyně, stravování je zajiš-
těno formou polopenze. Snídaně a večeře jsou serví-
rovány v klimatizovaném lodním salónu, kde najdete 
i lodní bar s točeným pivem a širokým výběrem neal-
koholických i alkoholických nápojů. Na lodi je zkušená 
chorvatská posádka a český průvodce. 
•  Co tam budu dělat? 
Každé ráno průvodce u snídaně představí možné trasy 
na kole a zajímavosti v okolí. 
•  Musím si vzít kolo? 
Kolo není nutností. Pokud na kole nejezdíte, případně 
ten den od kola odpočíváte, zůstáváte na lodi, koupete 
se, prohlížíte si přístavy, lenošíte na lehátku na horní 
palubě. 
•  Nebudu se nudit?
Každý den na lodi je jiný, místa kotvišť se neustále mění 
a vy tak můžete každý den objevovat nová a nová místa.  

•  Co budu dělat večer? 
Večery na lodi jsou různorodé. Jeden den můžete zů-
stat na lodi a posedět na zadní palubě. Jindy zase vy-
razíte na procházku po přístavu, posadíte se do místní 
konoby a dáte si sklenku dobrého vína a pršut. Někdy 
loď kotví v zátoce, kde je možné se vykoupat i v noci.  
•  Jaké jsou termíny plaveb? 
Nabídka termínů je od dubna do října, aktuálně jsou 
však k dispozici poslední volná místa. Zarezervujte si 
své místo na lodi co nejdříve. 
•  Kde si můžu plavbu objednat? 
Podívejte se na: www.agmtravel.cz, najdete zde 
všechny podrobnosti a nabídku zájezdů. Na lodi je 
spokojen jak biker, tak rekreační cyklista, pěšák, vege-
tarián, ale i gastroturista! Nenechte si ujít tuto příleži-
tost a poznejte Chorvatsko jinak s AGM TRAVEL! 
 www.agmtravel.cz

Mob.:+420 702 050 771

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

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

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

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

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

Podívejte se 
na líhniště 

pro hady 
a ještěrky.

Mokřadní louka 
Kolo, Slavkov / 

Uh. Hradiště

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

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

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

Obejděte s námi  
celý Svět.
Cesta kolem Světa, 
Třeboň

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

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

Přesvědčte se na www.blizprirode.cz 
a vyrazte rovnou do přírody!www.net4gas.cz

 
Byli jste v Chorvatsku již několikrát a máte pocit, že Chorvatsko dobře znáte? 
Budete se divit. Zeptali jsme se, jak můžete zažít CHORVATSKO JINAK.

Chorvatsko jinak s AGM TRAVELChorvatsko jinak s AGM TRAVEL
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Ústeckém kraji hraje prim Labská stezka, která patří 
mezi evropský fenomén. Stezka je jednoznačně 
jednou z nejkrásnějších a nejoblíbenějších říčních 
stezek v Evropě. Je vedena na území dvou států, 
a  o ČR a SRN, s délkou více než 1200 km. V České 
republice trasa vede přes čtyři kraje a z celkových 
asi 400 km připadá na Ústecký kraj 96 km. Z velké 
části jde o opravdovou cyklostezku bez motorové 
dopravy. Stezka nabízí velké množství turistických 
cílů, mezi které řadíme hrady a zámky, rozhledny 
a vyhlídky. Zámek je možné navštívit v Roudnici 

nad Labem, Velkém Březně nebo Děčíně. Po cestě 
najdete také Hrad Střekov, rozhlednu ve Velkém 
Chlumu u Děčína nebo u Hořidel na Litoměřicku. 
Mezi městy Ústí nad Labem a Litoměřicemi jezdí 

v turistické sezoně pravidelná lodní linka, která 
výletníkům může den příjemně zpestřit. Pro 
snadnou orientaci na trase je každý rok vydáván 
Cykloprůvodce po Labské stezce, který jeho 
uživateli nabídne široké spektrum služeb, které 
je možné během jízdy po Labské stezce využít. 
Lákavým zážitkem pro rodiny s dětmi může být 
návštěva jedné ze zoologických zahrad v Ústeckém 
kraji. Na Labské stezce jsou to ZOO Ústí nad Labem 
a ZOO Děčín.
Pokud preferujete raději kopcovitý terén, pak 
Vám namísto Labské stezky doporučíme vyjet 
kousek výše do Krušných hor, kde na Vás čeká 
trasa s označením 23. Krušnohorská magistrála. 
Velice oblíbená trasa je mezi Děčínem a Klínovcem. 
V trase magistrály se nachází cenné přírodní lokality, 
jako rašeliniště, vodní nádrže, skalní útvary a divoké 
horské louky. Tato oblast představuje pro cyklisty 
ideální místo k objevování zapomenutých koutů. 
Narazit můžete také na Krušnohorskou lidovou 
architekturu a řemeslo. Po cestě potkáte například 
technické památky, nebo krajinu s bohatou 
historií hornictví zvanou Hornická kulturní oblast 
Erzgebirge / Krušnohoří, která byla v roce 2019 
zapsána na seznam chráněných památek UNESCO.
Jako další lze zmínit cyklostezku číslo šest Ohře, 
která je spojnicí mezi Ústeckým a Karlovarským 
krajem. Trasa vedoucí od Litoměřic, přes Louny, 
Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Pernštejn 
je významným napojením na Labskou stezku. 
V Ústeckém kraji čítá přibližně 140 km a bývá také 
označována jako stezka vína, chmele a piva. Trasa 
prochází významně cennou přírodní lokalitou, míjí 
četná historická královská města a nabízí velké 
množství památek.
Jako poslední, ale ne méně významnou páteřní 
cyklostezkou v regionu, je stezka spojující Ústecký 

Cykloturistika je velmi populární odnož turistiky, která v posledních letech 
zažívá obrovský rozmach. Novodobý trend, jenž upřednostňuje trávení volného 
času aktivním způsobem, cykloturistice velmi nahrává.

Velké Březno

Cykloputování 
po Ústeckém  kraji
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a Liberecký kraj, cyklostezka Ploučnice. Tato trasa 
označená číslem 15 začíná v Děčíně na spojnici 
s Labskou stezkou a prochází údolím řeky Ploučnice 
směrem na Benešov nad Ploučnicí a Starý Šachov, 
ležící na hranici s Libereckým krajem. Cyklostezka 
mezi Děčínem a Benešovem nevykazuje výrazné 
terénní převýšení, takže bude velmi vhodná pro 
rodiny s malými dětmi i pro bruslaře.

www.branadocech.cz
  www.stezky.cz

Krušné hory
Krušnohorská magistrála

České Švýcarsko
Cyklostezka Ploučnice

České Středohoří
Labská stezka

Dolní Poohří
Cyklostezka Ohře

Benešov nad Ploučnicí

Velký Chlum
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Dominantou města je neogotický zámek s anglickým 
parkem a na něj navazující zóna lázní Evženie, kde je 
návštěvníkům k dispozici i loděnice na břehu řeky 
Ohře, kde si lze vypůjčit jízdní kola nebo loďku na 
projížďku po řece, či tenisové kurty. Navštívit můžete 
také kláštereckou porcelánku  Thun 1794 a.s., zalo-
ženou v roce 1794. Je to jedna z nejstarších českých.
Zamířit můžete do nedalekých Krušných hor, které 
nabízejí mnoho možností k trávení zimní i letní do-
volené.  Jsou zde jak turistické, tak cyklistické trasy, 
které zvládnou i děti a úplní začátečníci, cyklisté si 
u nás zkrátka přijdou na své. Ve městě či v jeho okolí 

se koná nespočet cyklistických závodů, z těch nezají-
mavějších jmenujme třeba seriál cyklistických závo-
dů Pohár Peruna. 
Nově u nás najdete zrekonstruovaný cyklopark, uzel 
všech kláštereckých cyklostezek, s novými cestami 
využitelnými i pro kolečkové brusle a workoutové hři-
ště. Přímo ve městě se můžete projet na cyklostezce 
kolem Kláštereckého potoka, na cyklostezce v Petlér-
ské ulici anebo přesunout na Cyklostezku Ohře. Na 
té se milovníci kol mohou projet od roku 2008. Cyk-
lostezka Ohře vede z Chebu až do Litoměřic a v okolí 
Klášterce nabízí skvělé výhledy i atraktivní cíle. Na 

trati jsou zabudována odpočívadla pro cyklisty i pro 
pěší včetně mapových podkladů na informačních ta-
bulích se stojany na kola.

Vítejte v Klášterci nad Ohří, 
městě porcelánu
Město Klášterec nad Ohří, ležící na levém břehu řeky Ohře na rozhraní 
Krušných a Doupovských hor a je právem nazýváno Perlou Krušnohoří. 

Turistické informační centrum 
Klášterec nad Ohří
Nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

KO
N

TA
KT

 | foto: Štěpán Malast, Vojta Marvan 

I N Z E R C E
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Ať už jste milovníci hradů a zámků (Krásný Dvůr, Kláš-
terec nad Ohří, Nový Hrad v Jimlíně, Stekník, Peruc, 
Líčkov, Pátek,…), jejich zřícenin a tvrzí (Perštejn, Šum-
burk, Egerberg, Pravda, Žerotín, Divice…), historic-
kých a královských měst (Kadaň, Žatec, Louny), roz-
hleden (Schillerova, Vochlice, Sv. kopeček v Kadani, 
Chmelový maják v Žatci, Novogotický templ v Krás-
ném Dvoře,…) cyklostezek nebo přírodních atrakti-
vit, vše můžete najít v Dolním Poohří. K tomu Vám 
naservírujeme ještě to nejlepší z místních certifiko-
vaných produktů a pochutin a na nevšední a nezapo-
menutelný zážitek máte zaděláno.

Pokud k nám vyrazíte ze směru od Prahy po dálnici 
č. 7, jako první potkáte Panenský Týnec – magický 
chrám, který Vám, jak je dokázáno, navodí pozitiv-
ní mysl a energii. V roce 2014 byl dokonce vyhlášen 
nejmagičtějším místem v ČR. Naopak z karlovarské-
ho směru se Vám u nás jako první představí Perštejn. 
Můžete zde třeba ochutnat jedno z našich certifiko-
vaných piv v pivovaru Chalupník. V jižním cípu Poohří 
pak nevynechejte např. návštěvu kostelů ve Vrout-
ku, rozhledny v Kryrech či vitrážnické dílny a galerie 
Skloart v Lubenci.
V našem regionu to zkrátka žije, lidé jsou tu šikovní, 
zapálení pro turismus i řemeslo, a i proto Vám máme 
co nabídnout z již tak bohaté studnice tipů na výlety. 
Neváhejte a přijeďte. U nás v Poohří jste vždy vítáni!

Většina produktů Scentchips je na skladě a expedice 
z e-shopu probíhá následující pracovní den. Letos na 
začátku února byla nově otevřena v Praze první exklu-
zivní kamenná prodejna. Chcete-li se ocitnout doslo-
va v nebi, přijďte se podívat. Do konce března si na 
počest otevření obchodu za váš první nákup v hod-
notě nad 500 Kč navíc odnesete luxusní dárkový set 
i s keramickou lampou na vosky. 
Vonné vosky po zahřátí v aromalampě šíří lahodnou, 
intenzivní, avšak nevtíravou vůni. Jednotlivé vůně je 
možné navzájem do nekonečna kombinovat a po-

skládat si tak vlastní vonnou směs a z vybraného sor-
timentu si namíchat neomezené vonné kombinace 
a vytvořit si tak vlastní kompozici! 
Jednotlivé vonné lístky jsou vyrobeny ze sójového 
vosku a parafinu, ručně odlévány, obsahují především 
přírodní a přírodně identické aromatické oleje a zu-
šlechťující přísady. Používání těchto vosků je proto 
zcela bezpečné i pro domácí mazlíčky. 
Kromě vosků si mj. můžete vybrat i katalytickou lam-
pu. Na rozdíl od aroma lampy, která uvolňuje do 
prostoru vůni překrývající pachy, katalytická lampa 

současně zápach nejen neutralizuje, ale pomáhá při 
tom ničit i viry a bakterie ve vzduchu a přispívá tak 
k zajištění zdravého prostředí v dané místnosti.  
Na e-shopu a v první nové kamenné pražské prodejně 
Scentchips naleznete kompletní sortiment. 
Kamennou prodejnu Scentchips naleznete na praž-
ském Smíchově, kam se jednoduše dostanete MHD 
a když přijedete autem, nemusíte se obávat modrých 
zón. Pohodlně zaparkujete přímo před obchodem 
zdarma na soukromém parkovišti. 

www.scentchips.cz
www.facebook.com/Scentchips-Česká-

republika-100117865457755 

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, 
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
 dolnipoohri@gmail.com
www.dolnipoohri.cz, www.branadocech.cz

KO
N

TA
KT

Jarní nádech Poohří
Turistická sezóna bude brzy zahájena, a proto neváhejte a přijeďte navštívit 
některé z mnoha památek a turistických míst, jež nabízí kraj Dolního Poohří. 

Divice

Stezka V korunách stromů

Panenský Týnec

Přírodní vonné vosky Scentchips
naplní váš domov nebeskou vůní
Jakmile tyto vosky, jemné jako jarní vánek, vyzkoušíte, hned si je zamilujete. 
Výběr téměř ze stovky vůní, aromalampy různých tvarů dle velikosti interiéru, 
voskové tyčinky, svíčky, sáčky do skříní a prádla, katalytické lampy i jejich 
náplně, a navíc zdarma dárky k nákupu.  

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Ve který den byla otevřena první kamenná 
prodejna Scentchips v Praze a kde se nachází?
Svou odpověď pod heslem „scentchips“ 
zašlete do redakce na e-mailovou adresu 
info@czech-tim.cz do 20.4.2022. 
Výherce budeme kontaktovat.
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Akce vychází z úspěšné celoroční turistické hry 
„Za pověstmi Českého ráje“. V letošním putování 
zavítáte do Hruboskalského skalního města a na 
hrad Valdštejn. Děti i dospělí si vyzkouší své zna-
losti Českého ráje, setkají se s postavami z česko-
rajských pověstí a za úspěšné splnění všech úkolů 

obdrží malou odměnu. V cíli pochodu, ve Sportov-
ně rekreačním areálu Maškova zahrada v Turnově, 
je připraven bohatý kulturní program a zajímavé 
atrakce pro děti. Celý den vyvrcholí příjezdem krá-
le Granáta s královnou a družinou a symbolickým 
předáním vlády nad pohádkovou krajinou. Bližší 

informace najdete na webových stránkách info-
centra.
Na jaře se vydejte na výlet do Hruboskalského skal-
ního města, kde leží hrad Valdštejn – rodový hrad 
pánů z Valdštejna. V dubnu bude otevřen o ví-
kendech a svátcích. I v letošním roce se Valdštejn 
stane dějištěm mnoha zajímavých akcí. Těšit se 
můžete na dětmi oblíbené prohlídky s loupeživým 
rytířem či princeznou. Zveme vás také na úspěšné 
noční prohlídky o tradiční akce, jakými jsou např. 
pouť, rytíři, Hradozámecká noc či Dětské hry a klá-
ní. Podrobný program a aktuální informace o ote-
vírací době najdete na webových a facebookových 
stránkách hradu.
V roce 2022 slaví Turnov 750. let od první písem-
né zmínky. K tomuto výročí se chystá řada kultur-
ních a sportovních událostí, které se budou konat 
po celý rok. Více informací na webových stránkách 
www.turnov.cz.

Nová zážitková trasa „Za tajemstvím jeskyně“ pove-
de po jeho obvodu – mezi vnější stranou krytu a pří-
rodní stěnou jeskyně. Bez elektrického nasvícení, 
s čelovkami na helmách, návštěvníci v malých skupi-
nách maximálně 10 lidí projdou i část Nízké chodby 
jeskyně, která výškou dělá čest svému jménu. Za pro-
hlídku v podřepu se ale odmění pohledem na krásná 
tenká brčka – duté krápníky připomínající makaróny. 

Po prohlídce jedné strany chodby podél krytu se po 
vystoupání 15 schodů a nově vybudované kovové 
lávce dostanou přes tři metry vysokou stavbu krytu 
na jeho druhou stranu. Na rozdíl od klasické cesty 
krytem, není nová trasa bezbariérová, její délka je 
690 metrů a trvá zhruba 80 minut. Nutná je rezerva-
ce předem na telefonu 516 439 111, účastníci musí 
být starší šesti let! Aby bylo zpřístupnění možné, mu-

sela Správa jeskyní ČR získat souhlasné stanovisko 
státní ochrany přírody – Správy chráněné krajinné 
oblasti Moravský kras a báňského úřadu, který dohlí-
ží na bezpečnost činností v podzemí. 
Správa jeskyní ČR již několik let úspěšně provozuje 
zážitkovou trasu Po stopách Nagela ve spodních pa-
trech Sloupsko-šošůvských jeskyní. Ta je ale fyzicky 
náročnější, její účastníci musí mít nejméně 10 let. 
V zimě jsou v Moravském krasu pro turisty otevře-
ny tři z pěti jeskyní – kromě Výpustku ještě Punkevní 
jeskyně s vodní plavbou elektroloděmi a Sloupsko-
-šošůvské. Jeskyně Balcarka a Kateřinská po zimní 
pauze kvůli ochraně kolonií zimujících netopýrů ote-
vřou opět od března.
Ve zbytku republiky nabízejí v zimě od pondělí do 
pátku prohlídky Bozkovské dolomitové jeskyně u Se-
mil a Javoříčské a Mladečské jeskyně na Olomoucku. 
Od února se také ve všední dny přidávají i Zbrašovské 
aragonitové jeskyně v lázních Teplice nad Bečvou, 
kde je díky vyvěrající minerální kyselce celoročně 
příjemných 14 stupňů Celsia. Ve středy jsou v zimě 
přístupné Jeskyně na Pomezí u lázní Jeseník. Provoz 
všech jeskyní se řídí aktuálními vládními nařízeními 
pro uzavřené prostory, nezbytné je nošení ochrany 
dýchacích cest. 
Pro informace o aktuálním provozu a dění v tuzem-
ských zpřístupněných jeskyních je dobré sledovat 
web SJ ČR www.caves.cz i sociální sítě fb.com/jes-
kynecr a instagram.com/jeskynecr.  Svůj oficiální 
facebook má i každá z jeskyní.

Zahájení turistické sezóny 
a výročí města Turnov
Po sedmnácté se letos bude konat akce Český ráj dětem, která tradičně 
zahajuje turistickou sezónu v Českém ráji. Proběhne v sobotu 30. dubna 2022 
a jak již název napovídá, je určena především rodinám s dětmi. 

Výpustek otevírá 
zbrusu novou zážitkovou trasu
Ve zkušebním režimu se otevřela od února druhá prohlídková trasa v jeskyni 
Výpustek u Křtin v Moravském krasu. Dosavadní klasický okruh návštěvníky 
vede tzv. „krytem“ – tajným podzemním velitelstvím, které v roce 1961 tehde-
jší Československá lidová armáda pro případ válečného konfliktu vestavěla 
v délce 200 metrů dovnitř jeskyně jako samostatný objekt.

Regionální turistické informační 
centrum Turnov
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Hrad Valdštejn
Kadeřavec 18, 511 22 Turnov
 +420 739 014 104
 +420 733 565 254
 info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz
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Pod svoji střechu zvou kromě Turistického infor-
mačního centra s vyhlášeným podzemím a re-
kordně širokou studnou i ostatní pobočky Mekuc. 
Masarykův kulturní dům potěší do 18. 3. malé 
i velké výstavou České loutkové divadlo třikrát ji-
nak. Část výstavy je interaktivní a návštěvníci si tak 
mohou ovládání několika typů loutek sami vyzkou-
šet. Příznivce činohry nadchne 16. 3. představení 
Městských divadel pražských Otec a 21. 3. Šťast-
ný vyvolený Divadla Verze. Vernisáž 1. 3. zahájí 
v galerii Ve Věži v gotické Pražské bráně výstavu 
V bouřích i rozjímání, na níž se představí tvorba 
doyena českého uměleckého sklářství Vladimíra 
Kopeckého ve fotografiích Gabriela Urbánka, ve-
doucího fotografa Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze, autora a spoluautora zásadních publikací 
o novodobém i historickém skle. Výstava potvrvá 
do 8. 5. 2022. Atraktivní výstavní program přináší 
i Městská knihovna Mělník. Do 29. 3. tu v galerii 
Naproti vystavují architektonické a urbanistické 
návrhy týkající se mělnických lokalit studenti Fa-
kulty architektury ČVUT v Praze a do 31. 3. v ga-
lerii Za Rohem potrvá výstava Listuj světem, která 

přiblíží současnou ilustrovanou polskou literaturu 
pro děti v českém překladu, kterou od 7. 4. vystří-
dá Interaktivní výstava se zapojením široké veřej-
nosti z Mělníka a okolí s názvem Prameny inspira-
ce všedního dne.
V Regionálním muzeu Mělník se od 22. 4. pak chys-
tá výstava Malíř smutného srdce a veselé mysli 
věnovaná mělnickému rodákovi, výtvarníku Josefu 
Lírovi, od jeho rané tvorby až do sklonku života.
Jarní probouzení připomenou i pravidelné dopo-
lední sobotní mělnické trhy, které po zimě star-
tují 18. 3. Prodloužený Velikonoční jarmark 16. 4. 
nabídne tradiční jarní a sváteční dobroty, deko-
race a speciality, řemeslné výrobky a farmářské 
produkty.

Mělník se probouzí do jara
Předjarní slunce láká k procházkám a výletům, ale 
i když náhodou dešťová či dokonce sněhová přeháňka 
připomene, že turistická sezóna teprve začíná, ve městě 
plném kultury a památek je vždycky kam se schovat, 
a ještě si to naplno užít.

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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Od 4. 3. do 3. 4. hostí Galerie v přízemí Novoměst-
ské radnice výstavu akademického malíře Pavla Kří-
že pavelKryz - Beata solitudo / Blažená samota, 
představí vám kolekci jeho obrazů a kreseb z po-
sledních deseti let, které ukazují zdánlivě všední 
situace ztvárněné v nečekaných souvislostech. 
V bývalém bytě věžníka bude opět k vidění stálá 
expozice o historii Nového Města pražského a od 
22. 3. do 1. 4. výstava nejlepších fotografií studen-
tů středních škol, žáků druhého stupně základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
jubilejního 10. ročníku celorepublikové soutěže 
Photocontest. V pokladně věže si budete moci od 
20. 3. zdarma prohlédnout výstavu Stopy židovské 
přítomnosti v Praze 2, na nádvoří sochařské dílo 
Veroniky Psotkové a Alexandry Koláčkové a vždy 
v úterý odpoledne ve vstupní hale svateb sochu 

Neptuna Bohuslava Schnircha. Dne 10. 4. můžete 
přijít nakupovat na prodejní jarní Pražskou výstavu 
nožů KNIVES 2022 a kdykoliv si zarezervovat místo 
na známou Neviditelnou výstavu.
Ve Velkém sále radnice vystoupí skvělí zahranič-
ní jazzoví hudebníci - Ramón Valle Trio (Kuba / 
Nizozemí), Edmar Castaneda & Grégoire Maret 
(Kolumbie / Švýcarsko) a Arild Andersen Quartet 
(Norsko). V dubnu si zde milovníci hudby užijí Küh-
nův smíšený sbor s jeho hosty, Viléma Veverku či 
Harvard-Westlake Jazz Band (Los Angeles-USA) 
a Bigyukiho (USA).
O víkendu 12. – 13. 3. se budete moci zúčastnit 
akce Barista roku 2022, není to však jen soutěž, ný-
brž i festival výběrové kávy. Chcete-li strávit neděli 
v milé atmosféře s přáteli, rodinou nebo jen tak na 
procházce historickou Prahou a užít si lahodné jídlo, 

přijďte 20. 3. na sváteční Festival delikátních chu-
tí. 21. dubna bude zahájen čtyřdenní jarní veletrh 
starožitností Antique, jehož mottem jsou „České 
poklady“.  
Na Novoměstské radnici proběhne i doprovodný 
program rodinného festivalu pro zvídavé děti 
a hravé rodiče Struny dětem / Zvěřinec na radnici 
s živým orlojem. S dětmi můžete přijít také na 
komentovanou prohlídku s poutavým výkladem, 
na kterou je potřeba si předem zarezervovat místo. 
Podrobné informace o všech plánovaných akcí 
pro veřejnost naleznete v programu na webových 
stránkách www.nrpraha.cz.

S příchodem barevného jara si plnými 
doušky užijete i bohatý kulturní program
pražské Novoměstské radnice

V první jarní den vás na Novoměstskou radnici přilákají vůně výtečných 
delikates z nejrůznějších koutů světa a po tom, co se posilníte tradičním 
jídlem nebo cizokrajnými pochoutkami, budete moci plní síly vystoupat 
na ochoz věže Novoměstské radnice, která se v tento ten probudí ze 

zimního spánku. A nejen to. Navštívit budete moci v prostorách této překrásné 
národní kulturní památky, jejíž historie sahá až do doby českého krále Karla IV., 
i některou z výstav a koncertů nebo si vybrat jinou akci. 

Festival
Delikátních 
chutí

Vstup zdarma

www.nrpraha.cz
20/ 3/ 2022 10.00—18.00   
Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2

pro kulturu
z regionů

neděle 
10. dubna 2022
info a přihlášky na: 
www.prazske-veze.cz
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Letošní křesťanský svátek Velikonoce připadá na 
pondělí 18. dubna a snad již bez omezení. Jarní 
počasí nabádá naplánovat rodinnou procházku do 
Strahovského kláštera a jeho zahrad a pokochat se 
pohledem na Prahu. Bohoslužba proběhne v bazi-
lice Nanebevzetí panny Marie, která bude letos již 
v běžném režimu.
Velikonoce jako jediný svátek nemá pevně sta-
novený termín. Den, na který připadá Velikonoč-
ní neděle, se pohybuje v rozmezí od 22. března 

do 25. dubna. Spory o přesném stanovení ukončil 
koncil v Niceji v roce 325 rozhodnutím, které platí 
dodnes. Velikonoce se od té doby slaví v neděli, po 
prvním jarním úplňku. 
A co doporučujeme navštívit v klášteře a knihov-
ně? Dominantou kláštera je světoznámá malba 
Filozofického sálu, která zobrazuje vývoj věd a ná-
boženství v jejich vzájemném ovlivňování a hledání 
od nejstarších dob až do doby založení sálu. Malby, 
sály a expozice si můžete prohlédnout, než vyrazí-

te na návštěvu, na webu http://strahovskyklaster.
pano3d.cz/.  
Nejstarší část dnešní knihovny, barokní Teologický 
sál, vznikl v letech 1671 až 1674. Klenutý Filosofický 
sál pochází z roku 1794. 

Strahovský klášter 
se připravuje na sezónu
Strahovský klášter s knihovnou a obrazárnou je nejstarší premonstrátský 
klášter v Čechách. Byl založen roku 1143 a patří mezi jednu 
z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Ani virus 
však nezastaví činnost kláštera a letošní oslavy 900 let řádu premonstrátů.  

 Strahovský klášter 

Strahovske nadvoři 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.czKO
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Otevírací doba: 
celoročně: pondělí – neděle 
09:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
Otevřeno denně po celý rok kromě 
Štědrého dne, Božího hodu vánočního 
(25. prosince) a Velikonoční neděle.
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www.zamecek-memorial.cz
 pamatnikzamecek

1.–31. 3. 2022  
VAŠE SMRT – NAŠE SVOBODA
venkovní výstava
Místo konání: tř. Míru a hl. nádraží Pardubice 
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

9. 3. 2022
TEREZÍNSKÝ RODINNÝ TÁBOR 
V OSVĚTIMI-BŘEZINCE 
přednáška | 17:00 | Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

23. 3. 2022  
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OSUDY OBĚTÍ 
PARDUBICKÉHO POPRAVIŠTĚ 
přednáška | 17:00 | Mgr. Monika Němcová 
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

2. 4. 2022  
LIBUŠE VOLÁ LONDÝN
připomínka působení výsadku Silver A, 
radiostanice Libuše | Místo konání: 
Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč
Pořadatel: Rybniční hospodářství, s.r.o., 
Rota Nazdar z.s., ČsOL

 LibusevolaLondyn 

6. 4. 2022  
HOLOCAUST ROMŮ A SINTŮ
přednáška | 17:00 | Mgr. Dušan Slačka
Místo konání: Památník Zámeček 
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

11. 4.–31. 5. 2022  
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A
venkovní výstava | Místo konání: tř. Míru
Pořadatel: město Pardubice, Univerzita Pardubice
www.zamecek-memorial.cz

23. 4. 2022  
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA A. BARTOŠE 
otevření rozšířené verze stezky komentované 
autorem PhDr. Vojtěchem Kynclem, Ph.D.
Místo konání: Památník Zámeček → hl. nádraží 
Pardubice | Pořadatel: město Pardubice, Památník
Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

27. 4. 2022  
HEYDRICHIÁDA NA PARDUBICKU
přednáška | 17:00 | doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

3. 5.–30. 6. 2022
HRDINOVÉ V POZADÍ 
výstava o osudech lidí z Pardubic a okolí, kteří 
během 2. světové války položili život 
za svobodu | Místo konání: Mázhaus Pardubice
Pořadatel: TIC Pardubice, město Pardubice, 
Státní okresní archiv Pardubice
www.mazhauspardubice.cz

13.–15. 5. 2022  
HEYDRICHIÁDA 80 
dobový polní tábor Československé armády 
ve Velké Británii z let 1940–1945
Místo konání: Památník Zámeček, Larischova vila
Pořadatel: město Pardubice, Rota Nazdar z.s., 
ČSoL, Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

14. 5. 2022
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA BARTOŠE
komentovaná prohlídka
Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice, město Pardubice
www.ipardubice.cz

27. 5. 2022  
SPITFIRE V PARDUBICÍCH
letadlo Spitfire, vojenská technika, výstava, 
pietní akt u sochy Ing. Jana Kašpara
Místo konání: tř. Míru | 9:00–18:00
Pořadatel: Sdružení Aviatické pouti, 
město Pardubice, Památník Zámeček
www.aviatickapout.cz

28. 5. 2022
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA BARTOŠE
komentovaná prohlídka
Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice, město Pardubice
www.ipardubice.cz

3. 6. 2022
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU
ZÁMEČEK
promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

8. 6. 2022  
KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V DOBĚ 
HEYDRICHIÁDY
přednáška | 17:00 | 
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. 
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

10. 6. 2022  
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU 
ZÁMEČEK
promítání filmů s tématikou 2. světové války 
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

15. 6. 2022  
POSLEDNÍ VYSÍLÁNÍ JIŘÍHO
POTŮČKA Z PARDUBICKA 
přednáška | 17:00 | Adolf Vondrka
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

17. 6. 2022  
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU 
ZÁMEČEK
promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

18. 6. 2022  
ŽIVOT V DOBĚ PROTEKTORÁTU
improvizované scény, prezentace historické 
techniky, výzbroje a výstroje, vystoupení 
swingové hudební skupiny | Místo konání: 
tř. Míru, Zelená brána, Machoňova pasáž
Pořadatel: KVH Pardubice, město Pardubice
www.zamecek-memorial.cz

18. 6. 2022  
PARDUBICEMI PO STOPÁCH SILVER A 
– POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA BARTOŠE
komentovaná prohlídka | Místo konání: ulice 
města | Pořadatel: TIC Pardubice
www.ipardubice.cz

18. 6. 2022  
PUTOVÁNÍ ZA LIBUŠÍ
noční branný pochod | Místo konání: Pardubice 
→ Ležáky cca 38 km | Pořadatel: Z.S. Patriot, 
Military klub Ostřešany, město Pardubice, 
Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

20. 6. 2022  
PIETNÍ AKT ZÁMEČEK
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

24. 6. 2022  
FILMOVÝ VEČER NA PAMÁTNÍKU 
ZÁMEČEK 
promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | 21:00
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

25. 6. 2022
HRDINOVÉ, NA KTERÉ SE NEZAPOMÍNÁ 
– PIETNÍ AKT K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
KPT. ALFRÉDA BARTOŠE
Ústřední hudba AČR, čestná stráž, 
doprovodný program
Místo konání: prostory před sezemickou radnicí
| 14:00–17:00 | Pořadatel: město Sezemice
www.sezemice.cz

10.–11. 9. 2022  RETROMĚSTEČKO…
Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů 
a bezpečnostních složek | Místo konání: 
Kasárna T. G. Masaryka, Zborovské nám.
Pořadatel: Retroměstečko, s.r.o.
www.retromestecko.cz

Z.S. PATRIOT
KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE 
PARDUBICKÉHO KRAJE
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Hned zrána oslňují prudké sluneční paprsky, v dálce 
se vypíná špice Ortleru, nejvyššího vrcholu kdysi spo-
lečné c. a k. monarchie. Parkujeme u dolní stanice 
San Valentino, snadno a zdarma. Skipasy kupujeme 
u kasy, před Vánoci ještě za výhodných 31,50 eur (do-
spělý na den, hlavní sezona je za 45), následuje už 
běžná, leč nutná kontrola dokumentů. 
Greenpas v mobilu nebo na papíře se kontroluje teď 
všude, u vleků, při vstupu do restaurací, při ubytová-
ní. Pokud vyrazíte do skiareálů, spadajících pod Do-
lomiti Superski, musíte si ještě navíc aktivovat každý 
den skipas v mobilní aplikaci. A od nového roku je 
třeba navíc speciální pojištění odpovědnosti, které 
buď máte jako součást některé z už domácích pojis-
tek (domácnosti, cestovního, zdravotního), anebo si 
přikoupíte na místě rovnou ke skipasu.
„Díky proudění vzduchu mezi údolími tady máme 
ještě víc slunečních dní než jinde,“ rozhlíží se naše 
průvodkyně Tiziana ze zdejší lyžařské školy. Ze San 
Valentina, jižní části oblasti, stoupáme vzhůru k Ha-
ideralmu (2150 m). První výhledy, první oblouky. 
A hned náročnější, zdejší červená je pestrá a nabízí 
i prudší úseky, vede povětšinou v lese. 
Už zahřátí pokračujeme opět zdola novou traverzo-
vou spojovačkou, která nás dopraví nad Reschensee/
Lago di Resia do „Pekla“ k Höllentalbahnu. Jeho hor-
ní stanice už otvírá bránu k rozlehlému oblému kopci 
rozprostírajícího se pod vrcholem Zehneru (2675 m). 

Protínají ho tři lanovky, ovšem celý je upravený do 
dokonalé pláně nekonečné šíře. Ještě jsem nekroužil 
tak dlouhý carvový oblouk. Uprostřed najdete vy-
krouhanou dráhu skiparku, kde se i dospělý vydovádí 
jako dítě. Hned vedle se pak tyčí k nebi rampy pro 
elitní freeskiery, to je ovšem záležitost pouze pro ex-
perty. 
„Jezdí sem hlavně Němci a Rakušané, taky ze Švýcar-
ska,“ ukazuje Tiziana přes kopec trojmezí, Svatý Mo-
řic už není daleko, ale to bychom se dostali k jinému 
budgetu. „Máme hodně Nizozemců a dost Čechů, 
sem tam Poláci,“ vypočítává ještě.
Když se nabažíte carvování, spustíte se o kus dál už 
zase prudšími úseky až do Rojenu, nejvýš položené 
vsi Jižního Tyrolska, půvabnému shluku pár chalup 
a kostela, východisku skialpových túr – pohled ze se-
dačky do údolí pod vrcholem Sesvenny (3205 m) pů-

sobí jako magnet. Z Rojenu šplhá ještě jedna lanovka 
se dvěma černými slalomáky a chatou, kde sídlí míst-
ní lyžařský klub. Teprve teď se znaveni, ale spokojeni 
s výkonem, můžeme vydat nazpět. 
Na Schönebenhütte čeká zasloužený obídek, tradiční 
vývar se špekovými knedlíky a spaghetti pomodoro. 
I menu naplňuje zdejší uznávaný mix alpské a středo-
mořské kuchyně. Espresso na závěr přistane na stole 
ovšem zajisté v italském stylu. Malé, temné, hutné, 
pronikavě lahodné chuti. Tak jo, vzhůru opět do lyží!
Jedna hodně dlouhá červená nás svede dolů až ke 
břehům jezera, kde se odehrává úspěšná série Cu-
rón z dílny Netflixu. A seshora znovu panoramatickou 
vyhlídkovou dráhou skoro osm kilometrů až zpátky 
do San Valentina. Už přituhuje, poslední úsek nutno 
zdolat lanovkou, žádná lyžařská cesta tudy nevede. 
Celkem 11 lanovek, 13 pist s 65 km. K tomu další 
možnosti na jeden skipas v jen deset minut vzdále-
ném a rozlehlejším rakouském Naudersu. Vše propo-
jeno skibusem zdarma, takže místo na výběr ubyto-
vání netřeba řešit. Další vybraná nabídka se nachází 
dalších 40 minut odtud v Suldenu/Soldě v rámci spo-
lečné Ortler ski areny.
Tu už máme za sebou i s návštěvou jednoho z proslu-
lých Messnerových muzeí.  Takže teď dole v San Va-
lentinu nakupujeme na cestu a domů zdejší produk-
ty – sýry, klobásky, špek, špagety i Lagrein, červené 
víno, nekompromisní jako zdejší charaktery. Obsluhu 
tvoří staří manželé, připomínající dědečka a babičku 
z filmového Karlíka a továrny na čokoládu. „Jsme tu 
už přes padesát let, den co den,“ usmívají se při peč-
livém balení nákupu.
Po páté padá tma, ale bílé svahy nad námi a vycháze-
jící měsíc v úplňku přinášejí další vizuální zážitek. Ces-
ta do Prahy přes Imst, Fernpass, Garmisch a Mnichov 
vezme okolo šest hodin. Po prodlouženém víkendu 
se můžete zpátky do každodenního šrumce byznysu 
vrátit relativně fresh. 
Každopádně nabiti báječnou lyžařskou energií.

Na krásné planině, nebo spíš v nebi. 
Lyžovačka nad kostelem 
v jezeře v jihotyrolském 
Schönebenu
Tak trochu ukrytý klenot. Na svazích nad ikonickým kostelem zpola 
potopeným v Reschensee se rozprostírají dva propojené skiareály, kde si 
užijete nevídané „Dolce vita“. Jsme sice v německy mluvící části Jižního 
Tyrolska, ale už na území Itálie. Proto i ten možná delší a dvojjazyčný název 
Schöneben-Haideralm/Belpiano-Malga San Valentino.

| foto: Tomáš Nohejl a Benjamin Pfitscher
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Přidejte se do facebookové skupiny Česká inspirace a sdílejte svoje zážitky z cest.

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

Navštivte webové stránky
turistického infocentra v Chebu

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

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

V Královské mincovně uvidíte přes 150 mincí 
ražených v kutnohorské mincovně, kterým do-
minuje originál pražského groše, i unikátní fo-
tografickou sbírku od antiky až po současnost. 
Virtuální šmitna na nádvoří přibližuje život ve 

Vlašském dvoře. Návštěvníci si mohou vyzkou-
šet techniku frotáže a samotnou ražbu mince. 
Tajemství a záhady návštěvníky překvapí v nově 
zpřístupněném sklepení. Čeká na ně světelný 
komiks Záhada ztraceného stříbra i prolézačka, 

která přibližuje těžkou práci havířů ve stísněných 
prostorách. Během prohlídky s průvodcem po krá-
lovském paláci nahlédnete do nádherně zdobené 
kaple i filmových komnat českých panovníků, vzta-
hujících se ke Kutné Hoře. 

Jarní Vlašský dvůr láká k návštěvě 
Zajímají vás mince a původní řemesla? Pak si určitě zajeďte na prohlídku Vlašského 
dvora. Trasy jsou navrženy tak, aby se všechny věkové kategorie mohly zábavnou 
formou seznámit s historií mincovnictví i celým objektem. Prohlídka je interaktivní.

Vlašský dvůr

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
#visititaliancourt / #visititkutnahora.cz
www.pskh.cz / www.kutnahora.czKO
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| foto: Jiří Coubal, Lenka Dytrychová, Josef Čáslava
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Muzeum Jindřichohradecka nabízí veřejnosti ši-
rokou řadu sbírkových předmětů v několika expo-
zicích. Jedním z nejvýznamnějších exponátů jsou 
Krýzovy jesličky, které jsou největším lidovým 
mechanickým betlémem na světě. 28. 3. až 8. 4. 
můžete s dětmi zažít při velikonočních výtvar-
ných dílnách spoustu zábavy a poznávání veliko-

nočních tradic, které vyvrcholí 9. 4. Velikonoční 
veselicí. Státní hrad a zámek nabídne již tradiční 
velikonoční instalaci s prohlídkou bez průvodců 
zvanou Splašená vejce. Tu můžete zhlédnout 
15. až 18. 4. I Dům gobelínů bude pořádat 8. 4. 
První jarní tvoření pro děti a dospělé. Velikonoční 
nadílku pro vás nachystá 14. 4. i plavecký bazén. 

Na svou velikonoční jízdu po České Kanadě s pro-
gramem pro děti se vydá parní vlak jindřichohra-
decké úzkokolejky. 

Kultura 
•  Slavnosti: Otevírání lázeňské sezóny, Historické 

slavnosti Jakuba Krčína, Pivovarské slavnosti, 
Lázeňská Třeboň, Myslivecká Třeboň, 
Svatováclavské slavnosti, Třeboňský advent

•  Festivaly: Okolo Třeboně, Třeboňská nocturna, 
Třeboňský divadelní festival, Filmový festival 
Třeboň,  Mezinárodní taneční festival Třeboň, 
Pohádková Třeboň

•  Koncerty a divadelní představení, loutkové 
divadlo, kino Světozor

• Výstavy výtvarného umění
•  Komentované a kostýmované prohlídky 

divadla J. K. Tyla
•  Třeboň 105 – Galerie, divadlo a biograf
•  Historické tance, šermířská vystoupení, 

pouliční akrobacie 

Zábava a poučení 
•  Věž staré radnice 
•  Dům Štěpánka Netolického
•  Dům přírody Třeboňska
•  Vodárenská věž a Galerie buddhistického umění 
•  Zámecká lékárna – recepty na zážitky
•  Záchranná stanice pro volně žijící živočichy
•  Akvárium Vratislavský dům, Dřevěná ZOO
•  Vláčky a miniatury Třeboň
•  Třeboňský vláček – vyhlídková jízda
•  Pokustón – kouzla a iluze hrou
Historie   
•  Státní zámek Třeboň  
•  Hrobka Schwarzenbergů Domanín  
•  Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí 

a augustiniánský klášter  
•  Muzeum a galerie Třeboň

Relax    
•  Slatinné lázně Třeboň – lázeňské domy Aurora 

a Bertiny lázně   
•  Lázeňské pobyty a wellness procedury
Aktivní odpočinek 
•  Pěší procházky městem a malebnou okolní přírodou 
•  Naučné stezky Cesta kolem Světa a Stezka zdraví 

Hrádeček
•  Nordic Walking Tour, Běh kolem Světa, Třeboňský 

maraton
Cyklovyjížďky 
•  Třeboňská šlapka 2022 
•  Trasy minulých ročníků Třeboňské šlapky 
•  Tématické cyklotrasy 
•  Naučné cyklostezky Okolo Třeboně a Rožmberk
Na vodu a do vody  
•  Vyhlídková plavba po rybníku Svět
•  Třeboňský vodní svět, Městská pláž, Pláž 
•  Třeboňská regata, Dračí Svět - závody dračích lodí
•  Výlovy rybníků
Chutě a vůně 
•  Pivovar Bohemia Regent, Galerie a čokolatérie 

Třeboň v marcipánu, rybí speciality 
•  Street food festival, Košty vín, Vinobraní
Trhy   
•  Řemeslné trhy, Italské trhy, Francouzský trh, MINT 

Market

Turistické informační centrum Třeboň
Masarykovo náměstí 1
 +420 384 721 169,   tic@itrebon.cz 
www.itrebon.cz
www.facebook.com/itrebon.cz/
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Třeboň 2022 – Nechte se inspirovat
Město kultury, historie a lázeňství vám nabízí vzrušení i klid, 
dobrodružství i odpočinek a spoustu nezapomenutelných zážitků.

Vytoužené jaro a Velikonoce jsou konečně tady
Co takhle vydat se
do Jindřichova Hradce
Měsíc duben, který se dá konečně považovat za opravdu jarní, s sebou přináší 
i v Jindřichově Hradci zahájení nové sezóny a otevření mnoha turistických 
objektů s novou nabídkou expozic a výstav pro kultury a zážitků lačné 
návštěvníky.

Město Jindřichův Hradec

 infocentrum.jh.czKO
N
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KT

Státní hrad a zámek Muzeum Jindřichohradecka Dům gobelínů

Jindřichohradecká úzkokolejka
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V letošním roce si připomínáme významná výročí 
– 30 let od zápisu prvních tří měst Prahy, Českého 
Krumlova a Telče na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO a 100 let od narození 
Míly Doleželové, malířky, která tvořila v Telči.
Na přelomu července a srpna si nenechte ujít 
Prázdniny v Telči, festival, který letos slaví již 40. vý-
ročí od svého založení a Parní léto s oslavou 120 let 
od zahájení provozu na trati Telč - Slavonice.
Na Historických slavnostech Zachariáše z Hradce 

a Kateřiny z Valdštejna v srpnu společně oslavíme 
30 let od zápisu měst Prahy, Českého Krumlova 
a Telče na Seznam UNESCO.

Do Telče vejděte bránou 
– renesanční perla již 30 let v UNESCO
Telč se řadí k nejstarším městům v České republice a je velmi vyhledávaným 
a obdivovaným místem. Sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských 
domů na historickém náměstí nezapřou italskou inspiraci a dodnes vyhlížejí 
jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce.

Míla Doleželová – obrazy
Výstava v Městské galerii 
Hasičský dům ke 100. výročí
narození malířky 
(16. 6.–31. 12. 2022)
Prázdniny v Telči
40. ročník vícežánrového 
festivalu, 
www.prazdninyvtelci.cz (29. 7.–14. 8. 2022)
Parní léto
Oslava 120 let od zahájení provozu na trati Telč–
Slavonice (30.–31. 7., 6.–7. 8., 13.–14. 8. 2022)
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna aneb Propojení historie 
v čase (19.–20. 8. 2022)
Společné oslavy 30 let od zápisu měst Prahy, 
Českého Krumlova a Telče na Seznam UNESCO
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Zažijete s námi 
dobrodružství na 

parníčku, poznáte hvězdy 
nebo si pohrajete 

s loutkami.

www.gustik.cz

SE LVEM
GUSTÍKEM,

PĚŠKY I NA KOLE,
POZNÁTE

HRADEC KRÁLOVÉ!

Zábava i dobrodružné
putování městem a okolím

se lvem Gustíkem
pro malé i velké turisty.

Informační centrum Městského úřadu Telč

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
 +420 567 112 407-8,  info@telc.eu
www.telc.euKO
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Kostel sv. Jakuba v Poličce je národní kulturní 
památkou, navštivte a obdivujte stavbu, která 
v minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
v hodnotě 71 mil. Kč!

Více informací o otevírací době naleznete na: 

 www.farnostpolicka.cz
nebo na 

www.cbmpolicka.cz

Kostel sv. Jakuba v Poličce  
– nejen na věž a do světničky B. Martinů, ale i ke krovům!
Vedle vyhledávaných prohlídek rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži 
kostela sv. Jakuba (ve výšce 36 m) je nyní možno navštívit nově zbudovanou 
expozici Obraz jako viděné slovo. Návštěvníci tu najdou umělecky hodnotné 
obrazy, sochy a knihy, z nichž každý má svůj příběh. Například dřevěná socha 
anděla přežila zničující požár v roce 1845. Kromě toho vede trasa  prohlídky 
i do unikátního prostoru půdy, která je poprvé zpřístupněna veřejnosti a kde 
můžete obdivovat historické krovy mimořádného rozponu. 

| foto: Jakub Klimeš

ZAHÁJENÍ 
11. LITOMYŠLSKÉ 
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

• Tomáš Matonoha 
• AppenDixie 
• Red Sock Orchestra 
• Tančírna u hubaté Anky 
• design zóna MINT Market 
• výstava historických vozidel  
• Smetanova dětská scéna 
• fotoateliér HRG na ulici 

více na 
www.lazneducha.cz

f  I 

LÁZNĚ 
LITOMYŠL 
LÉČÍ 
LASKAVOU 
LEGRACÍ!

• swingová tančírna  
• soutěž Lázeňské prameny 
• pivní a sluneční lázně  
• snídaně v trávě 
• architektonické prohlídky 
• moderuje Václav Žmolík 
• vše pod dohledem Četnické 

pátrací stanice Pardubice27. DUBNA – 1. KVĚTNA 2022

LITOMYSL_Lazne_inzerce_TIM_200x132_Sestava 1  28.02.2022  11:36  Stránka 1
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Do Kraje Smetany a Martinů patří 14 obcí – Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, 
Květná, Litomyšl, Lubná, Oldřiš, Polička, Pomezí, Sebranice, Svojanov, Široký Důl 
a Telecí.  A největší rodáci regionu, hudební skladatelé Bedřich Smetana a Bohuslav 
Martinů, dali kraji své jméno.  
Inspirujte se nabídkou tipů na cyklovýlety – Na kole Krajem Smetany a Martinů či 
nabídkou tipů na zajímavé procházky – Naučné stezky v Kraji Smetany a Martinů. 
Vše najdete na www.regionsm.cz. 
A ještě něco navíc – v Kraji Smetany a Martinů najdete i Strom roku 2021, je 
to Zpívající lípa z obce Telecí. Jak to s lípou bylo, najdete mezi našimi pověstmi 
samozřejmě také. 

Po stopách pověstí 
Kraje Smetany a Martinů
Přijeďte se podívat na místa pověstí Kraje Smetany a Martinů. 
Inspirujte se sešitkem s krásnými ilustracemi Veroniky 
Balcarové.  Hledejte v Poličce sochu, které Honza prodal 
plátno, jaká byla návštěva císaře Josefa II. v Květné, 
jak vznikly lázně Balda, kdo byl fext, kde byl postaven 
kostelík díky andělům, kde se v Litomyšli procházela pyšná 
hraběnka. To vše u nás najdete, a ještě mnohem víc. 
Sešitek Pověsti z Kraje Smetany a Martinů můžete koupit 
v informačních centrech regionu. 

www.regionsm.cz
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Provede vás údolím řeky Svitavy bez převýšení a vybo-
čení do kopců, které lemují blízké okolí. Dobře sjízdný 
terén je příjemný i pro méně zdatné cyklisty či rodiny 
s dětmi. Povrch cyklotrasy je převážně zpevněný, vede 
částečně lesem a směřuje mimo silniční provoz.
Trasa začíná v centru České Třebové u dopravního ter-
minálu, pokračuje přes Semanín, Opatov, Opatovec 
do Svitav a Hradce nad Svitavou, odkud zamíříte do 
Březové nad Svitavou, Brněnce a Rozhraní. Skončíte ve 
Stvolové, v plánu je prodloužení stezky do Skrchova, 
Letovic a později až do Blanska.

Po trase potkáte spoustu zajímavostí, od sakrálních 
památek v České Třebové přes Královu zahradu u Se-
manína, přírodní rekreační areál s rybníkem Rosnička 
u Svitav po kaple svatého Isidora v Brněnci a památný 
soliterní buk v Rozhraní.

Atraktivní Sváťova trasa láká i na novinky
Zážitková trasa s originálními herními prvky, která 
vede okolím svitavského rybníku Rosnička, zabaví na 
jaře, v létě, na podzim i v zimě, a to jak děti, tak hravé 
dospělé. Jedinečnou trasou provází návštěvníky po-

hádkový příběh o perle, labutí princezně a zvědavém 
svitavském skřítkovi Sváťovi. Děti se můžou těšit na zá-
bavu s Hopsemínkem, Rovnovážkou, Žabím cirkusem 
nebo Rybkolovem, čekají je i další překvapení. Hlavním 
„kouzlem“ je totiž malá dřevěná kulička, která se hodí 
do všech herních prvků. Příjemná procházka, během 
níž děti můžou pomyslně zachránit princeznu, je dlou-
há necelé dva kilometry. Tato zážitková trasa bezvadně 
doplňuje bohatou nabídku herních prvků v nedale-
kém areálu Brand a u rybníku Rosnička. Přijďte či při-
jeďte prozkoumat svitavský pohádkový příběh!
Letos přibudou Sváťově trase další novinky, nové herní 
lavičky, na nichž si pomocí skleněných kuliček zahrát 
dámu či piškvorky. Lavičky jsou z kvalitního dubového 
dřeva a u každé z nich bude připraven herní plán pro 
konkrétní hru.

I N Z E R C E

Jedu Svitavu
Nejnovější cyklotrasa v okolí Svitav (a že jich tu je požehnaně!) nese název 
Jedu Svitavu a vede z České Třebové do Stvolové. Aktuálně měří 46 kilometrů.
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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

Ensana Health Spa Hotels
Mariánské Lázně

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

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Spojení obchodu
s odpočinkem a relaxací 
v exkluzivních lázních
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Aš – město na špičce České republiky slaví 150 let
Aš slaví v letošním roce výročí 150 let od doby, kdy 
se stala městem. K významnému jubileu plánuje 
nespočet kulturních a společenských akcí a oslavy 
ve velkém stylu. Nejzápadnější cíp naší republiky 
nabízí návštěvníkům díky své historii a nedotčené 
přírodě mnoho možností vyžití. Ve městě a jeho 
okolí se zachovala celá řada významných památek, 
které stojí za to mezi oslavami navštívit. Dominan-

tou je kamenná rozhledna na vrcholu Háj a jen ně-
kolik kilometrů od Aše se nachází romantický hrad 
Seeberg. Pokud vás láká spíše člověkem nedotčená 
krajina a nádherná příroda, Ašsko si zamilujete. Díky 
téměř sto padesáti kilometrům značených cyklotras 
a bohaté paletě sportovišť, si Aš oblíbí i příznivci ak-
tivní dovolené.

TIP: Nová naučná stezka v Aši vás zábavnou for-
mou seznámí s místy, kde se tvořila historie.

Cheb – po stopách středověkých kupců
Ve městě Cheb, najdete nevídanou koncentraci pa-
mátek. Prohlédnete si třeba unikátní komplex hráz-
děných kupeckých domů ze 13. století zvaný Špalí-
ček nebo Chebský hrad, kde se odehrála královská 
svatba a taky úkladná vražda pobočníků knížete Al-
brechta z Valdštejna. Obrovský sportovně-rekreační 
areál Krajinka v podhradí nabízí kromě jiného hned 
několik víceúčelových sportovišť a piknikovou louku 
k odpočinku. Skutečným fenoménem je stezka „Pod 
střechami chebských domů“, která vás provede po 
půdách městských domů na chebském náměstí. 

TIP: Cyklostezka Ohře – Z Chebu do Karlových 
Varů vede podél řeky jedna z nejkrásnějších cyk-
lostezek Karlovarského kraje, která nabízí nespo-
čet zajímavostí, jako třeba hrad Loket nebo Sva-
tošské skály. V létě je řeka Ohře také oblíbeným 
cílem vodáků. Stačí si jen vypůjčit kánoi či raft 
a vyrazit za dobrodružstvím. 

Ostrov a jeho historické kouzlo
Na úpatí Krušných hor leží město Ostrov s památ-
kami od románského slohu, přes gotiku, renesanci, 
baroko až po architekturu 50. let 20. století známou 
jako Sorela. Architektonickým skvostem je Posvát-
ný okrsek, který učaruje milovníkům barokní archi-
tektury. Ostrovský zámek ukrývá národní kulturní 
památku – stříbrnou šlikovskou mincovní kazetu, 
ale také třeba Mydlářův katovský meč a soubor já-
chymovských tolarů.

TIP: Na ostrovském zámku vás čeká nová mul-
timediální expozice „Zámecká zahrada v promě-
nách času“, která vám přiblíží vývoj unikátní zá-
mecké zahrady, která neměla v českých zemích 
svého času obdoby.

Sokolovsko plné kontrastů
Hornické město nedaleko Karlových Varů, známé 
především díky těžbě hnědého uhlí, vás překvapí 
množstvím parků, krásou okolní přírody i nemalou 
dávkou historických památek. Navštivte třeba zří-
ceninu hradu Hartenberg nebo klasicistní zámek 
Sokolov, kde se nachází muzeum s expozicí zaměře-
nou na přírodu a dějiny hornictví. A když vás téma 
hornictví nadchne, nevynechte zaniklý cínový důl 
Jeroným s impozantními středověkými komorami 
a důkazy dobývacích metod. Na statku Bernard si 
pochutnáte ve zdejší restauraci a ověříte si svoji 
zručnost v řemeslných dílnách. A pokud dostanete 
žízeň, spláchněte ji třeba v minipivovaru Permon, 
který je umístěn v budově kláštera sv. Antonína Pa-
duánského.

TIP: Cesta za pivem Karlovarský krajem – Možná 
byste nečekali, že v Karlovarském kraji se nachází 
hned několik pivovarů od těch nejmenších až po 
ty, co vyvážejí do celé země. Najdete tady kla-
sické ležáky, ale i speciály s vřídelní vodou nebo 
bylinkami podobnými těm z Becherovky. Více na 
www.cestazapivem.cz

Více tipů na výlety najdete na:

www.zivykraj.cz

Karlovarský kraj – města 
jako brány do regionu
Karlovarský kraj to nejsou jen světoznámé lázně na seznamu UNESCO. Jeho 
ráz utváří i bujná příroda, tajuplné podzemí a dechberoucí kulturní památky. 
Vydejte se do historických měst odkud můžete podnikat výlety za poznáním 
magických míst.
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Další inspiraci na jarní výlety do Tábora a okolí 
najdete na: 

www.visittabor.eu.

Masopust držíme… aneb 
tip na velikonoční výlet do Tábora
Letošní svátky jara se v Táboře ponesou v duchu českých tradic 
a masopustních maškar. Od 21. března rozzáří Žižkovo náměstí barevné pentle 
velikonoční břízy a zákoutí se slaměnými zvířátky a nebudou chybět ani 
tradiční akce:

• 17. 3. – 24. 4. Masopust držíme… aneb ve-
likonoční výstava v Galerii 140  –  na  výstavě 
budou  ke  zhlédnutí  historické  i  současné  fo-
tografie  masopustních  průvodů  a  autentické 
maškary  z  Milevska.  Uvidíte  i  kraslice  jiho-
českých  „maléreček“,  obřadní  kynuté  pečivo, 
proutěné ozdoby a  rozmanité  jarní dekorace. 
V sobotu 9. dubna budou po celý den probíhat 
ukázky tradičních řemesel. 

• 9. 4. Velikonoční jarmark na Žižkově náměs-
tí –  tradiční  trh  zpestří  koledníci na chůdách, 
dílničky, dobový dřevěný kolotoč,  velikonoční 
vůz  s obří  slepicí  a  kohoutem a dvorek  se  ži-
vými zvířátky. Jarmark doprovodí Formani a Pl-
zeňský mls  s  lidovými  písničkami  a  tanečníky 
v tradičních krojích. Od 16 hodin Divadlo Kvelb 
připomene zvyklosti a tradice inspirované veli-
konočním časem.

PROGRAM • AKCE



BŘEZEN–DUBEN 202228

Jednou z očekávaných velkých událostí letošního 
roku je dokončení velkorysé rozsáhlé rekonstrukce 
hradu Karlštejn. Vzniká návštěvnické centrum 
s moderními pokladnami, nové sociální zařízení, 
víceúčelový sportovní sál i prostory pro prezentování 
vývoje hradu a okolního vinařství. 
V Tetíně bude do provozu uvedeno osm nových 
oficiálních parkovacích míst pro campery. Vzniklý 
stellplatz se nachází na okraji obce u fotbalového 
hřiště a je vybaven nezbytnou infrastrukturou tak, 
aby na něm bylo možné stát přes noc, provádět 

základní údržbu, doplnit čistou pitnou vodu, dobít 
baterie a vyhodit odpad včetně chemické toalety. 
U vstupu do Koněpruských jeskyní se návštěvníkům 
otevře nový Dům přírody Českého krasu. Splní 
funkci vstupního prostoru a zároveň svým zázemím 
uspokojí veškeré potřeby návštěvníků. K vidění 

nabídne poučnou a zábavnou expozici o přírodě 
Českého krasu, chybět nebudou různé mechanické 
aktivity, pokusy, tematická zákoutí či prolézačka 
s umělou jeskyní. 
Chráněná krajinná oblast Český kras letos slaví 50 
let od vyhlášení. V průběhu celého roku se chystá 
řada akcí, setkání a tematických exkurzí. Ve druhé 
polovině letošního roku se otevře nejenom nový 
Dům přírody, ale také nová naučná stezka kolem 
lomů Velká Amerika a Trestanecký lom. 
Vyznavači zábavy ve stylu sci-fi a virtuální reality 
si na své přijdou v nově otevřeném Kvantariu 
v Benešově – největším a nejmodernějším sci-fi 
a VR parku u nás. Poskytne možnost vydat se na 
cestu v čase, do vesmíru či pod mořskou hladinu, 
na expedici do safari, do ulic světových metropolí 
anebo na let horkovzdušným balónem nad divokou 
přírodou.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevře 
novou unikátní multimediální archeologickou 
expozici nazvanou Archevita – stopami věků. Ta 
návštěvníkům umožní zažít dějiny všemi smysly, 
potkat pratura, ocitnout se v době kamenné, 
vyzkoušet si stavbu tehdejšího domu a mnoho 
dalšího. 
I když voroplavba jakožto doprava dřeva plavením 
po řece už coby komerční doprava zanikla, tradice 
s ní spojené jsou stále živé. Půjde-li vše hladce, 
voroplavba se ke konci roku ocitne na Seznamu 
nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. 
Na stejném seznamu je zapsáno také například 
sokolnictví, české masopusty či umění modrotisku. 
V Milovicích se připravuje nové muzeum věnované 
vojenství, otevřít by mělo v polovině roku. 
V prostorech opravovaného kulturního domu na 
náměstí se otevřou hned dvě expozice – jedna 
věnovaná historii vojenského výcvikového tábora 
Milovice-Mladá, další ukáže unikátní mozaiky ze 70. 
a 80. let 20. století, které se v Milovicích podařilo 
zachránit. 
Velkým lákadlem v kutnohorské kostnici bude 
možnost sledovat naživo při návštěvě památky 
sestavování výjimečné pyramidy z kostí. Pyramida 
byla rozebrána v roce 2019 z důvodu realizace 
statického zajištění památky, v současné době se 
připravuje dřevěná vnitřní konstrukce, kompletně 
sestavena by pyramida měla být ve druhé polovině 
letošního roku.  
V dubnu vyjde kniha popisující a důkladně mapující 
novou spojnici Severní a Jižní stezky – dálkových 
příhraničních tras systému Via Czechia. Nová 
spojnice s názvem Stezka Středozemím představuje 
třetí nejdelší turistickou a poutní trasu Via Czechia 
a vede od nejsevernějšího po nejjižnější bod 
republiky, skrz malebná města a z větší části podél 
toku řeky Vltavy. 

10 turistických novinek 
ve středních Čechách
Turistických novinek nebude málo. Pokud vše půjde podle plánů, v letošním 
roce se otevře několik nových expozic, oficiální stellplatz pro campery, dálková 
značená turistická trasa napříč Českou republikou, dokončena bude rekonstrukce 
královského hradu Karlštejn a znovu bude sestavena unikátní pyramida z kostí 
v kutnohorské kostnici. Na své si přijdou vyznavači zábavy ve jménu sci-fi 
a virtuální reality a voroplavba se dočká zápisu na seznam UNESCO.

 Středočeská centrála cestovního ruchu

Linda Dlouhá –  725 189 550; 
 linda.dlouha@sccr.cz
www.strednicechy.cz
www.facebook.com/destinacestred-
nicechy/
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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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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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  KŘÍŽOVKA / OSMISMĚRKA

Manželka si pochvaluje: „Letos jsme měli velice pěkné
Velikonoce.“ Muž zabručel: „Jak to? Jedny Velikonoce

jsou jak druhé.“ Žena: „No jo, děti našly obarvená vajíčka
ve skříni a já jsem našla v kapse ... (Tajenka)!“

Koledníci dostanou do košíku vajíčka, ale zdají se jim nějaká divná.
„Paní, ta vajíčka se vám nějak srazila, ne?“

– „Ale ne, hoši, ta jenom zdražila ... (Tajenka).“

ALIGÁTOR, ALPAKA, ANTILOPA, BARAKUDA, 
BARIBAL, BAŽANT, CIBETKA, CVRČEK, ČERVENKA, 

DELFÍN, DIKOBRAZ, FRETKA, GAZELA, GEPARD, 
GORILA, GRIZZLY, HROZNÝŠ, HYENA, CHŘESTÝŠ, 

JAGUÁR, JEŠTĚR, KALOUS, KARAS, KARETA, 
KOČKA, KREVETA, LASICE, LEGUÁN, LEOPARD, 
LEVHART, LIŠKA, MANDRIL, MEDÚZA, MEDVĚD, 

OCELOT, PIJAVICE, PLEJTVÁK, POTKAN, PŠTROS, 
SLEĎ, SLON, TRESKA, TYGR, VAMPÝR,

ZMIJE, ZUBR, ŽÍŽALA, ŽRALOK

Znění tajenky z minulého čísla: „uměl můj táta vydělávat velké peníze“
Výherci: Jaromír Jedlička z Berouna, Václav Janák z Chomutova, Jan Zuska z Liberce

Znění osmisměrky z minulého čísla: „do třiceti sekund tu bude“
Výherci: Kateřina Čelechovská ze Zlína, Aleš Stodolovský z Přeštic, Jaroslav Pekárek ze Zábřehu 

Výherce Kvízu s lyžařskými areály:
Jan Vajz z Trnové

Výherci soutěže z minulého čísla:
Jaromír Čerch z Ostravy, Renata Habánová z Velké Bíteše

Koledníci dostanou do košíku vajíčka, ale zdají se jim nějaká divná. „Paní, ty vajíčka se 
vám nějak srazily, ne?″
– „Ale ne, hoši, ty jenom zdražily. “. . . (tajenka).

Býv. síť
obchodů

1. díl
tajenky

Jinak

Morales,
lumen, komi,
Autan, Taba,
ohmat, atlant

Malý
Aram
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(zkr.)
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Ohmatání
(zast.)

Bývalý
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(Evo)

Pulz

Pozice
(sport.)

Naříkati
(nář.)

Důvěrně
oslovovat

Mina

Opět

Zn. chem.
přípravku
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DIKOBRAZ, FRETKA, GAZELA, GEPARD, GORILA, 

GRIZZLY, HROZNÝŠ, HYENA, CHŘESTÝŠ, JAGUÁR, 

JEŠTĚR, KALOUS, KARAS, KARETA, KOČKA, KREVETA, 

LASICE, LEGUÁN, LEOPARD, LEVHART, LIŠKA, 

MANDRIL, MEDÚZA, MEDVĚD, OCELOT, PIJAVICE, 

PLEJTVÁK, POTKAN, PŠTROS, SLEĎ, SLON, TRESKA, 

TYGR, VAMPÝR, ZMIJE, ZUBR, ŽÍŽALA, ŽRALOK
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Velikonoce.“ Muž zabručel: „Jak to? Jedny Velikonoce 
jsou jak druhé.“ Žena: „No jo, děti našly obarvená vajíčka 
ve skříni a já jsem našla v kapse  “. . . (tajenka)!

Skupina
(slang.)

Citron
(zast.)

Ruský
jazyk 
(zkr.)

Sekati
Jihoamer.

šelma

Zalamo-
vat

Nečistota

Jednotka
světelného

toku

Tatranský
nár. park

Obchodní
příručí

Astra
(bot.)

Tisíc
bitů

Vinout
3. díl

tajenky

Jenom
(nář.)

Kůň
(bás.)

Noc pod 
širákem

Tamto

Potom

Patřící
Petrovi

Tahle

Španěl.
„otec“

Cíl

Egyptské
sídlo

Nepřile-
povat

Bytí

Hodnota
zboží

Začáteč-
ník

Zámořská
velmoc

Tamhle-
ta

2. díl
tajenky

Iniciály
Zátopka

M. jméno
(26. 4.)

Orgán
těla

Na jaké
místo

Dravý
pták

Inic. Těs-
nohlídka

Alkoholik
(hov.)

Vysoká
vojenská
hodnost

Značka
abvoltu
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S Timem, cestováním žijem!
www.magazintim.cz

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

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, 
RUBRIKY, PŘÍBĚHY, AKCE 
A PROGRAMY NAJDETE NA: 

www.magazintim.cz 

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

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

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

Neváhejte a pošlete žádost o samolepku TIM!

CESTUJEME S MAGAZÍNEM TIM 
samolepka 1

samolepka 2

TURISTICKÝ
MAGAZÍN

najdete 
nejen v certifikovaných 
informačních centrech

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN
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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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